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Blisko 20 mln zł zamierza przezna-
czyć Gmina na inwestycje drogo-
we, które już trwają i rozpoczną się 
wkrótce. Zapowiada się prawdziwy 
drogowy boom na naszym terenie.

Więcej na stronach 4-5

Miliony na drogi

Poddębice „Innowacyjnym Sa-
morządem”, a także wyróżnione 
w Rankingu Finansowym Samo-
rządu Terytorialnego oraz nagro-
dzone za wykorzystanie środków 
unijnych przez „Wspólnotę”.

Więcej na stronie 2

Gmina doceniona

Firma Daifressh wybudowała w
Górze Bałdrzychowskiej farmę 
truskawek i malin. Kolejna będzie 
plantacja borówki amerykańskiej. 
Powstanie też Centrum Logisty-
-czno-Konsolidacyjne na Europę 
Centralną. Więcej na stronie 12

Zainwestowali u nas

Rok 2020 przyniósł wiele Gminie Poddębice. Dla samorządowców minione miesiące do łatwych nie należały. Jednak udało 
się zrealizować kluczowe inwestycje, w tym oczekiwaną przez mieszkańców rewitalizację kompleksu geotermalnego. 
Pandemia spowodowała, że trzeba było odnaleźć się w zupełnie nowej rzeczywistości i stawić czoła innym, niezwykle 
ważnym wyzwaniom. Obecną sytuację Gminy przedstawi w rozmowie Burmistrz Piotr Sęczkowski. Więcej na s. 3

Sukcesy,
COVID, kłopoty
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Burmistrz Piotr Sęczkowski ode-
brał wyróżnienie dla Poddębic, 
przyznane w zorganizowanym 
przez Serwis Samorządowy Pol-
skiej Agencji Prasowej konkursie 
pn. Innowacyjny Samorząd 2020. 

Poddębice nagrodzone zostały w ka-
tegorii gmin miejsko-wiejskich obok 
Brześcia Kujawskiego i Międzychodu. 
Laureatem w tej grupie okazał się Gro-
dzisk Mazowiecki.

– Kapituła konkursowa, złożona 
z przedstawicieli Ministerstwa Cy-
fryzacji, Ministerstwa Rozwoju, Mi-
nisterstwa Funduszy i Polityki Regio-
nalnej, Związku Powiatów Polskich, 
Związku Miast Polskich, Związku 
Gmin Wiejskich RP, Szkoły Głów-

nej Handlowej oraz serwisu samo-
rząd.pap.pl, doceniła realizowane na 
naszym terenie inwestycje związane 
z  wykorzystaniem wód geotermal-
nych. Obecnie poddębicka Geoter-
mia ogrzewa 70% powierzchni mia-
sta, spadła liczba dymiących kominów, 
mamy lepszą jakość powietrza – mówi 
Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Projekt Poddębic znalazł się w gro-
nie ponad 300 zgłoszonych do konkur-
su Polskiej Agencji Prasowej. Celem 
pierwszej edycji tego przedsięwzięcia 
była promocja szeroko pojętych inno-
wacji wdrażanych przez jednostki sa-
morządu terytorialnego, opartych na 
nowoczesnych technologiach. Nade-
słane projekty dotyczyły między inny-
mi komunikacji, transportu, ekologii, 

pozyskiwania energii, a także edukacji 
i sfery społecznej. Konkurs przepro-
wadzony został w pięciu kategoriach: 

duże miasta (powyżej 200 tys. miesz-
kańców), gminy miejskie, gminy miej-
sko-wiejskie, gminy wiejskie, powiaty. 

W każdej kategorii wyłoniono jedne-
go zwycięzcę, a kilka projektów zostało 
wyróżnionych. 

Poddębice
Innowacyjnym
Samorządem!

8 miejsce w kraju, a 2 w województwie po 
Rzgowie, zajęły Poddębice w Rankingu Fi-
nansowym Samorządu Terytorialnego.

Zestawienie za 2019 rok powstało w oparciu 
o analizę ekonomiczną oraz sposób gospodaro-
wania pieniędzmi przez jednostki samorządowe. 
Zespół badaczy z Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Krakowie oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego 
bazował na podstawie oficjalnych danych prze-
kazanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe. 
Oceniane były miasta na prawach powiatu, po-
wiaty ziemskie, gminy miejskie, wiejskie i miej-
sko-wiejskie. Poddębice sklasyfikowano w  tej 
ostatniej grupie, liczącej 629 jednostek.

– Ranking stanowi kompleksowe i obiektywne 
opracowanie, mierzone aktualnymi, najważniej-
szymi wskaźnikami ekonomicznymi. Jest uni-
wersalnym narzędziem obrazującym kondycję 
finansową lokalnych samorządów. Ósma pozycja 
w kraju, a druga w województwie łódzkim to dla 
Poddębic duże wyróżnienie – uważa Burmistrz 
Piotr Sęczkowski.

Ta edycja rankingu była trzecią. Zastoso-
wano w niej miernik syntetyczny, czyli zestaw 
siedmiu wskaźników oceny kondycji finanso-
wej: udział dochodów własnych w dochodach 
ogółem, relacja nadwyżki operacyjnej do do-
chodów ogółem, udział wydatków inwestycyj-
nych w wydatkach ogółem, obciążenie wydat-
ków bieżących wydatkami na wynagrodzenia 
i pochodne od wynagrodzeń, udział środków 
europejskich w wydatkach ogółem – bez porę-

czeń, relacja zobowiązań do dochodów ogółem, 
udział podatku dochodowego od osób fizycz-
nych w dochodach bieżących.

Zdaniem Zygmunta Berdychowskiego po-
mysłodawcy rankingu, dokument ten jest ad-
resowany do trzech głównych grup odbiorców: 
samorządowców, aby mogli wymieniać się do-
świadczeniami i  dobrymi praktykami, przed-
siębiorców, aby mogli poznać gminy, w których 
ulokują pieniądze oraz obywateli, aby mogli 
sprawdzić, jak gospodaruje samorząd lokalny.

Nagrody i wyróżnienia ze względu na sytuację 
pandemiczną w kraju zostaną wręczone podczas 
VI Europejskiego Kongresu Samorządów, któ-
ry zaplanowano w Karpaczu w maju przyszłego 
roku.

Poddębice uplasowały się w czołówce ogól-
nopolskiego rankingu Pisma Samorządu 
Terytorialnego „Wspólnota”.

– W kategorii Miasta Powiatowe za wykorzysta-
nie środków z funduszy UE w latach 2014-2019 
zajęliśmy piąte miejsce, a za wydatki inwestycyjne 
w latach 2017-2019 zostaliśmy sklasyfikowani na 
szóstej pozycji – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Ranking przygotował prof. Paweł Swianiewicz 
z Uniwersytetu Warszawskiego. Podstawę opra-
cowania stanowiła analiza wydatkowania przez 
samorządy środków na inwestycje oraz pozy-
skanych funduszy unijnych. W tym przypadku 
zestawienie obejmowało wartość pozyskanych 
dotacji, a wynik podawany był w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. 

– Wiele inwestycji na naszym terenie jest re-

alizowanych dzięki wsparciu środków unijnych. 
Dynamika i efektywność pozyskiwania funduszy 
z UE przez Poddębice w ostatnich latach dają 
mieszkańcom możliwość korzystania z udogod-
nień i lepszej infrastruktury. Mamy nowe drogi, 
zrewitalizowane centrum miasta, odnowiony za-
bytkowy pałac, halę sportową przy szkole podsta-
wowej, remizy strażackie, zmodernizowaną sieć 
wodno-kanalizacyjną. Udało się przeprowadzić 
inwestycje geotermalne. Poddębice oplata geoter-
malna sieć cieplna, a z ciepła z wnętrza ziemi ko-
rzystają instytucje publiczne, mieszkańcy bloków 
oraz indywidualni odbiorcy. Niebawem będziemy 
mogli również cieszyć się ze zrewitalizowanego 
kompleksu basenów termalnych – dodaje Bur-
mistrz Sęczkowski.

Wyniki zestawienia „Wspólnoty” potwierdzają 
prorozwojowe trendy Miasta Gorących Źródeł.

Nasza Gmina 
w gronie najbardziej 
gospodarnych w Polsce

Jesteśmy w czołówce
krajowego rankingu

Tytuł „Innowacyjny Samorząd” Poddębice otrzymały za inwestycje geotermalne

Wyróżnienie dla Poddębic odebrał Burmistrz Piotr Sęczkowski
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Kończy się rok 2020. Z powodu pandemii 
był inny niż dotychczasowe, a samorządy 
odczuły to szczególnie. O tym, jak wygląda 
obecnie sytuacja w Gminie Poddębice, jakie 
są jej sukcesy i problemy oraz co przynio-
sły minione miesiące mówi Burmistrz Piotr 
Sęczkowski.

– Panie Burmistrzu, jak pandemia koronawirusa 
wpłynęła na funkcjonowanie Gminy?
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski: Nigdy 
wcześniej nie mieliśmy do czynienia z takim zja-
wiskiem. Znaleźliśmy się w nowej rzeczywistości 
i w zupełnie innych warunkach musieliśmy pro-
wadzić swoje działania, a także dostosować się do 
obowiązujących obostrzeń i ograniczeń. Niektóre 
zadania zostały wstrzymane, jak np. organizacja 
imprez, przedsięwzięć kulturalnych czy sporto-
wych. To, że jako samorząd podjęliśmy decyzje 
o redukcji części wydatków na działania, które 
do tej pory były realizowane, było koniecznością 
wynikającą z dysponowania mniejszymi środka-
mi niż w latach poprzednich. Ponadto pandemia 
zastała nasz samorząd w momencie prowadzenia 
ogromnych inwestycji, wartych ponad 100 milio-
nów złotych. Zadania, mimo tych okoliczności, 
trwają i zmierzają ku końcowi. 

– Proszę powiedzieć co udało się wykonać?
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski: Naj-
ważniejszym zadaniem jest największa w  hi-
storii Gminy, po budowie szpitala, rewitalizacja 
kompleksu geotermalnego. W ramach inwesty-
cji powstało Centrum Wodolecznictwa i Rekre-
acji. Jak sama nazwa wskazuje możliwa będzie 
tu hydroterapia, wykorzystująca wody termalne, 
bo niecki basenowe naszpikowane są atrakcjami 
przeznaczonymi do tego celu. Dzięki przygoto-
wanym salom do zajęć ruchowych, fitness i ćwi-
czeń, gabinetom masażu, strefie z różnego rodzaju 
saunami, mieszkańcy będą mogli się relaksować, 
aktywnie spędzać wolny czas, wracać do zdrowia. 
Sale zajęciowe utworzone zostały ponadto w są-
siadującym budynku Integracji i Spotkań Osób 
Niepełnosprawnych. Znajdują się tutaj także po-
koje pobytowe oraz mała architektura z parkinga-
mi. Obecnie trwają prace wykończeniowe części 
gastronomicznej Centrum Wodolecznictwa i Re-
kreacji. Ogłosiliśmy też przetarg na wyposażenie 
budynku ISON. 

Poza inwestycją termalną samorządowi udało 
się zakończyć modernizację sieci wodno-kana-
lizacyjnej na terenie Gminy, która prowadzona 
było etapowo. Podpisaliśmy również umowy na 
budowę dróg w mieście i poza jego granicami. 
W planach mamy powstanie następnych, mię-
dzy innymi w Kolonii Byczyna oraz na odcinku 
Małe – Golice.

– Te przedsięwzięcia można uznać za sukces 
w tym trudnym dla samorządów roku?
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski: Sukcesem 
jest pozyskanie środków zewnętrznych, o któ-
re coraz trudniej. Pieniądze z Funduszu Dróg 
Samorządowych umożliwiają budowę ul. Brzo-
zowej, Sosnowej i Klonowej w Poddębicach. Od 
Zarządu Województwa Łódzkiego otrzymaliśmy 
dotacje na prace przy ISON, modernizację sieci 
wodno-kanalizacyjnej oraz infrastrukturę drogo-
wą prowadzącą do terenów inwestycyjnych. 

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych przy-
znał Gminie 6,8 mln zł, które możemy przezna-
czyć na wykonanie zadań inwestycyjnych.

Zadowalający jest chwilowy spadek cen w bu-
downictwie drogowym, który spowodował, że 
w budżecie Gminy pojawiły się oszczędności. 
Ogromnie cieszy, że nowe podmioty inwestują 
na naszym terenie. Mimo pandemii zadomowiła 
się u nas, mająca swoją główną siedzibę w Hisz-
panii, firma Daifressh Berry, będąca producentem 
owoców miękkich. 

Powody do radości dają także wyniki rankin-
gów i konkursów. W tym roku Poddębice oka-
zały się innowacyjnym samorządem, znalazły się 
w gronie gmin najbardziej gospodarnych w kraju 
i zostały docenione za wykorzystanie funduszy 
z Unii Europejskiej.

– Z jakimi problemami boryka się Miasto Gorą-
cych Źródeł oraz jak sobie z nimi radzi?
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski: Co rusz 
z mediów docierają do nas opinie ekspertów, któ-
rzy potwierdzają, że finanse samorządów znajdują 
się w kryzysie. Na sytuację tę ma wpływ nie tylko 
koronawirus, choć pandemia w dużym stopniu 
powoduje zapaść gospodarczą, a jej skutki można 
odczuć praktycznie w każdej dziedzinie zaczy-
nając od oświaty, gospodarki odpadami, opieki 
społecznej, a na kulturze kończąc.

Gminom zlecanych jest coraz więcej zadań, ale 
nie otrzymują na ich realizację wystarczających 
środków i same muszą szukać pieniędzy gdzie się 
da. Dynamicznie rosną wydatki bieżące. 

Dużą część budżetu stanowią wpływy z po-
datku PIT. Zmniejszył się jednak procentowy 
udział tego podatku, a w przyszłym roku szykują 
się kolejne obniżki. To powoduje, że kwota która 
mogłaby finansować np. budowę dróg, oświetle-
nia, czy kanalizacji zostaje samorządowi zabrana. 
W naszej Gminie w porównaniu do roku ubie-
głego wpływy z PIT są mniejsze o ponad pół 
miliona złotych. 

Luka finansowa pojawia się też w oświacie. 
Otrzymywana subwencja w  coraz mniejszym 
stopniu pokrywa wzrastające wydatki na wy-
nagrodzenia i koszty pochodne. Tylko w ciągu 
ostatnich dwóch lat na podwyżki w  systemie 
oświaty musieliśmy dołożyć 2 mln zł, z czego 
1,6 mln zł pochodziło z własnego budżetu, a 0,4 
mln zł stanowiła subwencja. 

Samorząd wykłada więcej pieniędzy na 
utrzymanie placówek. Dla przykładu na przed-
szkole publiczne przeznaczamy około 4 mln zł 
rocznie, a dotacje dla niepublicznych przed-
szkoli to kolejne 2 mln zł. Wobec stale rosną-
cych kosztów wstrzymaliśmy dofinansowanie 
niepublicznych żłobków. Mam nadzieję, że bę-
dzie to chwilowe. 

– Zadania oświatowe zajmują dużą część bu-
dżetu Gminy, a co jeszcze jest dla niego obcią-
żeniem?
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski: Coraz 
więcej kosztuje nas gospodarka odpadami. Dla-
czego tak się dzieje? Ponieważ zwiększyły się 
koszty odbioru śmieci, paliwa, energii elektrycznej 
i pracy. Nie zostały wprowadzone przepisy zmu-
szające producentów do wprowadzania opakowań 
zwrotnych, wzrósł napływ odpadów z zagranicy. 
Podniesiona została opłata środowiskowa. Wobec 
tych wszystkich czynników gmina zmuszona jest 
do szukania oszczędności, czy podnoszenia wy-
sokości podatków.

– Jak kształtują się plany na najbliższe miesiące 
w Gminie?
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski: Nadcho-
dzący rok może być jednym z najtrudniejszych 
dla samorządu. Budżet tworzony jest przy wie-
lu ograniczeniach. Gmina musi jednak realizo-
wać zadania w różnych dziedzinach i zapewnić 
utrzymanie płynności finansowej. Prowadzimy 
politykę finansową tak, by posiadać tzw. bufor 
jako zabezpieczenie pozwalające na sprawne 
funkcjonowanie. 

– Kiedy otwarcie term?
Burmistrz Poddębic Piotr Sęczkowski: Wszystko 
zależy od sytuacji epidemicznej. Nie mamy pew-
ności czy i kiedy zakończy się pandemia, dlatego 
musimy postępować bardzo ostrożnie i odpowie-
dzialnie. 

Sukcesy, COVID, kłopoty

Budynek ISON Przebudowa drogi do terenów inwestycyjnych Jeden z basenów kompleksu geotermalnego
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Ulica Targowa w Poddębicach stała się pla-
cem budowy. Gminny samorząd przebudo-
wuje drogę prowadzącą do terenów inwe-
stycyjnych oraz przy której znajdują się 
siedziby firm i instytucji. Inwestycja kosz-
tuje blisko 4,5 mln zł i jest dofinansowana 
na poziomie 84% przez Zarząd Wojewódz-
twa Łódzkiego. 

Na początek Miejskie Przedsiębiorstwo Wo-
dociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Poddębicach 
wykonało prace w zakresie sieci kanalizacji sa-
nitarnej oraz wodociągowej. Powstał rurociąg 
główny, studnie betonowe, przyłącza i hydranty. 

Wykonawca inwestycji – Przedsiębiorstwo Ro-
bót Drogowych S.A. wybuduje nową nawierzch-
nię asfaltową, chodniki, ścieżkę rowerową, która 
połączy ul. Zieloną z ul. Mickiewicza. Pojawią 
się również parkingi, oświetlenie ledowe i wjazdy 
do posesji.

– Każda inwestycja związana 
z  infrastrukturą drogową jest 
potrzebna, zwłaszcza gdy ma 
na celu poprawę bezpieczeństwa 
oraz komfortu życia mieszkań-
ców – uważa Sławomir Stel-

masiak Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej 
w Poddębicach.

Prace budowlane w obrębie ul. Targowej po-
trwają do czerwca przyszłego roku.

Targowa w przebudowie

2,5 mln zł od Zarządu Województwa Łódz-
kiego otrzymała Gmina Poddębice na budo-
wę drogi w Kolonii Byczyna, zwanej także 
termalną. Samorząd jest w trakcie przygo-
towań do postępowania przetargowego.

– Planowana inwestycja uzy-
skała wsparcie środków ze-
wnętrznych. Droga sąsiaduje ze 
zrewitalizowanym kompleksem 
termalnym. Ten prezentuje się 
okazale, dlatego trzeba zadbać 

również o jego otoczenie – podkreśla Żaneta Ko-
chanowska radna Rady Miejskiej.

Trasa prowadząca od ul. Mickiewicza do 
siedziby poddębickiej Geotermii będzie mieć 
nawierzchnię z  kostki granitowej. Wzdłuż 
niej pojawi się chodnik, ścieżka rowerowa oraz 
oświetlenie uliczne. W ramach gminnej inwesty-
cji zaplanowana jest też rozbudowa kanalizacji 
odwadniającej drogę, przebudowa sieci energe-
tycznej średniego napięcia, wykonanie wjazdów 
do posesji oraz oznakowania poziomego i pio-
nowego. 

Mieszkańcy ul. Brzozowej, Sosnowej i Klo-
nowej w Poddębicach doczekają się jezdni 
przy swoich posesjach. Na rozrastającym 
się z roku na rok osiedlu domków jednoro-
dzinnych w końcu pojawi się porządna in-
frastruktura. Gmina podpisała umowę na 
budowę dróg z Przedsiębiorstwem Robót 
Drogowych S.A.

– W tej części miasta poddębi-
czanie chętnie się osiedlają i po-
wstaje coraz więcej zabudowań. 
Dzięki dofinansowaniu na po-
ziomie 60% z Funduszu Dróg 

Samorządowych możliwa jest realizacja inwesty-
cji, na którą mieszkańcy czekają z niecierpliwością 
– mówi Dariusz Szewczyk radny Rady Miejskiej.

Przedsięwzięcie w obrębie ulic: Brzozowej, So-
snowej i Klonowej polegać będzie na budowie 
nawierzchni asfaltowej, chodników, wjazdów do 
posesji, oświetlenia ulicznego, kanalizacji desz-
czowej. Do wykonania przewidziane są również 
oznakowanie pionowe i poziome, a także wynie-
sione przejście dla pieszych oraz aktywne przej-
ście dla pieszych. 

Gmina zapłaci za to zadanie 3,5 mln zł, a pod-
dębiczanie będą mogli korzystać z nowej infra-
struktury za niecałe dwa lata.

Są pieniądze na drogę
w Kolonii Byczyna 

Będą trzy nowe ulice

Trwają prace przy jednej z najbardziej ruchliwych ulic w mieście

Dzięki dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych m.in. ul. Brzozowa zyska nowy wygląd

Droga w Kolonii Byczyna będzie się łączyć z bulwarem nad Nerem, który przez park prowadzi aż do starego młyna



INWESTYCJE DROGOWE GRUDZIEŃ 2020 Wokół Poddębic 5

Ten rok przyniósł finalizację re-
alizowanych przez Generalną Dy-
rekcję Dróg Krajowych i Autostrad 
inwestycji na terenie Gminy Pod-
dębice. Gotowe są ronda w Balinie 
i Pradze. 

– Skrzyżowanie drogi krajowej nr 72 
z drogą wojewódzką nr 473 w Bali-

nie było miejscem 
niebezpiecznym ze 
względu na duże 
natężenie ruchu. Te-
raz jazda odbywa się 
płynnie i  jak przy 

każdym rondzie kierowcy zwalniają. 
Poza tym wyznaczone zostały przejścia 
dla pieszych oraz ciąg pieszo-rowerowy 

– mówi Włodzimierz Jurkiewicz radny 
Rady Miejskiej. 

GDDKiA w Łodzi przeprowadziła 
to zadanie w ramach Programu Likwi-
dacji Miejsc Niebezpiecznych. Koszt 
budowy to 4,2 mln zł.

Przebudowane zostało także newral-
giczne skrzyżowanie w Pradze. Tutaj 
u zbiegu drogi krajowej nr 72 z drogą 

powiatową Borysew-Wartkowice po-
wstały dwa ronda, zwane rondem ze-
spolonym. Wartość zadania wyniosła 
5,77 mln zł. Wykonawcą, podobnie 
jak inwestycji w  Balinie, była firma 
Strabag.

– Budowa rond usprawniła ruch, który 
jest ogromny w sezonie letnim z uwa-

gi na funkcjonujące 
Zoo Safari w Bory-
sewie. W przyszłym 
roku jego natężenie 
może być jeszcze 
większe, gdy urucho-

mione zostaną termy w Poddębicach – 
twierdzi Halina Tomczyk radna Rady 
Miejskiej.

Gotowe ronda w Balinie i Pradze

W Gminie przybędzie nowych kilometrów 
dróg. Utwardzony zostanie ponad trzykilo-
metrowy odcinek z Leokadiewa przez Tumu-
sin do Panaszewa. Koszt gminnej inwestycji 
to 1,8 mln zł. 

Burmistrz Poddębic podpisał umowę na re-
alizację przedsięwzięcia z firmą wykonawczą – 
Przedsiębiorstwem Robót Drogowych S.A.

– Infrastruktura drogowa jest dla naszego sa-
morządu niezwykle istotna. Obiecaliśmy miesz-
kańcom, że jak będziemy finiszować z rewitali-
zacją kompleksu geotermalnego i w budżecie 
Gminy pozostaną środki, to wybudujemy drogę 
na trasie Leokadiew-Tumusin-Panaszew. Wła-
śnie staje się to możliwe – wyjaśnia Burmistrz 
Piotr Sęczkowski.

W ramach zadania przewidziana jest budowa 
nawierzchni asfaltowej, przebudowa skrzyżowa-
nia drogi powiatowej z drogą krajową, wykona-
nie poboczy wzdłuż drogi, zjazdów do nierucho-
mości oraz nowego oznakowania. 

– Ten trakt jest ważny, ponie-
waż łączy drogę powiatową 
z krajową nr 72. Budowa jezd-
ni pozwoli na usprawnienie 
ruchu na tym odcinku. Miesz-

kańcy z niecierpliwością czekają na tę drogę, bo 
utwardzona nawierzchnia ułatwi im dojazd do 

pracy czy szkoły – mówi Tomasz Walczyk radny 
Rady Miejskiej.

Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków 
własnych Gminy.

Utwardzą trakt Leokadiew – Tumusin – Panaszew

Wybudowane przez GDDKiA rondo w Balinie i Pradze

Podpisanie umowy na budowę drogi
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Największa od lat inwestycja Gminy dobiega końca. Goto-
we jest Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji, a w nim dwie 
strefy: kryta i otwarta. By przedostać się z jednej do drugiej 
wcale nie trzeba wychodzić z wody, ponieważ łączą je dwa 
baseny: wewnętrzny i wypływowy. 

W części krytej zwiedzający skorzystają z basenu rekreacyjnego, 
brodzika dla dzieci oraz wanien z hydromasażem. Na zewnątrz 
znajdują się: basen pływacko-rekreacyjny, basen ścian wodnych 
i dwa baseny dziecięce. Nie brakuje atrakcji wodnych w postaci 
groty sztucznej fali, groty z masażami, gejzerów, dzikiej rzeki, le-
żanek rurowych z masażem powietrznym, wodnego placu zabaw 
dla dzieci, zjeżdżalni, armatek wodnych oraz kaskad wodnych.

Mocną stroną Centrum ma być nie tylko rekreacja. W komplek-
sie będzie można zadbać również o swoje zdrowie. To wszystko 
dzięki utworzonemu zespołowi do rehabilitacji z gabinetami le-
karskimi, salami do zajęć ruchowych oraz masażu. Ponadto strefa 
różnego rodzaju saun, w tym suchej i infrared, czy pomieszczenia 
haloterapii wraz z komnatą solną.

Tuż obok Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji będzie funk-
cjonował budynek Integracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych 
– ISON z salami zajęciową oraz wielofunkcyjną, a także pokojami 
dziennego pobytu. Infrastrukturę dopełniają parkingi.

Przypominijmy, że koszt inwestycji sięga 90 mln zł, a dofinan-
sowanie z funduszy unijnych to 42 mln zł.

Trwająca pandemia niestety uniemożliwia korzystanie z obiek-
tu, dlatego zobaczmy jak kompleks geotermalny po rewitalizacji 
prezentuje się na zdjęciach.

Rewitalizacja kompleksu geotermalnego na finiszu

Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji z lotu ptaka

Basen pływacko-rekreacyjny
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Rewitalizacja kompleksu geotermalnego na finiszu

Basen ścian wodnych

Basen wypływowy

Sala do ćwiczeń i fitness

Sauna infrared

Baseny dziecięce

Basen wewnętrzny

Gabinet masaży wodnych

Ścieżka Kneippa z poidełkami



wybudowała dwa ronda w Pradze. Wszystkie 
przeprowadzone przedsięwzięcia przyczynią się 
do poprawy komfortu życia mieszkańców, a od-
nowiona infrastruktura drogowa usprawni ruch, 
który jest duży gdy tysiące turystów odwiedza 
borysewskie Zoo Safari.

– Nasze wsie wypiękniały i mamy kolejne 
plany. Radni Rady Miejskiej w Poddębicach 
w wieloletniej prognozie finansowej zabezpie-
czyli środki w kwocie 1,5 mln zł na wsparcie 
Województwa Łódzkiego przy realizacji za-
dania, polegającego na rozbudowie drogi 703 
w zakresie budowy obwodnicy Pragi – dodaje 
Paweł Gogulski.
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Dobiegła końca modernizacja sieci wod-
no-kanalizacyjnej na odcinku Praga-Bory-
sew-Bałdrzychów, a wraz z nią odnowiona 
została jezdnia w tych miejscowościach. 
Wcześniej gminny samorząd takie same 
prace wykonał w Klementowie.

– Całe zadanie kosztowało bli-
sko 13 mln zł. Wsparły je fun-
dusze zewnętrzne w wysokości 
6,6 mln zł – mówi Paweł Go-
gulski Przewodniczący Rady 
Miejskiej. 

W  ramach przedsięwzięcia wybudowano: 
kolektor, przyłącza, studnie betonowe, tłocznie 
ścieków zasilane elektrycznie z systemem mo-
nitoringu i przekazem do dyspozytorni. Ponad-
to zamontowano rurociągi tłoczne, wymieniono 
hydranty przeciwpożarowe i  zasuwy sieciowe. 
Łączna długość wszystkich kanałów liczy 15 ki-
lometrów.

Inwestycję zakończyło odtworzenie na-
wierzchni traktu powiatowego na odcinku 4,3 
km. Wcześniej również w  Klementowie na 
długości półtora kilometra pojawił się dywanik 
asfaltowy, dzięki czemu ciąg drogowy od Kle-
mentowa przez Pragę, Borysew i Bałdrzychów 
wygląda jak nowy. 

Warto dodać, że poprzedni Zarząd Powiatu 
Poddębickiego wybudował na tej trasie chod-
nik, a w trakcie modernizacji sieci wodno-ka-
nalizacyjnej na terenie naszej Gminy, GDDKiA 

Nasze wsie wypiękniały

Wieloletni pracownicy jednostek podległych 
Gminie Poddębice zakończyli w tym roku 
pracę zawodową.

Magdalena Binder od 1991 roku szefowa-
ła Poddębickiemu Domowi Kultury i Sportu. 
Dyrektor po 29 latach pracy na tym stanowisku 
przeszła na emeryturę. Przez blisko trzy deka-
dy Magdalena Binder dbała przede wszystkim 
o upowszechnianie kultury, ale również o budo-
wanie więzi lokalnych oraz integrację poddębic-
kiej społeczności. To właśnie integrację społeczną, 
współpracę ze stowarzyszeniami, wieloma pod-
miotami i mieszkańcami uważa za swój najwięk-
szy sukces.

W trakcie pełnienia przez Magdalenę Binder 
funkcji dyrektora, dom kultury tętnił życiem. Or-
ganizowane były tu zajęcia stałe dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, odczyty, spotkania, prelekcje, 
koncerty, spektakle, seanse, wyjazdy tematyczne, 
wystawy, konkursy oraz turnieje. W kalendarzu na 
stałe wpisały się m.in. Wielka Orkiestra Świątecz-

nej Pomocy czy Mistrzostwa Polski Środkowej 
Mażoretek. 

Ponadto Magdalena Binder zarządzała zabyt-
kowym zespołem pałacowo-parkowym i pijalnią 
wód termalnych – obiektami, które udało się zre-
witalizować we współpracy z Gminą.

Dariusz Ścibior w Miejskiej i Gminnej Bi-
bliotece Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego 
w Poddębicach pracował dwadzieścia lat, a od 
2015 roku był jej dyrektorem. 

Placówka kierowana przez Dariusza Ścibiora 
cieszyła się popularnością wśród dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Odbywały się w niej m.in. prelekcje 
i konkursy promujące czytelnictwo, historię oraz 
region poddębicki. Biblioteka aktywnie współ-
pracowała z wieloma organizacjami i podmiota-
mi działającymi na naszym terenie, a także brała 
udział w programach i projektach dzięki którym 
pozyskiwała środki zewnętrzne na nowości wy-
dawnicze i publikacje.

Samorząd Gminy Poddębice składa serdeczne 
podziękowania za wieloletnią współpracę!

Mieszkańcy Balina, Sempółek, Ksawercina 
oraz Dominikowic doczekają się wodociągu. 
Inwestycję realizuje Miejskie Przedsiębior-
stwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w Poddębicach.

– Zadanie prowadzone jest w formule „zaprojek-
tuj i wybuduj”. Obecnie trwają prace nad przygoto-
waniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
robót budowlanych sieci wodociągowej – infor-
muje prezes MPWiK Włodzimierz Szymański. 

Po ich zakończeniu będzie można przejść do 
drugiego etapu przedsięwzięcia, czyli budowy wo-
dociągu na obszarze czterech wsi. Łączna długość 
sieci wyniesie około 5,5 kilometrów. 

W ramach inwestycji przewidziano przeprowa-
dzenie prac ziemnych, montaż sieci wraz z nie-
zbędną armaturą, wykonanie próby szczelności. 

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to całość 
będzie gotowa do połowy września 2021 roku. 
Wykonawcą jest firma Wodner II. 

Całkowity koszt zadania wynosi 632 tys. zł. 
Na jego wykonanie spółka MPWiK otrzymała 
dofinansowanie na poziomie 63,63% z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich.

– Powstania sieci wodociągowej 
od dawna oczekują mieszkańcy 
Balina, Sempółek, Ksawercina 
i Dominikowic. W końcu po-
prawią się ich warunki społecz-
ne, bo nie będą musieli korzystać 

ze studni. Dzięki tej inwestycji uporządkowana 
zostanie także gospodarka wodna na terenie na-
szej Gminy – uważa Andrzej Lodziński, radny 
Rady Miejskiej.

Podziękowania 
za współpracę

Powstanie
sieć wodociągowa

Przy okazji modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej odtworzono nawierzchnię asfaltową

„Wokół Poddębic”
– Pismo Samorządowe Gminy Poddębice

Wydawca: Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice

tel. 43 87 10 702 
www.poddebice.pl e-mail: gmina@poddebice.pl

Źródło fotografii: Gmina Poddębice.
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W związku z rewitalizacją kompleksu base-
nów termalnych konieczne było wykonanie 
nowego przyłącza gorącej wody termalnej, 
która wypełniać będzie niecki basenowe, 
a zawarte w niej ciepło wykorzystane będzie 
też do podgrzewania basenów oraz pozosta-
łej części obiektu. 

– W  celu podania gorącej wody termalnej 
o  jak najwyższej jakości Geotermia Poddębi-
ce zastosowała preizolowane, tworzywowe rury 
polipropylenowe, które charakteryzują się dużą 
wytrzymałością, niskimi oporami przepływu oraz 
co najważniejsze są odporne na korozję w porów-
naniu do rurociągów stalowych – wyjaśnia Anna 
Karska Prezes Zarządu. 

Przyłącze gorącej wody termalnej o długo-
ści 270 mb, składające się z dwóch rur 250/400 
PP/PE + 250 PP Aquatherm zostało dopro-
wadzone do granicy kompleksu termalnego. 
Po drodze wykonano odejścia rurociągów pod 
przyszłe przyłącza do terenów inwestycyjnych 
wokół term. 

Dodatkowo wykonano przyłącze schłodzo-
nej i uzdatnionej wody termalnej oraz odcinek 
przepustu pod sieć światłowodową, dzięki którym 
po wybudowaniu przez Geotermię Stacji Schła-
dzania i Uzdatniania Wody Termalnej, można 
będzie podać zimną uzdatnioną wodę do celów 
sanitarnych oraz podlewania terenów zielonych, 
oszczędzając tym samym wodę wodociągową. 
Natomiast do wykonanego przepustu można 
będzie zainstalować światłowód, dzięki któremu 
można będzie na bieżąco monitorować i regu-
lować przepływy wody termalnej oraz przesyłać 
inne dane, potrzebne do prawidłowej współpracy 
pomiędzy źródłem geotermalnym a kompleksem 
basenowym . 

Łączny koszt zrealizowanego zadania wraz 
z dokumentacją projektową oraz inspektorem 
nadzoru inwestorskiego wyniósł 868 tys. zł netto.

W celu podniesienia niezawodności dostaw 
ciepła do ogrzewania oraz podgrzewania 
ciepłej wody w obiektach przyłączonych do 
geotermalnej sieci ciepłowniczej w mieście, 
Zarząd poddębickiej Geotermii przeprowa-
dził modernizację awaryjnego systemu za-
silania w energię elektryczną. 

Stare agregaty, które nie nadawały się do użytku 
zastąpiono agregatem prądotwórczym na przy-
czepie o mocy 80 kW, wyposażonym w układ 
stabilizacji napięcia. Dzięki temu w przypadku 
zaniku napięcia niezależnie, w której części mia-
sta wystąpi, można szybko zareagować. Zakup 
nowego sprzętu wyniósł 71,5 tys. zł netto.

Ponadto spółka zmodernizowała 5 przyłączy 
awaryjnego zasilania w kotłowniach szczytowo-
-rezerwowych: Krasickiego 15, Cicha 4 i Zielona 
14 oraz w grupowych węzłach cieplnych Krasic-
kiego 1A i Krasickiego 9. 

W budynkach kotłowni oprócz kotłów, które 
mogą być uruchomione w razie potrzeby, przez 
cały rok pracują pompy i systemy regulacji no-
śnika ciepła, dlatego tak ważne jest dodatkowe 
źródło zasilania. To zadanie obejmowało wyko-
nanie dokumentacji projektowej, uzgodnienia 
z operatorem sieci elektroenergetycznej, szko-
lenie pracowników Geotermii. Koszt to 47 tys. 
zł netto. 

 – Zdarza się, że dochodzi do przerw w do-
stawie prądu na skutek awarii lub planowych 
wyłączeń na czas konserwacji sieci elektroener-
getycznych. Zgodnie z udzieloną koncesją przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki musimy być 
na nie gotowi. Ostatnia taka sytuacja miała miej-
sce w listopadzie br. Na kilka godzin wyłączona 
została stacja transfomatorowa przy ul. Cichej, 
ale mieszkańcy nie odczuli braku ciepła w ka-
loryferach i kranach – informuje Andrzej Peraj 
Wiceprezes Zarządu.

Geotermia miała swój 
udział w rewitalizacji
kompleksu basenowego

Ciepło z dodatkowym 
zabezpieczeniem

Miejscy radni oraz Burmistrzowie Poddę-
bic zakupili dwie nowe pompy infuzyjne dla 
Poddębickiego Centrum Zdrowia oraz środ-
ki ochrony osobistej.

– Niemożliwe jest wsparcie 
tego przedsięwzięcia z budżetu 
Gminy z uwagi na prowadzo-
ne obecnie ogromne inwestycje 
o wartości ponad 100 milionów 
złotych, dlatego zakup sprzętu 

medycznego i środków ochrony postanowiliśmy 
pokryć z prywatnych środków – informuje Bo-
gumił Kabaciński radny Rady Miejskiej.

Od dziewięciu miesięcy zmagamy się z epide-
mią koronawirusa i trudno przewidzieć, kiedy ona 
się skończy. Widząc jak ciężką pracę wykonują 
pracownicy Poddębickiego Centrum Zdrowia, 
samorządowcy zdecydowali o udzieleniu pomocy 
na rzecz tej lecznicy.

Zakupili sprzęt 
dla szpitala

Samorząd Gminy pozyskał prawie 150 ty-
sięcy złotych na zakup laptopów z dostę-
pem do internetu mobilnego. Trafiły one do 
szkół, dla których organem prowadzącym 
jest Gmina, czyli podstawówek w Bałdrzy-
chowie, Niemysłowie i Poddębicach.

– Złożone przez Poddębi-
ce wnioski w ramach projektu 
„Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna 
szkoła +” znalazły się na liście 
pozytywnie rozpatrzonych. Sa-
morząd podpisał umowy dofi-

nansowania na zakup sprzętu komputerowego, 
przeznaczonego jako wsparcie w realizacji nauki 
zdalnej – wyjaśnia Emilia Błaszczyk radna Rady 
Miejskiej.

Obowiązek kształcenia zdalnego, wprowa-
dzony w związku z epidemią koronawirusa, 

okazał się sporym utrudnieniem dla uczniów, 
jak i nauczycieli. Odbywające się w ten spo-
sób zajęcia lekcyjne są kłopotliwe zwłaszcza 
w mniejszych miejscowościach, dlatego dotacje 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020 pomagają rozwią-
zać ten problem.

Dzięki dofinansowaniu przybyło sprzętu 
komputerowego, a tym samym Gmina stała 
się jeszcze bardziej zinformatyzowana.

Przypomnijmy, że dwa lata temu Poddębice 
zrealizowały projekt, polegający na urucho-
mieniu systemu informatycznego do zarzą-
dzania jednostką administracji samorządowej 
z obsługą e-usług. Poprzez wykonanie we-
wnętrznej sieci LAN i WLAN wraz z zaku-
pem niezbędnego sprzętu możliwe jest świad-
czenie e-usług. 

W szkołach podległych gminie uruchomio-
ny został system informatyczny do dokumen-
tacji oraz udostępniania przebiegu nauczania. 
Dzięki temu rodzice mają bieżącą kontrolę fre-
kwencji i ocen swoich dzieci za pośrednictwem 
strony internetowej, bądź aplikacji mobilnej. 
Wykonano nowe strony internetowe Gminy 
oraz jednostek podległych.

W wyniku projektu powstało też centrum elek-
tronicznych usług publicznych w postaci dedyko-
wanego Gminnego Portalu Usług Publicznych. 
To platforma udostępniona dla petentów Urzędu, 
którymi są zarówno mieszkańcy, przedsiębiorcy, 
czy konkretnie podatnicy lub inwestorzy. Po-
zwala to na załatwienie sprawy wyłącznie drogą 
elektroniczną od momentu założenia wniosku 
po dokonanie płatności czy też wydanie decyzji. 
Zadanie kosztowało 2,4 mln zł z czego 1,5 mln 
zł stanowiła dotacja z UE.

Blisko 150 tysięcy na laptopy

Zakupiony przez Geotermię agregat prądotwórczy

Przyłącza wody termalnej z geotermii do basenów 
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W Sworawie przy Centrum Spor-
tu i Rekreacji powstała siłownia 
plenerowa.

Projekt o wartości 6,5 tys. zł niemal 
w całości sfinansował budżet Samo-
rządu Województwa Łódzkiego w ra-

mach małych projektów lokalnych 
realizowanych na terenach wiejskich.

– Z inicjatywą utwo-
rzenia takiego miej-
sca wyszli miesz-
kańcy miejscowości, 
którzy zaangażowali 

się w przygotowanie terenu pod siłow-
nię, a  także zamontowali zakupione 
do ćwiczeń urządzenia typu: orbitrek, 
wioślarz, jeździec i biegacz – mówi Bo-
gumił Jóźwiak radny Rady Miejskiej.

Na terenie Centrum w Sworawie 
znajduje się plac zabaw, boisko do pił-

ki nożnej oraz wiata grillowa. Budowa 
siłowni stanowi uzupełnienie wcze-
śniej powstałej inwestycji, a doposa-
żenie o elementy siłowni plenerowej 
ma przyczynić się do zwiększenia in-
tegracji mieszkańców, pobudzić ich 
aktywność i zacieśnić więzi między-

pokoleniowe. Zwłaszcza w  okresie 
letnim mieszkańcy chętnie spotykają 
się w tutaj, dlatego powstała siłownia 
doprowadzi do wzbogacenia oferty 
Centrum o atrakcje skierowane nie 
tylko dla dzieci, ale również młodzieży 
i dorosłych.

Siłownia
plenerowa
w Sworawie

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” wraz 
z partnerami: LGD „Ziemia Wieluńsko – 
Sieradzka”, LGD „Kraina Wielkiego Łuku 
Warty” oraz LGD „Przymierze Jeziorsko” 
zrealizowała projekt współpracy „Siłownie 
Punktem Obszaru Rekreacji Turystycznej”. 

Jego celem było stworzenie wspólnej ofer-
ty turystyczno-rekreacyjnej oraz zwiększenie 
świadomości społecznej na temat aktywnego 
stylu życia poprzez utworzenie siłowni plene-
rowych w 37 gminach objętych projektem. Na 
wykonanie operacji partnerzy pozyskali ponad 
600 tys. zł.

W wyniku przeprowadzonego przedsięwzię-
cia na terenie LGD „Podkowa” powstało pięć 
nowych siłowni plenerowych w miejscowościach: 
Swędzieniejewice, Czechy, Szadkowice-Ogrodzim, 
Zadzim oraz Poddębice. W Mieście Gorących 
Źródeł siłownia została zlokalizowana przy bloku 
na ul. Cichej. 

– Nasze społeczeństwo jest co-
raz bardziej aktywne i chętnie 
korzysta z tego typu obiektów. 
Obecnie ogranicza nas trochę 
pandemia, ale gdy tylko będzie 
można, siłownia na pewno bę-

dzie się cieszyć powodzeniem – uważa Jacek 
Bienias Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. 
Projekt „Siłownie Punktem Obszaru Rekreacji 
Turystycznej”, akronim „SPORT” współfinanso-
wany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

poddziałania 19.3 „Przygotowanie i  realizacja 
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą 

działania” Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020.

Projekt „SPORT” zrealizowany
Zarząd Lokalnej Grupy Działania „Podko-
wa” podpisał 20 umów z granobiorcami na 
realizację operacji w ramach projektu gran-
towego pn. „Wzmocnienie kapitału społecz-
nego poprzez organizację wydarzeń, warsz-
tatów, szkoleń i innych działań oraz form 
przekazu adresowanych do mieszkańców 
obszaru LGD Podkowa”. 

Wśród grantobiorców znalazły się podmio-
ty z  terenu gminy Poddębice. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Bałdrzychowa pozyskało 42 677 zł 
na 3 projekty. Stowarzyszenie Promocji Niewie-
sza i Okolic zrealizuje 2 granty na łączną kwo-
tę 24 730 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Bał-
drzychowie otrzymała dotację w kwocie 6 584 
zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzycach – 
17 647 zł, Poddębicki Dom Kultury i Sportu – 
13 600 zł, Paulina Gortat-Gapińska – 17 647 zł, 
a Gmina Poddębice – 15 000 zł. 

Na realizację całego projektu grantowego Lo-
kalna Grupa Działania „Podkowa” pozyskała 
kwotę ponad 250 000 zł.

Dodatkowe środki
Przedstawiciele Zarządu LGD „Podkowa” pod-
pisali aneks do Umowy Ramowej. Za sprawne 
wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju stowa-
rzyszenie otrzymało bonus w kwocie 600 tys. zł, 
które zostaną przeznaczone na działania w za-
kresie tworzenia nowych firm oraz na rozwój 
ogólnodostępnej infrastruktury. Nabory wnio-
sków lokalna grupa rozpocznie na początku 
2021 roku.

Kolejne granty

Urządzenia siłowni plenerowej w Sworawie

Siłownia plenerowa przy ul. Cichej w Poddębicach

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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Jeszcze kilkanaście lat temu stał opusz-
czony i zaniedbany. Pewnie całkowicie by 
zniszczał, gdyby nie trafił w ręce Roberta 
i Małgorzaty Santorek, którzy postanowili 
go odrestaurować. Mowa o pałacu w Goli-
cach, który odnowiony prezentuje się oka-
zale i wygląda jak nowy. Poznajmy historię 
jego rewitalizacji.

Do Golic
po spełnienie marzeń
Państwo Santorek trafili do Golic w 2007 roku. 
Urzekła ich tutejsza okolica oraz możliwość odpo-
czynku od miejskiego zgiełku. Pochodzący z po-
czątków XX wieku pałac wraz z otaczającym go 
parkiem był mocno zniszczony, mimo to od razu 
wywarł wrażenie na małżeństwie lekarzy z Łodzi. 
Ich marzeniem od dawna było posiadanie takiego 
obiektu i plany te udało się zrealizować. 

– Trzynaście lat zajęło nam doprowadzenie do 
obecnego stanu. Wszystko robiliśmy od podstaw 
– wyjaśnia Robert Santorek.

W momencie nabycia nieruchomości nie było 
tu nawet bieżącej wody ani toalety. Państwo San-
torek gruntownie wyremontowali cały budynek, 
wykonali stosowne podłączenia, wybudowali 
przydomową oczyszczalnię, wymienili wszyst-
kie instalacje, dach, odtworzyli okna i drzwi. Na 
elewacji zewnętrznej obiektu odnowili elementy 
architektoniczne. 

– Chcieliśmy, by w pałacu można było poczuć at-
mosferę sprzed lat. By można było poczuć jak wtedy 
żyli ludzie, przenieść się do początków XX wieku, 
do domu, w którym trzeszczy podłoga, skrzypią 
schody i drzwi do szafy – mówi Robert Santorek.

 
Zadbali
o każdy detal
Ogromnego nakładu pracy oraz zaangażowania 
wymagało wyposażenie budynku. Meble i sprzęty, 
które znajdują się w pałacowych pomieszczeniach 
właściciele kupowali i gromadzili przez kilka lat. 
Często w ich nabyciu pomagali znajomi i rodzina. 
Pan Robert wspomina jak nie raz jeździł z córką 

Zuzanną na drugi koniec Polski po starą, stylową 
komodę czy kanapę. Właściciele zadbali o każdy 
detal. Widać to na wszystkich poziomach budynku.

Na samej górze, tj. pierwszym piętrze gotowych 
jest osiem pokoi gościnnych w stylu dwudziesto-
lecia międzywojennego. Na parterze znajduje się 
biblioteka z bogatym księgozbiorem, część jadal-
na z barem i kawiarnią, dwie sale do spotkań oraz 
taras, z którego można udać się na spacer po zre-
witalizowanym parku i odpocząć na łonie natury. 
Oprócz budynku właściciele zatroszczyli się rów-
nież o otaczający go park. Przeprowadzono prace 
konserwatorskie drzewostanu i wytyczono alejki 
spacerowe z ławkami, na których można teraz 
odpocząć wśród odgłosów otaczającej przyrody. 

 
Agroturystyka
i rehabilitacja w jednym
W piwnicach pałacu natomiast przygotowana zo-
stała część rehabilitacyjna, bo pałac w Golicach to 
nie tylko miejsce relaksu i wypoczynku, ale także 
możliwość powrotu do zdrowia.

– Poza miejscami noclegowymi dysponujemy 
sprzętem do kinezyterapii, fizykoterapii i masażu, 
także możemy świadczyć usługi rehabilitacyjne 
oraz prowadzić turnusy pomagające wrócić do 
sprawności fizycznej. Jesteśmy gotowi na przy-
jęcie gości, pacjentów, ale tegoroczna pandemia 
uniemożliwiła pełne uruchomienie obiektu - 
dodaje Robert Santorek specjalista rehabilitacji 
i ortopedii. 

Właściciele są jednak dobrej myśli i snują plany 
na przyszłość. Chcą zapewnić jak najwięcej atrak-
cji, by golicki pałac tętnił życiem i przyciągnąć do 
siebie turystów nie tylko na weekend, ale i dłużej. 
W tym ma też pomóc otwarcie zrewitalizowa-
nego kompleksu geotermalnego w Poddębicach.

Władze Miasta Gorących Źródeł potwierdza-
ją, że działalność Państwa Santorków doskonale 
wpisuje się w strategię rozwoju Gminy.

– Miejsce to zostało doskonale zagospodarowa-
ne i wpisuje się w naszą strategię poprzez usługi 
rehabilitacyjne, które Gmina też chce rozwijać 
wykorzystując wody termalne – zauważa Bur-
mistrz Piotr Sęczkowski.

Pałac w Golicach
na weekend i nie tylko…

Pałac w Golicach z zewnątrz

Część jadalna

Hol z biblioteką

Jeden z pokoi gościnnych
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Minął pierwszy sezon działalności fi r-
my Daifressh Berry w Gminie Poddębice. 
Przedsiębiorstwo specjalizujące się w pro-
dukcji i dostawie wysokiej jakości owoców 
miękkich zagospodarowało tereny w Górze 
Bałdrzychowskiej. 

– Zastaliśmy tu bardzo dobre warunki klima-
tyczne oraz ziemię pod uprawę owoców. Poddę-
bicki region to również strategiczna lokalizacja 
w celu dystrybucji produktów w kraju i eksportu 
na inne rynki zbytu – podkreśla Krzysztof Ża-
bówka, Dyrektor Zarządzający Daifressh Berry.

Na początek plantacja 
truskawkowo-malinowa
Na powierzchni 12,5 hektarów powstały tunele 
foliowe, gdzie uprawiane są truskawki i maliny. 
Jak wyjaśnia dyrektor Żabówka do produkcji 
owoców zastosowane zostały nowoczesne sys-
temy. Truskawki były uprawiane na tzw. rynnach, 
zwanych też stołami. Maliny w donicach z od-
powiednimi rusztowaniami.

Głównymi atutami takich upraw są: wytwo-
rzenie najwyższej jakości produktu, wykonywa-
nie przez pracowników pracy w komfortowych 
warunkach – zbiory na stojąco i w  tunelach, 
a także ochrona środowiska, bo minimalizowa-
ne jest używanie środków ochrony roślin. 

Wszystkie prowadzone tu działania ukie-
runkowane są na jakość końcowego produktu, 
począwszy od techniki produkcji po wszelkie 
niuanse związane z prowadzeniem upraw.

– Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 
w  obecnej lokalizacji chcemy mieć docelowo 
plantację o wielkości 25 hektarów. Natomiast na 
działce obok 25-30 hektarów. Po truskawkach 
i malinach wprowadziliśmy borówkę amerykań-
ską. Teren przeznaczony na tę plantację jest ogro-
dzony i przygotowany do nasadzeń. Przewiduje-
my je w nowoczesnych systemach doniczkowych 
na podłożu torfowo-kokosowym z nawodnieniem 
– informuje Dyrektor Żabówka.

Ponad 800 ton zbiorów
– Ten rok nie był dla nas łatwy. Dużo nowych in-
westycji, intensywna produkcja truskawek i malin, 
walka z czasem by wszystko wykonać na czas. Nie 
powiem, że wszystko zrobiliśmy dobrze. Czasem 
brakowało nam ludzi do pracy i musieliśmy doko-
nywać wyborów co jest ważniejsze, co trzeba zro-
bić, a co można odpuścić. Mimo wszystko uwa-
żam, że nasz pierwszy sezon produkcyjny możemy 
zaliczyć do udanych. Przyniósł on ponad 800 ton 
zbiorów – podsumowuje Krzysztof Żabówka.

Powstanie Centrum
na Europę Centralną
Daifressh planuje już działania na kolejny rok, 
a pracy nie zabraknie, bo zamierzenia fi rmy są 

bardzo ambitne. Jest nią budowa Centrum Logi-
styczno-Konsolidacyjnego na Europę Centralną. 
Budynek pojawi się na obszarze byłego PGR-
-u w Górze Bałdrzychowskiej. 

– Zakończyliśmy fazę projektową. Prace bu-
dowlane chcielibyśmy rozpocząć w marcu 2021 
roku. Przewidujemy, że po powstaniu Centrum 
zatrudnienie wzrośnie do blisko 300 osób – 
mówi Dyrektor Żabówka. 

Samorząd popiera 
Funkcjonowanie oraz plany rozwojowe Da-
ifressh Berry w Górze Bałdrzychowskiej doce-
niają włodarze Miasta Gorących Źródeł.

– Każdy nowy inwestor to do-
bra wiadomość dla samorządu. 
Daifressh to fi rma z potencja-
łem, z którego może skorzystać 
cały region. Kibicujemy i po-

pieramy ją w rozwoju. Warto dodać, że w Górze 
Bałdrzychowskiej swoją działalność zdecydowała 
się również prowadzić spółka Silva, zajmująca się 
przetwarzaniem odpadów drewnopochodnych 
i recyclingiem. Miejmy nadzieję, że pandemia 
nie pokrzyżuje planów na rozbudowę przedsię-
biorstw, które postanowiły zainwestować w po-
bliżu Poddębic – mówi Paweł Plewiński Zastęp-
ca Burmistrza.

Firma Daifressh zadomowiła się
w Gminie Poddębice

Tunele foliowe w Górze Bałdrzychowskiej

Plantacje fi rmy Daifressh


