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Rok wielkich
inwestycji!

Termy
Poddębice

Za nami rok wielkich inwestycji w Gminie Poddębice.
Minione miesiące były historyczne, jeśli chodzi o ilość realizowanych zadań.
Na drogach panowała istna ofensywa, bo jednocześnie budowanych było
10 odcinków! Poza poprawą infrastruktury drogowej,
samorząd prowadził przedsięwzięcia związane z rozwojem geotermii.
Udało się zakończyć rewitalizację kompleksu geotermalnego
i zagospodarować teren wokół obiektu, rozbudować sieć wodociągową.
W tym wydaniu „Wokół Poddębic” przeczytacie Państwo,
co wydarzyło się w 2021 roku.
Zdrowych, pełnych miłości i radości Świąt Bożego
Narodzenia, spełnienia marzeń i czasu spędzanego z bliskimi
życzą
Paweł Gogulski
Przewodniczący Rady Miejskiej

Feliksów

ul. Klonowa

Burmistrz Poddębic
Piotr Sęczkowski

Małe-Golice

WESOŁYCH ŚWIĄT!
ul. Miła
Leokadiew
Góra
Bałdrzychowska

Kolonia
Byczyna
ul. Targowa

Zagórzyce
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Działo się w Gminie
To był rok wielkich inwestycji
Minął kolejny rok pracy Piotra Sęczkowskiego
na stanowisku Burmistrza Poddębic.
To też trzeci rok kadencji 2018-2023 Rady Miejskiej.
Co w tym czasie wydarzyło się w Gminie, jakie były
największe wyzwania, co udało się zrealizować
oraz co planuje samorząd na najbliższe miesiące?
O tym rozmawiamy z włodarzem Miasta Gorących Źródeł.
3 lata kadencji za nami. Jaki to był czas dla
Poddębic?
Burmistrz Piotr Sęczkowski: Lata 2018-2021
były trudne chyba dla wszystkich samorządów.
Dwa ostatnie lata zdominowała pandemia koronawirusa. Musieliśmy stawić czoła sytuacji,
z którą do tej pory się nie spotkaliśmy. Choć
covid zdominował niemal wszystkie dziedziny
życia Gminy, to wiele się wydarzyło. Dzięki dobrej współpracy z radnymi udało się zrealizować,
bądź rozpocząć bardzo dużo przedsięwzięć gospodarczych i społecznych.
Które z nich cieszą najbardziej?
Burmistrz Piotr Sęczkowski: Każde z zadań
realizowanych przez samorząd jest ważne. Wybudowany dziesięć lat temu odwiert geotermalny i uzyskana koncesja na wydobycie wód
termalnych, wyznaczają kierunki rozwoju Gminy. Bogactwo z wnętrza ziemi wykorzystywane
jest w szerokim zakresie. Swój zasięg z roku
na rok powiększa geotermalna sieć cieplna.
Dzięki temu już nie tylko mieszkańcy bloków,
czy instytucje, ale także indywidualni odbiorcy
mogą się do niej przyłączyć. Ogrzewanie tym
nośnikiem energii przyniosło już w pierwszych
latach oszczędności oraz zmniejszyło emisję
pyłów i gazów. Za te działania Poddębice zostały „Innowacyjnym Samorządem 2020” w konkursie Serwisu Samorządowego PAP. W tym
roku udało się pozyskać blisko 15 mln zł na
rozbudowę ciepłowni oraz produkowanie w kogeneracji prądu i ciepła.
To strategiczna inwestycja?
Burmistrz Piotr Sęczkowski: Za taką mogę
uznać związaną z wodami termalnymi rewitalizację kompleksu geotermalnego. Inwestycję
rozpoczęliśmy w 2019 roku i było to największe
od czasu budowy szpitala przedsięwzięcie, które kosztowało gminny budżet ponad 90 mln zł.
W jego skład wchodzi Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji – Termy Poddębice oraz budynek
Integracji i Spotkań Osób Niepełnosprawnych.
Zadanie to wsparły środki unijne w wysokości
42 mln zł. ISON już funkcjonuje. Odbywają się
tu m.in. zajęcia rekreacyjne, jogi, fitness, masaże,
dla młodzieży i dorosłych. Otwarcie basenów natomiast z powodu covid przesunęliśmy na wiosnę
przyszłego roku.

Będąc przy temacie wody należy wspomnieć
o gminnych inwestycjach, związanych z budową wodociągów i modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej.
Burmistrz Piotr Sęczkowski:Oczywiście, w tym
zakresie Gmina również realizuje szereg zadań, na
wykonanie których pozyskuje środki z zewnątrz.
W zeszłym roku zakończyliśmy duży projekt,
polegający na modernizacji sieci wod-kan na
odcinku Klementów-Praga-Borysew-Bałdrzychów. Przedsięwzięcie podzielone było na etapy
i kosztowało blisko 13 mln zł. W tym roku wybudowaliśmy wodociąg w Balinie, Sempółkach,
Ksawercinie i Dominikowicach, a także pozyskaliśmy środki na przebudowę stacji uzdatniania
wody w Górze Bałdrzychowskiej. Łączny koszt
tych działań to 2,9 mln zł.
Udało się także poprawić stan infrastruktury
rekreacyjnej i kulturalno-społecznej…
Burmistrz Piotr Sęczkowski: Zgadza się. Dzięki
dofinansowaniu z UE w formule „zaprojektuj
i wybuduj” przeprowadziliśmy termomodernizację remizy OSP Niewiesz oraz hali sportowej
przy szkole podstawowej na ul. Polnej. Zamierzamy też zagospodarować teren za tym budynkiem i wybudować boiska do koszykówki,
siatkówki, piłki ręcznej i nożnej, kort tenisowy,
bieżnię lekkoatletyczną, plac zabaw. Poddębice wygrały konkurs na „Najbardziej Odporną
Gminę”, którego celem była promocja szczepień
przeciw Covid-19 i w nagrodę otrzymaliśmy
milion złotych, które planujemy przeznaczyć na
utworzenie tej infrastruktury rekreacyjnej.
Jak wygląda stan dróg w Gminie?
Burmistrz Piotr Sęczkowski: Rok 2021 to
prawdziwa drogowa ofensywa w naszej Gminie.
Jednocześnie budowanych było 10 dróg. Część
z nich już się zakończyło, pozostałe trwają.
Poza miastem nawierzchnie asfaltowe uzyskały
drogi w Feliksowie, Zagórzycach, Górze Bałdrzychowskiej, z Małego do Golic, na odcinku
Panaszew-Leokadiew-Tumusin. W trakcie jest
budowa drogi w Kolonii Byczyna. W mieście
swój wizerunek zmieniła ul. Targowa, Młynarska, Klonowa, a następne będą Brzozowa
i Sosnowa. Poprawiliśmy stan chodników na ul.
Morelowej i Dojazd. Pozyskaliśmy dofinansowanie na budowę dwóch przejść dla pieszych

Burmistrz ze statuetką za zajęcie I miejsca w Rankingu Finansowym

– przy szkole na ul. Polnej oraz przedszkolu na
ul. Miłej.
Trwają również inwestycje drogowe nie prowadzone przez samorząd.
Burmistrz Piotr Sęczkowski:W ubiegłym roku
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakończyła budowę ronda w Balinie i Pradze, a niedawno w tej miejscowości Zarząd Dróg
Wojewódzkich rozpoczął budowę kilometrowego odcinka, który połączy drogę krajową nr
72 z trasą wojewódzką nr 703. Takie działania
także przyczyniają się do rozwoju naszej Gminy.
Inwestorzy dostrzegają potencjał Poddębic?
Burmistrz Piotr Sęczkowski: Jak najbardziej.
Wody termalne i odpowiednia infrastruktura
są magnesem dla biznesu. Na naszym terenie
pojawiają się nowe firmy, jak chociażby Dairfressh – międzynarodowy producent owoców
miękkich, który w Górze Bałdrzychowskiej
założył plantację truskawek, malin i borówek.
Przybywa miejsc noclegowych. W Golicach
został odrestaurowany pałac, który dysponuje
pokojami pobytowymi. W Poddębicach powstały Acodomo Apartamenty. Łódzka spółka
Royal Sail Investment Group weszła na rynek

mieszkaniowy i planuje wybudować nowe bloki. Swoje biznesy rozbudowują także lokalni
przedsiębiorcy.
To, że Poddębice zmierzają w dobrym kierunku
potwierdzają wysokie lokaty w rankingach…
Burmistrz Piotr Sęczkowski: Budżet Gminy
w ostatnich latach przekraczał ponad 100 milionów złotych. Realizacja kluczowych przedsięwzięć zaowocowała zwycięstwem w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego
i zajęciem drugiego miejsca w rankingu Pisma
Samorządu Terytorialnego Wspólnota. Takie
nagrody motywują do działania, nawet w tych
niepewnych czasach.
Wspomniał Pan, że lata 2018-2021 nie były
łatwe dla samorządów. Jakie Pana zdaniem
będą najbliższe miesiące i lata?
Burmistrz Piotr Sęczkowski: Do tej pory nie
mieliśmy takiej sytuacji, jak obecnie. Pandemia
zmieniła funkcjonowanie samorządów i musimy się do niej dostosować. Nie wiemy co przyniesie przyszłość. Martwimy się stale rosnącymi
cenami. Mamy jednak ambitne plany i mimo
niepewności zamierzamy kontynuować trwające inwestycje oraz rozpocząć kolejne.
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Gmina wygrała Ranking Finansowy za 2020 rok

Pierwsze miejsce dla Poddębic
muje wszystkie jednostki samorządu
terytorialnego. Jest kompleksowe, apolityczne i obiektywne, mierzone aktualnymi wskaźnikami ekonomicznymi.
Ranking badał kondycję finansową gmin i powstał w oparciu o dane
Regionalnych Izb Obrachunkowych.
Obok Poddębic laureatami zostały Podkowa Leśna w kategorii gmin
miejskich, Chojnice wśród gmin wiejskich, Poznań w grupie miast na prawach powiatu i powiat wrocławski
w kategorii powiatów ziemskich.
– Gratuluję Poddębicom, które są
coraz bardziej rozpoznawalne w kraju
– powiedział podczas ogłaszania wy-

ników rankingu prof. nadzw. dr hab.
Bartłomiej Nita z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Burmistrz Piotr Sęczkowski podczas
VI Europejskiego Kongresu Samorządów w Mikołajkach odebrał nagrodę
za wygraną w rankingu.
– W Mikołajkach gościliśmy krajowych liderów samorządności. To oni
budują Polskę od podstaw. Wiem, ile te
wszystkie działania kosztują zdrowia,
stresu i nieprzespanych nocy. Proszę
przekazać gratulacje swoim pracownikom, radnym oraz mieszkańcom za to,
czego dokonali – mówi Zygmunt Berdychowski, pomysłodawca Kongresu.

Poddębice w gronie
liderów inwestycji
Poddębice zajęły drugie miejsce
w rankingu Pisma Samorządu
Terytorialnego Wspólnota,
podsumowującym wydatki
inwestycyjne w latach 2018-2020
w kategorii Miasta Powiatowe.

Burmistrz Poddębic podczas ogłoszenia wyników rankingu

Poddębice zwyciężyły
w Rankingu Finansowym
Samorządu Terytorialnego
w Polsce w kategorii gmin miejskowiejskich. W ogłoszeniu wyników
w Centrum Prasowym PAP
uczestniczył Burmistrz
Piotr Sęczkowski.
– Ta wygrana stanowi dla samorządu
ogromne wyróżnienie. Odnotowaliśmy
awans na pierwsze miejsce z ósmej lokaty, którą mieliśmy w zeszłym roku
– informuje Burmistrz.
Skok na najwyższy stopień podium
dały Poddębicom głównie dwa wskaźniki ekonomiczne: udział wydatków
inwestycyjnych w wydatkach ogółem,
a także udział środków europejskich
w wydatkach ogółem. Stało się tak

Statuetkę Burmistrzowi wręczył Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak

dzięki temu, że Gmina prowadziła wielomilionowe inwestycje, które finansowane były ze środków zewnętrznych,
jak i własnego budżetu.
Ranking Finansowy Samorządu Te-

rytorialnego w Polsce przygotowała
Fundacja Instytut Studiów Wschodnich we współpracy z Uniwersytetem
Ekonomicznym we Wrocławiu. To jedyne opracowanie w kraju, które obej-

Tabela 5. Prezentacja wyników dla gmin miejsko-wiejskich za 2020 rok

Lp.
Nazwa
Województwo
1 Poddębice
Łódzkie
2 Konstancin-Jeziorna
Mazowieckie
3 Łomianki
Mazowieckie
4 Morawica
Świętokrzyskie
5 Brwinów
Mazowieckie
6 Choroszcz
Podlaskie
7 Halinów
Mazowieckie
8 Jelcz-Laskowice
Dolnośląskie
9 Stryków
Łódzkie
10 Brzeszcze
Małopolskie
11
Kąty
Wrocławskie
Dolnośląskie
Tabela wyników dla gmin miejsko-wiejskich
za 2020 rok
12 Rzgów
Łódzkie
13 Busko-Zdrój
Świętokrzyskie

W1
0,283
0,879
0,769
0,48
0,732
0,644
0,518
0,661
0,865
0,722
0,738
0,719
0,42

W2
0,564
0,437
0,402
0,609
0,636
0,629
0,621
0,632
0,877
0,339
0,681
0,785
0,463

W3
1
0,237
0,339
0,632
0,387
0,505
0,468
0,375
0,471
0,537
0,455
0,38
0,585

W4
0,592
0,543
0,628
0,648
0,455
0,568
0,436
0,636
0,394
0,396
0,581
0,514
0,341

W5
1
0,005
0,001
0,209
0,12
0,113
0,421
0,044
0,045
0,441
0,026
0,01
0,418

W6
0,555
1
0,854
0,885
0,822
0,836
0,819
0,956
0,885
0,781
0,764
0,704
0,992

W7 Indeks Dystans
0,262 4,256
1
4,102
4%
0,831 3,824
10%
0,359 3,822
10%
0,627 3,779
11%
0,46 3,752
12%
0,435 3,717
13%
0,378 3,681
14%
0,133 3,67
14%
0,452 3,669
14%
0,395 3,64
14%
0,517 3,629
15%
0,337 3,556
16%

Nagrodę podczas XIX Samorządowego Forum Kapitału i Finansów
odebrał Burmistrz Piotr Sęczkowski.
W opracowanym przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu
Warszawskiego rankingu Wspólnoty brano pod uwagę całość wydatków
majątkowych w okresie 2018-2020.
– Ten czas to ogromny wysiłek Gminy w pozyskiwaniu środków oraz realizacja zadań z udziałem funduszy
zewnętrznych. Poddębice nie mają
takiego położenia jak Stryków, który znajduje się na skrzyżowaniu autostrad, czy Gmina Kleszczów na
terenie której funkcjonuje kopalnia
węgla brunatnego oraz elektrownia.

Sąsiedni Uniejów dysponuje odwiertem wykonanym w 1979 roku.
Tymczasem w Poddębicach przedsięwzięcia geotermalne trzeba było
prowadzić od zera. Nie mieliśmy nawet odwiertu i dopiero jego budowa
w 2010 roku dała możliwość realizacji inwestycji oraz rozwoju Gminy
– mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.
W gronie liderów inwestycji Poddębice znalazły się głównie dzięki
rewitalizacji kompleksu geotermalnego, modernizacji sieci wodno-kanalizacyjnej, budowie nowych dróg,
które stanowią krwiobieg gospodarki. Rozpoczęta w zeszłym roku ofensywa drogowa gminy trwa.
– To wszystko nie byłoby możliwe,
gdyby nie współpraca z miejskimi
radnymi oraz dobrze przygotowane
wnioski przez pracowników urzędu.
Te działania przyniosły efekt w postaci drugiego miejsca w rankingu
Wspólnoty – dodaje Burmistrz.

Burmistrz Piotr Sęczkowski wśród laureatów rankingu Wspólnoty
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Miliony na rozwój Geotermii
Blisko 15 mln zł z NFOŚiGW otrzymała
Geotermia Poddębice na rozbudowę
ciepłowni. Dzięki tej inwestycji gminna
spółka wyprodukuje prąd i dodatkową
ilość ciepła oraz uzdatni wodę termalną
do celów pitnych.
– Na dofinansowanie składa się dotacja w kwocie 4,4 mln zł oraz 10,4
mln zł pożyczki, która jest obligatoryjna, aby otrzymać dotację – wyjaśnia
Prezes Geotermii Anna Karska.
Zadanie jest innowacyjne i skomplikowane. Jego efektem będzie wyprodukowanie w procesie kogeneracji
przy udziale gazu ziemnego energii
elektrycznej o mocy 0,9 MW i ciepła
o mocy 1,1 MW.
Rozpoczęły się już prace związane z realizacją przedsięwzięcia, które
przyczyni się w wymierny sposób do
ochrony środowiska.
– Drugim ważnym aspektem projektu jest produkcja prądu na własne
potrzeby. Nadwyżki będą mogły być
sprzedawane do sieci dystrybucyjnej,

co w dobie rosnących z roku na rok cen
przyczyni się do oszczędności – dodaje
Prezes Geotermii.
Rozbudowa ciepłowni umożliwia
spółce planowanie kolejnych działań.
Projektowane są osiedlowe sieci dystrybucyjne z przyłączami i kompaktowymi węzłami ciepłowniczymi. Gdy
rozbudowane zostanie źródło ciepła,
będzie można przyłączać kolejne osiedla w mieście, co spowoduje zmniejszenie tzw. efektu niskiej emisji oraz
czystsze powietrze.
Poddębicka Geotermia już potwierdziła, że jest konkurencyjna w stosunku
do paliw kopalnych, a dalszy szeroki
wachlarz wykorzystania wód termalnych pozwala pozytywnie patrzeć na
rozwój gospodarczy miasta.

Pierwsze domy jednorodzinne przyłączone
do geotermalnej sieci ciepłowniczej

FITNESS
MASAŻE
RELAKSACYJNE I LECZNICZE

ZDANIEM
Emilii Błaszczyk
radnej Rady Miejskiej
w Poddębicach

JOGA
ZAJĘCIA
OGÓLNOROZWOJOWE
„ZAWSZE SPRAWNI”

BUDYNEK ISON
PODDĘBICE
UL. MICKIEWICZA 19
KONTAKT
TEL. – 797 231 441
E-MAIL: ison@termy.poddebice.pl
geotermia.poddebice.pl

Poddębicka geotermia realizuje
rozpoczętą trzy lata temu
walkę ze smogiem, podłączając
obiekty jednorodzinne do sieci
ciepłowniczej. Łączny koszt
zadania to ponad 128 tys. zł netto.
W tym roku wybudowano przyłącza od istniejącej sieci ciepłowniczej
w ulicy Miłej do dwóch budynków
przy tej ulicy oraz dwóch obiektów
przy ul. Szkolnej. Ze względu na
niewielką ilość miejsca w remonto-

wanej niedawno ulicy Miłej, zastosowano rurociągi preizolowane tupu
pex-duo, czyli w jednej rurze osłonowej przebiegają dwie rury przewodowe zasilanie-powrót. W każdym z obiektów zamontowano
kompaktowy węzeł ciepła, w skład
którego wchodzą: wymiennik ciepła
c.o., wymiennik ciepła c.w.u., zawory, regulatory, połączenia, układ automatyki sterującej.
Wybudowane przyłącza wraz z węzłami ciepłowniczymi zastąpiły kotły

– Odnawialne źródła energii to
przyszłość. W dobie rosnącego zanieczyszczenia powietrza wykorzystanie ciepła z wnętrza ziemi jako
zeroemisyjnego nośnika jest idealnym rozwiązaniem.
opalane węglem, co przyczyni się do
mniejszej emisji gazów i pyłów powstających w procesie spalania.
Koszty wykonania przyłączy w 25%
pokrywają odbiorcy a 75% spółka ze
środków własnych.
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Nowa droga w Feliksowie i Zagórzycach
Z nowej nawierzchni cieszą się
mieszkańcy Feliksowa oraz
Zagórzyc. Realizacja zadań w obu
miejscowościach przyniosła
dodatkowe prawie 4 kilometry
asfaltowych tras.
– Wspólnie z radnymi Rady Miejskiej podjęliśmy decyzję, że fundusze,
które uda nam się pozyskać oraz wolne
środki z gminnej kasy, przeznaczymy
w tym roku na infrastrukturę drogową.
W ten sposób chcemy wesprzeć lokalnych przedsiębiorców, których firmy
ucierpiały podczas pandemii, a także
ratować miejsca pracy – informuje Zastępca Burmistrza Paweł Plewiński.
Jezdnia powstała w Feliksowie na
długości 1,5 km połączyła odcinki,
które kilka lat temu Gmina wybudowała przez wieś oraz przy firmie
„Narzędziownia”. Wykonane zostały także pobocza, zjazdy do posesji,
nowe oznakowania oraz nasadzenia.

ZDANIEM
Pawła Plewińskiego
Zastępcy Burmistrza

Oddanie drogi w Feliksowie

Koszt zadania to 752 tys. zł, z czego
695 tys. zł stanowi dofinansowanie
z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

W Zagórzycach natomiast istniejący półtora kilometrowy trakt zyskał
nową nakładkę i wzmocnione zostały
pobocza. Utwardzono również drogę

Z Panaszewa
do Leokadiewa
po asfalcie
Mieszkańcy Leokadiewa, Tumusina
i Panaszewa doczekali się asfaltu.
Nowa droga została oddana
do użytku. Inwestycja kosztowała
1,8 mln zł. Dofinansowana została
ze środków Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych w ramach
przeciwdziałania Covid-19.
Ponad 3-kilometrowy odcinek miał
powstać 4 lata temu, ale samorząd rozpoczął prace dotyczące rewitalizacji kompleksu geotermalnego w Poddębicach.

gruntową o długości 0,6 km. Za to
zadanie Gmina zapłaciła 616 tys. zł.
Obie inwestycje wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

Tak prezentuje się
Targowa po przebudowie

ZDANIEM
Tomasza Walczyka
radnego Rady Miejskiej
w Poddębicach
– Ceny związane z infrastrukturą
basenową wzrosły i trzeba było poczekać, aż wybudowane zostaną termy.
Mieszkańcy przyjęli to ze zrozumieniem i wznieśli się ponad swój interes dla dobra całej Gminy. W końcu
doczekali się porządnej nawierzchni
– mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

– Długo czekaliśmy na ten trakt, ale
było warto. Przy trasie pojawiają się
nowe zabudowania i dzięki drodze
asfaltowej jest lepszy komfort jazdy,
a mieszkańcy szybciej docierają do
pracy czy szkoły.

Nowa nawierzchnia asfaltowa,
chodniki, ścieżka rowerowa,
oświetlenie ledowe
oraz parkingi.
Tak wygląda przebudowana
ul. Targowa w Poddębicach.

Uroczystość otwarcia drogi

– Te okolice należą do terenów rozwojowych. Blisko stąd do Centrum
Turystyki i Rekreacji w Byczynie,
odwiertu geotermalnego, czy plantacji owoców miękkich. Ponadto
obserwujemy, że rozwija się budownictwo jednorodzinne.

Droga ma podobny standard do sąsiadującej ul. Zielonej. Dla samorządu
jest ważna, bo prowadzi do term oraz
terenów inwestycyjnych.
Całkowity koszt zadania, które na
poziomie 85% wsparł Zarząd Województwa Łódzkiego, sięga blisko
4 mln zł.

ZDANIEM
Sławomira Stelmasiaka
Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej
– Kilka lat temu Gmina rozpoczęła
drogowy proces inwestycyjny. Zostało zrewitalizowane centrum miasta z ulicami przylegającymi, a teraz
realizowane są kolejne udostępnienia komunikacyjne. Przy ul. Targowej zlokalizowane są firmy, bloki,
a także komenda policji.
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Inwestycja
z RFIL-u
Droga z Małego do Golic
została oddana do użytku.
Odcinek liczący półtora kilometra
jest kolejnym, który w tym roku
zmienił nawierzchnię z gruntowej
na asfaltową.
Nowa nawierzchnia ma też ogromne znaczenie dla rolników z obu sołectw. – Posiadamy dziś coraz nowsze
maszyny i sprzęt rolniczy, więc droga
pomaga sprawniej dotrzeć do pól –
mówi sołtys Władysław Prośniak.
W ramach gminnego zadania poza
powstaniem jezdni przeprowadzono
prace teletechniczne, przebudowano
skrzyżowania z drogami gminnymi,
powstały pobocza i zjazdy do posesji.
Wykonawcą było Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych S.A.
Przedsięwzięcie o wartości 886
tys. zł w całości zostało sfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych.

ZDANIEM
Bogumiła Jóźwiaka
radnego Rady Miejskiej
w Poddębicach
– Ta droga jest bardzo ważna, bo
łączy się z trasą wojewódzką nr 703.
Dzięki utwardzeniu traktu łatwiejszy staje się dojazd służb ratowniczych. Z kolei mieszkańcy bezpieczniej i w lepszych warunkach
mogą dojechać do pracy, czy szkoły.
Warto dodać, że rozwija się tu budownictwo jednorodzinne.

Klonowa w remoncie

Rowerzyści przetestowali nową drogę

Budowa drogi stanowi kontynuację
inwestycji, którą kilka lat temu Poddębice wykonały wspólnie z Gminą
Wartkowice na odcinku Tarnowa-Nowa Wieś. Trakt prowadzi do od-

restaurowanego pałacu w Golicach,
w którym odbywają się zabiegi rehabilitacyjne oraz turnusy pomagające
wrócić do sprawności fizycznej. W sąsiedztwie funkcjonują gospodarstwa

agroturystyczne. Nowo otwarta droga
stanowi także dobrą trasę rowerową.
Podczas uroczystego otwarcia przetestowali ją członkowie Poddębickiego
Klubu Rowerowe EPD.

W Górze
Bałdrzychowskiej
droga
i oświetlenie

Trwa budowa Termalnej

Mieszkający w obrębie PGR Góra
Bałdrzychowska w końcu doczekali
się nowej drogi i oświetlenia.

Na ul. Klonowej pojawił się asfalt i chodniki

ZDANIEM
Dariusza Szewczyka
radnego Rady Miejskiej
w Poddębicach
– Gmina zdecydowała się na inwestycję w tej części miasta ze względu
na stale przybywające tu zabudowania. Na realizację zadania udało się
pozyskać dofinansowanie na poziomie 60% z Funduszu Dróg Samorządowych. Przedsięwzięcie będzie
zakończone w przyszłym roku.

Pięknieje osiedle domków
jednorodzinnych w obrębie ulic:
Klonowej, Sosnowej i Brzozowej
w Poddębicach.
Na pierwszej z ulic już powstała nawierzchnia asfaltowa, chodniki, wjazdy
do posesji i oświetlenie uliczne. Taka
sama infrastruktura pojawi się na pozostałych odcinkach. Ponadto wykonane zostanie oznakowanie pionowe
i poziome, a także wyniesione przejście
dla pieszych oraz aktywne przejście dla
pieszych.
Budowa ulicy Klonowej, Sosnowej
i Brzozowej będzie kosztować 3,5 mln
zł. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo
Robót Drogowych S.A.

Odcinek pomiędzy blokami był jedynym nieutwardzonym w tej miejscowości.
Inwestycję wartą blisko 270 tys. zł
wsparły fundusze zewnętrzne z KOWR.
Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

Trwają prace przy budowie drogi
w Kolonii Byczyna. Trakt nazywany
termalnym, graniczy bezpośrednio
ze zrewitalizowanym kompleksem
geotermalnym oraz prowadzi
od ul. Mickiewicza w kierunku
Geotermii.
Na początek przeprowadzone zostały prace kanalizacyjne. Obecnie kładziony jest chodnik i ścieżka rowerowa.
Mieszkańcy Kolonii Byczyna cieszą się, bo dzięki nowej nawierzchni
w lepszych warunkach będą dojeżdżać
do asfaltu, który kilka lat temu poddębicki samorząd wybudował w tej
miejscowości. Poza tym odcinek
dochodzący do deptaku przy rzece
Ner stworzy połączenie z zabytkowym parkiem i pałacem oraz pijalnią
wód termalnych, które będą stanowić
atrakcje turystyczne. Istotne jest rów-

ZDANIEM
Żanety Kochanowskiej
radnej Rady Miejskiej
w Poddębicach
– W ramach inwestycji przewidziano nawierzchnię z kostki granitowej
i oświetlenie ledowe. Droga będzie
mieć podwyższony standard. Wykonane zostaną również wjazdy do
posesji oraz oznakowania poziome
i pionowe.
nież to, że budowana trasa prowadzi
do gminnych terenów inwestycyjnych.
Zadanie, którego wykonawcą jest
firma M. K. Stella, otrzymało wsparcie
na poziomie 85% od Zarząd Województwa Łódzkiego. Całkowity koszt
przedsięwzięcia wynosi 2,6 mln zł.
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Na Młynarskiej jezdnia i nie tylko
Kolejną drogą, która w tym roku
uzyskała nawierzchnię asfaltową
jest ul. Młynarska.
Trakt, jaki powstaje prowadzi do
oczyszczalni, ale też znajduje się w sąsiedztwie deptaku nad Nerem, z którego
korzysta wielu rowerzystów oraz spacerowiczów. Samorządowcy liczą na to, że
po powstaniu asfaltu na ul. Młynarskiej,
okolica ta ożywi się jeszcze bardziej.

ZDANIEM
Stanisława Wiaderka
radnego Rady Miejskiej
w Poddębicach
– Jezdnia pojawiła się na blisko
kilometrowym odcinku od ul. Kilińskiego do Klonowej. Ponadto
w ramach zadania wybudowano
kanalizację deszczową i sanitarną.
Powstaną również chodniki, oświetlenie uliczne i wjazdy do posesji.
Zadanie warte 1,2 mln zł wykonuje
konsorcjum Eveco i Ekoinżbud.

Budują drogę w Pradze

Będą nowe
przejścia
dla pieszych
Znamy wykonawcę gminnej
inwestycji, polegającej na
budowie przejść dla pieszych
w mieście. W postępowaniu
przetargowym do realizacji
wybrana została oferta miejscowej
firmy – Przedsiębiorstwa Robót
Drogowych.
W ciągu pół roku ma powstać nowe
przejście na ul. Polnej przy szkole podstawowej oraz na ul. Miłej przy przedszkolu.
Za budowę przejść dla pieszych Gmina zapłaci 172 tys. zł. Warto też dodać,
że Poddębicom udało się zdobyć na ten
cel dofinansowanie w wysokości 80%
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W ramach zadania powstaną dwa
wyniesione aktywne przejścia dla pieszych z elementami odblaskowymi,
czujnikami ruchu, lampami ostrzegawczymi i doświetlającymi zebrę. Realizacja inwestycji ma na celu poprawę

ZDANIEM
Andrzeja Twardowskiego
radnego Rady Miejskiej
w Poddębicach
– Z inicjatywą przedsięwzięcia wystąpili rodzice, dla których bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze.
W miejscach przyszkolnych obserwujemy wzmożony ruch, dlatego
wychodząc naprzeciw oczekiwaniom poddębiczan samorząd podjął
decyzję o realizacji inwestycji.
bezpieczeństwa. Podobne rozwiązanie
zastosowano na ul. Targowej w Poddębicach.

Na ul. Targowej w tym roku powstało nowe przejście dla pieszych

Maszyny na budowie drogi w Pradze

Rozpoczęły się prace przy
budowie nowej drogi w Pradze,
która połączy trasy: wojewódzką
nr 703 z krajową nr 72.
Powstający odcinek będzie liczył
ponad kilometr.
Wykonawcą jest konsorcjum:
PRDiM Czartki oraz PRD Poddębice, a przewidziany koszt to 11,5
mln zł.
Co powstanie w ramach inwestycji?
Rozbudowana zostanie trasa nr 703,
wybudowane będzie skrzyżowanie
drogi wojewódzkiej z drogą krajową. Na nowym odcinku powstanie
skrzyżowanie z dotychczasowym
przebiegiem drogi. Wybudowana zo-

stanie dodatkowa jezdnia na potrzeby obsługi komunikacyjnej działek,
powstaną chodniki i zjazdy. Zaplanowano także m.in. budowę ekranu
akustycznego, nowego oświetlenia
drogowego oraz oznakowania poziomego i pionowego.
Konieczność przeprowadzenia przedsięwzięcia podkreśla Dyrektor Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Łodzi.
– Nowa droga ma ułatwić życie
lokalnej społeczności. W Pradze występuje niebezpieczny układ komunikacyjny, nie ma poboczy, znajduje się
łuk drogi wojewódzkiej ograniczający
widoczność, stąd potrzeba przebudowy trasy – wyjaśnia Dyrektor ZDW
Mirosław Kukliński.

ZDANIEM
Haliny Tomczyk
radnej Rady Miejskiej
w Poddębicach
– Kwestia bezpieczeństwa ma
ogromne znaczenie, dlatego zadanie
Zarządu Dróg Wojewódzkich jest
ważne dla naszej Gminy. Region
odwiedza coraz więcej osób. Istnieją tu dwa ośrodki termalne, Zoo
Safari Borysew, Zbiornik Jeziorsko,
dworek Marii Konopnickiej w Bronowie i wiele innych atrakcji. Radni
Rady Miejskiej w Poddębicach nie
mieli wątpliwości co do podjęcia
decyzji o wsparciu przedsięwzięcia
w kwocie 1,5 mln zł.
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Przyszłość do przebudowy
Gmina wybrała wykonawcę
kolejnej inwestycji. Tym razem
swój wizerunek zmieni ul.
Przyszłość, łącząca drogi
powiatowe – Północną
i Sobieskiego.
W ramach zadania powstanie nowa
nawierzchnia asfaltowa, chodniki, parkingi i oświetlenie uliczne. Ponadto
przewidziano wykonanie kanalizacji
teletechnicznej oraz oznakowania pionowego i poziomego. Przedsięwzięcie ma być gotowe w połowie 2022
roku. Jego koszt sięga 672 tys. zł. Prace
przeprowadzi lokalna firma PRD.
Warto dodać, iż w ostatnim czasie
w tej części miasta Gmina zainwestowała w infrastrukturę drogową.
Wybudowane zostały lub są w trakcie ulice: Młynarska, Klonowa, Sosnowa, Brzozowa. Zmodernizowano
chodniki na ul. Morelowej i Dojazd,
a w przyszłym roku planowane są prace przy ul. Deczyńskiego.

ZDANIEM
Jacka Bieniasa
Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Poddębicach
– Mimo, iż ul. Przyszłość jest nie długa, to jest ważna dla poddębickiego
samorządu, bo znajdują się przy niej
bloki TBS, niepubliczne przedszkole
oraz niepubliczny ośrodek zdrowia.
Natężenie ruchu jest tu spore.
Ul. Przyszłość zostanie przebudowana

Jest wodociąg,
będzie kolejny

Przetarg na drogę w Krępie

Zakończyła się budowa wodociągu
Balin-Sempółki oraz KsawercinDominikowice. Inwestycję
zrealizowało Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów
i Kanalizacji Sp. z o. o.
w Poddębicach.
Łączna długość sieci na obszarze
czterech wsi to 5,5 kilometra. W ramach przedsięwzięcia przeprowadzono
prace ziemne, zamontowano sieć wraz
z niezbędną armaturą, wykonano próby szczelności. Wykonawcą była firma
Wodner II.
MPWiK jest w trakcie realizacji kolejnego przedsięwzięcia. Na budowę
sieci Dominikowice-Jankowice-Balin oraz w Sworawie została podpisana umowa z konsorcjum firm Eveco
i Ekoinżbud. Kolejne kilometry wodociągów powstaną także w formule
„zaprojektuj i wybuduj”. Wykonanie
zadania przewidziano na przyszły rok.

ZDANIEM
Andrzeja Lodzińskiego
radnego Rady Miejskiej
w Poddębicach
– Zadanie, które przeprowadzono
w formule „zaprojektuj i wybuduj”
kosztowało 632 tys. zł. Na jego
wykonanie spółka otrzymała dofinansowanie na poziomie 63,63%
z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.

„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.

Droga do przebudowy

Poddębicki samorząd nie zwalnia
tempa w rozbudowie sieci dróg
i jest w trakcie postępowania
przetargowego na powstanie
nawierzchni asfaltowej w Krępie.
Nowy odcinek będzie biegł w kierunku zakładu, zajmującego się importem i dystrybucją dodatków cukierniczych i piekarniczych.
Przypomnijmy, że cztery lata temu
poddębicki samorząd na trasie z Truskawca, przez Nową Wieś do Krępy

wybudował nawierzchnię asfaltową
o długości 3,6 km. Dodatkowo w Krępie powstał chodnik z kostki brukowej
oraz oświetlenie uliczne. Inwestycja
kosztowała 1,9 mln zł i otrzymała
dofinansowanie w kwocie 700 tys. zł
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach budowy dróg dojazdowych do gruntów
rolnych, 400 tys. zł z Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i 91 tys. zł z Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego.

ZDANIEM
Włodzimierza Jurkiewicza
radnego Rady Miejskiej
w Poddębicach
– Mamy nadzieję, że uda nam się
wybrać wykonawcę zadania i wybudujemy jezdnię, chodniki oraz zjazdy
do nieruchomości. Każda inwestycja
w infrastrukturę jest potrzebna.
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Ponad 2 miliony na remont stacji
Gminna spółka MPWiK
przebuduje stację uzdatniania
wody w Górze Bałdrzychowskiej.
Przedsięwzięcie, które będzie
kosztować 2,3 mln zł uzyskało
dofinansowanie z PROW.
Ostatnia modernizacja stacji w Górze Bałdrzychowskiej była przeprowadzona 26 lat temu. Jej system stał się
awaryjny, dlatego podjęto decyzję o budowie nowego budynku kontenerowego. Wykonawcą jest firma Wodner II.
W ramach zadania wykonana zostanie modernizacja studni głębinowej.
Budynek stacji uzdatniania wody wyposażony zostanie w dwa filtry ciśnieniowe o wydajności 30 m3/h, aerator
służący do napowietrzania wody surowej, a także w nowoczesny zestaw
pompowy II stopnia z lampą UV służącą do ciągłej dezynfekcji wody.
Inwestycja przewiduje również powstanie zbiornika retencyjnego wody
czystej o pojemności całkowitej 302 m3,
modernizację instalacji elektrycznej

ZDANIEM
Pawła Gogulskiego
Przewodniczącego
Rady Miejskiej
Modernizacja stacji uzdatniania
wody w Górze Bałdrzychowskiej
jest kolejną inwestycją Gminy
w tym zakresie. Wcześniej udało
się przebudować stację w Poddębicach, Porczynach i Niewieszu.
Stacja uzdatniania wody w Górze Bałdrzychowskiej zostanie zmodernizowana

oraz urządzeń sanitarnych. Utworzona zostanie chlorownia z chloratorem,
służąca do dezynfekcji wody. Stacja
ma być w pełni automatyczna i po-

siadać monitoring wraz z przekazem
drogą radiową i wizualizacją na dyżurkę w Poddębicach. Zagospodarowany
zostanie teren wokół oraz wykonana

droga dojazdowa.
Dzięki modernizacji stacji uzdatniania w lepszej jakości wodę zaopatrzeni będą mieszkańcy następujących

miejscowości: Góra Bałdrzychowska,
Wólka, Kałów, Pustkowie, Aleksandrówek, PGR Góra Bałdrzychowska,
Kolonia Góra Bałdrzychowska, Zagórzyce, Rąkczyn.

dził za jeden z najnowocześniejszych
w kraju, bowiem postawiony został
w stylu szwedzkim – przypomina Kazimierz Jesionowski.
Pierwszym kierownikiem placówki
została Elżbieta Herezińska. W 1992
roku żłobek został przekształcony
w przedszkole.
– Dziś obiekt przy ul. Miłej stanowi
jeden z dwóch oddziałów Publicznego
Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach. Dwa lata temu

obchodziliśmy 50-lecie placówki przy
ul. Przejazd, a w tym roku świętujemy
40-lecie istnienia placówki na ul. Miłej
– mówi dyrektor Magdalena Pańczyk.
Poddębickie przedszkole liczy ponad
300 dzieci. To bardzo duża placówka,
która zapewnia opiekę najmłodszym
mieszkańcom Poddębic. Warto dodać,
że według danych GUS w województwie łódzkim w 2019 roku nasza Gmina
miała największy odsetek dzieci w wieku do lat 3, objętych opieką żłobkową.

Od żłobka do przedszkola

W uroczystości jubileuszowej swoje wystąpiły m.in. dzieci z grupy 6-latków

40 lat minęło od powstania
przy ul. Miłej w Poddębicach
żłobka, który następnie został
przekształcony w przedszkole.
W uroczystości jubileuszowej
nie zabrakło osób, które cztery
dekady temu tworzyły i kierowały
placówką oraz w niej pracowały.
– Można być naprawdę dumnym, że
obiekt cały czas tętni życiem. W 1981
roku kiedy zakładany był żłobek, chy-

ba mało kto spodziewał się, że przetrwa tyle lat. Placówka z powodzeniem
konkuruje z nowymi przedszkolami.
To zasługa dyrekcji, kadry nauczycielskiej, pomocy administracyjnej, a także
organu prowadzącego, czyli Gminy –
twierdzi Kazimierz Jesionowski, jeden
z inicjatorów budowy żłobka.
Decyzję o budowie żłobka podjęto w 1978 roku, a trzy lata później
przyjęto do niego pierwsze dzieci. Patronat nad żłobkiem objęły Zakłady

Przemysłu Odzieżowego „Próchnik”.
To właśnie dla dzieci ich pracowników,
żłobek pełnił funkcję opiekuńczo-wychowawczą. Jego lokalizacja też była
nieprzypadkowa, ponieważ znajdowała
się w odległości stu metrów od firmy.
Bezpośrednią opiekę nad żłobkiem
sprawował Zespół Opieki Zdrowotnej w Poddębicach.
– Parterowy budynek tworzyły cztery pawilony, połączone szerokimi korytarzami. W czasach budowy ucho-
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Poddębice partnerem łódzkiego
Uniwersytetu Medycznego
Burmistrz Piotr Sęczkowski
podpisał list intencyjny, dotyczący
współpracy z Uniwersytetem
Medycznym w Łodzi.
Zakres wspólnych działań miasta
i uczelni obejmuje tematykę aktywnego
i zdrowego starzenia się społeczeństwa.
– Poddębice poprzez prowadzone
projekty, stworzenie odpowiedniej infrastruktury, zastosowanie rozwiązań oraz
innowacji na rzecz osób starszych, a także
niepełnosprawnych doskonale wpisują
się w ramy programu, realizowanego
przez naszą placówkę – podkreśla prof.
Lucyna Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju
Nauki i Współpracy Międzynarodowej
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Uczelnia planuje wdrożyć w mieście
Gorących Źródeł wielokierunkową
strategię, opartą na działaniach krótko
i długoterminowych. W ramach tego
przewiduje się m.in. prowadzenie badań naukowych nakierowanych na ocenę stanu zdrowia i jakości życia osób
starszych oraz niepełnosprawnych, promowanie na arenie międzynarodowej
wizerunku miasta jako sprzyjającego
aktywnemu i zdrowemu starzeniu się,

Porozumienie o współpracy podpisał Burmistrz Poddębic i Prorektor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Milionowa nagroda
dla Poddębic
Poddębice zwyciężyły w konkursie
Najbardziej Odporna Gmina
i w nagrodę otrzymały
milion złotych!
W Gminie pełną dawką zaszczepionych zostało 53,4% mieszkańców,
co dało I miejsce w kategorii Małe
Gminy, do 30 tysięcy mieszkańców.
Celem konkursu, przeprowadzonego w ramach Narodowego Programu
Szczepień, była promocja szczepień
przeciw Covid-19.
W mieście gościł szczepieniobus.
Aktywnie w akcję zaangażowali się
strażacy OSP z Gminy, którzy dowozili mieszkańców z domu na szcze-

pienie. Te wszystkie działania dały
wygraną w regionie sieradzkim województwa łódzkiego.
Na co samorząd zamierza przeznaczyć środki z wygranej?
To działania związane ze zwalczaniem skutków pandemii, a także profilaktyką w tym zakresie, a dokładnie
utworzeniem infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Przy szkole podstawowej w Poddębicach jest teren, gdzie
mogłyby powstać: boisko do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i nożnej,
bieżnia lekkoatletyczna, kort tenisowy,
zeskok do skoku w dal, siłownia plenerowa, plac zabaw dla dzieci, mała
architektura.

udział w warsztatach ekspercko-szkoleniowych, czy wykorzystanie potencjału studentów UM w Łodzi – praktyki
studenckie, wolontariat, zaangażowanie
studenckich kół naukowych w realizacji
prac badawczych.
W Poddębicach z powodzeniem funkcjonuje nowoczesny szpital oraz niepubliczne ośrodki zdrowia, które świadczą
usługi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych. Samorząd chce wykorzystać
doświadczenie tych placówek, zaangażować je w projekt, ale przede wszystkim
zaangażować do niego seniorów.
Współpraca pomiędzy Gminą, a Uniwersytetem będzie realizowana w ramach
Europejskiego Partnerstwa Innowacji na
rzecz Aktywnego i Zdrowego Starzenia
się (European Innovation Partnership on
Active and Healthy Ageing).
EIP on AHA to inicjatywa Komisji
Europejskiej, polegająca na współpracy
pomiędzy krajami, regionami, ośrodkami akademickimi, przedsiębiorcami,
placówkami ochrony zdrowia i pomocy
społecznej i organizacjami samorządowymi, celem poprawy stanu zdrowia
i jakości życia osób starszych i zwiększenia ich udziału w życiu społecznym.

Ogólnopolski Dzień Seniora

ZDANIEM
Bogumiła Kabacińskiego
radnego Rady Miejskiej
w Poddębicach

Ponad 30-osobowa grupa
seniorów wzięła udział
w zajęciach edukacyjnych z okazji
Ogólnopolskiego Dnia Seniora.

– Bardzo dobrą pracę wykonały publiczne i niepubliczne ośrodki zdrowia z terenu Gminy, gdzie poddębiczanie mogli przyjąć szczepionki.
Poza stacjonarnymi punktami organizowane były punkty mobilne,
tworzone m. in. przy okazji letnich
pikników.

Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi z gminnym
samorządem w budynku Integracji
i Spotkań Osób Niepełnosprawnych
w Poddębicach.
Uczestnicy mogli wysłuchać wykładu dr Joanny Kostki „Niebieskie strefy,
czyli jak zostać szczęśliwym stulatkiem”,

a także wziąć udział w warsztatach
o prawidłowym odżywianiu, które przeprowadziła dr Agnieszka Guligowska
i w warsztatach na temat zdrowego
kręgosłupa przygotowanych przez dr
Katarzynę Glibov.
Studenci uczelni z kolei przeprowadzili z seniorami zajęcia aktywności
fizycznej.
Biorący udział wspólnie potwierdzili, że zdobywać wiedzę można
w każdym wieku i podczas zajęć dowiedzieli się wiele ciekawych informacji.
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Sukcesy poddębickiej Dalii
To był udany rok dla mażoretek Dalia
Poddębice. Prowadzone przez Weronikę
Wydrzyńską i Karolinę Skórkę poddębiczanki
z powodzeniem zaprezentowały się podczas
występów na różnym szczeblu.
– Po ponad rocznej przerwie spowodowanej pandemią, spotkałyśmy się
na początku maja br. i rozpoczęłyśmy
przygotowania do zawodów. Efekt
naszych ćwiczeń widać po wynikach,
uzyskanych podczas Mistrzostw Polski
w Kędzierzynie-Koźlu oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Tańca Mażoretkowego Wirująca Pałeczka we Wronkach
– informuje główna trenerka Dalii Weronika Wydrzyńska.
Poddębiczanki są mażoretkami nie
od dziś i mają na swoim koncie wiele
sukcesów. Każdy kolejny jednak potwierdza, że to co robią, robią dobrze,
a muzyka i taniec daje im satysfakcję
oraz realizację swoich marzeń.
– W Kędzierzynie-Koźlu wszystkie nasze 22 prezentacje znalazły się
w pierwszej dziesiątce kraju! Największą radość sprawiły bliźniaczki Julia

i Zuzanna Pietrucha, które w kategorii buława junior wygrały w duecie
Mistrzostwo Polski – mówi z dumą
Weronika Wydrzyńska.
Dalia w tej kategorii wytańczyła:
I-vice Mistrzostwo Polski miniformacja buława junior oraz miniformacja
buława senior. II-vice Mistrzostwo
Polski solo buława senior Weronika
Wydrzyńska i duo buława senior Alicja Burska, Aleksandra Krawczyk.
W kategorii Flaga: I-vice Mistrzostwo Polski solo flaga junior Martyna Łazarczyk, a także duo flaga junior Natalia Bronkowska, Zuzanna
Rymarz.
W Twirlingu II-vice Mistrzostwo
Polski solo twirling senior zdobyła Karolina Skórka, a 2xBaton I-vice Mistrzostwo Polski miniformacja 2xbaton
senior.

We Wronkach na III Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Mażoretkowego
Wirująca Pałeczka zawodniczki Dalii
zajęły aż 12 miejsc medalowych!
Na podium stanęły: I miejsce solo
buława seniorki Weronika Wydrzyńska i I miejsce duo buława juniorki Julia

Pietrucha, Zuzanna Pietrucha.
II miejsce solo baton seniorki Karolina Skórka i II miejsce duo flaga juniorki Natalia Bronkowska, Zuzanna
Rymarz.
III miejsce: miniformacja buława juniorki, miniformacja buława seniorki,

miniformacja 2x baton seniorki, solo
baton juniorki Martyna Łazarczyk,
solo flaga juniorki Martyna Łazarczyk,
solo twirling seniorki Karolina Skórka, solo buława seniorki Aleksandra
Krawczyk, duo buława seniorki Alicja
Burska, Aleksandra Krawczyk.

Co słychać w instytucjach kultury?
Dofinansowanie
na nowości wydawnicze
Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego
w Poddębicach po raz kolejny uzyskała środki finansowe na zakup nowości
wydawniczych.
Wsparcie pochodzi z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata
2021–2025 Kierunek interwencji 1.1.
Zakup i zdalny dostęp do nowości
wydawniczych do bibliotek publicznych.
Filia dla Dzieci wzbogaciła się o nowości o wartości 3.000 zł, a wypożyczalnia dla dorosłych o 5.000 zł. Dzięki temu zakupione zostały publikacje
tradycyjne.

Konkurs poetycki
Już 21 edycja konkursu poetyckiego im. Marii Konopnickiej „Z łąk
i pól” odbyła się poddębickiej bibliotece. W konkursie wzięło udział 46
uczestników w czterech kategoriach
wiekowych. Dobrze wypadli uczniowie szkół z terenu naszej Gminy.
W grupie klas IV-VI Filip Szew-

czyk ze Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Lotników Polskich w Poddębicach
zdobył drugą nagrodę, a trzecią Cezary Kałucki również z poddębickiej
podstawówki. Wyróżnienia otrzymały: Katarzyna Kos (SP Poddębice) oraz Zuzanna Kaszyńska (SP im.
Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie).
W kategorii klas VII-VIII, druga
nagroda przypadła Norbertowi Kucińskiemu z SP Poddębice, a wyróżnienie
Natalii Maciaszczyk z SP Niemysłów.
Nagrodę Specjalną oraz pierwszą
nagrodę otrzymała Martyna Zarębska z LO w Poddębicach.

III miejsce – Aleksy Szkodziński
z Piły (2007), godło A Pik”.
Wyróżnienia za jeden wiersz ex
aequo: Karina Głozak z Warszawy
(2006), godło „Tulipanowy kaboszon”,
za wiersz Lodowato, Aleksandra Kocot z Bytomia (2007), godło „Kocot”,
za wiersz Szkło, Julia Kocot z Bytomia
(2013), godło „Lola”, za wiersz Wakacje 2021, Barbara Kotula z Piły (2010),
godło „Blasia”, za wiersz Mały i duży
świat, Maria Zasadowska z Warszawy (2007), godło „maruru”, za wiersz
Bez słowa.

Puls Języka

Poddębicki Dom Kultury i Sportu
prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych.
Cały czas można się na nie zapisywać
i rozwijać swoje zainteresowania, odnajdywać swoje hobby oraz inwestować w swój rozwój.

W Pijalni Wód Termalnych odbyło
się rozstrzygnięcie X Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Ziemowita Skibińskiego „Zaczyna się od
słowa” w ramach Pulsu Języka w Poddębicach – Festiwalu Pulsu Literatury
w Regionie.
Jury wyłoniło laureatów:
I miejsce – Małgorzata Ewa Ogonowska z Białegostoku (2007), godło
„KAMA”,
II miejsce – Alicja Korczak z Kłodzka
(2003), godło „Abraxas”,

Zajęcia w PDKiS

Jaka jest oferta PDKiS?
1. Nauka gry na instrumentach muzycznych (gitara, keyboard, fortepian)
– prowadzi Pan Roman Nowak:
a) Dzieci
30 zł/ zajęcia indywidualne jednorazowe (godzina lekcyjna – 30 min.)

120 zł/ zajęcia indywidualne za m-c
(4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4
x 30 min.)
b) Dorośli
50 zł/ zajęcia indywidualne jednorazowe (godzina lekcyjna – 45 min.)
150 zł/ zajęcia indywidualne za m-c
(4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4
x 45 min.
2. Zajęcia wokalne – prowadzi Pan
Roman Nowak:
a) Dzieci
30 zł/ zajęcia indywidualne jednorazowe (godzina lekcyjna – 30 min.)
25 zł/ zajęcia w parze jednorazowe
(godzina lekcyjna – 30 min.)
120 zł/ zajęcia indywidualne za m-c
(4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4
x 30 min.)
100 zł/ zajęcia w parze za m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 30 min.)
b) Dorośli
50 zł/ zajęcia indywidualne jednorazowe (godzina lekcyjna – 45 min.)
30 zł/ zajęcia w parze jednorazowe
(godzina lekcyjna – 45 min.)
150 zł/ zajęcia indywidualne za m-c
(4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4
x 45 min.)
120 zł/ zajęcia w parze za m-c (4 za-

jęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 45
min.)
3. Zajęcia plastyczne dla dzieci – prowadzi Pani Kamila Kaliszka:
I grupa – dzieci do 7 lat – 50 zł/ m-c
(4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4
x 45 min.)
II grupa – dzieci powyżej 7 lat – 50 zł/
m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna
– 4 x 45 min.)
4. Zajęcia plastyczne dla dorosłych –
zajęcia grupowe – 50 zł/ m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 45
min.) – prowadzi Pani Kamila Kaliszka:
5. Zajęcia Mażoretek – zajęcia grupowe – prowadzi Pani Weronika Wydrzyńska:
I grupa – zaawansowana/seniorki – 60
zł/ m-c (4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x 45 min.)
II grupa – nowy nabór – 60 zł/ m-c
(4 zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4
x 45 min.)
III grupa – kadetki – 60 zł/ m-c (4
zajęcia) (4 x godzina lekcyjna – 4 x
45 min.)
Więcej informacji pod numerem
telefonu: 517-667-947.
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Bałdrzychowianie szlifują warsztat
taneczny i uczą najmłodszych
Stowarzyszenie Przyjaciół
Bałdrzychowa zrealizowało kolejny
projekt, na wykonanie którego
pozyskało fundusze z zewnątrz.
W tym roku były to „Warsztaty
tańca ludowego dla zespołu
Bałdrzychowianie z udziałem
Zespołu Tańca Ludowego w Rykach”.
W ramach zadania członkowie zespołu z naszej Gminy gościli na zajęciach tanecznych w Rykach, a następnie rykowanie przyjechali z wizytą do
Bałdrzychowa.
– Dzięki wsparciu środków będących w dyspozycji LGD „Podkowa”
w ramach Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie, mogliśmy zrealizować
przedsięwzięcie, którego głównym
celem była wymiana doświadczeń,

ale także możliwość poznania kultury regionu lubelskiego, podlaskiego
i sieradzkiego – informuje Mariola
Stawiszyńska prezes Stowarzyszenia
Przyjaciół Bałdrzychowa.

Mistrzostwa Polski
w Tańcu Sportowym
W Poddębicach odbyły się XXVII
Mistrzostwa Polski w Tańcu
Sportowym. Impreza po raz
pierwszy zagościła w hali sportowej
Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Lotników Polskich przy ul. Polnej.
Rywalizacja blisko dwustu tancerzy
w ramach czterech kategorii wiekowych (młodzicy, kadeci, juniorzy, młodzieżowcy) przebiegała w odrębnych
konkurencjach tanecznych, takich jak:
Dance Contemporary, Dance Show,
Dance Pop, Disco Dance, Disco Freestyle, Disco Slow, Belly Dance, Fan-

tasy Show, Fit Kid, Free Dance, Hip-Hop, Jazz Funk.
– Na tanecznym parkiecie w każdej konkurencji można było zobaczyć
walczące o krajowy prymat najwyżej
sklasyfikowane rankingowo duety/pary
oraz solistów wyłonionych w cyklu całorocznych turniejów eliminacyjnych
– mówi Dariusz Pigłowski z Fundacji
A&D, która była współorganizatorem
mistrzostw.
Laureaci tychże Mistrzostw Polski
uzyskali nominacje do kadry narodowej na Mistrzostwa Świata, mające odbyć się wiosną przyszłego roku.

W Mistrzostwach Polski walczyło utytułowane rodzeństwo z Poddębic: Adam i Daria Pigłowscy

Bałdrzychowianie swoje umiejętności i ludowe tradycje popularyzują również wśród młodego pokolenia. W ramach projektu gminnego
,,Zagospodarowanie czasu wolnego

mieszkańców Gminy Poddębice poprzez prowadzenie zajęć edukacyjnych służących rozwojowi kultury
słowa, śpiewu, tańca i muzyki’’ przeprowadzili zajęcia tańca ludowego

w Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie. Uczniowie młodszych klas
poznawali tajniki łowickiego klapoka, a klasa siódma i ósma zmierzyła
się z krokiem polonezowym.

Udane występy Dragona
Karatecy Centrum Promocji Sportu
i Rekreacji Dragon Poddębice
mają za sobą udany występ
na VI Mistrzostwa Polski Karate
UWK, które odbyły się w Witkowie.
Nasi zawodnicy startowali
w konkurencjach karate
tradycyjnego oraz karate
combat i uzyskali
następujące wyniki:
– Marcin Szymański – 1 m-ce kumite kontaktowe 90+ seniorów
– Michał Czechowicz – 2 m-ce kumite kontaktowe open seniorów
– Wiktor Kuklewicz – 3 m-ce kumite kontaktowe open seniorów
– Wiktor Kuropatwa – 3 m-ce kata
ind. mini kadetów
– Ewelina Kuropatwa – 2 m-ce kata
ind. mini kadetów
– Zuzanna Krzemińska – 2 m-ce
w kata ind. i 2 m-ce kumite ind.
kadetów
– Radomił Kacprzak – 2 m-ce kata
i 2 m-ce kumite ind. juniorów.
Drużyna kumite karate tradycyjnego w składzie: Marcin Szymański, Michał Czechowicz, Wiktor Kuklewicz,
Grzegorz Wieczorkowski wywalczyła
3 m-ce.
Natomiast podczas IV Gali Professional Karate w Szczecinie Michał
Czechowicz z CPSiR Dragon w pięk-

Od lewej Soke Maciej Grubski 9 DAN, zwycięzca Michał Czechowicz 1 DAN, Zbigniew Marczak
i Robert Moskwa

nym stylu zwyciężył w trzeciej rundzie
Wiktora Adamskiego, zdobywając tytuł Zawodowego Mistrza Polski w wadze średniej!
Inni zawodnicy Dragona na tej samej Gali stoczyli też swoje pojedynki
w walkach Karate Combat. W wadze
lekkiej Wiktor Kuklewicz pokonał na
punkty Dawida Mizerskiego z GKMMA Sieradz, a w wadze superciężkiej
Marcin Szymański pokonał przed czasem (4 wyjścia za matę) Roberta Mo-

skwę również zawodnika DRAGON
Poddębice.
– Wszyscy stoczyli bardzo dobre pojedynki w swoich systemach walki, co
daje nadzieję na dobre starty podczas
przyszłorocznych Mistrzostw Polski
w Karate, które planowane są w Poddębicach oraz międzynarodowych
zawodach – mówi Maciej Grubski,
Główny Trener DRAGON Poddębice i trener Kadry narodowej w Karate
Tradycyjnym i Karate Combat.
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Karta Mieszkańca

Siła motywacji
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Poddębicach realizuje
projekt „Siła motywacji”, który
współfinansowany jest ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020.

Wprowadzamy Poddębicką Kartę
Mieszkańca! Posiadanie jej będzie
uprawniać mieszkańców Gminy
Poddębice do korzystania z ulg
i zniżek, których udzielać będą
Partnerzy programu.
– Karta Mieszkańca jest elementem
polityki społecznej i promocyjnej Poddębic – mówi Burmistrz Poddębic Piotr
Sęczkowski.
To działanie skierowane nie tylko do
mieszkańców, ale także przedsiębiorców, z którymi samorząd chce nawiązać bliższą współpracę. Gmina ma dużo
do zaoferowania, a program Poddębicka
Karta Mieszkańca ma pomóc dostrzec
te możliwości.
Kartę Mieszkańca będzie mogła
otrzymać osoba, która jest zameldowana w Gminie Poddębice lub rozlicza tutaj podatek PIT. Osoby niepełnoletnie
uzyskują kartę dzięki rodzicowi spełniającemu jeden z tych warunków. Szczegółowe zasady przedstawimy wkrótce.
Z dedykowanym portalem mieszkańca
będzie można zapoznać się w styczniu
2022 roku.
Jeśli prowadzisz firmę, organizację, instytucję na terenie Gminy Poddębice –
zapraszamy Cię do udziału w projekcie.

Wartość projektu wynosi 550 tys. zł, a kwota dofinansowania to 467 tys. zł.
Celem przedsięwzięcia, w którym bierze
udział 30 osób z terenu Gminy Poddębice,
jest podniesienie aktywności społecznej i zawodowej.
W ramach aktywizacji społecznej uczestnicy
projektu mogli skorzystać z poradnictwa socjalnego, psychologicznego, terapeutycznego,
a także następujących kursów: komputerowego, języka angielskiego, prawa jazdy kat. B.
Z kolei w ramach aktywizacji zawodowej
odbyły się indywidualne spotkania z doradcą zawodowym i przeprowadzone zostały kursy zawodowe o kierunkach: kucharz,
sprzedawca, opiekun osób starszych i dzieci
w przedszkolu, ochrona osób i mienia, wózki
widłowe, stylizacja paznokci, kadry i płace.
10 osób podjęło trzymiesięczny staż zawodowy zgodnie z uzyskanymi kwalifikacjami
zawodowymi.

Piłkarskie zmagania „Termalnych”
W rundzie jesiennej sezonu 2021/2022
Ludowy Klub Sportowy Termy Ner Poddębice
prowadził szkolenie zawodników w różnych
kategoriach wiekowych.
Krótkie podsumowanie zmagań zawodników
Term wygląda następująco:
– Drużyna seniorów KEEZA Termy Ner
Poddębice zakończyła rundę jesienną rozgrywek KEEZA Liga Okręgowa na V miejscu. Podopieczni trenera Patryka Ożadowicza
zdobyli 27 punktów w piętnastu rozegranych
meczach. Złożyło się na to osiem zwycięstw,
trzy remisy i cztery porażki. Bilans bramek 42

Drużyna z rocznika 2010-2011

strzelone i 30 straconych. Poddębiczanie mają
8 punktów straty do lidera tabeli – GKS Ksawerów.
– Reprezentanci rocznika 2008/2009 zakończyli rundę jesienną rozgrywek C2 Trampkarz
na X miejscu. Podopiecznym trenera Krzysztofa Woźniaka nie udało się zdobyć punktów
w dziewięciu rozegranych meczach. Bilans bramek 9 strzelonych i 83 stracone.
– Reprezentanci rocznika 2006/2007 zakończyli rundę jesienną rozgrywek B2 Junior
Młodszy na X miejscu. Podopieczni trenera Marcina Gąsińskiego zdobyli 6 punktów
w dziesięciu rozegranych meczach. Zawodnicy

dwa razy zwyciężyli i ponieśli osiem porażek.
Bilans bramek 20 strzelonych i 61 straconych.
– Reprezentanci rocznika 2010/2011 zakończyli rozgrywki D2 Młodzik na III miejscu!
Podopieczni trenera Patryka Ożadowicza zdobyli 15 punktów w siedmiu rozegranych meczach. Złożyło się na to pięć zwycięstw i dwie
porażki. Bilans bramkowy 34 strzelone i 21
straconych.
Klub prowadzi także treningi w roczniku
2012/2013 oraz 2014/2015. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi PZPN, w tych kategoriach
wiekowych nie publikuje się wyników oraz nie
prowadzi klasyfikacji końcowej.

Młodzi pilkarze rocznik 2012-2013

Gmina wspiera
zabytki

Radni Rady Miejskiej przyznali dotację
w wysokości 40 tys. zł parafii Św.
Katarzyny w Poddębicach. Środki
z budżetu Gminy wsparły wykonanie prac
konserwatorskich przy ołtarzu głównym
świątyni.
Zadanie przy zabytkowym obiekcie składało się z pięciu etapów. W tym roku udało
się przeprowadzić ostatni z nich. Ołtarz został poddany konserwacji technicznej i estetycznej.
Ołtarz posiada wartość historyczną i artystyczną. Ze względu na charakter wymaga
prac konserwatorskich oraz ochrony. Realizacja przedsięwzięcia przyczynia się do utrzymania zabytku w należytym stanie, zapewniając tym samym trwałe zachowanie jego
wartości.
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Nowe władze
Miejsko-Gminnego
Związku OSP
Przemysław Jaszczak (na zdjęciu)
został nowym prezesem
Miejsko-Gminnego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP
w Poddębicach. Na tym stanowisku
zastąpił wieloletniego prezesa
druha Wiesława Łopatę, który
nie ubiegał się o ponowny wybór.
Podczas zjazdu Miejsko-Gminnego Związku OSP delegaci z jednostek strażackich z terenu poddębickiej gminy wybrali zarząd gminny. Na
jego czele stanął Przemysław Jaszczak,
który od 23 lat działa w strażach, jest
członkiem zarządu powiatowego oraz
prezesem OSP Zagórzyce.
Prezydium zarządu wygląda następująco: wiceprezesi – Wiesław
Grzybowski i Przemysław Owczarek.
Skarbnikiem został Krzysztof Stasiak,

sekretarzem Natalia Przeor, a komendantem gminnym Tadeusz Ośkiewicz.
Związek gminny tworzą umundurowane, wyposażone w specjalistyczny sprzęt jednostki ratownicze, przeznaczone w szczególności do walki
z pożarami, klęskami żywiołowymi
i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Ponadto jednostki OSP angażują
się w działalność kulturalną, sportową, rekreacyjną, współpracują z innymi organizacjami pozarządowymi,
samorządem i lokalną społecznością.
Na terenie Gminy Poddębice działa
siedemnaście jednostek. Pięć z nich:
Bałdrzychów, Kałów, Niemysłów, Niewiesz i Poddębice należą do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Tylko w ciągu dziesięcy miesięcy
tego toku OSP brały udział gaszeniu
33 pożarów, 266 miejscowych zagro-

żeniach oraz 16 fałszywych alarmach.
Strażacy z jednostek OSP uczestniczą w szkoleniach, dla kierujących
działaniem ratowniczym. W tym roku
z naszej gminy przeszkolonych zostało 20 druhów. Cyklicznie odbywają
się szkolenia z zakresu współdziałania
z pogotowiem lotniczym. Na szkolenia kierowani są druhowie z jednostek,
w których jest najmniejsza liczba przeszkolonych w tym zakresie. W 2021
roku szkolenia ukończyło 6 druhów
(2 z OSP Bałdrzychów i 4 z OSP Niemysłów). Natomiast szkolenia podstawowe dla strażaków OSP ukończyło
40 osób.
Druhowie OSP włączyli się również w wiele innych działań, m.in.
w akcję organizacji punktów szczepień, czy dowożenia osób starszych
na szczepienia.

Bonus dla LGD „Podkowa”
Za sprawne wdrażanie Lokalnej
Strategii Rozwoju Lokalna
Grupa Działania „Podkowa”
stowarzyszenie otrzymało bonus
w kwocie 380 000 euro.

Dzięki temu w pierwszym kwartale
2022 r. zostaną ogłoszone nabory wniosków o przyznanie pomocy w zakresie
tworzenia nowych firm, rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury, a także na

opracowanie koncepcji Smart Villages.
Jeszcze w grudniu odbędzie się szkolenie online dla osób zainteresowanych
podjęciem działalności gospodarczej,
podczas którego uczestnicy dowiedzą

się jak poprawnie napisać biznesplan,
wniosek o przyznanie pomocy oraz jakie
dokumenty należy załączyć do wniosku.
Informacje na temat naboru zostaną zamieszczone na stronie podkowa.zdwola.

Dzięki środkom Lokalnej Grupy Działania „Podkowa” w 2021 roku zorganizowano pikniki sportowo-rekreacyjne w Byczynie (beneficjent: OSP Zagórzyce) i Sworawie (beneficjent: Gmina Poddębice)

com.pl w zakładce nabory oraz na facebook.com/LGDPodkowa. Zapraszamy
także do kontaktu telefonicznego bądź
umówienia się na bezpośrednie konsultacje w naszych biurach.
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Mała Toscana najlepsza!
Wcale nie trzeba wyjeżdżać do Włoch,
by poczuć się jak w Toskanii. Pod Poddębicami
istnieje gospodarstwo agroturystyczne
Mała Toscana, w którym panuje klimat
włoskiego regionu. To urocze miejsce
okazało się zwycięzcą w konkursie
wojewódzkim. O tym, jak to się stało,
że Mała Toscana powstała w naszej Gminie,
co oferuje gościom i dlaczego jest miejscem
wyjątkowym opowiada właściciel
Edward Juszczyk.
Mała Toscana zajęła I miejsce w zorganizowanym przez Województwo
Łódzkie konkursie „Weekend na
wsi” w kategorii „Tradycyjne gospodarstwo agroturystyczne”. Czy
to Wasza pierwsza nagroda?
– To pierwsze takie wyróżnienie, jeśli chodzi o rodzaj prowadzonej przez
nas działalności. W listopadzie obchodziliśmy trzecią rocznicę istnienia,
w związku z powyższym nie mieliśmy jeszcze możliwości brania udziału
w innych konkursach organizowanych
przez Województwo Łódzkie.
Czym jest dla Was ta nagroda? Jesteście zaskoczeni zwycięstwem?
– Spodziewaliśmy się wyróżnienia
z uwagi na innowacyjne podejście
do biznesu. Posiadamy wieloletnie
doświadczenie zawodowe, propagujące zdrowy styl życia. Wykorzystaliśmy wiedzę z zakresu medycyny naturalnej, ludowej, naturopatię,
wcielając te aspekty w gospodarstwo
agroturystyczne, łącząc m.in. edukację prozdrowotną, sesje terapeutyczne, aktywizację społeczności lokalnej
z wypoczynkiem na wsi. Nagroda jest
potwierdzeniem, że nasze działania
zmierzają we właściwym kierunku.
Dlaczego zdecydowaliście się zainwestować w Gminie Poddębice
i tutaj stworzyć namiastkę włoskiej
Toskanii?
– Chęć inwestycji związana jest
nieustannie z naszym osobistym rozwojem, który polega na współwymierności. Spodobała nam się inicjatywa
przekwalifikowania zawodowego, czyli zrezygnowania z pracy w korporacji oraz prowadzenia ogólnopolskiej
działalności biznesowej, w której odczuwaliśmy swoisty dysonans w życiu
osobistym i w chwili ujrzenia uroczej
posiadłości w Poddębicach stwierdziliśmy jednogłośnie: „tak, to jest to
miejsce, taka Mała Toscana” i tak już
zostało.

Czy uważacie, że to dobre miejsce
do prowadzenia tego typu działalności?
– Gmina Poddębice jest idealnym
miejscem na taką działalność. Od
czasu zamieszkania w Poddębicach
obserwujemy niebywały rozwój infrastruktury. Sam fakt, iż burmistrz
miasta jest znakomitym gospodarzem
wpływa na długoterminowy rozwój
turystki w tej gminie.
Co oferujecie gościom oraz kto
może do Was przyjechać, czy jesteście nastawieni na konkretnych
klientów?
– W naszym obiekcie posiadamy
pięć kameralnych stylowo i komfortowo urządzonych pokoi dla osób ceniących sobie spokój oraz toskański
design. Ponadto gościom oferujemy
salę telewizyjno-wypoczynkową, bibliotekę, dostęp do w pełni wyposażonej kuchni w produkty spożywcze,
lodówkę, mikrofalówkę, piekarnik, kuchenkę, ekspres do kawy. Na życzenie
gości przygotowujemy im również posiłki. W łazienkach znajdują się suszarki i zestawy kosmetyków, w po-

kojach pościel i ręczniki. Oferujemy
masaże, sesje terapeutyczne i warsztaty rozwojowe. Posiadamy na bieżąco
zarybiane łowisko wędkarskie z takimi okazami jak szczupak, amur, karp,

jesiotr, karaś, lin organizując sezonowo
zawody wędkarskie. Klienci docelowi
to wędkarze, rodziny, kameralne grupy
do 10 osób, szukające ekskluzywnego
miejsca na wyłączność, organizujące

spotkania towarzysko-rodzinne typu
wieczory panieńskie i goście bookingowi. Małą Toscanę cechuje rodzinna
atmosfera, obecność zwierząt takich
jak koty, ryby, pies. Istnieje możliwość
wypożyczenia sprzętu wędkarskiego, kajaku, łódki, bezpośrednio przy
obiekcie, a wieczorem doświadczenia
relaksu przy ognisku, grillu przy naszych domowych nalewkach, latem
zaś wyciszenia w hamakowym gaju
i jacuzzi.
Czy korzystacie z jakiegoś wsparcia
finansowego z zewnątrz?
– Do tej pory nie korzystaliśmy
z żadnego dofinansowania zewnętrznego.
Jakie macie plany na dalszy rozwój?
– Planujemy zagospodarować część
obiektu innowacyjnymi urządzeniami,
poszerzając nasze usługi z naturopatii
i medycyny ludowej. Naszym celem
jest również dalsza aktywizacja społeczności lokalnej w propagowaniu
idei prozdrowotnej.
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Acodomo Apartamenty nową atrakcją Poddębic

Wkrótce odwiedzający nasze miasto będą
mieli możliwość zatrzymać się w pierwszym
w mieście obiekcie typu hotelowego.
Acodomo Apartamenty powstały dzięki udziałowi funduszy unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. – Projekt nosi nazwę „Roz-

wój usług turystycznych na terenie gminy Poddębice poprzez inwestycję w budowę infrastruktury
turystycznej i uruchomienie nowych innowacyjnych usług turystycznych” – mówi właściciel Wiesław Ratajczyk.
Acodomo oferuje 18 pokoi, każdy z łazienką
i klimatyzacją oraz opcjonalnym wyżywieniem.
Obiekt oferuje także przyjazną, zieloną przestrzeń

dla gości, pozbawioną barier architektonicznych,
dostępną dla osób niepełnosprawnych.
Dodatkową ciekawostką jest możliwość zamieszkania w autonomicznym pokoju w ogrodzie.
To pokój w kształcie tuby, będący atrakcją na skalę
krajową. Goście Acodomo będą mogli skorzystać
też z wypożyczalni rowerów elektrycznych.
Dla najmłodszych przygotowano multimedialny

ul, pozwalający na bezpieczne i bliskie zapoznanie
się dzieci z życiem pszczół. Możliwe będzie też
prowadzenie zajęć z zakresu tradycyjnych metod
wypieku chleba.
– Acodomo to idealne rozwiązanie dla osób ceniących zdrowy weekendowy odpoczynek z dala od
zgiełku miasta, a także miejsce z dobrą komunikacją – dodaje właściciel.

Radni Rady Miejskiej w Poddębicach – kadencja 2018-2023

Bienias Jacek

Błaszczyk Emilia

Gogulski Paweł

Jóźwiak Bogumił

Jurkiewicz Włodzimierz

Kabaciński Bogumił

Kochanowska Żaneta

Lodziński Andrzej

Napieraj Ireneusz

Stelmasiak Sławomir

Szewczyk Dariusz

Tomczyk Halina

Twardowski Andrzej

Walczyk Tomasz

Wiaderek Stanisław

