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Niech nadchodzące Święta będą dla Was
gorącym źródłem radości i miłości,
a Nowy Rok obdaruje Was pomyślnością
i prawdziwą falą szczęścia!

Paweł Gogulski
Przewodniczący Rady Miejskiej

Piotr Sęczkowski
Burmistrz Poddębic
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Poddębice zajęły I miejsca 
w rankingach prestiżowego 
pisma ”Wspólnota” oraz 
okazały się Liderem Rozwoju 
Regionalnego. Gmina została 
wyróżniona za działania 
inwestycyjne oraz skuteczność 
pozyskiwania środków unijnych. 

Nagrody 
dla Gminy

str. 10

Nowa infrastruktura 
przy szkole
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Rozrasta się 
sieć dróg 
W 2022 roku w Gminie 
przybyło nowych kilometrów 
dróg. Inwestycje prowadzone 
były na kilkunastu odcinkach. 
Na ich realizację samorząd 
przeznaczył ponad 
20 milionów złotych.

str. 8

Termy Poddębice 
otwarte!
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Koniec roku skłania do podsumowań i refleksji, a także do planowania działań na nadchodzące miesiące. 
O tym, jaki był mijający rok i co przyniósł Gminie oraz o planach samorządu na 2023 rok mówi Burmistrz Poddębic 
Piotr Sęczkowski.

Mimo trudności, to był rok na plus

– Jak Pan ocenia okres od stycznia do 
grudnia 2022 dla Gminy Poddębice?

Burmistrz Piotr Sęczkowski: To był 
czas, obfitujący w wiele wydarzeń i suk-
cesów. Za największe uważam oddanie 
do użytku ważnej dla samorządu i ocze-
kiwanej przez mieszkańców inwestycji 
– Term Poddębice. Otwarcie zrewitali-
zowanego kompleksu geotermalnego 
spowodowało, iż o naszym mieście 
zaczęto mówić częściej i w szerszym 

gremium. Spotkaliśmy się z mnóstwem 
pozytywnych opinii na temat obiektu. 
Zwiększyło się zainteresowanie Gminą, 
czego przykładem jest zakup terenu 
pod inwestycje przez Biogened. Firma 
planuje w Poddębicach wybudo-
wać Centrum Badawczo-Rozwojowe. 
Takie informacje bardzo cieszą, ale 
powody do zadowolenia dają również 
mniejsze przedsięwzięcia poprawia-
jące infrastrukturę. Nie zawsze jednak 
wszystko idzie zgodnie z planem. Dzia-
łania wojenne za naszą wschodnią gra-
nicą, stale rosnąca inflacja, wzrost cen 
mediów, energii, czy paliw to druga 

część roku, mniej przyjemna. Mimo to, 
ten rok mogę zaliczyć na plus dla pod-
dębickiej Gminy.

– Co działo się na gminnych drogach?

Burmistrz Piotr Sęczkowski: Stan dróg 
znacznie się poprawił. Prowadziliśmy 
zadania na ponad dziesięciu odcinkach. 
Zakończyliśmy prace w obrębie ulic: 
Brzozowej, Sosnowej i Klonowej. Po tru-
dach, ale dobiegła końca budowa drogi 

przy Termach. Zmodernizowana została 
ul. Przyszłość, Szkolna i Deczyńskiego. 
Powstały nawierzchnie asfaltowe w Krę-
pie, Niemysłowie, Starym Pudłowie, 
Nowym Pudłowie i Pudłówku. Wspar-
liśmy budowę drogi w Pradze. Rozpo-
częliśmy wielką inwestycję na ul. Gajo-
wej-Jałowcowej-Wiejskiej. Łącznie na 
przedsięwzięcia drogowe przeznaczyli-
śmy ponad 20 milionów złotych. Część 
tej sumy stanowią dotacje i gdyby nie 
fundusze z zewnątrz, nie wykonalibyśmy 
tych zadań. Jesteśmy aktywni na polu 
pozyskiwania środków i nie zamierzamy 
na tym poprzestać.

– W co, poza drogami, inwestował 
samorząd Poddębic?

Burmistrz Piotr Sęczkowski: Rozwijała 
się infrastruktura wodno-kanalizacyjna. 
Oddaliśmy do użytku zmodernizowaną 
stację uzdatniania wody w Górze Bał-
drzychowskiej, a do sieci wodociągowej 
Balin-Sempółki oraz Ksawercin-Domini-
kowice podłączone zostały nowe gospo-
darstwa domowe. Realizowane były 
prace przy sieci kanalizacji w Sworawie 
i wodociągu Dominikowice-Balin. Warto 
podkreślić, że gminna spółka MPWiK 
otrzymała ponad 3 miliony złotych dofi-
nansowania na kolejne zadania. Te inwe-
stycje może są mniej spektakularne, ale 
niezwykle ważne dla mieszkańców, bo 
gdy zabraknie wody lub jest ona zła, to 
wtedy pojawia się problem.
Jesteśmy też w trakcie przebudowy 
oświetlenia ulicznego na wjeździe do 
Poddębic od strony Pragi. W miejscu 
starych słupów pojawi się 25 lamp ledo-
wych. To zadanie jest kontynuacją prac 
polegających na wymianie oświetlenia 
na energooszczędne.

– Zmieniła się także infrastruktura 
oświatowa…

Burmistrz Piotr Sęczkowski: Nowe obli-
cze zyskało otoczenie szkoły podstawo-
wej w Poddębicach. To największa pla-
cówka w naszym regionie, licząca ponad 
ośmiuset uczniów. Dzięki wsparciu środ-
ków zewnętrznych powstał jeden z naj-
nowocześniejszych w województwie przy-
szkolny kompleks sportowy. Wiosną pla-
nujemy jego oficjalne otwarcie. Obiekt 
składający się z boisk do siatkówki, 
koszykówki, piłki ręcznej i nożnej, kor-
tów tenisowych, bieżni lekkoatletycznej, 
siłowni plenerowej i placu zabaw będzie 
służył nie tylko uczniom, ale i wszystkim 
mieszkańcom.

Zmieni się również wnętrze szkoły. Roz-
poczęliśmy następną inwestycję, która 
uzyskała wsparcie środków unijnych. 
Przebudowane zostaną m.in. sanitariaty, 
klatki schodowe, częściowo wymienimy 
stolarkę okienną i drzwiową. W hali 
sportowej, która trzy lata temu prze-
szła termomodernizację pojawi się nowa 
podłoga. Ponadto utworzone zostaną 

nowe sale lekcyjne oraz zakupione 
będzie wyposażenie do pracowni tema-
tycznych. W sumie na inwestycje przy 
podstawówce samorząd zainwestuje 
15 milionów złotych.

W 2022 roku ze środków zewnętrznych 
powstał plac zabaw przy przedszkolu 
publicznym. Utworzono także salę zajęć 
specjalistycznych.

– Czym jeszcze może pochwalić się 
poddębicka Gmina?

Burmistrz Piotr Sęczkowski: Inwestycje 
geotermalne oraz działania samorządu 
w innych dziedzinach zostały docenione 
w kraju. Za osiągnięcia Gmina otrzy-
mała kilka wyróżnień. Polska Agencja 
Przedsiębiorczości przyznała nam tytuł 
Lidera Rozwoju Regionalnego. Sukce-
sem było też zajęcie dwóch pierwszych 
miejsc w rankingach prestiżowego pisma 
”Wspólnota”. Zostaliśmy nagrodzeni za 
przeprowadzone inwestycje w latach 
2019-2021 oraz za wykorzystanie środ-
ków unijnych w okresie 2014-2021. 
To ogromna zasługa moich pracowni-
ków i dobrej współpracy z radnymi Rady 
Miejskiej.

– Co planują Poddębice w 2023 roku?

Burmistrz Piotr Sęczkowski: Przyszły 
rok zapowiada się ciekawie, bo mamy 
zaplanowanych szereg inwestycji. 
Zamierzamy kontynuować prace przy 
powstaniu dróg i rozpoczynać kolejne 
przedsięwzięcia. Mamy podpisaną 
umowę na realizację inwestycji w Eweli-
nowie i Józefowie, remont nawierzchni 
w Borkach Lipkowskich oraz przebu-
dowę ul. Przejazd i Południowej w Pod-
dębicach wraz z siecią wodno-kanali-
zacyjną. Koszt zadania to 9 milionów 
złotych. Otrzymaliśmy na ten cel dofi-
nansowanie w kwocie 5 milionów złotych 
(BGK - PŁ). Dalej chcemy modernizować 
infrastrukturę przy szkole podstawowej. 
Obecnie przygotowujemy dokumentację 
na przebudowę ulicy, przy której znaj-
duje się placówka. Chcemy sprowadzać 
nowych inwestorów. Liczymy na nowe 
środki, zarówno krajowe jak i europejskie, 
bo bez nich dalszy rozwój Gminy nie jest 
możliwy w takim tempie jak obecnie.

Pismo Samorządowe Gminy Poddębice ”Wokół Poddębic”
Wydawca: Urząd Miejski w Poddębicach
ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice 

źródło fotografii: Gmina Poddębice
www.poddebice.pl 
tel. 43 8710 702, e-mail: gmina@poddebice.pl



Miasto Gorących Źródeł triumfowa-
ło w gronie ponad 200 miast. Nagrody 
otrzymały samorządy, które skutecznie 
pozyskują środki na inwestycje, realizu-
ją je sprawnie, działają dla dobra lokal-
nej społeczności i zmieniają pozytyw-
nie otoczenie. Wyróżnienia przyznała 

Polska Agencja Przedsiębiorczości oraz 
Biznes Plus w Gazecie Wyborczej. Te-
gorocznych laureatów typowała kapitu-
ła, w skład której weszli m.in. Marszałek 
Województwa Małopolskiego, Prezy-
dent Krakowa, przedstawiciele Komisji 
Europejskiej.

Autorzy projektu Centrum Wodolecz-
nictwa i Rekreacji – Termy Poddębice 
Piotr Dominiczak oraz Mariusz Szczu-
raszek otrzymali Nagrodę Starosty 
Ostrowskiego. 
Kapituła złożona z przedstawicieli Wielko-
polskiej Okręgowej Izby Architektów oce-
niła poddębicki kompleks geotermalny 
jako ciekawy, multifunkcyjny budynek 
o nowoczesnej bryle i formie architekto-
nicznej. Projekt oprócz głównych założeń 
realizuje szereg detali architektonicznych 
i małej architektury, pozytywnie wpływa 
na całokształt otoczenia. Ażurowy detal, 
kolor, miękka linia w połączeniu z kan-
ciastą ramą i szkłem w swojej nowocze-

sności mają magiczny pierwiastek czegoś 
starego. Obiekt jest bardzo ciekawy archi-
tektonicznie, dobrze wpisuje się w teren, 
a jego forma odzwierciedla funkcję.

Odbierając nagrodę architekt Piotr Domi-
niczak podkreślił, że cieszy się, iż zostały 
dostrzeżone walory estetyczne zapro-
jektowanego budynku.
– To bardzo miła niespodzianka, że pro-
jekt naszego kompleksu okazał się zwy-
cięski w konkursie architektów. Obiekt 
powstał właściwie dwa lata temu, ale 
przez covid uruchomiliśmy go dopiero 
w tym roku – mówi Burmistrz Piotr Sęcz-
kowski.

Jak podkreśla Burmistrz Piotr Sęczkow-
ski odniesiony sukces, to wynik przedsię-
wzięć realizowanych przy wykorzystaniu 
wód termalnych. 

– W ciągu dziesięciu lat udało nam się 
wybudować odwiert, geotermalną sieć 
cieplną, utworzyć pijalnię wód, zrewita-
lizować kompleks termalny. To wszyst-
ko składa się na najwyższe pozycje 
w klasyfikacjach rankingowych – za-
uważa Burmistrz.

Autorami opracowań, w których Pod-
dębice zajęły pierwsze miejsca, są prof. 
Paweł Swianiewicz z Uniwersytetu Przy-
rodniczego we Wrocławiu oraz Julia Łu-
komska z Uniwersytetu Warszawskiego.

W rankingu unijnym brano pod uwagę 
kwoty faktycznych wydatków jednostki 
samorządu terytorialnego, a nie przyję-
tych do realizacji projektów, współfinan-
sowanych ze środków unijnych. Wydatki 
dzielone były przez liczbę mieszkańców. 

Nagroda gospodarcza Lider Rozwoju Regionalnego 2022 
trafiła do Poddębic. Burmistrz Piotr Sęczkowski podczas 
Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości odebrał statuetkę 
dla naszego miasta. 

Kompleks geotermalny w Poddębicach zajął I miejsce 
w Konkursie Architektonicznym. 

Nasze miasto okazało się najlepsze w Rankingach Pisma Samorządu Terytorialnego ”Wspólnota”. Poddębice zwyciężyły 
w kategorii Miast Powiatowych w zestawieniu wydatków inwestycyjnych za lata 2019-2021 oraz za wykorzystanie środków UE 
w okresie 2014-2021.

Tytuł Lidera 
dla Poddębic

Centrum Wodolecznictwa 
i Rekreacji – Termy Poddębice 
z nagrodą architektów

Laury dla Poddębic
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Burmistrz Poddębic
Piotr Sęczkowski

PODZIĘKOWANIA

Wielkie uznanie dla moich 
pracowników, którzy 
przyczynili się do sukcesu 
oraz podziękowania dla 
radnych Rady Miejskiej 
za owocną współpracę. 
Zdobycie tytułu Lidera, 
to także okazja do promocji 
Poddębic.

Zestawienie uwzględniało wartości dota-
cji w latach 2014-2021. Natomiast w przy-
padku rankingu wydatków inwestycyjnych 

uwzględniono całość wydatków mająt-
kowych poniesionych w ciągu ostatnich 
trzech lat, w tym przypadku 2019-2021.

Burmistrz Piotr Sęczkowski odebrał nagrody podczas Gali Inwestorów Samorządowych w Katowicach

Gospodarz Miasta Gorących Źródeł 
z nagrodą Lider Rozwoju Regionalnego 2022

Projekt poddębickich Term został wyróżniony przez architektów



dębic wydobywana jest z głębokości 

2101 metrów i liczy 27 tysięcy lat. Krą-

żąca w głębokich warstwach skalnych 

zawiera cenne minerały ważne dla 

zdrowia człowieka. W miejscu wydo-

bycia ma 72 stopnie. Wysoka tempera-

tura ekstrakcji pozwala wykorzystywać 

minerały z ziemi zachowując przy tym 

doskonałą czystość mikrobiologiczną 

wody. 

Zdaniem prof. Joanny Narbut oraz prof. 
Aleksandry Lesiak poddębicka woda 

termalna ma idealny układ minerałów.

Woda jest hipotoniczna, czyli szybko 

wchłaniająca się w skórę oraz nawad-

niająca ją, a także hipertermalna, czyli 

pierwotnie czysta, mająca charakter 

wodorowęglanowo-sodowo-krzemion-

kowo-wapniowy.

– Dzięki nabyciu przez Instytut nieru-
chomości w Poddębicach zacieśniamy 
współpracę. Posiadamy do wykorzy-
stania 6 ha, na które szukamy inwesto-
rów.  Warto do nas przyjechać po zdro-
wie i urodę. Któż nie chce być piękny 
i zdrowy. Być może kiedyś Poddębice 
staną się drugim Vichy – mówi Bur-

mistrz Piotr Sęczkowski.

Łódzka firma już wykorzystuje do pro-
dukcji dermokosmetyków wodę bogatą 
w minerały. Teraz przy współpracy z na-
ukowcami Uniwersytetu Medycznego 
w Łodzi rozpoczęła badania kliniczne 
nad jej skutecznością w leczeniu scho-
rzeń skóry. 

Prof. Joanna Narbut realizuje przedsię-
wzięcie wspólnie z prof. Aleksandrą Le-
siak, która dodaje, że warto było podjąć 
badania w Poddębicach.

Działania w ramach Dermedic Thermal 
Water są szansą na powiększenie ofer-
ty Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji 
w Poddębicach. 

Projekt skierowany jest do pacjentów 
powyżej 18 roku życia, którzy zmaga-
ją się z problemami dermatologicznymi 
i wypełnią ankietę kwalifikacyjną, do-
stępną na terenie strefy Spa w Termach 
Poddębice. 

Przedsiębiorstwo posiada wieloletnie 

doświadczenie w kosmetologii. Zajmuje 

się opracowaniem i produkcją nowo-

czesnych preparatów poprawiających 

wygląd ludzkiej skóry. Od kilku lat współ-

pracuje też z poddębicką Geotermią. 

Prowadzi badania jakości wody termal-

nej i wykorzystuje ją do produkcji kosme-

tyków. 

W czerwcu br. przy współpracy 

z naukowcami Uniwersytetu Medycz-

nego w Łodzi, Instytut Badawczo-Roz-

wojowy Biogened uruchomił projekt 

badawczy Dermedic Thermal Water.
Przypomnijmy, że woda termalna z Pod-

      Ruszył projekt badawczy ”Dermedic Thermal Water”, 
dzięki któremu dowiemy się jak kąpiele termalne wpływają na stan skóry zmienionej chorobowo.

Instytut Badawczo-Rozwojowy Biogened zakupił za 1,6 miliona złotych działkę o powierzchni 0,4 hektara. Teren znajduje się 
w sąsiedztwie odwiertu oraz zrewitalizowanego kompleksu geotermalnego w Poddębicach. Na jego obszarze planowana jest 
budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego.

Biogened zainwestował w Poddębicach

Dermedic Thermal Water
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Biogened zacieśnił współpracę z Gminą Poddębice

 z Uniwersytetu Medycznego  w Łodzi
prof. Joanna Narbut

MOIM ZDANIEM

Woda termalna 
w Poddębicach jest 
świetnie zmineralizowana. 
Ma idealny układ 
minerałów, w związku 
z czym mamy nadzieję, 
że ta woda będzie dobrym 
efektem terapeutycznym 
i dodatkiem do leczenia 
schorzeń skóry



Wykonana została kanalizacja teletech-
niczna. Po przebudowie na ulicy wpro-
wadzono ruch jednokierunkowy.

Przedsięwzięcie kosztowało gminny 
budżet blisko 700 tysięcy złotych, a jego 
wykonawcą było Przedsiębiorstwo 
Robót Drogowych.

Dzięki tegorocznej inwestycji ul. Przy-
szłość prezentuje się okazale.

Wykonawca zadania wcześniej niż pla-
nowano przeprowadził prace budow-
lane. Tym samym kolejna droga w pół-
nocnej części Poddębic zyskała nowy 
wizerunek. 

Na ul. Szkolnej wybudowana została 
nowa infrastruktura wodno-kanaliza-
cyjna, nawierzchnia asfaltowa oraz chod-
niki.

Gmina przeprowadziła moderniza-
cję ul. Deczyńskiego. W ramach zada-
nia za 0,9 miliona złotych wymieniona 
została sieć wodno-kanalizacyjna, poja-
wił się nowy chodnik oraz nawierzchnia 
asfaltowa. 

Na ul. Wiśniowej stare płyty chodnikowe 
zastąpiła kostka betonowa. Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kana-
lizacji przeprowadziło wymianę oraz 
naprawę przyłączy wodociągowych 
w granicach pasa drogowego. Wartość 
zadania wyniosła 150 tysięcy złotych.

Zdecydowanie poprawiły 
się warunki drogowe 
na ul. Przyszłość 
w Poddębicach. Powstała 
nowa nawierzchnia 
asfaltowa, chodniki, parkingi 
i oświetlenie uliczne. 

Dobiegła końca 
modernizacja kolejnej 
drogi na osiedlu Północ 
w Poddębicach. Tym razem 
Gmina za 1,7 miliona złotych 
przebudowała ul. Szkolną. 

Swój wizerunek zmieniły 
ulice na osiedlu domków 
jednorodzinnych 
w północnej części miasta.

Przyszłość gotowa po przebudowie

Szkolna została zmodernizowana

Deczyńskiego jest jak nowa
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radny Rady Miejskiej w Poddębicach
Dariusz Szewczyk 

MOIM ZDANIEM

Dla naszego samorządu to bardzo 
ważna inwestycja. Przy ulicy 
znajdują się bloki TBS, niepubliczne 
przedszkole oraz niepubliczny 
ośrodek zdrowia. Dzięki powstałej 
infrastrukturze rozwiązany został 
problem z korkami i parkowaniem

radny Rady Miejskiej w Poddębicach
Stanisław Wiaderek 

MOIM ZDANIEM

Droga była w fatalnym stanie, a jest 
bardzo ważnym traktem ze względu 
na znajdujące się tutaj przedszkole 
niepubliczne oraz szkołę średnią. 
Ulicą tą można też dotrzeć do przed-
szkola publicznego, a ponadto łączy 
ona drogę wojewódzką z powiatową.

radna Rady Miejskiej w Poddębicach
Emilia Błaszczyk 

MOIM ZDANIEM

Każda inwestycja w poprawę 
infrastruktury drogowej jest 
ważna. Wykonanie prac w obrębie 
ul. Deczyńskiego i Wiśniowej 
poprzedziła wymiana chodnika 
na ul. Morelowej i Dojazd.

Zmodernizowana ul. Przyszłość

Ul. Szkolna w nowej odsłonie

Ul. Deczyńskiego po remoncie



Na realizację tego przedsięwzięcia cze-
kali mieszkańcy, którzy w tym rejonie wy-
budowali swoje domy. Powstanie dróg 
ma również szczególne znaczenie dla 
samorządu.

Inwestycja warta blisko 10 milionów zło-
tych otrzymała dofinansowanie na po-
ziomie 79% ze środków zewnętrznych. 
W ramach prac powstała kanalizacja 
deszczowa i kanał teletechniczny. Czę-
ściowo pojawiła się także nawierzchnia 
asfaltowa, chodniki, ścieżka rowerowa, 
parkingi, oświetlenie uliczne. Na dokoń-
czenie czeka odcinek ul. Wiejskiej, sta-
nowiący przedłużenie do drogi krajowej. 
Zadanie ma być gotowe w przyszłym 
roku. Wykonawcą jest PRD Poddębice.

W trakcie tej inwestycji samorząd miał 
kłopoty z wykonawstwem, dotyczącym 
dostawy materiałów, pandemią, a także 
wyjazdem pracowników za wschodnią 
granicę. Finał okazał się jednak szczę-
śliwy i można już korzystać z tej drogi.
W ramach zadania powstała nawierzch-
nia z kostki granitowej, chodnik, ścieżka 

rowerowa oraz oświetlenie ledowe. 
Wykonane zostały wjazdy do posesji 
oraz oznakowanie poziome i pionowe. 
Wykonawcą była firma M. K. Stella.

Przedsięwzięcie otrzymało wsparcie 
środków unijnych na poziomie 85%. Jego 
całkowity koszt sięgał 2,6 miliona złotych.

Droga ta stanowi łącznik pomiędzy trasą 
wojewódzką nr 703 a krajową nr 72. To 
zadanie Zarządu Dróg Wojewódzkich, 
które jest ważne dla naszej Gminy.
Prace wykonało konsorcjum: PRDiM Czart-
ki oraz PRD Poddębice, a koszt to 11,5 mi-
liona złotych. Zadanie wsparły środki bu-
dżetu państwa oraz Gminy Poddębice.

Co powstało w ramach inwestycji? Od-
cinek liczący ponad kilometr. Rozbudo-
wana została trasa nr 703, wybudowano 
skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z dro-
gą krajową. Na nowym odcinku pojawi-
ło się skrzyżowanie z dotychczasowym 
przebiegiem drogi. Wybudowana została 
dodatkowa jezdnia na potrzeby obsługi 
komunikacyjnej działek. Powstały chod-
niki, ścieżka rowerowa, zjazdy, ekran aku-
styczny, nowe oświetlenie drogowe oraz 
oznakowanie poziome i pionowe.

Trwają prace przy gminnej 
inwestycji w obrębie ulic: 
Gajowej, Jałowcowej 
i Wiejskiej.

Kolejna droga w Gminie Poddębice doczekała się nowej 
nawierzchni. Tym razem w sąsiedztwie poddębickich Term 
zakończyły się prace drogowe na odcinku prowadzącym 
od drogi powiatowej do deptaka nad Nerem.

Do końca zbliżają się prace przy budowie nowej drogi w Pradze.

Gajowa, Jałowcowa i Wiejska w budowie

Nowym traktem po ”Termalnej”

Droga w Pradze prawie gotowa
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Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Sławomir Stelmasiak 

MOIM ZDANIEM

Zadanie jest strategiczne, bo nowy 
trakt będzie łączył drogę krajową 
nr 72 z ul. Targową. Jednocześnie 
odciąży ul. Zieloną, która prowadzi 
m.in. do szkół i term i korkuje 
się w godzinach porannych oraz 
popołudniowych. Okolica jest 
rozwojowa.

radna Rady Miejskiej w Poddębicach
Halina Tomczyk 

MOIM ZDANIEM

Kwestia bezpieczeństwa ma 
ogromne znaczenie, dlatego 
radni Rady Miejskiej nie mieli 
wątpliwości co do podjęcia decyzji 
o przekazaniu półtora miliona 
złotych na realizację inwestycji.

Trwają prace na trzech ulicach w południowej części miasta

Nowa nawierzchnia pojawiła się na drodze przy basenach termalnych

Okazale prezentuje się droga w Pradze (Źródło: mlynnet.pl)
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Niemysłowianie mogą korzystać z jezd-
ni, która pojawiała się na długości półto-
ra kilometra.

– Mieliśmy taką niepisaną umowę 
z mieszkańcami, że po uruchomieniu 
poddębickich Term, samorząd będzie 
inwestował w infrastrukturę drogową. 
Słowa dotrzymujemy i obecnie realizu-
jemy zadania na kilkunastu odcinkach 
– wyjaśnia Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Trakt żwirowy w Niemysłowie zyskał 
nawierzchnię asfaltową, a ponadto po-
wstał kanał teletechniczny, wjazdy do 
posesji, pobocza, wymieniono lampy 
oświetleniowe. 

Koszt przedsięwzięcia sięga 1,7 miliona 
złotych. Jego wykonawcą była firma 
PRD Poddębice.

W lepszych warunkach do swoich do-
mów dojeżdżają mieszkańcy Nowego 
Pudłowa, Starego Pudłowa i Pudłówka. 
Drogi zostały uroczyście otwarte. Przed-
sięwzięcie na trasie Nowy Pudłów – Sta-
ry Pudłów polegało na budowie nakładki 
na istniejącej jezdni. 

Natomiast w Nowym Pudłowie i Pudłówku 
drogę gruntową zastąpił asfalt. Powsta-
ły także pobocza, zjazdy do posesji oraz 
oznakowanie pionowe. Zadanie kosztowa-
ło 2,5 miliona złotych i zostało przeprowa-
dzone z budżetu Gminy. Prace wykonało 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

Koszt prac sięga 0,6 mln zł. Przypomnij-
my, że kilka lat temu na trasie z Truskaw-
ca, przez Nową Wieś do Krępy powstała 
nawierzchnia asfaltowa o długości 3,6 
km. Dodatkowo w Krępie pojawił się 
chodnik z kostki brukowej oraz oświetle-
nie uliczne. 

Inwestycja kosztowała 1,9 mln zł i otrzy-
mała dofinansowanie w kwocie 700 tys. 
zł z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa 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.

Droga w Niemysłowie została oficjalnie oddana do użytku.

Kolejne drogi w Gminie 
Poddębice zyskały nową 
nawierzchnię. Łącznie 
przybyło 5 kilometrów 
asfaltowego traktu.

Poddębicki samorząd nie zwalnia tempa w rozbudowie sieci dróg. Nowa jezdnia w Krępie 
biegnie od osiedla w kierunku zakładu, zajmującego się importem i dystrybucją dodatków 
cukierniczych i piekarniczych.

Otwarcie drogi w Niemysłowie

Po asfalcie w trzech miejscowościach

Nowa jezdnia w Krępie
radna Rady Miejskiej w Poddębicach

Żaneta Kochanowska

MOIM ZDANIEM

Przebudowane odcinki są kolejny-
mi, które zmieniły się dzięki inwe-
stycji poddębickiego samorządu. 
W ubiegłym roku w tym obrębie 
oddaliśmy do użytku drogi w Felik-
sowie i Zagórzycach. Teraz powody 
do zadowolenia mają mieszkańcy 
następnych miejscowości.

radny Rady Miejskiej w Poddębicach
Włodzimierz Jurkiewicz

MOIM ZDANIEM

Na długości trzystu metrów 
wybudowano asfalt, chodnik 
oraz zjazdy do nieruchomości. 
Każda inwestycja w infrastrukturę 
drogową jest potrzebna.

Mieszkańcy Niemysłowa mogą korzystać z nowej jezdni

Drogi zostały uroczyście otwarte

Od zakładu do osiedla w Krępie pojawił się asfalt

sołtys Niemysłowa 
Tadeusz Ośkiewicz

MOIM ZDANIEM

Przy oddanej do użytku 
drodze powstają nowe 
zabudowania, dlatego 
gminna inwestycja cieszy 
nas ogromnie.



Kompleks 7 basenów wewnętrznych i zewnętrznych czynny 
jest codziennie w godz. 10-22. 

Temperatura wody sięga od 30 do 38˚. 

Do dyspozycji jest jedyny w Polsce zasilany wodą termalną 
basen olimpijski o długości 50 metrów.  

Cały obiekt nie tylko jest przystosowany dla osób niepełno-
sprawnych, ale posiada elementy służące leczeniu schorzeń. 

Przygotowany został specjalny basen ścian wodnych, do 
którego można wjechać na wózkach przystosowanych dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

1 maja 2022 roku przeszedł do historii jako dzień, w którym do użytku oddano największą inwestycję Gminy – 
Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji – Termy Poddębice. Wydarzenie to utrwaliliśmy w fotorelacji. 

Doczekaliśmy się… 
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Fot. Ireneusz Kosecki



Baseny wyposażono w pochylnie, które umożliwiają swobodne 
wejście do wody. 

Są groty sztucznej fali i groty z masażami, gejzery, leżanki 
rurowe z masażem powietrznym. 

W nieckach dla dzieci są kaskady, armatki wodne, zjeżdżalnie. 

Termy to też strefa saun (sucha, parowa, infrared), pomieszczenia 
haloterapii, groty solnej, część rehabilitacji z salami do zajęć 
ruchowych, masażu i gabinetami lekarskimi. 

W oddanym do użytku kompleksie można się relaksować 
i wracać do zdrowia.
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Centrum Wodolecznictwa i Rekreacji 
Termy Poddębice oficjalnie otwarte!

Po zdrowie do Poddębic, bo tutaj biją gorące źródła!

Fot. Ireneusz Kosecki

Fot. Jakub Skrzak

Fot. Jakub Skrzak

Fot. Ireneusz Kosecki



W ramach zadania wybudowane zostały 
boiska do siatkówki, koszykówki, piłki 
ręcznej oraz nożnej, bieżnia lekkoatle-
tyczna, korty tenisowe, siłownia plene-
rowa, plac zabaw. Infrastruktura będzie 
służyła nie tylko uczniom, ale i wszystkim 
mieszkańcom. 
Warto przypomnieć, że wcześniej samo-

rząd podłączył halę sportową przy 
szkole do geotermalnej sieci cieplnej, 
a także wykonał termomodernizację hali. 
Placówkę w najbliższych miesiącach cze-
kają kolejne zmiany. Szkoła zostanie prze-
budowa wewnątrz za blisko 6 milionów 
złotych, z czego połowę stanowią fundu-
sze pochodzące z Unii Europejskiej.

Co czeka na realizację? Projekt przewi-
duje utworzenie trzech sal lekcyjnych 
dedykowanych dla dzieci klas I-III, 
budowę windy zewnętrznej, przebudowę 
sanitariatów, klatek schodowych, czę-
ściową wymianę stolarki okiennej 
i drzwiowej, a także instalacji elektrycz-
nej. W hali sportowej pojawi się nowa 

podłoga na legarach. Szkoła wzbogaci 
się ponadto o wyposażenie i pomoce 
dydaktyczne pracowni tematycznych do 
informatyki, języków obcych oraz fizyki.

Nie do poznania zmieniło się otoczenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębicach. Dzięki gminnej 
inwestycji przy placówce, do której uczęszcza najwięcej uczniów, powstał jeden z najnowocześniejszych w województwie 
przyszkolny kompleks sportowy. 

Miliony na infrastrukturę szkolną
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Nowa infrastruktura przy szkole podstawowej

Na placu zabaw zainstalowane zostało 
wielofunkcyjne urządzenie zabawowe 
zawierające m.in.: ruchome mostki, zjeż-
dżalnie, tunel, zegar, kółko i krzyżyk. 
Zamontowana została huśtawka, ławka, 
oświetlenie w postaci lampy solarnej. 
Zakres projektu obejmował także upo-
rządkowanie i zniwelowanie terenu oraz 
wykonanie nawierzchni trawiastej i pia-
skowej. Teren placu zabaw został ogro-
dzony. Całkowita wartość zadania wynio-
sła blisko 100 tysięcy złotych.

Dzięki wsparciu 43 tysięcy zł 
środków unijnych w ramach 
EFMR przy Publicznym Przed-
szkolu im. Króla Maciusia Pierw-
szego w Poddębicach powstał 
nowoczesny plac zabaw. 

W Publicznym Przedszkolu im. Króla Maciusia Pierwszego 
w Poddębicach powstała kolejna, piąta już sala zajęć specjali-
stycznych. W tym roku przybył gabinet pedagoga specjalnego.

Plac zabaw przy przedszkoluSale zajęć specjalistycznych

Dzieci chętnie korzystają z placu zabaw

Gabinet pedagoga specjalnego w przedszkolu na ul. Miłej

Przewodniczący Rady Miejskiej
Paweł Gogulski

MOIM ZDANIEM

Na poprawę infrastruktury przy 
podstawówce Gmina przeznaczy 
łącznie 15 milionów złotych. 
Chcemy, by szkoła była przyjazna 
dla uczniów i nauczycieli. 
Ponadto przygotowujemy 
dokumentację na przebudowę 
ul. Polnej. Liczymy, że 
przeprowadzenie tej inwestycji 
zwiększy się bezpieczeństwo 
oraz rozładuje ruch.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Jacek Bienias

MOIM ZDANIEM

Budowa kompleksu boisk koszto-
wała 4 miliony zł. Na jego prze-
prowadzenie samorządowi udało 
się pozyskać środki zewnętrzne. 
Dotacje pochodzą z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki, funduszu covi-
dowego oraz Polskiego Ładu.

radny Rady Miejskiej w Poddębicach
Bogumił Kabaciński 

MOIM ZDANIEM

Zrealizowano bardzo oczekiwaną in-
westycję. W mieście przybyło kolejne 
miejsce wypoczynku i rekreacji, z któ-
rego mogą nieodpłatnie korzystać 
wszyscy mieszkańcy, nie tylko dzieci 
uczęszczające do przedszkola.

- Nasza placówka, do której aktualnie 
uczęszcza 341 dzieci w dwóch oddzia-
łach – na ul. Przejazd i Miłej, organizuje 
również kształcenie, wychowanie oraz 
opiekę dla dzieci niepełnosprawnych, 
w integracji z dziećmi pełnosprawnymi 
– informuje dyrektor przedszkola Mag-
dalena Pańczyk.
W celu zapewnienia warunków do nauki, 
sprzętu specjalistycznego oraz pomocy 
dydaktycznych odpowiednich ze 
względu na indywidualne potrzeby roz-
wojowe i edukacyjne, a także możliwości 
psychofizyczne uczniów utworzonych 

zostało pięć sal. Powstały w 2022 roku  
gabinet pedagoga specjalnego będzie 
też pełnił funkcję sali integracji senso-
rycznej.
Zajęcia rewalidacyjne, logopedyczne, 
korekcyjno-kompensacyjne i inne z dziećmi 
o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
prowadzą logopeda, oligofrenopeda-
gog, terapeuta pedagogiczny, pedagog, 
specjalista pracujący z dziećmi ze stwier-
dzonym spektrum autyzmu, psycholog, 
pedagog specjalny. Zajęcia odbywają się 
indywidualnie z dziećmi lub w grupach 
dwu, trzy i czteroosobowych.



 radny Rady Miejskiej w Poddębicach
Bogumił Jóźwiak

MOIM ZDANIEM

Inwestycje w infrastrukturę 
są zawsze potrzebne. Ta jest 
kolejną w tym roku, którą 
prowadzi MPWiK. Przebudowana 
została stacja w Górze 
Bałdrzychowskiej, a w trakcie 
jest budowa sieci kanalizacji 
w Sworawie. Powstaje też sieć 
wodociągowa Dominikowice – 
Balin. Ponadto w tym roku do 
powstałej sieci wodociągowej 
Balin – Sempółki i Ksawercin 
– Dominikowice podłączono 
nowych odbiorców.
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Dwa wyniesione aktywne przejścia dla 
pieszych z elementami odblaskowymi, 
czujnikami ruchu, lampami ostrzegaw-
czymi i doświetlającymi zebrę poja-
wiły się przy szkole podstawowej na 
ul. Polnej oraz przedszkolu publicznym 
na ul. Miłej. 

Realizacja inwestycji miała na celu pop-
rawę bezpieczeństwa. Samorząd pozy-
skał dotację z Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg w wysokości prawie 160 
tysięcy złotych. Całkowita wartość 
przedsięwzięcia wynosi blisko 200 
tysięcy złotych.

Nowe przejścia dla pieszych 
przy szkole podstawowej 
na ul. Polnej oraz przedszko-
lu publicznym na ul. Miłej.

Bezpieczniej dzięki 
przejściom

Aktywne przejście dla pieszych na ul. Polnej

radny Rady Miejskiej w Poddębicach
Andrzej Twardowski

MOIM ZDANIEM

W tych miejscach występuje 
wzmożony ruch samochodowy, 
dlatego widząc potrzebę poprawy 
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, 
na wniosek mieszkańców Gmina 
aplikowała o wsparcie budowy 
aktywnych przejść dla pieszych.

radny Rady Miejskiej w Poddębicach
Tomasz Walczyk 

MOIM ZDANIEM

Dzięki modernizacji stacji 
mieszkańcy mają dostęp 
do wody o lepszej jakości.

Zakres zadania dotowanego z Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich obejmuje 
kilka miejscowości. Przebudowana i roz-
budowana zostanie stacja uzdatniania 
wody w Łężkach. W Pradze powstanie 
kanalizacja sanitarna, a w Bałdrzychowie 
tłocznia ścieków. Od Borzewiska przez 
Dominikowice do Balina oraz z Lipnicy do 
Balina wybudowana zostanie sieć wodo-
ciągowa.

To jednak nie wszystko, ponieważ inwe-
stycja przewiduje również zakup i montaż 
agregatów prądotwórczych do obsługi 
stacji uzdatniania wody w Niewieszu, 
Porczynach, Górze Bałdrzychowskiej 
oraz Łężkach, a także zakup koparko-ła-
dowarki. 

Zadanie będzie prowadzone w dwóch 
etapach. Jego wykonanie planowane 
jest do końca 2024 roku.

Przedsięwzięcie kosztowało 2,3 miliona 
złotych i było dofinansowane ze środ-
ków unijnych, podobnie jak zmodernizo-
wane wcześniej stacje w Poddębicach, 
Porczynach i Niewieszu.

W ramach tegorocznego zadania prze-
budowano m.in. studnię głębinową. 

Budynek stacji uzdatniania został wypo-
sażony w dwa filtry ciśnieniowe o wydaj-
ności 30 metrów sześciennych na godzi-
nę, aerator służący do napowietrzania 
wody surowej, a także w nowoczesny 
zestaw pompowy II stopnia z lampą UV, 
służącą do ciągłej dezynfekcji wody. 

Powstał też zbiornik retencyjny wody 
czystej o pojemności całkowitej 302 
metrów sześciennych. Stacja jest w pełni 
automatyczna i posiada monitoring. 
Wykonawcą była firma Wodner II.

Gminna spółka MPWiK 
podpisała umowę na 
dofinansowanie inwestycji 
w infrastrukturę wodno-
kanalizacyjną. Dzięki 
wsparciu możliwa będzie 
realizacja przedsięwzięć 
ważnych dla mieszkańców 
i oczekiwanych od dawna.

Z lepszej wody korzystają mieszkańcy ośmiu miejscowości w Gminie Poddębice: Góra Bałdrzychowska, Wólka, Kałów, 
Pustkowie, Aleksandrówek, Kolonia Góra Bałdrzychowska, Zagórzyce i Rąkczyn. Wszystko za sprawą przebudowanej stacji 
uzdatniania w Górze Bałdrzychowskiej. Inwestycja została oddana do użytku.

Ponad 3 miliony 
złotych trafią 
do Gminy 

Zmodernizowano stację uzdatniania wody

Zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Górze Bałdrzychowskiej 
działa na pełnych obrotach 



Termalne imprezy 2022… 
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Majówka

Dzień Dziecka

Mażoretki Dalia

Bełdrzychowianie, fot. Ireneusz Kosecki

od lewej:

powyżej od lewej: pokaz confetti, 
Robert Janowski, C-Bool, 
Roboty LED

poniżej od lewej:

Shaun Baker i Jessica Jean

Trubadurzy
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Piotr Gąsowski Kuba Badach, fot. Ireneusz Kosecki

od góry:
Warsztaty ukulele, fot. Ireneusz Kosecki
Wystawa prac Julii Dunajewej (2 zdjęcia)
Krambabula, fot. Ireneusz Kosecki

Ania Dąbrowska, fot. Wioleta Kardyńska

Jak na Miasto Gorących Źródeł przystało 
w tym roku nie brakowało termalnych 
wydarzeń. Mieszkańcy mogli uczestniczyć 
w zorganizowanych przez samorząd 
imprezach: Termalnej Majówce, Termalnym 
Dniu Dziecka, Festiwalu  Zmysłów. Gościły 
u nas gwiazdy polskiej i zagranicznej 
sceny muzycznej: Trubadurzy, Robert 
Janowski, Shaun Baker i Jessica Jean, 
C-Bool, Krambabula, Kuba Badach, Ania 
Dąbrowska. Podczas Festiwalu Zmysłów 
odbyły się warsztaty ukulele, dźwiękoterapii, 
stretchingu, warsztaty z tworzenia kiszonek, 
wystawa prac artystycznych.
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Drużyna juniorów Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Trops Poddębice startowała 
w Mistrzostwach Województwa Łódz-
kiego w piłce ręcznej plażowej, które były 
eliminacjami do Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski. Zespół w zawodach tego typu brał 
udział po raz pierwszy i zdobył brązowy 

medal, co jest dużym sukcesem.
Trops wystąpił w składzie: Pyciak Domi-
nik, Katusza Norbert, Otto Jakub, Tutak 
Patryk, Rytter Jakub, Burski Jakub, Zając 
Igor, Szymczak Mateusz, Modrzejewski 
Gracjan, Rzepecki Dawid. Trener – Paweł 
Andrzejczak.

Tytuł Mistrza Świata w Karate Kontakto-
wym w wadze do 80 kg wywalczył Michał 
Czechowicz. Sportowiec wywalczył także 
wspólnie z drużyną I miejsce w Kumite 
Ippon Shobu w karate Generalnym oraz 
II miejsce w Kumite Rotation.
W tej samej kategorii wagowej III miejsce 

wywalczył Marcin Szymański. Natomiast 
II miejsce w kumie kontaktowym w wadze 
do 70 kg wywalczył Wiktor Kuklewicz, 
a II miejsce w Kumite Ippon Shobu Kade-
tów wywalczył Radomił Kacprzak. Ten 
zawodnik wspólnie z drużyną kadetów 
wywalczył I miejsce.

Drużyna juniorów Uczniowskiego Klubu Sportowego Trops 
Poddębice zdobyła brązowy medal w Mistrzostwach 
Województwa Łódzkiego w piłce ręcznej plażowej

Zawodnicy Centrum Promocji Sportu i Rekreacji Dragon 
Poddębice wywalczyli medale na Mistrzostwach Świata 
Karate WKA w Szczecinie.

Trops trzeci na plaży Sukcesy Dragona

Brązowi medaliści Mistrzostw Województwa Michał Czechowicz okazał się najlepszy w Mistrzostwach Świata Karate WKA

W różnych kategoriach wiekowych 
rywalizowały dzieci, młodzież i doro-
śli. Zawody odbyły się w hali sportowej 
szkoły podstawowej. Organizatorami 
turnieju był Poddębicki Klub Turystyki 
Rowerowej i Pieszej Rowerowe EPD oraz 
OSP Góra Bałdrzychowska.

Klasyfikacja przedstawia się następująco:
Grupa – Chłopcy, klasy I-III
1. Adrian Włodarczyk
2. Hubert Maciaszczyk

Grupa – Dziewczęta, klasy IV-VI
1. Aleksandra Księżak
Grupa – Chłopcy, klasy IV-VI
1. Kacper Pajor
2. Bartosz Walasek
3. Marcel Dopierała
Grupa – Dziewczęta, klasy VII-VIII
1. Oliwia Walasek
2. Natalia Maciaszczyk
Grupa – Chłopcy VII-VIII
1. Krystian Bartosik
2. Eryk Pajor
3. Wiktor Urbaniak

Grupa – Szkoły Średnie Chłopcy
1. Damian Tarcz
2. Kacper Dobrzelewski
3. Kacper Pawlak
Grupa Open
1. Łukasz Ciałkowski
2. Adam Kopczyński
3. Cezary Urbański
Grupa Oldboy
1. Adam Kopczyński
2. Cezary Urbański
3. Jarosław Beniak

W zawodach wzięło udział 12 drużyn 
męskich, 3 drużyny młodzieżowe, 1 dru-
żyna kobieca i 2 drużyny oldboy.

Po zaciętej walce w kategorii drużyn 
męskich I miejsce zajęła OSP Poddębice 
przed OSP Niemysłów i OSP Niewiesz. 
W kategorii drużyn kobiecych triumfo-
wały OSP Poddębice. 
Wśród młodzieżowych drużyn pożarni-
czych w grupie dziewcząt wygrała OSP 
Niewiesz, a wśród chłopców OSP Zagó-
rzyce przed OSP Niewiesz. 
W grupie drużyn oldboy pierwszy był 
OSP Bałdrzychów, a drugie OSP Pod-
dębice.

W ramach naborów na podejmowanie 
działalności gospodarczej oraz rozwój 
obiektów infrastruktury wpłynęło ponad 
40 wniosków. Powstało 17 nowych firm, 
a także zmodernizowano 12 obiektów 
infrastrukturalnych. Dzięki dofinansowa-
niu nasi beneficjenci realizują projekty 
za blisko 2,5 miliona złotych. Na terenie 
Gminy Poddębice zostaną przeprowa-
dzone inwestycje w strażnicach w Chro-
pach, Zagórzycach i Mrowicznej. 

40 uczestników stanęło na starcie Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza Poddębic.

W Niewieszu odbyły się Miej-
sko-Gminne Zawody Sporto-
wo-Pożarnicze

Tegoroczne nabory wniosków 
o przyznanie pomocy pokazały bar-
dzo duże zainteresowanie środkami 
unijnymi na naszym terenie.

Turniej tenisa stołowegoRywalizowali 
druhowie 
ochotnicy

Kolejne środki 
z LGD Podkowa 
dla mieszkańców

Walka przy tenisowym stole była zacięta

Triumfatorzy zawodów na podium
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– Program Certyfikacji PZPN to inno-
wacyjny projekt skierowany do pod-
miotów prowadzących szkolenie dzieci 
i młodzieży w zakresie treningów piłki 
nożnej, którego ideą jest wyznacza-
nie i kontrolowanie standardów pracy 
– wyjaśnia Patryk Ożadowicz z Zarządu 
Klubu.
Przyznanie Certyfikatu na jednym z czte-
rech poziomów (złotym, srebrnym, brą-
zowym lub zielonym) jest równoznaczne 
ze spełnieniem przez niego szeregu kry-
teriów i gwarancją odpowiedniej jakości 
szkolenia. 
– Cieszymy się, że dołączyliśmy do eli-
tarnego grona szkółek będących dla 
dzieci i młodzieży najlepszym miejscem 
do rozwijania swoich piłkarskich umie-
jętności – dodaje Patryk Ożadowicz.

Nie jest to jedyne wyróżnienie w tym roku. 
Termy Ner zdobyły nagrodę w progra-
mie Pro Junior System za sezon 2021/22! 
Poddębiczanie zajęli trzecie miejsce w kla-
syfikacji końcowej. Pro Junior System to 
program Polskiego Związku Piłki Nożnej, 
którego celem jest promowanie i wspie-
ranie jakości szkolenia w klubach poprzez 
premiowanie występów młodzieżowców, 
a w szczególności wychowanków, w roz-
grywkach seniorów.

Przy wyjeździe z miasta na ul. Kaliskiej 
powstał pierwszy z nich. Przedstawiający 
kompleks termalny mural stał się inspira-
cją do wykonania następnego. Tym razem 
pojawił się on na bloku przy ul. Zielonej. Kto 
wie, być może powstaną kolejne murale 
promujące poddębickie wody termalne...

Otwarcie Centrum 
Wodolecznictwa i Rekreacji 
– Termy Poddębice 
zaowocowało powstaniem 
murali w naszym mieście. 

Miło nam poinformować, że decyzją Komisji Weryfikacyjnej Polskiego Związku Piłki Nożnej Termy Ner otrzymały Zielony Certyfikat!

Termy Ner Poddębice z Zielonym Certyfikatem!

Poddębickie murale

Podopieczni Patryka Ożadowicza zostali Mistrzem rozgrywek D1 Młodzik

A jak wypadli piłkarze na koniec rundy 
jesiennej aktualnego sezonu?
Pierwsza drużyna KEEZA Term Neru 
Poddębice przezimuje na piątym miejscu 
w tabeli Łódzkiej Klasy Okręgowej. Warto 
zaznaczyć, że trenowani przez Patryka 
Ożadowicza zdobyli komplet punktów 

w meczach rozgrywanych przed własną 
publicznością.
Trampkarze KEEZA Term Neru Poddę-
bice (rocznik 2008-2009) prowadzeni 
przez Marcina Gąsińskiego zakończyli 
rundę jesienną na piątym miejscu. 
Mistrzem rozgrywek D1 Młodzik zostali 

zawodnicy z rocznika 2010-2011!
Ponadto drużyna z rocznika 2012-2013 
wzięła udział w rozgrywkach E1 Orlik, 
w których nie prowadzono klasyfikacji. 
W klubie trenują też dwie grupy nie roz-
grywkowe, tj. drużyny z roczników 2014-
15 i 2016-17.
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Złote i Diamentowe gody mieszkańców Gminy

Aż 44 pary odebrały medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznane przez Prezydenta RP. Swój jubileusz 50-lecia 
mieszkańcy naszej Gminy świętowali rok i dwa lata temu, jednak ze względu na pandemię uroczystości wręczenia odznaczeń 
zostały przesunięte. Uhonorowane zostało również jedno małżeństwo, które doczekało się Diamentowych Godów. 
Irena i Hartmut Krysiak brali ślub 60 lat temu! 

Marianna i Zbigniew Ambroziak

Barbara i Zenon Burscy

Wiesława i Czesław Dobrzelewscy

Zofia i Edward Kacprzak

Halina i Stanisław Kalarus

Zofia i Jan Marciniak

Marianna i Jan Milczarek

Daniela i Jan Nowak

Danuta i Andrzej Pawlak

Alina i Henryk Pełka

Kazimiera i Ignacy Stasiak

Maria i Stanisław Stasiak

Czesława i Józef Staszczyk

Helena i Marek Strzałka

Urszula i Waldemar Sujko

Krystyna i Jan Szczybiałkiewicz

Zofia i Adam Szymczak

Zofia i Władysław Taraszewscy

Stanisława i Edmund Urbaniak

Zofia i Hieronim Zawadzcy

Barbara i Włodzimierz Adamscy 

Mariola i Jerzy Agaccy 

Teresa i Stefan Bierzyńscy 

Bożena i Stanisław Błaszczyk 

Krystyna i Janusz Filowicz 

Elżbieta i Henryk Guźniczak 

Bożena i Stanisław Jóźwiak 

Jadwiga i Alojzy Kaczmarek 

Janina i Henryk Kaczmarek 

Halina i Adam Krawczyk 

Urszula i Jan Kubiak 

Teresa i Stanisław Lisieccy 

Stefania i Jan Madaj 

Genowefa i Bogumił Małeccy 

Krystyna i Tadeusz Markowscy 

Czesława i Marian Nowak 

Maria i Czesław Piaseccy 

Barbara i Piotr Przybyła 

Halina i Eugeniusz Stefańscy 

Lesława i Marian Szewczyk 

Zofia i Andrzej Szymanowscy 

Zenobia i Józef Tupek 

Anna i Stanisław Walisiak 

Na kolejne wspólne lata życzymy Państwu wiele radości, zdrowia i zadowolenia.

Wśród odznaczonych, którym Złote Gody przypadły dwa lata, temu znaleźli się:

Pary, którym 50 lat pożycia małżeńskiego minęło w ubiegłym roku:


