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Duży sukces Poddębic
Pierwsze miejsce w województwie, a czternaste w kraju w kategorii miast powiatowych zajęły Poddębice w rankingu tygodnika 
„Wspólnota”, dotyczącym pozyskiwania środków unijnych. Według danych na jednego mieszkańca miasto pozyskało 2,9 tys. 
zł. Uplasowanie się na tej pozycji pokazuje jak skutecznie samorząd aplikuje o fundusze. W ciągu dziesięciu lat, bo za ten okres 
został sporządzony ranking, w Gminie wykorzystując pieniądze z zewnątrz udało się przeprowadzić szereg wielomilionowych 
inwestycji. W samym roku 2015 dzięki dotacjom m.in. oddano do użytku zrewitalizowany pałac i park (fot.1), Centrum Rekreacji 
w Sworawie (fot.2), stację uzdatniania wody w Niewieszu (fot.3), drogę Golice-Nowa Wieś. Szerzej na s.2-3

Pałac w Poddębicach Centrum Rekreacji w Sworawie Stacja uzdatniania wody w Niewieszu
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W listopadzie minął pierwszy rok nowej ka-
dencji. Jak Pan ocenia ostatnie dwanaście mie-
sięcy? 

Piotr Sęczkowski: – Wspólnie z Radą Miej-
ską, która od roku funkcjonuje w nowym skła-
dzie, pracowaliśmy na pełnych obrotach. To był 
aktywny okres, obfitujący w realizację wielu za-
dań. Postawiliśmy na poprawę infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej i drogowej, wspieraliśmy 
działania na rzecz turystyki i rekreacji, podej-
mowaliśmy inicjatywy proekologiczne oraz in-
westycje oświatowe. 

Co się zmieniło w Gminie w 2015 roku?
Piotr Sęczkowski: – Największym przedsię-

wzięciem było zakończenie rewitalizacji par-
ku i pałacu w Poddębicach. Dzięki inwestycji 
wartej 15 mln zł renesansowy pałac odzyskał 
dawny blask. Budynek został zmodernizowa-
ny w środku i na zewnątrz. Obecnie obiekt 

tętni życiem. Odbywają się tu m.in. zajęcia 
muzyki, tańca. Na terenie parku utworzyliśmy 
Ogród Zmysłów z elementami małej architek-
tury. Z końcem maja br. oddaliśmy do użytku 
zabytkowy kompleks, który latem przeżywał 
oblężenie turystów, wspólnie z pijalnią wód 
termalnych oraz sąsiadującymi basenami ter-
malnymi. To był rekordowy rok dla poddę-
bickich basenów, z których skorzystało ponad 
50.000 osób.

Z inicjatywy mieszkańców Sworawy otworzy-
liśmy w tej wsi Centrum Rekreacji. Realizacja 
zadania kosztowała blisko 450 tys. zł, z czego 
80% stanowi dofinansowanie z PROW WŁ. 

W jaki sposób poddębicki samorząd poprawił 
stan infrastruktury technicznej i drogowej?

Piotr Sęczkowski: – Przebudowaliśmy sta-
cję uzdatniania wody w Niewieszu, która zasila 
w wodę mieszkańców dwunastu sołectw: Nie-

wiesz, Niewiesz Kolonia, Grocholice, Lipnica, 
Sempółki, Józefów, Szarów, Kobylniki, Wilcz-
ków, Karnice, Chropy, Chropy Kolonia. Zaku-
piony został również samochód asenizacyjny. 
Łączna wartość inwestycji to 1,9 mln zł. 75% tej 
kwoty stanowi dofinansowanie z PROW WŁ. 

Z nowej drogi natomiast cieszą się mieszkańcy, 
którzy zyskali czterokilometrowy dywanik asfal-
towy. Zadanie wyniosło 2,2 mln zł i otrzymało 
dotację w wysokości 50% z Narodowego Progra-
mu Przebudowy Dróg Lokalnnych oraz 345 tys. 
zł z Zarządu Województwa Łódzkiego.

Co udało się zrobić w placówkach oświato-
wych?
Piotr Sęczkowski: – W szkołach podległych 
Gminie przeprowadzono prace remontowe. 
W poddębickiej podstawówce za 130 tys. zł 
między innymi odnowiono elewację zewnętrz-
ną budynku, utworzono dodatkową salę lekcyjną 

Zbliża się koniec 
roku. Czas ten sprzyja 
podsumowaniu 
i ocenie minionych 
miesięcy. O pracy 
poddębickiego 
samorządu, podjętych 
działaniach oraz 
planach na przyszłość 
rozmawiamy z 
Burmistrzem Piotrem 
Sęczkowskim.

Odnowiony pałac w Poddębicach

Nowy zbiornik stacji uzdatniania wody w Niewieszu

Plac zabaw w Sworawie

Tak minął rok 2015 w Gminie Poddębice

fot. jaN MaNIak
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dla klasy pierwszej, zakupiono pomoce dydak-
tyczne do zajęć wychowania fizycznego i języka 
angielskiego. 

W Przedszkolu przy ul. Miłej została zmo-
dernizowana łazienka i przygotowana sala za-
jęć dodatkowych dla dzieci. Realizacja zadań 
wyniosła 10 tys. zł.

W Gimnazjum utworzono ekopracownię. 
W ramach zadania wartego 42 tys. zł i dofinan-
sowanego przez WFOŚiGW w Łodzi zakupio-
no pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, 
meble, ławki i krzesełka.

Zaś w Szkole Podstawowej w Bałdrzycho-
wie w pomoce dydaktyczne wyposażono oddział 
przedszkolny w ramach projektu dofinansowa-
nego przez POKL w kwocie 61 tys. zł.

Prawie wszystkie gminne zadania realizowane 
były przy współudziale środków zewnętrznych. 
Pozyskiwanie funduszy unijnych dało Poddę-

bicom skok w rankingu tygodnika „Wspólno-
ta”. W kategorii miast powiatowych za ostatnie 
10 lat Poddębice znalazły się na najwyższym 
miejscu w województwie i 14 w kraju... 

Piotr Sęczkowski: – Pozyskane 2,9 tys. zł 
w przeliczeniu na mieszkańca sprawiło, że upla-
sowaliśmy się na tych pozycjach. Warto zauwa-
żyć, że na przestrzeni lat zajmowaliśmy niższe 
lokaty. Zasadniczo to tylko ranking, ale dobry 
wynik zawsze jest powodem do zadowolenia, 
bo pokazuje jaki postęp nastąpił w latach 2004-
2014. W każdej dziedzinie społecznego rozwo-
ju udało się zrobić coś pożytecznego za unijne 
pieniądze, które pozyskaliśmy. Osiągnięty wynik 
z jednej strony cieszy, a z drugiej daje motywację 
do dalszej pracy.

Poddębicki samorząd zatem nie osiądziecie na 
laurach i z jeszcze większym zapałem sięgnie 
po unijne wsparcie?

Piotr Sęczkowski: – Przed nami nowa 
perspektywa unijnego programowania. 
Nie ukrywam, że będziemy chcieli po-
zyskiwać środki na kolejne inwesty-
cje. Nasza Gmina jest coraz bardziej 
atrakcyjna, o czym świadczy fakt, iż 
na jej terenie zainwestowała spółka 
„Narzędziownia”, która w Feliksowie 
stawia drugą halę produkcyjną. Nato-
miast firma Sadeko, specjalizująca się 
w budowie oczyszczalni ścieków po-
stanowiła usytuować swoją sie-
dzibę w Gminie Poddębice, 
a dokładnie w Piotrowie. 

Droga Golice-Nowa Wieś

Wyremontowany budynek poddębickiej podstawówki

Licznie odwiedzane baseny termalne w Poddębicach

Tak minął rok 2015 w Gminie Poddębice
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O tym jak bardzo mieszkańcy Golic, Mro-
wicznej i Nowej Wsi są zadowoleni z po-
wstałej drogi świadczy ich liczny udział 
w uroczystości oddania do użytku blisko 
czterokilometrowego odcinka, łączącego 
Gminy: Poddębice i Wartkowice.

– Dużo osób nie może uwierzyć, że kiedyś ta 
droga wyglądała inaczej. Teraz nie tylko rolni-
cy bez problemu mogą dojechać do pól. Lepszy 
dojazd do szkół mają również nasze dzieci, które 
wspólnie z rodzicami i samorządowcami przecię-
ły wstęgę w trakcie oficjalnego otwarcia – mówi 
Elżbieta Doruch z Mrowicznej. 

Mieszkańcy wiele lat czekali na asfaltową na-
wierzchnię. – Długo czekaliśmy na tę drogę. Po 
prostu była potrzebna i bardzo się cieszymy, że 
w końcu jest. To taka nasza autostrada – twierdzi 
sołtys Golic Mariusz Łopata.

Poza utwardzeniem traktu, wybudowany zo-
stał chodnik oraz system aktywnej informacji 
wizualnej wraz z oświetleniem przejścia dla pie-
szych zasilanym z baterii słonecznych. Zamon-
towane zostały też barierki ochronne i oświe-
tlenie ledowe.

Powstanie drogi to wspólne zadanie poddębic-
kiego i wartkowickiego samorządu.

– Choć na etapie realizacji inwestycji pojawiły 
się problemy to udało się je pokonać i doprowa-
dzić przedsięwzięcie do końca. Widząc zadowo-

lenie mieszkańców korzystających z drogi wiem, 
że warto było wykonać to zadanie, a działania 
podjęte wspólnie z Gminą Wartkowice po raz 
kolejny potwierdziły, że współpraca popłaca – wy-
jaśnia Burmistrz Piotr Sęczkowski. 

– Inwestycja warta prawie 2,2 
mln zł otrzymała dotację w wy-
sokości 50% z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg 
Lokalnych. Z kolei 345 tys. zł 
przeznaczył na ten cel Zarząd 
Województwa Łódzkiego w ra-

mach modernizacji dróg dojazdowych do gruntów 
rolnych – mówi Halina Tomczyk, Przewodnicząca 
Komisji Rolnictwa.

– Sami nie przeprowadzilibyśmy tego zada-
nia, a przystępując do prac z Gminą Poddębice 
i w naszej Gminie przybył kolejny odcinek drogi 
asfaltowej – mówi Wójt Gminy Wartkowice Piotr 
Kuropatwa. 

Droga Golice-Nowa Wieś jest siódmą schety-
nówką na terenie Gminy Poddębice. Do tej pory 
w ramach NPPDL udało się wybudować, wspólnie 
z Gminą Dalików trakt z Panaszewa do Lubochy, 
w partnerstwie z Gminą Zadzim drogę Pudłówek-
Piotrów, a z Powiatem Poddębickim odcinek Dzie-
rzązna-Izabela-Borzewisko-Balin. Samodzielnie 
poddębicki samorząd wybudował zaś drogi: Bał-
drzychów-Podgórcze-Malenie, Truskawiec-Krępa, 
Góra Bałdrzychowska-Feliksów.

Mieszkańcy zyskali swoją „autostradę”

Maluchy z oddziału przedszkolnego funk-
cjonującego przy Szkole Podstawowej w Bał-
drzychowie w nowych warunkach spędzają 
czas w swej placówce. 

To dzięki realizacji projektu pn. „Radosne dzie-
ciństwo – wyposażenie oddziału przedszkolnego 
przy Szkole Podstawowej w Bałdrzychowie”, na 
który poddębicki samorząd uzyskał dofinanso-
wanie z POKL w kwocie 61 tys. zł.

– W ramach projektu utworzono plac zabaw 
z huśtawkami, karuzelą, piaskownicą, ławkami. 
Do potrzeb dzieci zostały dostosowane toalety. 
Modernizację przeszła też toaleta dla perso-
nelu. Zakupiono i zamontowano wyposażenie 
do kuchni. Przybyły też zabawki i pomoce dy-
daktyczne, m.in. zestawy matematyczne i do 
przyrody, artykuły plastyczne i sprzęt audio-
wizualny – wymienia dyrektor szkoły Jarosław 
Ignaczak.

Mali bałdrzychowianie 
mają radosne 
dzieciństwo
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Blisko 14 hektarów liczy lustro wody, a 200 
tysięcy metrów sześciennych wody wypełnia 
zbiornik w Górze Bałdrzychowskiej-Zagó-
rzycach.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Łodzi, który odpowiada za wybu-
dowanie zbiornika przeprowadził jego napełnie-
nie. Trwało to dziesięć dni. 

Woda, która zasila zbiornik pochodzi z Beł-
dówki. Na rzece tej wybudowane zostały jazy. 

Na środku zbiornika głębokiego na 2 metry po-
wstała sztuczna wyspa, na której będzie mogło się 
gromadzić ptactwo różnych gatunków. W środku 
zbiornika z kolei utworzono zadolenie, w którym 
podczas niskich temperatur będą mogły się scho-
wać ryby. Inwestycja kosztowała 3,8 mln zł i otrzy-
mała 2,6 mln zł dofinansowania z PROW WŁ.
– Celem budowy zbiornika w Górze Bałdrzy-

chowskiej-Zagórzycach jest 
ochrona użytków rolnych, re-
gulacja stosunków wodnych 
oraz retencja – mówi Wice-
przewodniczący Rady Miej-
skiej Paweł Plewiński.

Zbiornik w Górze Bałdrzychowskiej-
Zagórzycach został napełniony wodą
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W Feliksowie rozpoczął działalność nowy oddział Zakładu 
Wykonawstwa Urządzeń Precyzyjnych „NARZĘDZIOWANIA” 
Sp. z o.o. Spółka zajmuje się m.in. produkcją elementów i ka-
dzi do transformatorów rozdzielczych oraz obróbką metali.

– W fazie rozruchu jest pierwsza z nowych hal produkcyjnych, 
w której pracę znaleźli operatorzy maszyn sterowanych numerycz-

nie, krajacze metali, spawacze i ślusarze – informuje Dariusz Rosa 
dyrektor odpowiedzialny za inwestycję w Feliksowie.

W hali o powierzchni 700 m. kw. znajdują się centra tokarsko-
frezarskie, walce sterowane numerycznie, prasy, piła taśmowa do 
cięcia metali oraz wiertarki stołowe. Obecnie wykonywane są tu 
podzespoły do produkcji kadzi transformatorowych, które następ-
nie trafiają łódzkiego oddziału firmy.

Głównymi odbiorcami ZWUP „NARZĘDZIOWNIA” są kon-
cerny ABB, Schneider Electric, Bombardier, Fabryka Transforma-
torów w Żychlinie oraz IST Power z Anglii.

W zeszłym miesiącu w Feliksowie obok istniejącej hali produk-
cyjnej rozpoczęły się prace związane z wykonaniem fundamentów 
pod budowę drugiej większej hali produkcyjnej.

Bycie „eko” to dzisiaj bardzo popularne. Mi-
rosław Nowak – właściciel firmy SADEKO 
z Piotrowa w Gminie Poddębice postawił na 
ekologię dwadzieścia lat temu i specjalizu-
jąc się w oczyszczaniu ścieków z powodze-
niem prowadzi obecnie inwestycje na tere-
nie całego kraju. W naszej Gminie buduje 
nową siedzibę swej firmy.

– SADEKO powstało w 1996 roku i zajmuje się 
projektowaniem, budową, a także serwisowaniem 
oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysło-
wych. Działa na terenie całego kraju. Głównymi 
jej odbiorcami są samorządy oraz przedsiębior-
cy. Na przestrzeni lat firma nie zmieniła profilu 
działalności, ale rozszerzyła specjalizacje m.in. 
o technologie oczyszczania ścieków przemysło-
wych – wyjaśnia Mirosław Nowak.

W swojej pracy SADEKO stworzyło i wdro-
żyło dwie standardowe technologie dla oczysz-
czania ścieków: BIOSAD i BIOSELEKT, które 
okazały się wielkim i niezaprzeczalnym sukcesem 
w tej dziedzinie. 

BIOSAD jest oczyszczalnią biologiczną za-
projektowaną dla gospodarstw domowych. Za-
leżnie od typoszeregu oczyszczalnia przezna-
czona jest do obsługi od 4 do 12 osób. Z uwagi 
na specyficzną konstrukcję technologiczną nie 
wymaga stałego dopływu ścieków i z powodze-
niem może pracować okresowo przy zabudowie 
letniskowej.

Charakterystyczną cechą oczyszczalni BIOSE-
LEKT jest ich duża odporność na wzrost i rozwój 
bakterii nitkowatych, a w konsekwencji eliminacja 
powszechnie występującego zjawiska puchnięcia 
osadu czynnego. Daje to możliwość skutecznego 
wpływania na proces oczyszczania.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu SA-
DEKO proponuje także fachowe doradztwo 
i szkolenia. Dysponując specjalistycznym sprzę-
tem oferuje usługi z zakresu czyszczenia kanali-
zacji i separatorów ropopochodnych, jak również 
serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oczyszczalni, 
przepompowni i separatorów.

– Wiedza, doświadczenie oraz uczciwość w dą-
żeniu do celu są fundamentalne bez względu na 
czas i miejsce. Wartości te zawsze były, są i będą 
również nadrzędne w działalności naszej firmy, 

która dynamicznie się rozwija i systematycznie 
zwiększa zatrudnienie – dodaje prezes Nowak.

Jakimi inwestycjami może się pochwalić SA-
DEKO?

Na przestrzeni istnienia firma wykonała wiele 
znaczących technologii w dziedzinie oczyszczania 
ścieków, gdzie innowacyjnym rozwiązaniem jest 
SELEKTOR pozwalający na regulację obciąże-
nia osadu.

Dla Mirosława Nowaka perspektywą dalszego 
rozwoju firmy jest wdrożenie kolejnych, rozpo-

czętych już innowacyjnych technologii z dziedzi-
ny oczyszczania ścieków, w tym unieszkodliwiania 
osadów. 

Równocześnie z realizacją kolejnych inwe-
stycji firma SADEKO zmieniła swoją loka-
lizację.  

W miejscowości Piotrów w Gminie Poddębi-
ce powstaje nowa siedziba, która będzie gotowa 
w 2016 roku i ma spełniać wszystkie standardy 
dla realizacji zadań wykonywanych i planowa-
nych w dłuższej perspektywie czasowej.

„Narzędziownia” w fazie rozruchu

Wzorem „eko” jest SADEKO

 Technologia przepływowa – realizacja sadeKo 2014 r.
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Podczas konferencji „Banki spółdzielcze 
w otoczeniu społeczno-gospodarczym” wrę-
czono Odznaki Honorowe za Zasługi dla Roz-
woju Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej 
trzydziestu prezesom banków spółdziel-
czych. W uroczystości nie zabrakło poddę-
bickiego akcentu. O wyjątkowej nagrodzie, 
trzydziestu latach pracy w spółdzielczości 
i pojedynku banki spółdzielcze versus banki 
komercyjne opowie Eugeniusz Rytwiński 
– były Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Poddębicach, laureat Honorowej Odznaki 
za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki RP. 

Znalazł się Pan w gronie 30 osób uhonorowa-
nych. Jakie znaczenie ma dla Pana ta nagroda?

Eugeniusz Rytwiński: Nagroda ta jest wyra-
zem uznania za dotychczasową pracę zarówno 
dla mnie jak i dla banku, którym kierowałem 
przez ostanie 15 lat. Tego typu wyróżnienie ma 
dla mnie szczególne znaczenie. Moja wielolet-
nia praca została bowiem doceniona. Odebra-
nie Honorowej Odznaki było dla mnie niezwy-
kłym przeżyciem.
Jak to się stało, że został Pan wytypowany do 
odbioru odznaczenia?

Eugeniusz Rytwiński: Odznaczenie otrzy-
małem na wniosek Krajowego Związku Banków 
Spółdzielczych w Warszawie. Do momentu przej-
ścia na emeryturę reprezentowałem grupę banków 
dolnośląskich w dziewięcioosobowej Radzie Kra-
jowego Związku Banków. Nominacja do Odznaki 
Honorowej dla Rozwoju Gospodarki RP był wyra-
zem uznania za aktywną działalność poddębickie-
go banku na szczeblu Zrzeszenia Banku Polskiej 
Spółdzielczości oraz na szczeblu krajowym. Pod-
dębice wykazywały się wielką aktywnością w za-
kresie prac legislacyjnych nad projektami prawa 
spółdzielczego oraz ustawy o funkcjonowaniu 
banków spółdzielczych. Dynamiczny rozwój ban-
ku miał oczywisty wpływ na rozwój gospodarczy 
na terenie działania banku. Udzielonych zostało 
320 mln złotych kredytów dla rolników, małych 

i średnich przedsiębiorstw, samorządów gminnych 
i powiatowych oraz gospodarstw domowych. Bez 
tych pieniędzy o wiele trudniej byłoby funkcjo-
nować zarówno rolnikom jak i przedsiębiorcom. 
Właśnie te aspekty doceniła komisja przyznając 
mi tak wyjątkowe odznaczenie. 
Przez 30 lat pracował Pan w spółdzielczości 
bankowej. Jak ocenia Pan ten czas?
Eugeniusz Rytwiński: Był to bardzo trudny czas 
dla całego sektora spółdzielczego. Do 1989 roku 
musieliśmy uczyć się pracy w warunkach gospo-
darki rynkowej. Oceną naszej pracy była nie tylko 
ilość zgromadzonych depozytów i udzielonych 
kredytów, ale przede wszystkim wyniki finansowe 
oraz osiągnięcie kilkudziesięciu wskaźników eko-
nomicznych. Wiele banków nie poradziło sobie 
z tym wyzwaniem. Dodam również, że na prawie 
1600 banków spółdzielczych w kraju na koniec 
1989 roku dzisiaj pozostało 565. Był to również 
okres powstawania banków komercyjnych, za-
równo polskich jak i zagranicznych. Pojawiła się 
olbrzymia konkurencja. W tych trudnych warun-

kach Bank Spółdzielczy w Poddębicach poradził 
sobie niespodziewanie dobrze. Pod względem 
wielkości zajmuje 41 miejsce w kraju. Te 30 lat to 
nie tylko rozwój organizacyjny i dane statystycz-
ne. Porównując przebytą drogę widzimy ogrom-
ny postęp materialny i kulturowy. Jest to wielka 
satysfakcja, że trud poniesiony przez ludzi tu za-
trudnionych przyniósł takie owoce. 
W 2008 roku Bank Spółdzielczy w Poddębi-
cach osiągnął olbrzymi sukces, jakim było za-
jęcie I miejsca w krajowym rankingu „Rzecz-
pospolitej” na Najlepszą Instytucję Finansową 
w kategorii „Banki Spółdzielcze”. Jak ocenia 
Pan obecną kondycję BS w Poddębicach? 
Czy istnieje szansa na powtórzenie tego suk-
cesu?

Eugeniusz Rytwiński: I miejsce w rankingu 
„Rzeczpospolitej” w 2008 roku przyznane zostało 
za wyniki finansowe i wskaźniki ekonomiczne. 
Jest to dla całego banku olbrzymia satysfakcja. 
Oczywiście, że zawsze istnieje szansa powtórze-
nia sukcesu, chociaż jest to niezmiernie trudne. 
Rzadkie są przypadki, aby zdobywca złotego me-
dalu olimpijskiego powtórzył sukces w kolejnej 
olimpiadzie. Kondycja banku na koniec ubie-
głego roku nie budziła obaw. Od roku jestem na 
emeryturze i trudno mi się odnieść do bieżących 
wyników.
W swojej karierze zawodowej bazował Pan na 
tradycjach związanych z prowadzeniem branży 
bankowości spółdzielczej, czy raczej odwoływał 
się Pan do nowoczesności i postępu technicz-
nego? Jest Pan ekspertem w dziedzinie banko-
wości spółdzielczej – według Pana w czym tkwi 
sukces?

Eugeniusz Rytwiński: Przede wszystkim nie 
uważam się za eksperta. Sukcesy są dziełem ca-
łych zespołów, kadry kierowniczej i pozostałej 
załogi. Prezes jest niejako moderatorem podej-
mowanych działań. 

To prawda, że banki spółdzielcze mają 150-
letnią tradycję. Bank Spółdzielczy w Poddębicach 
obchodził w tym roku 110 lat! Spółdzielczość 

bankowa odwołuje się co prawda do tradycji 
i czerpie z niej wiele wzorców, jednak bez postę-
pu technicznego i technologicznego żadna fir-
ma, w tym bank, sukcesu nie osiągnie. Jeszcze 40 
lat temu w bankach posługiwano się liczydłami, 
a teraz mamy komputery najnowszej generacji. 
Bez nowoczesnej technologii nie ma możliwości 
wprowadzenia nowych produktów. Zatem klu-
czem do sukcesu jest umiejętne łączenie ponad 
stuletniej tradycji i postępu technicznego.
Jaka szansa na rozwój banków spółdzielczych 
przy tak dużej konkurencji banków komercyj-
nych i ich bogatej ofercie? Czy nadal siłą ban-
ków spółdzielczych jest opieranie się na rodzi-
mym kapitale i typowo polski charakter?

Eugeniusz Rytwiński: Banki spółdzielcze 
znalazły się w trudnym okresie kolejnej trans-
formacji. Uchwalona w czerwcu br. nowa usta-
wa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych 
zmierza do konsolidacji finansowej i kapitałowej 
spółdzielczości bankowej. Banki spółdzielcze są 
bardzo zróżnicowane. Największy bank jest 100 
razy większy od najmniejszego. Rodzi to określo-
ne problemy. Zmiany w polskiej spółdzielczości 
bankowej wprowadzane są przez dyrektywy unij-
ne. Najprawdopodobniej zostanie narzucony ban-
kom tzw. System Ochrony Instytucjonalnej (IPS). 
Zdaje się on być korzystny dla małych banków 
spółdzielczych. Jednak duże jednostki, jaką jest 
BS w Poddębicach, w znacznym stopniu będą 
miały ograniczoną swobodę działania. Bank po-
niesie dodatkowe koszty, zunifikowane zostaną 
produkty i procedury, a co za tym idzie utrud-
nione będzie indywidualne podejście do klienta. 
Zdaje się, że większe zagrożenie niż konkurencja 
banków komercyjnych stanowi niekorzystne usta-
wodawstwo. Ale banki spółdzielcze przetrwały 
już okres rozbiorów, dwie wojny światowe, real-
ny socjalizm, reformy Balcerowicza, więc poradzą 
sobie i tym razem. 

z Eugeniuszem Rytwińskim
rozmawiała Aleksandra Woźniak.

Odznaczony za Zasługi 
dla Rozwoju Gospodarki 

Obchody święta górników w Poddębicach? To 
możliwe, bo poddębicka Geotermia jest zakła-
dem górniczym. Zarząd i pracownicy gminnej 
spółki, a także górnicy z firmy G-Drilling, któ-
rzy wybudowali odwiert geotermalny w Pod-
dębicach, 4 grudnia uroczyście uczcili w na-
szym mieście popularną Barbórkę. 

– Z chwilą wybudowania odwiertu geotermal-
nego staliśmy się zakładem górniczym. Natomiast 
osoby pracujące w Geotermii w świetle prawa są 
górnikami. Podczas tegorocznej Barbórki przy-
znano stopnie górnicze dwóm pracownikom 
– informuje Prezes Anna Karska.

Odwiert geotermalny w Poddębicach został 
wybudowany w 2009 roku. Dwa lata później 
Geotermia uzyskała koncesję na eksploatację 
wód. Od tego też roku woda termalna zasila 
miejscowe baseny. W 2012 roku rozpoczęła się 
budowa infrastruktury towarzyszącej odwiertowi 
– powstała wymiennikownia geotermalna i geo-
termalna sieć cieplna. 

– Obecnie posiadamy koncesję na wydobycie 
190 m3/h wody. Dla potrzeb rozwojowych wy-
stąpiliśmy o zwiększenie wydobycia. Pozwoli to 
na realizację zamierzeń spółki – dodaje Prezes 
Karska.

Barbórka w Poddębicach
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Mażoretki To Styl Życia – tak nazywa się 
projekt zrealizowany z inicjatywy grupy 
opiekunów i sympatyków ruchu mażoret-
kowego w partnerstwie z Centrum Sportu 
i Rekreacji „Dragon” w Poddębicach. 

W ramach projektu kilkunastoosobowa grupa 
dziewcząt w wieku od 9 do 14 lat uczestniczyła 
w cyklu warsztatów tanecznych i akrobatycznych. 
Dla młodych adeptek tańca mażoretkowego za-
kupiono też stroje sceniczne. 

Umiejętności nabyte dzięki udziałowi w pro-
jekcie oraz sceniczne kostiumy młode tancerki 
zaprezentowały podczas koncertu finałowe-
go projektu, który odbył się w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotników Polskich 

w Poddębicach. 
Projekt zrealizowano dzięki wsparciu Programu 

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa 
Pracy i Polityki Społecznej.

Mażoretki To Styl Życia

Na zaproszenie Poddębickiego Domu Kultu-
ry i Sportu gościł w Poddębicach Festiwal 
Puls Literatury. 

W ramach tegorocznej edycji odbyło się spo-
tkanie z autorką książek dla dzieci i młodzie-
ży Grażyną Bąkiewicz, w którym uczestniczyli 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lotni-
ków Polskich w Poddębicach. 

Młodzież zainteresowana twórczością poetycką 
uczestniczyła też w otwartych warsztatach po-
etyckich w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Pu-

blicznej w Poddębicach, które poprowadził po-
eta, doktor nauk humanistycznych Przemysław 
Owczarek. 

Finał Festiwalu odbył się w poddębickim pała-
cu. Ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laure-
atom IV Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego 
im. Ziemowita Skibińskiego pn. „Zaczyna się od 
słowa”. Uczestnicy finałowego spotkania uczest-
niczyli w spotkaniu autorskim z poetą, krytykiem 
literackim Marcinem Jurzystą. 

Wieczór zwieńczył koncert w wykonaniu akto-
ra, śpiewaka, instrumentalisty Jakuba Pawlaka. 

We wnętrzach zrewitalizowanego poddębic-
kiego pałacu gościły prace profesora Aka-
demii Sztuk Pięknych w Krakowie Leszka 
Misiaka. 

Wystawa zatytułowana „Niebo i ziemia” pre-
zentowała prace malarskie. W autokomentarzu do 
wystawy artysta tak mówił o swoich inspiracjach: 
„Na moją wyobraźnię działają impulsy płynące 
z natury. Jestem sensualistą. Zmysłowo odczu-
wane misterium natury jest punktem wyjścia do 
moich realizacji malarskich. (…) Jako malarza 
interesuje mnie przede wszystkim kolor, prze-
strzeń i światło”.

 W swojej twórczości Leszek Misiak uprawia 
malarstwo, rysunek i grafikę. 

Miłośnicy muzyki poważnej w Poddębicach 
mieli okazję wysłuchać koncertu wioloncze-
listki Ewy Kędzierskiej z akompaniamen-
tem Grażyny Malec-Przedlackiej.

Podczas koncertu, który odbył się w Teatrze 
Integracji – Pijalni Wód Termalnych, łódzka wio-
lonczelistka wykonała utwory: Bacha, Saint–Sa-
ensa, Locateliego i Peppera. 

Puls Literatury„Niebo i ziemia” 
wystawa prac 
malarskich 
Leszka Misiaka

W kręgu muzyki 
poważnej 
„Spotkanie 
z wiolonczelą”
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Zajęcia edukacyjne 
w PDKiS

Rockowy koncert 
zaduszkowy

W Wiejskim Centrum Kultury w Bałdrzy-
chowie mieszkańcy mogli obejrzeć próbę 
generalną widowiska z cyklu „Cztery pory 
roku” w wykonaniu zespołu ludowego Bał-
drzychowianie.

Realizacja przedstawienia była wspólnym po-
mysłem Bałdrzychowian, którzy chcieli wprowa-
dzić nowe elementy do pracy zespołowej. Przygo-
towania do występu trwały ponad rok.

Widzowie z aplauzem przyjęli pokaz obrzędów 
ludowych „Dyngus” i „Sobótki”. Zebrani podzi-
wiali grę sceniczną, tańce i zaangażowanie człon-
ków zespołu, którzy na parkiecie zachowywali się 
jak zawodowi artyści.

– Stworzenie takiego widowiska wymagało 
od całego zespołu wielkiego poświęcenia, wielu 
prób, pokonania stresu, wczucia się w rolę od-
grywanych postaci. Dekoracje i rekwizyty zo-
stały wykonane przez członków Stowarzyszenia 
Przyjaciół Bałdrzychowa. Należy też podkreślić 

ogromną pracę instruktorów: Grzegorza Bro-
żyńskiego i Sylwestra Kiliańskiego, którzy dbali 
o jakość wykonania inscenizacji. Zespół tańczył 
pod muzykę w wykonaniu kapeli – opowiada 
Teresa Sosnowska, prezes Stowarzyszenia Przy-
jaciół Bałdrzychowa.

Pomyślny przebieg próby generalnej sprawił, że 
zespół pracuje nad dalszą częścią widowiska pt. 
„Dożynki” i „Wesele”. Czasu jest bardzo mało, bo 
całość widowiska Bałdrzychowianie zamierzają 
przedstawić już latem 2016 roku.

– Już teraz serdecznie zapraszamy wszystkich 
sympatyków kultury ludowej na nasze występy. Z 
przygotowanym programem artystycznym pla-
nujemy odwiedzać szkoły, w których prezentując 
obrzędy będziemy kultywować ludowe tradycje – 
dodaje Teresa Sosnowska. 

Osoby interesujące się działalnością Bałdrzy-
chowian mogą śledzić ich na facebooku, gdzie są 
zamieszczane aktualne zdjęcia z wydarzeń oraz 
wiadomości. 

Od października br. w sali widowiskowo-
konferencyjnej poddębickiego pałacu co-
dziennie odbywają się zajęcia edukacyjne 
dla przedszkoli i szkół.

W ofercie znajdują się zajęcia z zakresu edu-
kacji regionalnej, edukacji europejskiej, edukacji 
włączającej, psychoedukacji, profilaktyki uzależ-

nień, profilaktyki agresji i przemocy, profilaktyki 
zdrowia oraz zajęcia taneczno-ruchowe z ele-
mentami rytmiki, zajęcia animacyjne i warsztaty 
twórczości. Do chwili obecnej PDKiS odwiedziło 
545 uczestników zajęć: przedszkolaków, uczniów 
wszystkich typów szkół z terenu naszej gminy 
oraz nauczycieli i opiekunów. Autorką scenariuszy 
i prowadzącą zajęcia jest Magdalena Pańczyk.

20 listopada 2015 r. w Pijalni Wód Termal-
nych-Teatrze Integracji w Poddębicach odby-
ły się czwarte już ZADUSZKI ROCKOWE.

Podczas nich zagrał zespół Below The Life 
w składzie: Mateusz Kaczmarzyński (gitara i wo-
kal), Justyna Ciepłucha (wokal), Dawid Wale-
rych (gitara), Gabriel Olejniczak (bas), Konrad 

Łaski (perkusja) oraz gościnnie wystąpiła Na-
talia Osińska. Zespół zagrał utwory ze swojej 
debiutanckiej płyty pt. „Posłuchaj” oraz nowe 
utwory „Orbita” i Dance Macabre. Publiczność 
mogła usłyszeć znane utwory w nowych aku-
stycznych aranżacjach. Natalia wykonała utwo-
ry z repertuarów znanych polskich wokalistów  
i zespołów. 

Bałdrzychowianie
zaskoczyli
mieszkańców

„Wokół Poddębic” – Pismo Samorządowe Gminy Poddębice 
Wydawca: Urząd Miejski w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, tel. (043) 678-25-80, fax (043) 678-39-95 

www.poddebice.pl e-mail: gmina@poddebice.pl
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Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Poddębicach im. 
Ziemowita Skibińskiego po raz 16. przeprowadziła konkurs 
poetycki pod hasłem „Z łąk i pól”. 

Konkurs organizowany jest dla uczczenia pamięci wielkiej poetki 
Marii Konopnickiej – autorki wierszy głównie dla dzieci i mło-
dzieży. To taka „wędrówka” ścieżkami twórczości Konopnickiej 
i promocja poezji wśród młodych ludzi.

Spośród 20 nadesłanych prac z dwóch kategorii wiekowych 
jury konkursu w składzie: Renata Dzieciątkowska, Emilia Kry-
siak i Bogumił Jóźwiak wyłoniło i nagrodziło następujące osoby 
– w kategorii 9-13 lat: I nagroda – Zuzanna Ignatowska (Zespół 
Szkół w Zadzimiu), II nagroda – Marzena Pająk (Zespół Szkół 
w Wartkowicach), III nagroda – Martyna Świt (Zespół Szkół 
w Zadzimiu).

Wyróżnienie: Patrycja Andrzejczak (Zespół Szkół w Wartko-
wicach), Aleksandra Bamberska (Szkoła Podstawowa w Wila-
mowie).

W kategorii 14-16 lat: I nagroda – Joanna Kuchciak (Zespół 
Szkół w Zadzimiu), II nagroda – Agata Wawrzyniak (Zespół Szkół 
w Wartkowicach), III nagroda – Kacper Kuchciak (Zespół Szkół 

w Zadzimiu), Sylwia Jabłońska (Zespół Szkół w Zadzimiu).
Wyróżnienie otrzymała Marta Andrzejczak z Zespołu Szkół 

w Wartkowicach.

Konkurs „Z łąk i pól” rozstrzygnięty

W dniach 23-25 listopada 2015 r. w sali wi-
dowiskowo-konferencyjnej poddębickiego 
pałacu zorganizowano przesłuchania kon-
kursowe XI Powiatowego Konkursu Recyta-
torskiego Literatury Europejskiej – Litera-
tura Grecka. Uroczystość rozdania nagród 
laureatom konkursu odbyła się 26 listopada 
br. w Pijani Wód Termalnych– Teatrze Inte-
gracji w Poddębicach.

Oto laureaci konkursu w kategorii PRZED-
SZKOLAKI: I miejsce – Adam Sobieraj (Publicz-
ne Przedszkole w Poddębicach), Joanna Pietrusz-
ka (Publiczne Przedszkole w Wartkowicach). II 
miejsce – Hanna Łuczak (Publiczne Przedszkole 
w Wartkowicach), Piotr Piaseczny (Punkt Przed-
szkolny w Drwalewie). III miejsce – Magdalena 
Obrębska (Publiczne Przedszkole w Poddębi-
cach), Elżbieta Maruszak (Oddział Przedszkolny, 
Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej Curie  
w Wilamowie), Julia Łukasik (Szkoła Podstawo-
wa w Bałdrzychowie, kl. „0”). 

Wyróżnienia: Mikołaj Polipowski (Oddział 
Przedszkolny, Szkoła Podstawowa im. Marii Skło-
dowskiej Curie w Wilamowie), Bartosz Zagłoba 
(Publiczne Przedszkole w Poddębicach), Marcelina 
Mikołajczyk (Publiczne Przedszkole w Poddębi-
cach), Alan Wagner (Publiczne Przedszkole w Pod-
dębicach), Filip Pawlak (Publiczne Przedszkole 
w Poddębicach), Zuzanna Wiaderek (Niepubliczne 
Przedszkole „Inna Bajka” w Poddębicach).

Kategoria UCZNIOWIE KLAS I-III 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: I miejsce – 
Stanisław Błaszczyk (Szkoła Podstawowa im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowi-
cach), Igor Miłosz (Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Lotników Polskich w Poddębicach). II miejsce 
– Wiktoria Stołowska (Szkoła Podstawowa im. 
Marii Skłodowskiej Curie w Wilamowie), Julia 
Cichecka (Szkoła Podstawowa im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach), Arleta 
Zagozda (Szkoła Podstawowa w Bałdrzycho-
wie), Nikola Korzeniewska (Szkoła Podstawowa 

w Bałdrzychowie). III miejsce – Karolina Lu-
dwicka (Szkoła Podstawowa im. Marii Skło-
dowskiej Curie w Wilamowie), Kacper Wróbel 
(Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej 
Curie w Wilamowie), Mikołaj Nawrocki (Szko-
ła Podstawowa w Bałdrzychowie).

Wyróżnienia: Michał Grzelakowski (Szkoła 
Podstawowa im Tadeusza Kościuszki w Niemy-
słowie), Nikolina Polipowska (Szkoła Podstawo-
wa im. Marii Skłodowskiej Curie w Wilamowie), 
Oliwia Herman (Szkoła Podstawowa im. Jana 
Pawła II w Zygrach), Kacper Wójcik (Szkoła 
Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. 
w Uniejowie), Dawid Wachela (Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Porczynach), Iga Kubisiak (Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Kłódnej), 
Amelia Pańczyk (Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Kłódnej).

Kategoria UCZNIOWIE KLAS IV-VI 
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH: I miejsce – 
Martyna Markowska (Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Lotników Polskich w Poddębicach). II miej-
sce – Aleksandra Mirek (Szkoła Podstawowa im. 
Marii Skłodowskiej Curie w Wilamowie), Adrian 
Krysiak (Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie), 

Kamila Snopek (Szkoła Podstawowa w Bałdrzy-
chowie). III miejsce – Radomił Kacprzak (Szkoła 
Podstawowa w Zadzimiu), Wiktoria Chmielecka 
(Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie), Aleksan-
der Kochanowski (Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Lotników Polskich w Poddębicach).

Wyróżnienia: Wiktoria Rychlik (Szkoła Pod-
stawowa im. Jana Pawła II w Zygrach), Weronika 
Kuśmierek (Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Września 1939 r. w Uniejowie), Karolina Dobro-
wolska (Szkoła Podstawowa im Tadeusza Ko-
ściuszki w Niemysłowie), Julia Gapińska (Szkoła 
Podstawowa w Bałdrzychowie), Oskar Gogulski 
(Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie), Zofia 
Chołys (Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie), 
Natalia Kisiela (Szkoła Podstawowa w Bałdrzy-
chowie), Lena Pełczyńska (Szkoła Podstawowa 
w Bałdrzychowie), Aleksandra Pawlak (Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich w Pod-
dębicach), Natalia Reut (Szkoła Podstawowa nr 1 
im. Lotników Polskich w Poddębicach), Marika 
Zagozda (Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników 
Polskich w Poddębicach).

Kategoria UCZNIOWIE GIMNAZJUM: 
I miejsce – Dominika Żmudzińska (Gimnazjum 

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowi-
cach), Karolina Jabłońska (Gimnazjum w Poddę-
bicach). II miejsce – Kacper Kuchciak (Gimnazjum 
Publiczne im. Wincentego Witosa w Zadzimiu). 
III miejsce – Joanna Kuchciak (Gimnazjum Pu-
bliczne im. Wincentego Witosa w Zadzimiu). 

Wyróżnienia: Magdalena Stępień (Gimnazjum 
Publiczne im. Jana Pawła II w Zygrach), Martyna 
Świt (Gimnazjum Publiczne im. Wincentego Wi-
tosa w Zadzimiu), Patrycja Sromecka (Gimnazjum 
Publiczne im. Wincentego Witosa w Zadzimiu), 
Izabela Szymczak (Gimnazjum Publiczne im. 
Wincentego Witosa w Zadzimiu).

Kategoria UCZNIOWIE SZKÓŁ PONAD-
GIMNAZJALNYCH: I miejsce – Dagmara 
Kendzior (Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Konopnickiej w Poddębicach). II miejsce – Klau-
dia Krasnodębska (Liceum Ogólnokształcące im. 
Marii Konopnickiej w Poddębicach). III miejsce 
– Jarosław Miszczak (Zespół Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Poddębicach).

Wyróżnienia: Paulina Pietrzak (Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Poddębicach), Sandra 
Aleksandrzak (Liceum Ogólnokształcące im. 
Marii Konopnickiej w Poddębicach). 

Recytowali literaturę grecką
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W ramach współpracy Publicz-
nego Przedszkola w Poddębi-
cach z Klubem Gaja w 12. edy-
cji programu „Święto Drzewa” 
udało się zdobyć nagrodę Cza-
rodziejskiego Drzewa. 

Statuetkę za różnorodne działania 
w ramach programu i włączenie ro-
dziców do konkursu „Drzewo z du-
szą” w imieniu poddębickiej placów-
ki odebrały koordynatorki programu 
– nauczycielki: Anna Chmielecka 
i Katarzyna Wojtczak. 

W realizacji programu Przedszko-
le wspierało Nadleśnictwo Poddębi-
ce, Powiatowa Biblioteka Publiczna 
w Poddębicach oraz rodzice przed-
szkolaków.

W tym roku Publiczne Przedszkole 
w Poddębicach przystąpiło do kolej-
nej edycji programu „Drzewo Roku”. 
W związku z tym można głosować na 
„drzewo łączące pokolenia – klona”, 
który znajduje się w przedszkolnym 
ogrodzie. Kilkudziesięcioletni klon bę-
dzie ono reprezentował Gminę Pod-
dębice w ogólnopolskim konkursie.

Przedszkole z nagrodą 
Czarodziejskiego Drzewa

Jubileusz 25-lecia Sekcji Emerytów 
i Rencistów Związku Nauczycielstwa 
Polskiego w Poddębicach oraz 110 lat 
ZNP świętowali seniorzy nauczyciele, 
pracownicy oświaty oraz przyjaciele 
Sekcji. 

Podczas uroczystości, która odbyła się 
w poddębickim pałacu, nie zabrakło po-
dziękowań dla zasłużonych członków, ju-
bilatów, a także osób, które stały na czele 
Sekcji.

Jej działalność w Poddębicach rozpoczęła 
się w 1989 roku z inicjatywy Apolonii Grze-
lakowskiej. Pierwsza siedziba organizacji 
znajdowała się przy ul. Narutowicza 13. Na-
stępnie przeniesiona była do poddębickich 
szkół. Obecne biuro mieści się w budynku 
Gimnazjum.

Oddziałem ZNP w Poddębicach kierowali 
też: Kazimiera Pęśko, Barbara Adamusiak, 
Krzysztof Kamiński. Teraz funkcję tę pełni 
Wiesława Beda. 

– Członkowie stowarzyszenia to bardzo 
aktywni ludzie, którzy wzajemnie sobie po-
magają, spotykają się, tworzą m.in. sekcje 
szachów i brydża, uczestniczą w imprezach 
okolicznościowych, organizują wyjazdy inte-
gracyjne, czy wspierają renowację nagrobków 
osób związanych z działalnością oświatową 
– mówił Zdzisław Mondry, Przewodniczący 
Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP w Pod-
dębicach prezentując 25-letnią historię or-
ganizacji. 

Poddębicka Sekcja Emerytów i Rencistów 
po przejęciu dwa lata temu oddziału w Pęcz-
niewie w swoim gronie liczyła 78 członków. 
W trakcie jubileuszowej uroczystości do sto-
warzyszenia dołączyły cztery panie.

Na zakończenie imprezy był okolicz-
nościowy tort oraz występy w wykonaniu 
przedszkolaków i młodzieży z miejscowe-
go liceum.

Ćwierć wieku minęło…
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Młodzi piłkarze, którzy szlifują swoje umie-
jętności w klubie Termy Ner Poddębice pod-
sumowali rundę jesienną sezonu 2015/2016. 
W spotkaniu zorganizowanym przez Zarząd 
klubu zawodnikom towarzyszyli rodzice. 

– Mikołajki były okazją do przygotowania spo-
tkania z dziećmi, grającymi w grupie 1 Orlik E2 
oraz w grupie 2 Młodzik D1. Trenerzy młodych 
futbolistów omówili osiągnięcia i wskazali przy-
czyny porażek drużyn reprezentujących nasz klub 
na różnym szczeblu rozgrywek – informuje prezes 
Term Neru Roman Morawski.

Podopieczni Krzysztofa Woźniaka z roczni-
ka 2003-2005 zajęli jesienią 5 miejsce w tabeli. 
Jak twierdzi szkoleniowiec, który od sierpnia br. 
pracuje z dwudziestoosobowym zespołem, grupa 
w której grają chłopcy nie jest łatwa, bo na boisku 
rywalami poddębiczan są utytułowane zespoły jak 

ŁKS Łódź, Widzew Łódź czy Włókniarz Pabiani-
ce. Według trenera Woźniaka w młodzikach tkwi 
sportowy potencjał, a chłopcy z miesiąca na miesiąc 
robią postępy i to dobrze rokuje na przyszłość.

Podobnego zdania jest Jarosław Ignaczak, któ-
ry prowadzi dwie grupy wiekowe: rocznik 2006-
2008 oraz 2009-2010. – Z młodszymi dziećmi 
pracuję od września br. Zadowalająca jest fre-
kwencja podczas treningów. Z piłką nożną za-
poznaje się 25 dzieci. Tyle samo uczestniczyło 
w rozgrywkach grupy 1 Orlika E2 rocznika 2006-
2008. Ogromne wsparcie piłkarze mają ze stro-
ny rodziców, którzy jeżdżą na mecze i dopingują 
swoje pociechy – mówi trener Ignaczak.

Rodzice nie zawiedli również na zakończeniu 
sezonu i wspólnie z dziećmi licznie stawili się 
na spotkaniu w Centrum Turystyki i Rekreacji 
w Byczynie. Zarząd LKS Termy Ner Poddębice 
zaprosił ich do dalszej współpracy z klubem.

Spotkanie mikołajkowe

W Poddębicach odbył się I Turniej Karate Tradycyjnego 
Dzieci. Organizatorem zawodów było Stowarzyszenie Spor-
towe Wit Poddębice przy wsparciu Burmistrza Poddębic. 

W turnieju uczestniczyło 68 zawodników z Poddębic, Aleksan-
drowa Łódzkiego, Konstantynowa i Łodzi. Zawodnicy startowali 
w 9 kategoriach wiekowych. 

Podczas zawodów odbyły się pokazy brazylijskiego jiu-jitsu 
oraz mieszanych sztuk walki. Sportowcy z Poddębic uplasowali 
się w czołówce medalowej konkurując z medalistami mistrzostw 
Polski. Zawody miały na celu propagowanie aktywnego spędza-
nia wolnego czasu w naszym mieście oraz sprawdzenie swoich 
umiejętności w konfrontacji z zawodnikami z innych klubów. 
Na zakończenie turnieju każdy z uczestników otrzymał miły 
podarunek. 

Już po raz dziewiętnasty Centrum 
Promocji Sportu i Rekreacji DRAGON 
w Poddębicach zorganizowało Gwiazd-
kowy Otwarty Turniej Karate. 

W tegorocznych zawodach, które trady-
cyjnie odbyły się w hali Gimnazjum walczy-
li karatecy z Poddębic, Łęczycy, Uniejowa, 
Warszawy, Brodnicy, Rypina i Łodzi.

Turniej był okazją do wręczenia pucha-
rów dla najlepszych zawodników DRA-
GON-a oraz Polski. I tak: najlepszą za-
wodniczką CPSiR DRAGON za 2015 
rok została Marta Czechowicz, najlepszym 

zawodnikiem CPSiR DRAGON za 2015 
rok wybrano Tymona Gajewskiego.

Najlepszą zawodniczką Związku Spor-
towego Karate Shotokan NSKF Polska za 
2015 rok okazała się Martyna Stefańska 
z Brodnicy, a najlepszym zawodnikiem Ja-
kub Domagalski także z Brodnicy.

Podczas turnieju Prezes CPSiR DRA-
GON Adam Wiaderski skierował po-
dziękowania dla osób, które przez cały rok 
wspomagały rozwój klubu, tj. Anna Mro-
czek – Dyr. Regionalnego Centrum Poli-
tyki Społecznej w Łodzi, Piotr Sęczkowski 
– Burmistrz Poddębic, Jarosław Terlecki – 

Dyr. LO w Poddębicach, Andrzej Kiere-
pa – Dyr. Gimnazjum w Poddębicach oraz 
Wojciech Wiśniewski – właściciel Fabryki 
Mebli Stolkar z Brodnicy.

XIX Gwiazdkowy Otwarty Turniej 
Karate poprzedziło całodniowe szkole-
nie sędziowskie połączone ze szkoleniem 
Kadry Polski Karate Shotokan NSKF 
Polska.

Zarówno zawody, jak i szkolenie były ko-
lejnym sprawdzianem zawodników Kadry 
Polski przed przyszłorocznym Pucharem 
Europy, który odbędzie się w listopadzie 
we Francji.

Turniej karate dzieci Gwiazdkowy turniej już po raz 19


