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Gmina wybuduje
kolejne drogi
Poddębicki samorząd przeprowa-
dzi inwestycje w infrastrukturę 
drogową. W najbliższych miesią-
cach w Gminie przybędą nowe ki-
lometry traktów.

Powstanie nawierzchnia asfalto-
wa łącząca miejscowości Podgórcze 

i Nową Wieś oraz w Górze Bałdrzy-
chowskiej Kolonii.

W mieście przebudowana zosta-
nie ulica Zielona. Realizacja przed-
sięwzięcia warta blisko 6 milionów 
złotych jest fi nansowana z budżetu 
Gminy, Wojewody Łódzkiego w ra-
mach Programu rozwoju gminnej 

i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019, a także Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Do końca roku ulica Zielona zostanie 
nie tylko odnowiona, ale i przedłużona 
do ulicy Targowej.
 więcej na s. 2 i 3

Po raz pierwszy przyznane zostały Nagrody Gospodarcze 
Burmistrza Poddębic. „Poddębiczanka 2016”, bo tak nazywa 
się wyróżnienie, trafi ła do fi rm: „Sandra”, „Narzędziownia”, 
„MP-Trans Maciej Pełka”, „Kar-Mat Andrzej Krajewski”, „Za-
kład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisław Katusza”, „Japan 
Tobacco International” oraz „Zoo Safari Borysew”.

Nagrody Gospodarcze to wyraz współpracy poddębickiego 
samorządu z lokalnymi małymi i dużymi podmiotami gospo-
darczymi. Nominowanych było 26 fi rm.

więcej na s. 6-7

Geotermia Poddębice Sp. z o. o. i Biogened S.A. podpisały 
umowę na wykorzystanie wody termalnej do produkcji der-
mokosmetyków marki Dermedic.

7 przedsiębiorstw
z Nagrodą Gospodarczą 
Burmistrza

Dermokosmetyki na bazie wody termalnej
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Rozpoczął się kolejny etap rewitalizacji Pod-
dębic. Modernizowana jest jedna z głównych 
dróg w mieście. Do połowy listopada br. uli-
ca Zielona zostanie nie tylko odnowiona, ale 
i przedłużona do ulicy Targowej.

– Po przebudowie infrastruk-
tury drogowej w centrum mia-
sta oraz ubiegłorocznej inwe-
stycji na ul. Miłej, przyszedł 
czas na ul. Zieloną. Łączy się 
ona z drogą krajową nr 72 
i wojewódzką nr 703, wybu-

dowaną w kierunku autostrady przez Marszałka 
Województwa Łódzkiego. Standard i jakość tej 
drogi są bardzo wysokie. Można stwierdzić, że 
jest to jedna z najlepszych dróg wojewódzkich 
w regionie. Chcielibyśmy do niej nawiązać, by 
ul. Zielona też posiadała taki standard – mówi 
Burmistrz Piotr Sęczkowski.

By gminne przedsięwzięcie doszło do skutku 
poddębicki samorząd przejął na zasadzie zamiany 
grunt od Powiatu Poddębickiego Dzięki temu 
możliwe stanie się bezpośrednie połączenie ul. 
Zielonej z ul. Targową, gdzie swoje siedziby ma 
kilkanaście fi rm i zlokalizowany jest nowy budy-
nek komendy powiatowej policji.

„Przebicie” Zielonej do Targowej to jeden z ele-
mentów inwestycji, w ramach której przewidziano 
także powstanie nowej nawierzchni asfaltowej na 
całej długości ul. Zielonej, budowę chodników, 
ścieżki rowerowej oraz parkingów. Droga zyska 
estetyczny wygląd poprzez nasadzenie stu drzew. 
Planowana jest również przebudowa oświetlenia 
ulicznego oraz kanalizacji deszczowej.

Ponadto przy ul. Zielonej pojawią się zatoki au-
tobusowe, a na końcu trasy powstanie tzw. „krań-
cówka”. Uporządkowana zostanie więc kwestia 
usytuowania przystanku autobusowego w Pod-
dębicach.

Gminną inwestycję zainicjowały prace związane 
z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 
Prowadzi je Miejskie Przedsiębiorstwo Wodocią-
gów i Kanalizacji w Poddębicach przy fi nansowym 
wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Po ich zakończeniu na ulicy pojawi się sprzęt bu-

dowlany fi rmy Markbud Sp. z o. o., która jest wyko-
nawcą zadania. W związku z remontem mieszkańcy 
mogą spodziewać się drobnych utrudnień, ale jak 
zapewnia wykonawca na modernizowanych odcin-
kach trasy ma być zachowana płynność ruchu.

Wartość gminnej inwestycji realizowanej w ob-
rębie ul. Zielonej wynosi blisko 6 milionów zło-
tych. Zadanie otrzymało wsparcie w kwocie 2,6 

mln zł od Wojewody Łódzkiego w ramach Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016-2019. Pozostałą część 
kosztów stanowią środki Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi oraz samorządu poddębickiego.

– Pod koniec roku planujemy wnioskować 
o dofi nansowanie na budowę ul. Sosnowej, Brzo-
zowej i Klonowej w Poddębicach – dodaje Bur-
mistrz Sęczkowski.

6 milionów na przebudowę
ulicy Zielonej w Poddębicach

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Poddębicach:

Radny Rady Miejskiej
w Poddębicach:

Mieszkanka ul. Zielonej: Mieszkanka Poddębic:

Sławomir Stelmasiak Andrzej Twardowski Katarzyna Ziarkowska Ewa Jagielska

Co o inwestycji na ul. Zielonej sądzą mieszkańcy?

– realizacja tego przedsięwzięcia 
ma ogromne znaczenie zarówno dla 
mieszkańców, jak i przedsiębiorców. 
Dzięki modernizacji ul. zielonej
i przedłużeniu jej do ul. targowej 
poprawi się infrastruktura drogowa.  

– na tej drodze każdego dnia 
można spotkać tysiące osób i aut. 
Przebudowa ulicy z pewnością 
poprawi komfort i bezpieczeństwo 
pieszych oraz zmotoryzowanych. 

– w sąsiedztwie ul. zielonej 
mieszkam od urodzenia. kiedyś 
uczęszczałam nią do szkoły, a dziś 
do pracy. stan chodników wymaga 
naprawy. Fajnie, że pojawi się tu 
ścieżka rowerowa.

– Inwestycja jest bardzo oczekiwana 
przez mieszkańców, bo usprawni 
dojazd do wielu instytucji przy 
ul. targowej, a także do basenów 
termalnych czy centrum turystyki
i rekreacji w Byczynie.

Prace przy ul. Zielonej rozpoczęły się od modernizacji sieci wod-kan
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Po powstaniu dwa lata temu zbiornika re-
tencyjnego w Górze Bałdrzychowskiej wzro-
sło natężenie ruchu na trasie prowadzącej 
do miejscowego „zalewu”.

Droga gruntowa pełna dziur i wybojów jeszcze 
w tym roku przestanie taka być. Poddębicki samo-
rząd wygospodarował w budżecie ponad pół milio-
na złotych na budowę nawierzchni asfaltowej.

– Od wiosny do jesieni nad 
zbiornik przybywa wiele osób, 
które spędzają tu swój wolny 
czas i odpoczywają. W trosce 
o komfort jazdy i bezpieczeń-
stwo, ale przede wszystkim dla 
mieszkańców naszej Gminy 

powstanie nowa droga – zapowiada Wiceprze-
wodniczący Rady Miejskiej w Poddębicach Paweł 
Plewiński.

Odcinek liczyć będzie blisko kilometr. Ma być 
gotowy do końca czerwca br. Wykonawcą prac 
jest konsorcjum fi rm Ekoinżbud i Eveco.

Mieszkańcy Góry Bałdrzychowskiej Kolonii 
cieszą się, że powstanie droga przy zbiorniku, bo 
jak zgodnie potwierdzają jest potrzebna.

Powstanie droga w Górze
Bałdrzychowskiej Kolonii

Pomoc samorządu umożliwia odnowienie 
obiektów sakralnych. W zeszłym roku dzię-
ki wsparciu z gminnej kasy zrealizowane 
zostały prace modernizacyjne posadzki 
w zabytkowej kaplicy p.w. Aniołów Stróżów 
kościoła św. Michała Archanioła w Niemy-
słowie.

– W tym roku udało się dofi nansować wymia-
nę okien w kościele p.w. Wszystkich Świętych w 
Niewieszu. W planach mamy również wsparcie 
prac w kościele św. Idziego w Bałdrzychowie – 
mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

We wcześniejszych latach przy pomocy samo-
rządu udało się m.in. odnowić drzwi i okna w ko-
ściele św. Mikołaja Biskupa w Kałowie, wykonać 
polichromie w kaplicy kościoła św. Michała Ar-
chanioła w Niemysłowie, przeprowadzić konser-
wację wystroju sztukatorskiego empory w kościele 
św. Katarzyny w Poddębicach.

Z roku na rok na terenie Gminy Poddębice 
przybywa nowych kilometrów dróg. Będzie 
ich jeszcze więcej.

– Rozpoczęliśmy kolejną dro-
gową inwestycję. Asfalt po-
jawi się między Podgórczem 
a Nową Wsią. Odcinek ten 
połączy drogę wojewódzką nr 
703 z drogą powiatową Bał-
drzychów-Podgórcze-Male-

nie, którą wybudowała Gmina, ale przejął Powiat 
w ramach zamiany dróg między samorządami 
– mówi Paweł Gogulski Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Poddębicach.

Mieszkańcy mieli utrudniony dojazd do 
swych domów zwłaszcza po opadach deszczu 
oraz zimą. Pozbędą się tego problemu jeszcze 
w tym roku. Do końca sierpnia na długości po-
nad 2 kilometrów pojawi się asfaltowy dywanik. 
Przedsięwzięcie, które zrealizuje Markbud Sp. 
z o. o. będzie kosztować 1,3 mln zł. 

Gmina wspiera obiekty sakralneAsfalt połączy
Podgórcze i Nową Wieś

„Wokół Poddębic” – Pismo Samorządowe Gminy Poddębice
Wydawca: Urząd Miejski w Poddębicach,

ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice,
tel. 43 87-10-702, fax 43 678-39-95

www.poddebice.pl
e-mail: gmina@poddebice.pl

Gruntowa nawierzchnia w Górze Bałdrzychowskiej Kolonii zostanie utwardzona

Do końca sierpnia br. w tym miejscu pojawi się asfalt

Kościół w Niewieszu
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Inwestujące na terenie poddębickiej Gminy 
firmy: „Sandra”, „Zolux” i „Narzędziownia” 
budują swoje nowe hale produkcyjno-maga-
zynowe. Na jakim etapie są prace związane 
z realizacją przedsięwzięć zapytaliśmy dy-
rektorów odpowiedzialnych za przeprowa-
dzenie zadań.

Przy ul. Miłej w Poddębicach stanęła licząca 
trzy tysiące metrów kwadratowych hala „San-

dry” – zakładu zajmującego się produkcją raj-
stop.

– Prace przebiegają zgodnie z planem. Budynek 
jest już zadaszony. Obecnie ocieplane są funda-
menty i wyrównywany jest teren wokół obiektu. 
Następnym krokiem będzie wykonanie instalacji 
elektrycznej, odwodnienia, a także wylanie po-
sadzki w środku hali. Czeka nas jeszcze budowa 
łącznika z głównym budynkiem firmy. Na zakoń-
czenie położona zostanie kostka brukowa wokół 

hali, pojawi się nowe ogrodzenie oraz nasadzenia 
– wymienia Kazimierz Jesionowski.

W Łężkach, gdzie inwestuje oferująca akceso-
ria dla wszystkich zwierząt firma „Zolux” trwają 
prace wykończeniowe. W miejsce starej wyrosła 
nowa większa hala o powierzchni czterech tysięcy 
metrów kwadratowych.

Jak informuje dyrektor Michał Ścibiorek do 
hali doprowadzono instalację wodno-kanaliza-
cyjną, elektryczną i grzewczą. Obecnie zagospo-

darowywany jest plac wokół hali i powstaje par-
king. Za około dwa miesiące obiekt powinien być 
gotowy oddany do użytku.

Zmiany zaszły także na budowie w Feliksowie, 
gdzie pojawiła się hala „Narzędziowni”. – Hala 
stanęła w całości. W części biurowej budowane są 
ścianki działowe. W najbliższym czasie zainsta-
lowana zostanie elektryka oraz wentylacje. Prace 
toczą się zgodnie z harmonogramem – zapewnia 
dyrektor Dariusz Rosa.

Co słychać na budowie w „Sandrze”, „Zoluxie” i „Narzędziowni”?

Poddębicka woda termalna dotychczas wy-
korzystywana w ciepłownictwie, pijalni wód 
termalnych, kąpielach rekreacyjnych, obec-
nie jest stosowana również przy produkcji 
dermokosmetyków marki Dermedic.

Przedstawiciele Geotermii Poddębice oraz 
łódzkiej spółki Biogened S.A. podpisali umowę 
na dostawę wody termalnej dla celów kosmetycz-
nych.

– Jak się okazuje nasza woda termalna posiada 
potencjał, który można zastosować w wielu dzie-
dzinach. Podpisanie umowy o współpracy po-
między Geotermią a Biogened rozpoczęło nowy 
rozdział, związany z wykorzystaniem gorących 
źródeł. Cieszymy się, że woda termalna z Pod-
dębic weszła na rynek kosmetyczny – mówi Wi-
ceprezes Geotermii Andrzej Peraj.

Dlaczego akurat poddębicka woda termalna?
– Przez kilka lat kupowaliśmy wodę termalną 

od różnych dostawców i jednocześnie szukaliśmy 
stałego partnera, posiadającego koncesję na wy-
dobywanie wody termalnej. Trafiliśmy do Pod-
dębic, które spełniają oczekiwania i są otwarte 
na potrzeby rynku. Woda jest już wykorzystywa-
na przez naszą firmę w wybranych produktach. 
Marka Dermedic ma piętnaście lat i jest jedną 
z najbardziej rozwijających się na rynku polskim. 
Liczymy, że dzięki produkcji kosmetyków na 
bazie poddębickiej wody termalnej perspektywy 
rozwoju wzrosną, bo najlepsze firmy kosmetyczne 
używają wody termalnej – twierdzi Prezes Bioge-
ned Andrzej Grzegorzewski.

Jak dodaje dr Sylwia Grzegorzewska – Dyrek-
tor Instytutu Badawczo-Rozwojowego Biogened, 

woda termalna z poddębickiego ujęcia wypadła 
doskonale w badaniach mikrobiologicznych i der-
matologicznych.

– Posiada idealne proporcje pierwiastków, regu-
lujących stan skóry – wapń, który wspomaga proces 
regeneracji, działa kojąco i antyalergizująco, a także 
magnez o działaniu tonizującym i opóźniającym 
procesy starzenia. Chcemy, by nasze dermokosme-
tyki nie tylko wspierały pacjentów i lekarzy w te-
rapiach dermatologicznych, ale też pomagały oso-
bom ze zdrową skórą utrzymać ją w jak najlepszej 

kondycji – wyjaśnia dr Sylwia Grzegorzewska.
Z możliwości zagospodarowania wody w prze-

myśle kosmetycznym zadowolone są również 
władze Geotermii.

– Produkcja kosmetyków na bazie wody ter-
malnej z odwiertu Poddębice GT-2 to bardzo 
atrakcyjny sposób jej wykorzystania. Strategia 
działania gminnej spółki jest taka, żeby wyko-
rzystywać wodę i energię geotermalną w jak naj-
bardziej efektywny i racjonalny sposób – zauważa 
Prezes Geotermii Anna Karska.

Dermokosmetyki Dermedic to specjalistyczne 
produkty do pielęgnacji skóry dostępne w apte-
kach. Są dedykowane skórze wrażliwej, alergicz-
nej i problemowej, np. trądzikowej, naczyniowej, 
atopowej czy odwodnionej. Receptury Dermedic 
powstają w łódzkim Instytucie Badawczo-Ro-
zwojowym Biogened, a przy ich opracowaniu 
wykorzystuje się najnowsze trendy w dermato-
logii i światowe technologie. Dermokosmetyki 
Dermedic cieszą się uznaniem najlepszych der-
matologów w Polsce i są przez nich polecane.

Woda termalna z Poddębic 
„weszła” na rynek kosmetyczny

Firma Biogened SA zawarła umowę z Geotermią Poddębice

„Sandra” wybudowała halę przy ul. Miłej Nowy obiekt „Zolux” w Łężkach Wraz z halą „Narzędziowni” w Feliksowie powstał budynek biurowy
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Trwają prace związane z budową teleinfor-
matycznego systemu e-usług publicznych 
w Gminie Poddębice. Projekt o wartości 2,3 
mln zł otrzymał dofinansowanie z funduszy 
unijnych w kwocie 1,5 mln zł.

Co do tej pory udało się wykonać w ramach 
projektu?

W siedzibie Urzędu Miejskiego zainstalowana 
została wewnętrzna sieć LAN i WLAN, dzięki 
której uruchomione będą usługi umożliwiające za-
łatwienie sprawy od złożenia wniosku po dokona-
nie płatności, czy wydanie decyzji. Ponadto został 
wyznaczony zespół wdrożeniowy, który będzie 

koordynował wprowadzenie e-usług. Mieszkańcy 
mają też udostępnioną bezprzewodową sieć wifi.

Do poddębickiego Gimnazjum oraz szkół 
podstawowych w: Poddębicach, Bałdrzychowie 
i Niemysłowie trafił sprzęt komputerowy wraz 
z oprogramowaniem o wartości 316 tys. zł. Po-
nadto odbyło się szkolenie dla osób obsługujących 
program związany z elektronicznym dziennicz-
kiem ucznia i trwa wprowadzanie danych przez 
nauczycieli. Dzięki systemowi informatycznemu 
do dokumentacji i udostępniania przebiegu na-
uczania rodzice będą mogli w każdej chwili i na 
bieżąco sprawdzać frekwencję oraz oceny swoich 
dzieci.

E-usługi 
coraz bliżej

Nauczyciele mogą teraz wypełniać elektronicznie dzienniczki uczniów Fot. Jarosław Ignaczak

Harmonogram odbioru odpadów od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku 
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Znamy zwycięzców Nagrody Gospodarczej Burmistrza Pod-
dębic. Spośród dwudziestu sześciu nominowanych w sze-
ściu kategoriach „Poddębiczankę 2016” otrzymało siedem 
przedsiębiorstw.

Przyznając nagrody Burmistrz Piotr Sęczkowski podsumował 
współpracę samorządu z małymi i dużymi podmiotami gospo-
darczymi.

– 2016 rok to był dobry rok dla przedsiębiorczości w poddębic-
kiej Gminie. Zdecydowaliśmy się podziękować tym, którzy na te 
podziękowania zasługują: firmom, prywatnym przedsiębiorcom, 
tym co zatrudniają poddębiczan i tworzą PKB naszej małej oj-
czyzny – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

„Firmą Roku” została „Sandra”, która w ubiegłym roku wy-
produkowała 38 milionów rajstop i rozbudowuje swoją fabrykę 
w Poddębicach.

Poza „Sandrą” w tej kategorii nominowani byli: Przedsiębior-
stwo Inżynierii i Melioracji „Ekomel” S.A., „Markbud” Sp. z o. 
o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach oraz 
PPH „Hers”.

W kategorii „Inwestycja Roku” zwyciężył Zakład Wykonaw-
stwa Urządzeń Precyzyjnych „Narzędziownia”, który inwestuje 
w Feliksowie.

„Narzędziownia” konkurowała z: „Zolux” Sp. z o. o., „Sandra” Sp. 
z o. o. i PPHU „Sadeko” Mirosław Nowak.

„Młodym Przedsiębiorcą” został „MP-Trans Maciej Pełka”. Wy-
różnienie w tej kategorii otrzymał „Obian” Sp. z o. o.

„Przedsiębiorcą Społecznikiem” wybrano „Kar-Mat” Andrzeja 
Krajewskiego oraz Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisława 
Katuszy.

W tej kategorii rywalizowali też: „Proksyma” Mariusz Gapiński, 
Salon Meblowy „Domex” Leonarda i Marek Prażmowscy, Andrzej 
Burski Sp. jawna Handel Opałem, Bank Spółdzielczy w Poddę-
bicach, „Barbaroza” Robert Śpiączka, Instalatorstwo Elektryczne 
Jarosław Gołygowski, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Poddębicach.

Za „Innowacyjną Firmę” uznano Zoo Safari Borysew. Nomi-
nowani byli również: Poddębicke Centrum Zdrowia Sp. z o. o., 
Geotermia Poddębice Sp. z o. o., NZOZ Moż-Med Sp. jawna 
oraz A. Z. Hynasińscy Sp. jawna. W kategorii „Obecność na Rynku 
Globalnym” nagrodzono Japan Tobacco International. Wyróżnienie 
trafiło do firmy Fermy Drobiu „Woźniak”.

O tym, że poddębicka Gmina jest przyjazna przedsiębiorcom 
przekonywała Jolanta Zięba-Gzik Członek Zarządu Wojewódz-
twa Łódzkiego.

– Gmina słynie z Zoo Safari, rajstop firmy „San-
dra”, a także wody termalnej, która wykorzystywa-
na jest w szerokim zakresie. Przyznawane nagrody 
są ważne, bo trafiają do przedsiębiorców, którzy 
działają na tym terenie i dają pracę mieszkańcom 
– twierdzi Jolanta Zięba-Gzik.

O dobrym „klimacie” dla przedsiębiorczości mówił też Poseł na 
Sejm RP Paweł Bejda.

– Poddębice stworzyły warunki, by przedsię-
biorczość mogła tu zaistnieć. To trzeba doce-
nić. Współpraca samorządu z podmiotami go-
spodarczymi napędza ten region – uważa Poseł 
Paweł Bejda.

 
Galę wręczenia Nagród Gospodarczych zakończył występ po-

pularnego polskiego aktora Cezarego Żaka.

„Poddębiczanki 2016” rozdane!

Przedstawiciele firm nominowanych w kategorii „Innowacyjna Firma”

Nominowani w kategorii „Młody Przedsiębiorca” - Damian Kubiaczyk z MP-Trans oraz Michał Polka z Obian Sp. z o. o. 

Dariusz Rosa (przy mikrofonie) odebrał „Poddębiczankę 2016” dla „Narzędziowni” za „Inwestycję Roku”

NAgROdA gOspOdARCzA
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„Poddębiczanki 2016” rozdane! Kazimierz Jesionowski, firma „Sandra”

Dariusz Rosa, ZWUP „Narzędziownia”

Damian Kubiaczyk, „MP-Trans”

Andrzej Krajewski, „Kar-Mat”

Andrzej Lewandowski, „JTI Polska Sp. z o.o.”

Andrzej Pabich, „Zoo Safari Borysew”

Duże znaczenie dla naszego 
funkcjonowania ma współpraca 
z miejscowym samorządem. nagroda 
ta jest potwierdzeniem, że firma 
odnalazła się na rynku lokalnym, 
a to w efekcie umożliwia zaistnienie 
w kraju i zagranicą. warto dodać, 
iż „sandra” to potentat w Polsce 
i Europie.

realizowana inwestycja w Feliksowie 
jest największą na tym terenie i to się 
przyczyniło do zwycięstwa. Jeden 
zakład już istnieje, teraz powstaje 
drugi. obecnie w Feliksowie pracuje 
20 osób, a w nowo budowanej hali 
chcemy zatrudnić około 300 osób.

nagroda gospodarcza Burmistrza 
Poddębic to dla naszej firmy wielkie 
wyróżnienie i motywacja do dalszej 
działalności. Istniejemy od 2004 
roku. od 2016 roku mamy nową 
siedzibę w Poddębicach. Pracujemy 
w kraju i poza jego granicami i stale 
poszerzamy zakres swoich usług.

Poza prowadzeniem firmy 
angażuję się w życie społeczne 
regionu i wspieram m.in. imprezy 
kulturalne oraz sportowe. 
ta nagroda to podsumowanie mojej 
dotychczasowej działalności.

nie byłoby tej nagrody, 
gdyby nie dobry klimat do biznesu, 
jaki panuje w regionie. Japan 
tobacco International się rozwija, 
zwiększa zatrudnienie i produkcję.

Bardzo miło zaskoczyła mnie ta 
nagroda. Jestem od dwudziestu lat 
na ziemi poddębickiej, a od ośmiu 
lat realizuję projekt pt. zoo safari 
Borysew. to znane miejsce w Polsce, 
które docenione zostało również 
w tym konkursie, z czego się bardzo 
cieszę.

Nominowani w kategorii „Firma Roku”

Przedstawiciele firm w kategorii „Przedsiębiorca Społecznik”

- Prowadzona przeze mnie firma nie jest tylko nastawiona na osiąganie zysków, ale również na pomaganie innym - twierdzi Stanisław Katusza (drugi od lewej)

NAgROdA gOspOdARCzA
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„Jesień życia” wcale nie musi być smut-
na i nudna. Przekonują o tym właściciele 
NZOZ „MOŻ-MED” Michał i Marcin Moż-
dżan, którzy realizują projekt, mający słu-
żyć poprawie jakości życia osób starszych 
i niesamodzielnych, w ramach Programu 
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 
2014-2020, współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie, którego partnerem jest poddębicka 
Gmina, otrzymało dofinansowanie z Unii Eu-
ropejskiej w kwocie 969 903,00 zł. Całkowita 
wartość wynosi 999 900,00 zł.

– Prowadzone przedsięwzięcie jest jednym z 50 
na terenie całego kraju. Polega na utworzeniu 
DDOM-u, czyli dziennego domu opieki me-
dycznej, z którego mogą korzystać osoby głów-
nie po 65 roku życia, na podstawie skierowania 
uzyskanego od lekarza rodzinnego lub lekarza ze 
szpitala – informuje koordynator projektu dr n. 
med. Michał Możdżan.

DDOM w Poddębicach funkcjonuje od 
października ub.r. Zakończy swoją działalność 
w sierpniu 2018 roku.

Co oferuje?
Pacjenci uzyskują wysokospecjalistyczną opie-
kę pielęgniarsko-opiekuńczą oraz pomoc lekar-
ską, udzielaną przez lekarza specjalistę geriatrii, 
a także lekarza rehabilitacji medycznej. Chorzy 
korzystają z zabiegów rehabilitacyjnych, wsparcia 
dietetycznego, psychologicznego, logopedyczne-
go, farmaceutycznego, mają wykonywane bada-
nia diagnostyczne i laboratoryjne, uczestniczą 
w zajęciach terapii zajęciowej oraz warsztatach 
edukacyjnych wspólnie ze swoimi członkami ro-
dzin. Wszystkie usługi są bezpłatne dla chorego. 
W prawidłowe funkcjonowanie DDOM-u zaan-
gażowanych jest w sumie 23 pracowników.

DDOM działa przez cały rok we wszystkie 
dni robocze, osiem godzin dziennie od godz. 
8.00 do 16.00. Pacjenci mają zapewniony posi-

DDOM istnieje w Poddębicach

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” funk-
cjonująca na terenie gmin: Poddębice, Za-
dzim, Szadek, Zduńska Wola i Zapolice na 
realizację strategii opracowanej dla obsza-
ru działania na lata 2014-2020 w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
LGD pozyskała 7 570 000 zł, z czego kwota 
6 000 000 zł jest przeznaczona na wsparcie 
projektów składanych przez wnioskodaw-
ców, czyli m.in. przedsiębiorców, mieszkań-
ców, instytucje sektora publicznego i sto-
warzyszenia.

Pierwszy nabór wniosków w ramach strategii 
odbędzie się od 3 do 20 kwietnia br. od godz. 
8.00 do 15.00 w siedzibie Biura LGD „Podko-
wa”, Czechy 142, 98-220 Zduńska Wola w za-
kresie:

▶ podejmowania działalności gospodarczej 
z alokacją 600 tysięcy zł (wsparcie w formie 
premii w wysokości 50 tysięcy zł dla osób 
fizycznych dotychczas nieprowadzących dzia-
łalności);
▶ rozwijanie działalności gospodarczej z limi-
tem środków w wysokości 1,4 mln zł (refun-
dacja kosztów kwalifikowanych do poziomu 
70% do kwoty 300 tys. zł dla mikro i małych 
przedsiębiorców, które na rynku już funkcjo-
nują).

Kolejne nabory wniosków zaplanowano jeszcze 
w tym półroczu. Odbędą się one w zakresach 
takich jak:
▶ budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i nie-
komercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyj-
nej i kulturalnej – kwota alokacji 950 tysięcy zł,
▶ tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokal-
nego – kwota 450 tysięcy zł,
▶ małe granty w temacie wzmacniania kapitału 
społecznego – kwota 250 tysięcy zł. Jesienią zaś 
planowane są dwa konkursy:

▶ granty o tematyce związanej z promocją ob-
szaru objętego LSR i zachowaniem dziedzictwa 
ludowego – kwota 300 tysięcy zł,
▶ nabór w zakresie podnoszenia wiedzy miesz-
kańców, na który przeznaczono 50 tysięcy zł.

Lokalna Grupa Działania „Podkowa” zape-
wnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu 
wniosków. Szczegółowe informacje dostępne są 
w biurze Stowarzyszenia: Czechy 142, 98-220 
Zduńska Wola, od poniedziałku do piątku w godz. 
7.30-15.30, pod numerem telefonu: 519 057 250 
i 505 751 577 oraz w punkcie konsultacyjnym 
w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21 w środy od godz. 
8 do 18 oraz w piątki od godz. 8 do 16.

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załączni-
kami oraz procedury wyboru i oceny operacji 
wraz z załącznikami znajdują się na stronie www.
podkowa.zdwola.com.pl.

Nabory wniosków na dofinansowanie działalności gospodarczej

łek w ciągu dnia. Czas trwania pobytu dla jednej 
osoby w DDOM-ie wynosi od 30 do 120 dni 
roboczych.

Dla każdego pacjenta ustalany jest raz w mie-
siącu indywidualny harmonogram postępowania 
medycznego w zakresie i formie adekwatnej do 
jego stanu zdrowia. W tym celu powstał wielo-
dyscyplinarny zespół terapeutyczny DDOM, 
w skład którego wchodzą m. in. lekarz specjali-
sta geriatrii i rehabilitacji medycznej, pielęgniarka, 
psycholog, dietetyk, logopeda, farmaceuta, fizjote-
rapeuta i terapeuta zajęciowy. DDOM zapewnia 
opiekę medyczną połączoną z terapią i procesem 

usprawniania w zakresie funkcjonalnym oraz pro-
cesach poznawczych.

W związku z realizacją projektu w „Moż-Me-
dzie” dostosowano pomieszczenia na pierwszym 
piętrze dla osób niepełnosprawnych oraz zaku-
piono windę osobową. Poza tym doposażono pla-
cówkę medyczną w sprzęt rehabilitacyjny i terapii 
zajęciowej.

Równocześnie z uruchomieniem pracy DDO-
M-u rozpoczęto rozbudowę istniejącego od 10 lat 
zakładu opiekuńczo-leczniczego dla dorosłych, 
chcąc zapewnić w ten sposób kompleksową i ca-
łościową opiekę geriatryczną chorych.

– Postawiliśmy na geriatrię, bo to ważna dzie-
dzina w dobie starzejącego sie naszego społe-
czeństwa – uważa dr n. farm. Marcin Moż-
dżan.

W ramach współpracy z poddębickim samo-
rządem uczestnicy projektu, czyli grupa 60 osób, 
bierze udział w zajęciach odbywających się dwa 
razy w tygodniu w Domu Pracy Twórczej.

– Udostępniliśmy Dom Pracy Twórczej oraz 
zrewitalizowany park, bo przecież te obiekty 
mają służyć mieszkańcom. Są przystosowane 
dla osób niepełnosprawnych i spełniają swoje 
zadania – mówi Burmistrz Piotr Sęczkowski.

Wraz z uruchomieniem DDOM-u trwa rozbudowa zakładu opiekuńczo-leczniczego



Tak Panie świętowały 
tegoroczny Dzień Kobiet...
Z okazji Dnia Kobiet na terenie poddębickiej Gminy odbyły się uroczystości, w których licznie uczestniczyły mieszkanki. Obchodzy tegorocznego święta 
zorganizowano m.in. w Poddębicach, Chropach, Klementowie, Ciężkowie, Nowym Pudłowie i Niewieszu. Jeszcze raz życzymy Paniom wszystkiego najlepszego!

Dzień Kobiet świętował Związek Emerytów i Rencistów w Poddębicach Panie z Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa Polskiego obchodziły Dzień Kobiet

Mieszkanki Pragi, Klementowa i Chrop bawiły się w Klementowie W Klementowie zagrał Gang Macela

W Nowym Pudłowie panie spotkały się w remizie OSP Podczas Święta Kobiet w Niewieszu zaprezentowała się tamtejsza orkiestra dęta

INFORMACJE kWiecień 2017 Wokół Poddębic 9
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Początek roku okazał się bardzo udany dla 
wokalistek Poddębickiego Domu Kultury 
i Sportu. W konkursie „Muzyczne potycz-
ki” w Ozorkowie dziewczęta okazały się 
najlepsze w swoich kategoriach wiekowych. 
Zosia Buda zajęła pierwsze miejsce wśród 
klas I-III, Natalia Medyńska w grupie IV-VI, 
a Natalia Osińska w szkołach ponadgimnaj-
zlanych.

Swój wokalny kunszt młode poddębiczanki 
udowodniły podczas XII Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Piosenek Anny Jantar w Głownie. Ry-
walizując z 90 wokalistami z całej Polski Natalia 
Medyńska zajęła trzecie miejsce, a Natalia Osiń-
ska zdobyła wyróżnienie. Najlepiej wypadła Alek-
sandra Nowak zajmując drugie miejsce.

Wokalne osiągnięcia poddębiczanek

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lot-
ników Polskich w Poddębicach biorą udział 
„Odlotowych spotkaniach”, których celem 
jest inspirowanie i rozwój zainteresowań 
dzieci.

Do tej pory znani w kraju i zagranicą ludzie 
gościli w podstawówce opowiadając o swojej pra-
cy i życiowych doświadczeniach. Podczas wizyt 
sławnych osób uczniowie redagują własne pyta-
nia i sami zadają je gościom. Przygotowywane 
są także konkursy i quizy, będące połączeniem 
nauki i zabawy.

– Z uczniami spotkała się już śpiewaczka ope-
rowa Agnieszka Makówka, poetka i tancerka 
przebywająca na co dzień w Australii Elżbieta 
Bednarczyk, lektor telewizyjny i aktor mieszka-
jący w Poddębicach Radosław Popłonikowski, 
a także prezenter telewizyjny i radiowy, piosen-
karz i aktor Robert Janowski – wymienia dyrektor 
szkoły Sebastian Bamberski.

Prowadzący program „Jaka to melodia?” zdra-
dził dzieciom, że z wykształcenia jest weteryna-

rzem i opowiadał ciekawe historie ze swojego 
życia lekarza weterynarii. Na pytanie uczniów 
o to, jaki uczestnik programu zapadł mu najbar-
dziej w pamięć wspomniał o Tomaszu Bednar-
ku, który wygrał finał w 3 sekundy. Pochodzący 

z Pęczniewa rekordzista pojawił się na spotkaniu 
i wspólnie z młodymi poddębiczanami oraz Ro-
bertem Janowskim obejrzał historyczny fragment 
programu.

tekst i zdjęcie: sp poddębice

Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddę-
bicach zaprasza do udziału w XXVI Konkur-
sie Sztuki Recytatorskiej o zasięgu powiato-
wym dla przedszkoli, szkół podstawowych, 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Celem Konkursu jest popularyzacja literatu-
ry polskiej i światowej, kultury słowa oraz sztuki 
recytatorskiej.

Regulamin uczestnictwa oraz wzór karty zgło-
szeń do Konkursu znajdują się na stronie pdki-
spoddebice.pl w zakładce Regulaminy.

tekst: pdkis

W Festiwalu mogą wziąć udział soliści, ze-
społy wokalne – w tym duety, działające przy 
przedszkolach, szkołach i ośrodkach kultu-
ry oraz uczestnicy zgłoszeni indywidualnie 
(festiwal nie dotyczy chórów).

Zgłoszenia do udziału w Festiwalu, zgodnie 
z postanowieniami regulaminu zakończą się 16 
maja 2017 r. Przesłuchania konkursowe odbę-
dą się 10 czerwca w Pijalni Wód Termalnych 
w Poddębicach. Laureaci Festiwalu wystąpią 
w Koncercie Finałowym w dniu 11 czerwca 
2017 r.

Regulamin uczestnictwa oraz wzór karty zgło-
szeń do Festiwalu znajdują się na stronie organi-
zatora – Poddębickiego Domu Kultury i Sportu 
– pdkispoddebice.pl w zakładce Regulaminy.

tekst: pdkis

– Można Orkiestry nie lubić, ale nie moż-
na jej nie zauważyć. 25 Finałów, to 25 lat 
wspierania polskiej medycyny. Żaden za-
kup nie mógłby być możliwy, gdyby nie 
darczyńcy, sponsorzy, przyjaciele Orkie-
stry i my doskonale sobie z tego zdajemy 
sprawę.

Chcielibyśmy w szczególny sposób podzię-
kować i wyróżnić najbardziej zaangażowanych 
w działania Fundacji wręczając im symboliczne 
medale” – mówił Jerzy Owsiak prezes zarządu 
Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 
podczas uroczystej konferencji prasowej w Zam-
ku Królewskiego.

– Jesteśmy dumni, że Sztab WOŚP działają-
cy przy Poddębickim Domu Kultury i Sportu, 
a tym samym wszyscy, którzy przez tyle lat „grają 
z nami” został w ten sposób wyróżniony. Za to 
co wspólnie robimy od tylu lat nie oczekujemy 
honorów i wyróżnień, więc tym bardziej ciepło 
się robi na sercu, że znaleźliśmy się w gronie 
uhonorowanych. Nie pozostaje nam nic innego 
jak powiedzieć, że gramy dalej – do końca świata 
i o jeden dzień dłużej – mówi dyrektor PDKiS 
Magdalena Binder.

 tekst: pdkis

Jeśli w szkole Ci się nudzi, 
to poznaj ciekawych ludzi...

Weź udział w konkursie 
recytatorskim

Zapraszamy na Festiwal 
Piosenki „Solla”

Medal dla poddębickiego 
Sztabu WOŚP

Uczniowie Szkoły Podstawowej 
w Bałdrzychowie mieli nieco-
dzienną okazję doświadczania 
świata kultury i sztuki. W ra-
mach realizowanego projektu 
pn. „Najazd na kulturę” aktywnie 
skorzystali z oferty kulturalnej 
stolicy naszego województwa.

– Program działań był pełen 
ciekawych propozycji, jak spekta-
kle baletowe w Teatrze Wielkim, 
tworzenie animacji poklatkowych 
w Muzeum Animacji Se-Ma-For, 
warsztaty w Muzeum Sztuki, spacer 
podziemnym kanałem nazywanym 

Dętka, spektakle w Tetrze Pinokio, 
koncert w Filharmonii Łódzkiej, 
warsztaty z pantomimy czy wizyta 
za kulisami teatru – wylicza dyrek-
tor bałdrzychowskiej podstawówki 
Jarosław Ignaczak.

Realizowany przez Fundację „Tu 
brzoza” w partnerstwie z Fundacją 
PZU oraz przy wsparciu Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Bałdrzycho-
wa projekt „Najazd na kulturę” ma 
zwiększyć wiedzę młodych bałdrzy-
chowian na temat polskiego dzie-
dzictwa kulturowego oraz zachęcić 
ich do częstszego obcowania ze 
sztuką.

Bałdrzychowian „Najazd na kulturę”

Od lewej: Ola Nowak, Natalia Medyńska, Natalia Osińska Fot. PDkis

Piosenkarz i aktor Robert Janowski gościł w poddębickiej podstawówce

Uczniowie z SP Bałdrzychów z wizytą w teatrze Fot. FunDacJa „tu Brzoza”
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Dziewięć drużyn uczestniczyło w XXI edycji 
Poddębickiej Ligi Halowej. W piątkowe wie-
czory w hali Gimnazjum w Poddębicach: AA 
Awaria na Budowie Poddębice, AM Baseny 
Konstantynów Łódzki, Madar Poddębice, 
Młodzi Poddębice, Przyjeżdża Orkiestra 
Poddębice, PSP Poddębice, Reset Poddębice, 
Sandra Poddębice, Young Boys Poddębice 
rywalizowały o najwyższe trofeum, którym 
był puchar Burmistrza Poddębic.

Podczas meczów finałowych kibice do ostat-
niego miejsca wypełnili trybuny. – Atmosfera była 
wyjątkowa, co daje motywację do organizowania 
kolejnych edycji ligi – mówi Dariusz Galoch.

W pojedynku o trzecie miejsce AA Awaria na 
Budowie walkowerem 5:0 wygrała z Przyjeżdża 
Orkiestra.

Natomiast w finale drużyna Państwowej Straży 
Pożarnej z Poddębic pokonała 4:3 zespół Mło-

dych Poddębice i po raz pierwszy zdobyła mi-
strzostwo Poddębickiej Ligi Halowej oraz puchar 
Burmistrza.

Za najlepszego zawodnika turnieju uznano Da-
riusza Piasecznego (PSP).

Najlepszym bramkarzem został Hubert An-

drysiewicz (Młodzi).
Najskuteczniejszym strzelcem okazał się Se-

bastian Chmielecki (Młodzi).
Na najwszechstronniejszego zawodnika wy-

brano Radosława Dudczaka (PSP).
Piłkarskim spotkaniom towarzyszyły rozgryw-

ki I edycji Poddębickiej Ligi Tenisa Stołowego, 
w których walczyło 20 zawodników.

Bezkonkurencyjny okazał się Andrzej Kardaś, 
który nie przegrał nawet jednego spotkania. W fi-
nale starał się jak mógł Łukasz Ciałkowski, ale 
niestety to na wiele się nie zdało. Mecz finałowy 
dostarczył jednak kibicom dużo emocji, bo akcje 
które zaprezentowali finaliści były na wysokim 
poziomie.

W meczu o trzecie miejsce, Dariusz Malinow-
ski po ciekawym pojedynku, pokonał najmłod-
szego zawodnika Damiana Woźniaka i stanął na 
trzecim miejscu podium.

21. edycja PLH za nami

Dziesięć drużyn strażackich zagrało na hali 
w turnieju Ochotniczych Straży Pożarnych 
o Puchar Burmistrza Poddębic Piotra Sęcz-
kowskiego, którego organizatorem od ośmiu 
lat jest radny Przemysław Jaszczak.

Gościem rozgrywek była Pani Jolanta Zięba-
Gzik Wicemarszałek Województwa Łódzkie-
go, która kolejny już raz kibicowała strażakom. 

Turniej drugi raz z rzędu wygrała OSP Tarnowa, 
drugie miejsce przypadło OSP Ciężków, nato-
miast trzecie miejsce zajęli druhowie z Poddębic. 
Nagrodzono najlepszego bramkarza turnieju, któ-
rym okazał się Damian Łazarczyk z OSP Tarno-
wa. Za najlepszego zawodnika uznano Szymona 
Sobańdę z OSP Ciężków.

tekst i foto:
Przemysław Jaszczak

Odbywający się od dwóch lat „Poddębicki 
Bieg Bez Barier”, który organizuje Funda-
cja „Obudzić Zmysły” cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem wśród uczestników 
oraz sympatyków sportu. Impreza zdo-
była popularność również poprzez fakt, 
iż jest dedykowana dzieciom z niepełno-
sprawnością.

4 czerwca br. zaplanowano kolejną edycję 
wydarzenia. Zmienia się jednak ranga zawo-
dów. Bieg, którego trasa prowadzi przez miasto 
i gminę Poddębice, a start i meta usytuowane są 
w zrewitalizowanym parku w tle odnowionego 
zabytkowego renesansowego pałacu znalazł się 
w cyklu jedenastu biegów „O Puchar Marszałka 
Województwa Łódzkiego”.

– To dla nas wielka radość znaleźć się w ta-
kim gronie, a jednocześnie motywacja do dal-
szego działania. Już dziś serdecznie zaprasza-
my na „III Poddębicki Bieg Bez Barier”. Obok 
tych sportowych nie zabraknie również atrakcji 
dla kibiców – mówi Jacek Bienias, pomysłowca 
imprezy.

Strażacy grali w hali Bieg o Puchar Marszałka

Puchar Burmistrza trafił do drużyny Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach Fot. ok PoDDęBIcE

Uczestniczy tegorocznego konkursu „Młodzież zapobiega pożarom”

Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień 

(w środku) patronuje w tym roku „Biegowi Bez Barier”

22 uczniów szkół z terenu Gminy Poddębi-
ce wzięło udział w eliminacjach gminnych 
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarni-
czej „Młodzież zapobiega pożarom”.

Uczestnicy konkursu mieli do rozwiązania test, 
składający się z 40 pytań z zakresu przepisów 
przeciwpożarowych, zasad postępowania na wy-
padek pożaru oraz praktycznych umiejętności po-
sługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym 
i techniką pożarniczą, a także poznawanie tradycji 

oraz organizacji ochrony przeciwpożarowej.
W pierwszej grupie (szkoły podstawowe) zwy-

ciężyła Karolina Dobrowolska ze Szkoły Podsta-
wowej im. Tadeusza Kościuszki w Niemysłowie. 
Tuż za nią były: Dagmara Ziętek ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Lotników Polskich w Poddębi-
cach oraz Arleta Zagozda ze Szkoły Podstawowej 
w Bałdrzychowie. W kategorii gimnazjum wygrał 
Wiktor Szewczyk. Drugie miejsce zajęła Natalia 
Kobielska, a trzecie Dawid Juraszczyk (wszyscy 
Gimnazjum Poddębice). 

Wiedzą jak zapobiegać pożarom
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Chłopcy z rocznika 2006/2007, trenujący pił-
kę nożną w klubie LKS Termy Ner Poddębice 
pod okiem Patryka Ożadowicza, w okresie 
przygotowawczym do rundy wiosennej od 
stycznia do marca br., wzięli udział w pię-
ciu turniejach halowych, podczas których 
szlifowali swoją sportową formę na rundę 
wiosenną.

Młodzi adepci futbolu swoje zmagania rozpo-
częli od Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar 
Burmistrza Poddębic dla roczników 2006/7.

W zawodach tych rywalizowały: Górnik 1956 
Łęczyca, MKS Metalowiec Łódź, Szkółka Pił-
karska GOKSiR Lipce Reymontowskie, LKS 
Świnice Warckie, Termy Ner Poddębice I, UKS 
Bzura Ozorków, Jutrzenka Bychlew, LZS Justy-
nów, Termy Ner Poddębice II i MUKS Włókniarz 
Pabianice.

Końcowy triumf przypadł reprezentantom 
Górnika 1956 Łęczyca, którzy w finale okaza-
li się lepsi od Bzury Ozorków. Na najniższym 
stopniu podium stanęli reprezentanci Włókniarza 
Pabianice.

Pierwszy zespół Term Neru zajął 8 miejsce, 
a druga drużyna 10 miejsce. Poddębicki bram-
karz Dawid Rzepecki został wybrany najlepszym 
w turnieju.

Drugim turniejem był Ogólnopolski Turniej 
Piłki Halowej zorganizowany przez MGLKS 
Termy Uniejów.

– Chłopcy rozpoczęli rozgrywki od bezbram-
kowego remisu z Borutą Zgierz. Kolejne trzy 

mecze zakończyły się porażkami. Ostatecznie 
zajęliśmy 18 miejsce, pokonując 1:0 GOKSIR 
Lipce Reymontowskie – mówi trener Patryk 
Ożadowicz.

Kolejnym turniejem był „Diament Cup 2017”, 

rozgrywany w Zduńskiej Woli. Podopieczni tre-
nera Patryka Ożadowicza uplasowali się na trze-
cim miejscu.

O zdobyciu brązowego medalu przez piłkarzy 
z Poddębic zadecydowały rzuty karne, gdyż w re-
gulaminowym czasie gry padł remis 0:0. Golki-
pera Jutrzenki Warta pokonali: Kacper Jaśczak, 
Jakub Ciepłucha i Szymon Pilich. Dodatkowo 
najlepszym golkiperem zawodów wybrano Kac-
pra Ciepłuchę.

Z siódmym miejscem podopieczni Patryka 
Ożadowicza wrócili z turnieju „Łódzkiej Aka-
demii Futbolu Zina Cup”.

Natomiast w Ogólnopolskim Turnieju Piłki 
Nożnej „Football Team Cup Winter 2017” wywal-
czyli szóste miejsce. Rywalami podddębiczan były 
drużyny: GKS Kraska, Jasieniec Widok Lublin, 
Nadnarwianka Pułtusk, Olimpia Warszawa, Pilica 
Nowe Miasto, KS Promna, AKS SMS Łódź.

– Celem udziału w takiej ilości turniejów jest 
możliwość ogrywania się. Osiągane wyniki są nie-
co mniej ważne. Istotniejsze jest to żeby chłopcy 
grali jak najwięcej. Od przyszłego sezonu planu-
jemy, by w ten sam sposób przygotowywały się 
do sezonu również dzieci z roczników 2008-2009 
oraz 2010-2011 – dodaje Patryk Ożadowicz, któ-
ry w klubie pełni funkcję koordynatora ds. szko-
lenia młodzieży.

Młodzi szlifowali formę w hali

Szczypiorniści z Krakowa „zdominowali” 
Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Chłopców 
Poddębice Cup 2017. Drużyny „Krakowiaka 
85” zwyciężyły w kategorii rocznika 2004 
oraz 2002-2003. W roczniku 2005 wygrał KPR 
Świdnica. W tegorocznej edycji zawodów za-
grała rekordowa liczba drużyn – 32.

– Trzydniowe rozgrywki obfitowały w wiele 
emocji. W meczu finałowym najstarszej grupy 

zespół Krakowiaka w ostatniej minucie dogryw-
ki rzucił zwycięską bramkę, pokonując PMOS 
Chrzanów 20:19. Całe trybuny drżały od dopingu 
młodych krakowian, którzy dopingowali swych 
starszych kolegów – informuje Krzysztof An-
drzejczak Prezes Tropsa, organizatora turnieju.

W finale rocznika 2004 „Krakowiak 85” po-
konał 21:18 Włókniarza Konstantynów Łódzki, 
a w grupie rocznika 2005 KPR Świdnica ograła 
10:8 Olimp Grodków.

Trenowani przez Sławomira Kobielskiego 
piłkarze UKS Trops Poddębice jako najmłod-
si w swej grupie, bo z rocznika 2003, zajęli 12 
miejsce.

Podopieczni Sebastiana Bamberskiego w rocz-
niku 2004 wywalczyli 6 miejsce.

Z kolei drużyny UKS Trops, szkoleni przez 
Pawła Andrzejczaka, z rocznika 2005, uplasowały 
się na 7 i 9 miejscu.

Wśród indywidualnych nagrodzonych znaleźli 

się następujący zawodnicy Tropsa:
– Adam Krawczyk został najlepszym zawod-

nikiem drużyny z rocznika 2003;
– Kacpra Raczkowskiego wybrano najlepszym 

zawodnikiem drużyny rocznika 2004;
– Dominik Pyciak został uznany za najlepszego 

zawodnika zespołu UKS Trops I rocznik 2005, 
a Bartosz Trela w drużynie Tropsa II.

Najskuteczniejszym strzelcem turnieju w tej 
grupie okazał się Jakub Kaczmarek z Tropsa I.

Ogólnopolski Turniej Piłki 
Ręcznej po raz siedemnasty

Obrońcy Tropsa rocznik 2005 (niebiesko-czarne stroje) mieli dużo robotyPiłkarze ręczni Tropsa rocznik 2003 (zielono-czarne stroje) podczas rywalizacji w turnieju

 Fot. PaulIna Myszka 


