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 Wzorem lat ubiegłych Powiat Poddębicki kontynuuje prace 

związane z poprawą infrastruktury drogowej. W maju przepro-

wadzono prace remontowe na drogach powiatowych przy uży-

ciu remontera drogowego typu patcher. Zakres zadania obej-

mujmował usunięcie powstałych ubytków i spękań nawierzchni 

asfaltowych. Wykonawcą powyższych remontów jest Przedsię-

biorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz.

 Trwają również prace związane z wykaszaniem zieleńcy na terenach 
miejskich, jak i wykaszanie poboczy przy drogach powiatowych. Prace te 
wykonuje powiat we własnym zakresie. 
 Kolejną inwestycją podjętą przez władze powiatowe jest remont drogi 
w miejscowości Niewiesz na odcinku 750 mb. Jest to kontynuacja ubieg-
łorocznego zadania, obejmującego remont centrum Niewiesza, gdzie wy-
remontowano chodniki i położono nowy dywanik asfaltowy. Wykonawcą 
zadania jest firma Bud – Trans Roboty Budowlano – Drogowe z Sieradza. 
W ramach inwestycji zostaną przeprowadzone prace związane z: oczysz-
czaniem rowów, odbudową przepustów pod zjazdami i pod drogą, usu-
nięciem zakrzaczeń oraz położeniem nowej nawierzchni, a także uzupeł-

nieniem pobocza. Na całość zadania przeznaczono kwotę 295 000 zł, 

z czego 217 000 zł pochodzi z dotacji otrzymanej z Urzędu Wojewódz-
kiego w Łodzi. Pozostała kwota stanowi wkład własny Powiatu. 
 Została również podpisana umowa na przebudowę drogi powiatowej 
na odcinku Dalików – Huta Bardzyńska do granicy powiatu o długości 7,5 
km. Zadanie realizowane jest w ramach programu rozwoju gminnej i po-
wiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Jest to długo wy-
czekiwana przez mieszkańców inwestycja, która poprawi jakość ich życia. 
Prace drogowe obejmować będą wykonanie nowej nawierzchni, przebu-
dowę chodników, poszerzenie jezdni, budowę poboczy, udrażnianie ro-
wów, usunięcie zakrzaczeń i odtworzenie istniejących przejść dla pieszych 
oraz wyznaczenie nowych. 
 Wykonawcą robót została firma SIDROG Sp. z o.o. z Błaszek. Na prze-

budowę przeznaczono kwotę 3 630 000 zł w tym dofinansowanie ze 

środków wojewody łódzkiego wyniesie 1 335 000 zł. Zadanie dofinanso-

wane będzie również: przez Gminę Dalików w kwocie 575 000 zł, Gminę 

Parzęczew w wysokości 100 000 zł.  Złożono również wniosek o wsparcie 
finansowe do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Pozostałą kwotę sta-
nowi wkład własny powiatu.    

Powiat Poddębicki 

inwestuje w drogi

 Powiat Poddębicki został wyróżniony 

w konkursie „Samorząd Przyjazny Rodzinie” 

w ramach konkursu zorganizowanego przez Re-

gionalne Centrum Polityki Społecznej, pod pa-

tronatem Marszałka Województwa Łódzkiego 

Witolda Stępnia. 

 Konkurs miał na celu wyróżnienie jednostek 
samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z te-
renu województwa łódzkiego, które realizują cele po-
lityki rodzinnej poprzez działania i inicjatywy, szczegól-
nie wartościowe dla rodzin z województwa łódzkiego, 
a także za propagowanie idei rodzinnej pieczy zastęp-
czej. Wyróżnienia zostały wręczone podczas obcho-
dów Wojewódzkiego Dnia Rodziny przez wicemar-
szałka Dariusza Klimczaka oraz Joannę Skrzydlewską 
i Jolantę Ziębę-Gzik Członków Zarządu Województwa 
Łódzkiego. 

 Konkurs podzielony był na dwie kategorie: 
„Samorząd Przyjazny Rodzinie” oraz „Przedsiębiorca 
Przyjazny Rodzinie”. W kategorii samorząd przyznano 
trzy miejsca oraz trzy wyróżnienia, natomiast w kate-
gorii przedsiębiorstwa nagrodzono dwóch przedsię-
biorców i przyznano jedno wyróżnienie. 

Powiat Poddębicki nagrodzony w konkursie 
„Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie”

I Targi Pracy 
w powiecie 
poddębickim

Podczas targów swoje oferty 
zaprezentowało 23 prężnie 
działających przedsiębiorców. 
Duża frekwencja ze strony osób 
poszukujących pracy 
zaowocowała złożeniem 
ponad 100 CV, z czego 
kilkanaście osób otrzymało 
już teraz zatrudnienie.



Przedszkolaki 

odwiedziły 

Starostwo 

 W  dniu 1 czerwca br. Starostwo Powiatowe w  Poddębicach odwiedziło ponad 

300 najmłodszych mieszkańców Powiatu z Publicznego Przedszkola w Poddębi-

cach. Wszystkich przybyłych przedszkolaków przywitał Wicestarosta Poddębicki – 

Piotr Binder, który złożył im serdeczne życzenia z okazji Dnia Dziecka.
 Odwiedziny sprawiły przedszkolakom wielką radość. Największe poruszenie wywołały 
przygotowane dla maluchów drobne upominki: cukierki oraz kolorowe balony. 

Uhonorowano 
bibliotekarzy 

 W dniu 9 maja w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Poddębi-
cach odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Bibliotekarza, 
w którym udział wzięli bibliotekarze z terenu Powiatu Poddębickiego.
 Wśród zgromadzonych gości znaleźli się: Wicestarosta - Piotr Binder, Dy-
rektor Poddębickiego Domu Kultury i Sportu - Magdalena Binder oraz Z-ca 
Naczelnika Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury - Doro-
ta Kubiak.
 Po powitaniu uczestników spotkania przez Dyrektora Powiatowej Biblio-
teki Publicznej w Poddębicach - Edytę Durkę głos zabrał Wicestarosta, który 
złożył bibliotekarzom serdeczne życzenia z okazji ich święta oraz podzięko-
wał za pracę na rzecz upowszechniania czytelnictwa i kultury. Następnie 
w imieniu Starosty Poddębickiego - Ryszarda Ryttera wręczył listy gratulacyj-
ne i kwiaty wszystkim bibliotekarzom.
 W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za obecność i wspólne 
świętowanie Dnia Bibliotekarza.

Zaprogramowani na sukces
 Kodowanie to język przyszłości. Taka opinia 

krąży już nie tylko wśród programistów i infor-

matyków, ale w każdej branży gospodarki. We-

dług prognoz Polskiej Agencji Rozwoju Przed-

siębiorczości to właśnie specjaliści z branży IT 

będą najbardziej poszukiwanymi pracownika-

mi w Polsce i za granicą. 

 Stowarzyszenie Licealista przy Liceum Ogólno-
kształcącym im. Marii Konopnickiej w Poddębicach 
wzięło sprawy w swoje ręce przygotowało projekt „Za-
programowani na sukces”, który uzyskał dofinansowa-
nie w konkursie Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A.  
W ramach dotacji zakupiono sprzęt i przygotowano 
szereg działań związanych z robotyką. Dużym zainte-
resowaniem cieszą się zaplanowane w projekcie inno-
wacyjne i wykraczające poza schematy nauczania 
szkolnego zajęcia, które kładą nacisk nie na teorię, a na 
praktykę. Łączenie edukacji z zabawą oraz prostota na-
rzędzi programistycznych wpływa na atrakcyjność na-
uki. W liceum ruszyło koło przedmiotowe, podczas któ-
rego pierwszoklasiści zaprojektowali, zbudowali i za-
programowali roboty na bazie edukacyjnego Lego 
Mindstorms EV3 oraz robotów Makeblock mBot zaku-
pionych w ramach projektu. 
 Działania projektu „Zaprogramowani na sukces” 
nie ograniczają się do nauki kodowania dla licealistów, 
ale wychodzą poza szkołę. Do udziału w zajęciach przy-
stąpili gimnazjaliści z Poddębic, Wartkowic, Uniejowa, 
Pęczniewa i Zadzimia. Młodzież podczas warsztatów 
bawiła się i jednocześnie uczyła. Gimnazjaliści pozna-
wali polecenia i konstrukcje języka Scratch, obsługę 
oprogramowania Lego, programowali robota jeżdżą-
cego po linii oraz rozpoznającego przeszkody. Odbyły się 
również mecze pomiędzy robotami, a także slalomy 
z przeszkodami. Bardzo ciekawa okazała się gra na 

owocach. Wszystkie zajęcia prowadzili uczniowie Li-
ceum pod opieką nauczyciela Piotra Kowalczyka, pre-
zesa Stowarzyszenia Licealista. 
 W liceum odbyła się akcja „Robotmania”, podczas 
której uczniowie nieuczestniczący bezpośrednio w pro-
jekcie, testowali roboty i swoje własne pomysły. Ostat-
nim punktem projektu jest konkurs wśród uczestników 
koła przedmiotowego na najciekawiej zaprogramowa-
nego robota, a do wygrania są atrakcyjne nagrody.
 - W XXI wieku nieznajomość zasad działania kompu-
tera coraz częściej traktowana jako odpowiednik anal-
fabetyzmu. Wbrew powszechnemu przekonaniu, pro-
gramowanie wcale nie musi być językiem znanym tylko 
specjalistom. Umiejętność programowania przyda się 
każdemu, ponieważ kodowanie to nauka logicznego 
myślenia, precyzyjnego prezentowania myśli i pomy-
słów, analitycznego postrzegania świata oraz poszuki-
wania rozwiązań - podkreśla Anna Perlińska - Supeł, 
koordynator projektu. 



7 czerwca w Poddębicach 
w hali Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Lotników Polskich odbyły się 
I Targi Pracy. Targi zorganizowa-
no z inicjatywy Starosty Poddę-
bickiego wspólnie z Powiatowym 
Urzędem Pracy w Poddębicach. 
Uroczystego otwarcia dokonali 
Starosta Poddębicki – Ryszard 
Rytter oraz Dyrektor Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Poddębicach – 
Dariusz Szewczyk.
 Swoje oferty zaprezentowało 23 
prężnie działających przedsiębiorców. 
Duża frekwencja ze strony osób po-
szukujących pracy zaowocowała zło-
żeniem ponad 100 CV, z czego kilka-
naście osób otrzymało już teraz za-
trudnienie.
 W Powiecie Poddębickim stopa 
bezrobocia wynosi 8,2% i niestety jest 
wyższa od stopy bezrobocia w woje-
wództwie łódzkim, a także w Polsce. 
Na koniec kwietnia br. ponad 1360 
osób było zarejestrowanych w PUP 
w Poddębicach.

 Rozwój technologii informatycz-
nych utrudnia szczególnie osobom po 
50 roku życia znalezienie pracy, dlate-
go też wydarzenie to cieszyło się du-
żym zainteresowaniem. Organizacja 
Targów Pracy umożliwiła bezpośredni 
kontakt osób poszukujących pracy 
z wieloma przedsiębiorcami w jednym 
miejscu. Również pracodawcy mieli 
możliwość zapoznania się z oczekiwa-
niami potencjalnych pracowników. 
Targi były także okazją do skorzystania 
z porad ekspertów: Powiatowego 
Urzędu Pracy w Poddębicach, Cen-
trum Obsługi Przedsiębiorcy, Lokalne-
go Punktu Informacyjnego o Fundu-
szach Europejskich w Sieradzu, Łódz-
kiej Agencji Rozwoju Regionalnego, 
Centrum Informacji i Planowania Kar-
iery Zawodowej Oddział w Sieradzu 
oraz firmy szkoleniowo – doradczej 
Signa w Łodzi.

 Warto nadmienić, iż swoje 
oferty zaprezentowały takie fir-
my jak:

 - JTI Polska Sp. z o.o.
 - K – Flex Polska Sp. z o.o.
 - ZOLUX Polska Sp. z o.o.
 - GS „Samopomoc Chłopska”
 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
 - Zakład Piekarniczo – Cukierniczy „Aspal”
 - Zakład Wykonawstwa Urządzeń

Precyzyjnych „Narzędziownia” Sp. z o.o.
 - Firma „Zieleń”
 - NZOZ „Rodzina” Przychodnia

 Stomatologiczna
 - PHU „KOMA” Marek Komajda
 - PHU „SUMEX”
 - Bank Spółdzielczy w Wartkowicach
 - Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach
 - WnD Grupa Oknoplast z Rąbienia
 - Zakład Bieliźniarski „Konrad” z Pęczniewa

oraz Pośrednicy Pracy: „Manpower”,
  „Flexidea”, „Job Impulse”

 

 Przedsiębiorcom dziękujemy za 
udział i oferty pracy, a osobom poszu-
kującym pracy życzymy szybkiego 
znalezienia zatrudnienia na dobrych 
warunkach.

Targi Pracy już za nami!



 W środę 12 kwietnia 2017 r. odbył się 

XIII Powiatowy Przegląd Teatrzyków 

,,Czarodziejski Kufer” dla klas IV – VI. Na  

scenie poddębickiej podstawówki za-

prezentowały się teatrzyki z okolicznych 

szkół. Organizatorem przeglądu, nie-

zmiennie od 13 lat, jest p. Bożena Pia-

seczna ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Lotników Polskich w Poddębicach. W te-

gorocznych przygotowaniach pomagała 

również p. Wioleta Rykowska.
 Zabawa w teatr to kreowanie nowej rze-
czywistości, rozwijanie wyobraźni i umiejęt-

ności interpersonalnych uczniów. Dzieci bar-
dzo lubią tego typu projekty i chętnie biorą 
w nich udział. Tegoroczny przegląd poprowa-
dziły uczennice klasy Va – Klaudia Jaruga i Julia 
Bielawska.
 Widzowie jak zaczarowani przenieśli się 
w niezwykły świat, pełen bajkowych postaci 
i dobrego humoru. Przygotowania do wystę-
pów trwały długo, ale opłaciła się ciężka praca 
wszystkich zaangażowanych w to przedsię-
wzięcie – dzieci, opiekunów, rodziców i orga-
nizatorów.
 Jury w składzie: Renata Dzieciątkowska 
(przewodnicząca), Edyta Durka i Dariusz Ści-

bior przyznało:  

I miejsce kl. Vb ze SP w Poddębicach za 
spektakl pt. „Królewna Śnieżka”

II miejsce kl. Va ze SP w Poddębicach za 
sztukę pt. „Spotkanie bajek”

III miejsce grupie ze SP w Niemysłowie za 
przedstawienie „W szkole”
oraz wyróżnienie dla kl. IVa ze SP w Poddębi-
cach za inscenizację utworu J. Brzechwy pt. 
„Lokomotywa”.
 Doceniono także grę aktorską, przyznając 
nagrody Martynie Markowskiej i Mateuszowi 
Szczepaniakowi ( „Królewna Śnieżka”) oraz na-

grody za najciekawszy strój sceniczny dla Niny 
Galoch („Lokomotywa”), Jana Pabicha, Alicji 
Burskiej i Martyny Markowskiej („Królewna 
Śnieżka”).
 Niezawodni, jak każdego roku okazali się 
także sponsorzy: Starostwo Powiatowe w Pod-
dębicach, Urząd Miejski w Poddębicach, Bank 
Spółdzielczy w Poddębicach. To dzięki tej wie-
loletniej współpracy dzieci zostały hojnie ob-
darowane nagrodami.
 Z niecierpliwością czekamy na to, co od-
kryje przed nami kolejny „Czarodziejski Kufer”.

Wioleta Rykowska
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29 maja 2017 roku w Dworku Marii Konopnickiej w Bronowie odbyło 

się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów „Konkursu plastycznego 

na ilustrację i kukiełkę do wybranego utworu M. Konopnickiej”.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania przybyłych gości przez gospodarza 

Panią Lillę Organek - Kierownika Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu Filii w Brono-
wie. Następnym punktem, a zarazem najważniejszym było oczywiście wręczenie 
nagród. Książki ufundowane przez Powiat Poddębicki oraz Gminę Wartkowice wrę-
czały Dorota Kubiak – Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, 
Oświaty i Kultury, Anna Jagielska - Sekretarz Gminy Wartkowice oraz Iwona Ługo-
wska – Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Marii Konopnickiej w Kłódnej. 

Całość podsumował występ teatrzyku ze Szkoły w Kłódnej, który odnosił 
się do twórczości poetki.

Gratulujemy wszystkim laureatom i życzymy dalszych sukcesów.

 Kolejna odsłona „Czarodziejskiego Kufra”

Konkurs na ilustrację 
i kukiełkę 

W dniach 19-21 maja odby-
ły się XIX Otwarte Mistrzostwa 
Polski Tańca Mażoretkowego 
w Kędzierzynie-Koźlu.

 Powiat Poddębicki reprezento-
wał Zespół Szyk - Mamy Mażoretek, 
które zajęły 5. miejsce w kategorii 
„Pompom Mamy Estrada” wśród 
występujących 12 zespołów. 
 W Mistrzostwach brały udział 
również mażoretki z „Dalii” oraz 
dziewczęta z zespołu „Błysk”, które 
wytańczyły sobie awans na Mis-
trzostwa Europy. Wyniki, jakie 
uzyskały reprezentantki powiatu 
poddębickiego potwierdziły klasę 
tancerek, tym bardziej, że konku-
rencja wśród uczestniczek była 
ogromna, a poziom zawodów wy-
soki.

Mistrzostwa Polski Mażoretek
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X konkurs „Literacki talent – Ta myśl Josepha Conrada”

 9 czerwca 2017 r. w Bibliotece Peda-

gogicznej Filia w Poddębicach odbył się 

finał X edycji konkursu „Literacki talent – 

Ta myśl Josepha Conrada” – patrona ro-

ku 2017. Konkurs przeznaczony był dla 

uczniów gimnazjów i szkół ponadgim-

nazjalnych powiatu poddębickiego. 

Wzięło w nim udział 18 uczestników 

w dwóch kategoriach.
 Uczniowie poprzez własne utwory poetyc-
kie lub prozatorskie próbowali odnieść się do  
jednej z trzech wybranych myśli Josepha Con-
rada:
- Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem, 

i tak zawsze aż do końca.
- Człowiek jest zdumiewający, ale arcydzie-

łem nie jest. 
- Sztuka to wielkie ucho i wielkie oko świata: 

słyszy i widzi – i ma zawstydzić, drażnić, bu-
dzić sumienie.

Prace konkursowe oceniało jury w składzie:
- Magdalena Skubiszewska (nauczyciel polo-

nista z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w  Poddębicach) – przewodnicząca,

-  Edyta Durka – dyrektor Powiatowej Biblioteki 

Publicznej w Poddębicach,
-  Bogumił Jóźwiak.

 W kategorii poezja przyznano: I miejsce – 

Sylwii Jabłońskiej (Zespół Szkół w Zadzimiu), 

II miejsce – Joannie Kuchciak (Zespół Szkół 

w Zadzimiu),  III miejsce Patrycji Kowalskiej 
(Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębi-

cach) oraz dwa wyróżnienia: Emilii Magdziak 

(Zespół Szkół w Zadzimiu) i Julii Pawickiej (Li-
ceum Ogólnokształcące w Poddębicach).

 W kategorii proza - I miejsce - Magdalena 

Durys (Liceum Ogólnokształcące w Poddębi-

cach), II miejsce Kacper Kuchciak (Zespół 

Szkół w Zadzimiu), III miejsce – Magdalena 

Szymańska oraz nagrodę specjalną za intere-

sujący styl pisarski dla Huberta Chmielnic-

kiego (Gimnazjum w Lutomiersku).
 Nagrody w konkursie ufundowali: Staros-
two Powiatowe w Poddębicach, Bank Spół-
dzielczy w Poddębicach oraz Przemysław Jasz-
czak – Radny Miasta i Gminy Poddębice.

Serdecznie dziękujemy!

Oprac. Renata Dzieciątkowska

 W dniu 28 kwietnia poddębickie 
szkoły ponadgimnazjalne pożegnały 
tegorocznych maturzystów. Egzamin 
dojrzałości, z którym przyjdzie im się 
zmierzyć już od 4 maja to ważne wy-
darzenie dla każdego absolwenta 
umożliwiające wybranie dalszej 
ścieżki edukacji.
 Podczas uroczystości dyrektorzy wraz 
ze Starostą Ryszardem Rytterem, Wicesta-
rostą Piotrem Binderem i wychowawcami 
klas wręczyli uczniom świadectwa zakoń-
czenia szkoły. Najlepsi uczniowie otrzymali 
Nagrodę Starosty Poddębickiego za naj-
wyższe wyniki w nauce. W Liceum Ogólno-
kształcącym im. Marii Konopnickiej nagro-
da trafiła do rąk Marceliny Kądzieli, nato-
miast w Technikum im. Jana Pawła II tym 
zaszczytnym wyróżnieniem uhonorowano 
Jarosława Miszczaka.
 W ramach podziękowań dla nauczy-
cieli oraz swoich kolegów i koleżanek ucz-
niowie obu szkół przygotowali krótką 
część artystyczną.
 Serdecznie gratulujemy tegorocznym 
absolwentom i życzymy wysokich wyni-
ków podczas egzaminów maturalnych i za-
wodowych.

pod patronatem Starosty Powiatu Poddębickiego

Zakończenie roku szkolnego maturzystów



 11 maja odbyła się kolejna edycja Powiatowych 

Potyczek Matematycznych. Organizatorem spotkania 

była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich 

w Poddębicach oraz Otwarta Pracownia Rozwijania Uz-

dolnień „Asymptota”, której prezes Czesława Knul 

uczestniczyła w uroczystości. W konkursie udział wzię-

ło 80 uczniów z klas IV-VI szkół podstawowych oraz I-III 

gimnazjum z terenu Powiatu Poddębickiego. Uczestni-

cy spotkania mogli po raz kolejny wykazać się wiedzą, 

pomysłowością i zdolnością logicznego myślenia.
 Nad przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele - matema-
tycy ze szkoły podstawowej w Poddębicach na czele z Panią 
Ewą Kozłowską. Po sprawdzeniu prac komisja wyłoniła zwy-
cięzców. Laureaci najwyższych miejsc zakwalifikowali się do 
etapu międzypowiatowego, który odbędzie się w Łasku.
 

W kategorii klas podstawowych:

Klasa IV

I – Kacper Wójcik – Szkoła Podstawowa w Uniejowie

II – Nikolina Polipowska – Szkoła Podstawowa w Wilamowie

III – Bartosz Kazimierski – Szkoła Podstawowa w Wieleninie

Wyróżnienia: 

Witold Adamczyk – Szkoła Podstawowa w Poddębicach

Julita Kacprzak – Szkoła Podstawowa w Poddębicach

Łukasz Mintus – Szkoła Podstawowa w Niemysłowie

Klasa V

I – Kuba Kałużniak – Szkoła Podstawowa w Poddębicach

II – Witold Leśniewski – Szkoła Podstawowa w Uniejowie

III – Krystian Pietrucha – Szkoła Podstawowa w Poddębicach

Wyróżnienie: 

Julita Łuczak – Szkoła Podstawowa w Poddębicach

Klasa VI

I – Aleksandra Gapińska – Szkoła Podstawowa w Poddębicach

II – Zuzanna Kruszyńska – Szkoła Podstawowa w Pęczniewie

II – Kacper Raczkowski – Szkoła Podstawowa w Poddębicach

III – Joanna Wilk – Szkoła Podstawowa w Poddębicach

Wyróżnienia: 

Vanessa Karcz – Szkoła Podstawowa w Wieleninie

Juliusz Tymiński – Szkoła Podstawowa w Poddębicach

Natalia Walczak – Szkoła Podstawowa w Pęczniewie

W kategorii klas gimnazjalnych:

Klasa I

I – Aleksandra Bamberska – Gimnazjum w Uniejowie

I – Damian Bartosiak – Gimnazjum w Uniejowie

I – Wiktor Szewczyk – Gimnazjum w Poddębicach

II – Łukasz Niciński – Gimnazjum w Poddębicach

III – Agata Bartoszek – Gimnazjum w Pęczniewie

Wyróżnienia:  

Igor Bienias – Gimnazjum w Poddębicach

Maciej Desiewicz – Gimnazjum w Poddębicach

Natalia Kobielska – Gimnazjum w Poddębicach

Wiktor Kobielski – Gimnazjum w Poddębicach

Klasa II

I – Mateusz Gapiński – Gimnazjum w Poddębicach

II – Łukasz Gapiński – Gimnazjum w Poddębicach

III – Ewa Rychlicka – Gimnazjum w Poddębicach

III – Weronika Torzewska – Gimnazjum w Poddębicach

Wyróżnienie: 

Małgorzata Raczkowska – Gimnazjum w Poddębicach

Klasa III

I – Kinga Kądziela – Gimnazjum w Poddębicach

II – Katarzyna Witkowska – Gimnazjum w Poddębicach

III – Dominik Polka – Gimnazjum w Uniejowie

III – Wiktoria Tomczyk – Gimnazjum w Uniejowie

III – Maciej Szymczak – Gimnazjum w Domaniewie

Wyróżnienie: 

Wiktor Warawąsowski – Gimnazjum w Poddębicach

 Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody 
książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Pod-
dębicach oraz Bank Spółdzielczy w Poddębicach.
 Laureatom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych suk-
cesów oraz powodzenia na etapie konkursu międzypowiatowego.

Potyczki matematyczne 

W niedzielę 11 czerwca br. na stawie w Ferdynan-
dowie w Gminie Pęczniew, odbyły się Drużynowe Za-
wody Wędkarskie o Puchar Starosty Poddębickiego.

W rywalizacji drużynowej wzięło udział 20 wędka-
rzy z czterech kół wędkarskich z terenu Powiatu, zrze-
szonych w Polskim Związku Wędkarskim.

Najlepszą drużyną w 2017 roku i Puchar Starosty 
Poddębickiego złowili wędkarze z Koła w Pęczniewie, 
II miejsce wywalczyli członkowie Koła z Poddębic, 
III z Uniejowa, a IV Stowarzyszenie Wobler. Warto rów-
nież wymienić p. Alberta Niedźwieckiego z Koła Unie-
jów, który w tym dniu złowił 2,89 kg, osiągając najlep-
szy wynik wśród uczestników.

Puchary i dyplomy wręczył p. Piotr Binder-Wicesta-
rosta Poddębicki, który pogratulował zawodnikom i ży-
czył kolejnych sukcesów. Podziękował również p. Ceza-
remu Sawickiemu - głównemu sędziemu - Prezesowi 
Koła Wędkarskiego w Pęczniewie oraz p. Przemysła-

wowi Grobelnemu, który pełnił funkcję sędziego wa-
gowego/sektorowego za zorganizowanie na wysokim 
poziomie tegorocznych zawodów.

23 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich. 

W związku ze świętem książki Powiatowa Biblioteka Publiczna zorga-

nizowała 21 kwietnia zajęcia dla uczniów szkoły podstawowej. Z za-

proszenia skorzystała klasa Vc ze Szkoły Podstawowej w Poddębicach 

wraz z wychowawczynią – p. Renatą Olczyk.
Dzieci zapoznały się z historią pisma i książki, począwszy od starożytno-

ści aż do czasów współczesnych. Następnie, na wzór ludu Sumerów ze sta-
rożytnej Mezopotamii, uczniowie wyrabiali z gliny tabliczki, na których ryl-
cami mogli napisać swoje imiona. Zajęcia plastyczne spotkały się z dużym 
entuzjazmem naszych gości.
Dziękujemy klasie Vc za udział w zajęciach.

Edyta Durka

Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich

Gospodarze Zawodów 
Wędkarskich na I miejscu! 



W dniu 23 kwietnia br. w Brodnicy odbyły się VII Mis-

trzostwa Polski Karate Shotokan NSKF Polska i II Mis-

trzostwa Polski Karate UWK. Zawody miały na celu in-

tegrację zawodników karate shotokan, sportowego, 

tradycyjnego i kontaktowego. Zawodnicy rywalizowa-

li od wczesnych godzin rannych do późnego wieczora. 

Podczas Mistrzostw odbyło się Walne Zebranie Związ-

ku Sportowego Karate Shotokan NSKF Polska oraz Kon-

gres Polskiego Zjednoczenia Karate, podczas którego 

podjęto decyzję o powołaniu Shihan Macieja Grubskie-

go 6 DAN na stanowisko Trenera Kadry Polski w Karate 

Tradycyjnym UWK.

Duża liczba zawodników, cztery maty, wielu sędziów - to 
wszystko wpłynęło na wspaniałą atmosferę zawodów oraz po-
ziom sportowy. 

Mistrzostwa były jednocześnie jedną z kwalifikacji zawod-
ników do Kadry Polski na listopadowe Mistrzostwa Świata Uni-
ted World Karate w Montecatini we Włoszech.

W zawodach wystartowali zawodnicy z Poddębic, Brodni-
cy, Uniejowa, Łęczycy, Warszawy, Poznania oraz Szczecina.

Podczas VII Mistrzostw Polski w Karate Shotokan NSKF na 
podium stanęli m. in. zawodnicy z powiatu poddębickiego.

W kategorii KATA INDYWIDUALNE DZIEWCZĄT w GRUPIE 

„G” pierwsze miejsce zajęła Weronika Kujawa z Uniejowa, 

natomiast trzecie miejsce wywalczyła Aleksandra Bieżyńska 

z Uniejowa; w GRUPIE „I” najwyżej na podium stanęła Julia 

Krokosz z Uniejowa; w GRUPIE „K” pierwsze miejsce zajęła 

Patrycja Kowalczyk z Uniejowa.

W kategorii KATA INDYWIDUALNE CHŁOPCY w GRUPIE 

„B”, drugie miejsce zajął Maciej Szymański z Poddębic; w GRU-

PIE „ E” 3 miejsce wywalczył Radomił Kacprzak z Poddębic;  

GRUPIE „ G” trzecie miejsce wywalczył Mateusz Szymczak 

z Uniejowa; w GRUPIE „K” 3 miejsce zajął Tymon Gajewski 
z Poddębic.

W kategorii KIHON- IPPON- KUMITE DZIEWCZĄT, w GRUPIE 

„G” 1 miejsce zajęła Oliwia Staniak z Uniejowa, na podium 

stanęła również Weronika Kujawa z Uniejowa, zajmując 
3 miejsce.

W kategorii KIHON- IPPON- KUMITE CHŁOPCY w GRUPIE 

„B” 3 miejsce zajął Maciej Szymański z Poddębic, w GRUPIE 

„E” 1 miejsce wywalczył Radomił Kacprzak z Poddębic; 

w GRUPIE „G” 3 miejsce zajął Mateusz Szymczak z Uniejowa.
W kategorii SHOBU - NIHON - KUMITE DZIEWCZĄT w GRUPIE 

„G” 3 miejsce zdobyła Oliwia Staniak z Uniejowa, w GRUPIE 

„I” 2 miejsce wywalczyła Julia Krokosz z Uniejowa, w GRUPIE 

„K” 1 miejsce zajęła Patrycja Krakowiak z Uniejowa, nato-

miast 2 miejsce zajęła Marta Czechowicz z Poddębic.
W kategorii SHOBU - NIHON - KUMITE CHŁOPCY w GRUPIE 

„E” 1 miejsce zajął Radomił Kacprzak z Poddębic, w GRUPIE „G” 

3 miejsce zajął Mateusz Szymczak z Uniejowa; w GRUPIE „K” 3 

miejsce wywalczył Tymon Gajewski.
W kategorii KATA DRUŻYNOWE w GRUPIE „A” 1 miejsce za-

jęły Patrycja Kowalczyk, Julia Krokosz i Weronika Kujawa 

z Uniejowa, w GRUPIE „B” 1 miejsce zajęły Oliwia Staniak, Iza 

Antosik oraz Aleksandra Bieżyńska z Uniejowa.

Sukcesy poddębickich karateków

 31 maja 2017 roku w hali sportowej Gimnazjum 

w Poddębicach odbył się Turniej piłki nożnej o Puchar 

Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach. 

To już VII Edycja tego wydarzenia sportowego, który 

jest organizowany corocznie na terenie Poddębic. Or-

ganizatorem zawodów była Komenda Powiatowa Po-

licji w Poddębicach we współpracy ze Starostwem Po-

wiatowym w Poddębicach oraz Dyrekcją Gimnazjum 

w Poddębicach. Patronat nad przedsięwzięciem objął 

Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oraz Starosta 

Poddębicki.

 Do udziału w Turnieju zaproszono przedstawicieli lokalnych 
samorządów, instytucji pozarządowych oraz Dyrektorów Gim-
nazjów z gmin powiatu. Zawodnicy z I Klas Gimnazjów z terenu 
powiatu poddębickiego, walczyli o zaszczytne miejsca turnie-
jowe. Zawodnicy przyjechali wraz ze swoimi 20-osobowymi 
grupami kibiców, którzy poprzez aktywne kibicowanie poma-
gali swoim drużynom. Nad prawidłowym przebiegiem rozgry-
wek czuwał sędzia sierż. Bartosz Stelmasiak - policjant KPP 
w Poddębicach.
 Obsługę logistyczną zapewnili uczniowie z klas o profilu 
policyjnym z RCKU w Wojsławicach. Podczas przerw w roz-
grywkach swoje występy artystyczne prezentowały cheer-
leaderki z Poddębickiego Domu Kultury i Sportu. Zawody za-
kończył występ Orkiestry Dętej Poddębice pod batutą kapel-
mistrza Krzysztofa Kozińskiego. Wręczenia Pucharów, dyplo-
mów oraz nagród rzeczowych dla zwycięskich drużyn dokonali: 
Starosta Poddębicki, Przewodnicząca Rady Powiatu, Komen-
dant Powiatowy Policji w Poddębicach oraz V-ce Prezes Termy 
Ner Poddębice.
 Zaszczytne I miejsce zdobyli zawodnicy z Gimnazjum 
w Uniejowie, II miejsce zajęli zawodnicy z Poddębic, a III za-
wodnicy z Pęczniewa. W kategorii „Najlepsza Grupa Kibica” 
zwyciężyła grupa z Gimnazjum w Dalikowie, która otrzymała 
zaszczytny tytuł i Puchar.
 W kolejności uhonorowano nagrodami rzeczowymi i dy-

plomami: Najlepszego Strzelca – Bartosza Czyżo z Gimnazjum 

w Uniejowie, Bramkarza – Maksymiliana Pięgota z Gimnazjum 
w Poddębicach, a także wszystkie drużyny, które brały udział 
w turnieju.
 Fundatorami poszczególnych nagród byli: Starosta Poddę-

bicki - Ryszard Rytter, Przewodnicząca Rady Powiatu Poddę-

bickiego - Małgorzata Kuna, Komendant Powiatowy Policji 

w Poddębicach - insp. Krzysztof Kotkowski, Burmistrz Pod-

dębic - Piotr Sęczkowski oraz Prezes Ner Poddębice - Zbig-

niew Domżał.

 Turniej był wspaniałą okazją do promowania właściwych 
zachowań pomiędzy samymi zawodnikami podczas rozgrywek 
jak i prawidłowych postaw grup kibica obecnych na zawodach.

Rywalizowali o puchar komendanta



Czepów czwarty raz z Pucharem Marszałka!
 Już po raz czwarty, a trzeci raz z rzędu 

drużyna z Powiatowego Środowiskowe-

go Domu Samopomocy z Czepowa wy-

walczyła najcenniejsze lekkoatletyczne 

trofeum jakim jest Puchar Marszałka dla 

najlepszej drużyny województwa łódz-

kiego. 
 Wręczenia nagród dokonali Joanna Skrzyd-
lewska – Członek Zarządu Województwa 
Łódzkiego oraz Jolanta Zięba Gzik – Członek 
Zarządu Województwa Łódzkiego.
 Zawody pn. 12. Wojewódzka Olimpiada 
Osób Niepełnosprawnych „Ziemia Łódzka 
2017” odbyły się 25 maja br., na obiektach 
sportowych Szkoły Mistrzostwa Sportowego 
w Łodzi. Głównym organizatorem zawodów 
było Regionalne Centrum Polityki Społecznej 
w Łodzi. Do udziału w tegorocznej edycji zgło-
siło się aż 59 Warsztatów Terapii Zajęciowej 
i Środowiskowych Domów Samopomocy z te-
renu województwa łódzkiego – ok. 700 za-
wodniczek i zawodników. 
 Kluczem do sukcesu ekipy z Czepowa były 
konkurencje biegowe, w których czepowianie 

zdecydowanie dominowali. 
Medaliści z Czepowa: 

50 m K - 1. miejsce Sylwia Pietrzak 

100 m M – 2. miejsce Damian Berczyński

200 m M – 1. miejsce Krzysztof Kmiecik, 

3. miejsce Waldemar Kos

400 m K – 1. miejsce Marzena Tomczyk, 

2. miejsce Emilia Olejnik

400 m M – 1. miejsce Damian Berczyński
Sztafeta 4 x 100 – 1. Miejsce PŚDS Czepów 

(K. Kmiecik, R. Kos, D. Berczyński, W. Kos)

Kula M – 2. miejsce Waldemar Kos

Wyścigi na wózkach K – 3. miejsce Katarzyna 

Łukaszewska
 Oprócz w/w zawodników bardzo dzielnie 

spisywali się również: Piotr Tarcz, Paweł 

Bielawski, Monika Ziarkowska, Piotr 

Grabarczyk, którzy zajęli miejsca tuż za pod-
ium i bardzo przyczynili się do zdobycia przez 
drużynę pucharu.
 Wcześniej podobny sukces PŚDS w Czepo-
wie wywalczyli w 2012 roku w Łasku, w 2015 
roku w Uniejowie oraz w 2016 r. w Łodzi. 

16 maja br. na boisku przy ZS 

w Pęczniewie odbyły się powiato-

we rozgrywki piłkarskie w ramach 

Kalendarza Szkolnego Związku 

Sportowego, których celem głów-

nym jest promowanie wśród dzie-

ci sportowej aktywności i zasad 

gry fair play. 
Do rywalizacji przystąpiły drużyny 

ze szkół podstawowych w Bałdrzycho-
wie, Brzegu, Dalikowie, Domaniewie, 
Pęczniewie, Poddębicach, Uniejowie, 
Wartkowicach oraz Wieleninie. Nad 
sprawnym przebiegiem turnieju czuwał 

wieloletni nauczyciel wychowania fizycz-

nego Błażej Dudziński.
Turniej odbywał się oddzielnie dla 

drużyn dziewcząt i chłopców. W fina-
łowym meczu drużyna dziewcząt ze 

SP Pęczniew Filia Brzeg pokonała 

SP Wartkowice 1:0. Wśród chłopców 

w finale zagrały drużyny SP Uniejów 

z SP Wielenin, a mecz zakończył się 
wynikiem 5:3 dla drużyny z Uniejowa.  

Puchary i dyplomy ufundowało Sta-
rostwo Powiatowe w Poddębicach. 

Gratulujemy  

Drużyny z Pęczniewa 

i Uniejowa najlepsze 

w piłce nożnej 

 Niespodziewany gość odwiedził malu-

szków z Przedszkola „Inna Bajka” w Poddę-

bicach. Jako pierwszy „prelegent” w progi 

przedszkola wkroczył Xambo - policyjny pies 

służbowy wraz ze swym przewodnikiem. 

Podczas tej niecodziennej wizyty dzieci wy-

słuchały policyjnych porad związanych 

z bezpieczeństwem m.in. podczas kontaktu 

ze zwierzętami, na drodze, nad wodą, a tak-

że w domu.
 23 maja w Przedszkolu „Inna Bajka” w Poddę-
bicach odbyło się spotkanie z Policjantami, którzy 
omówili zagadnienia dot. prawidłowych zacho-
wań na drodze, w domu, a także bezpiecznych za-
chowań w przypadku ataku psa. Maluchy miały 
również niecodzienną okazję zobaczyć psa służbo-
wego, którego zaprezentował jego opiekun. W ra-
mach warsztatów, dzieci nauczyły się prawidłowej 
pozycji „żółwika”, a także poznały podstawowe za-
sady postępowania ze zwierzętami. Poruszono 
również temat związany z osobą „obcą” zwracając 
przy tym szczególną uwagę na prawidłowe reakcje 
maluchów. W związku ze zbliżającymi się waka-
cjami omówiono również bezpieczne zachowania 
podczas kąpieli, a także sposoby unikania zagrożeń 

podczas jazdy samochodem. Na zakończenie spot-
kania dzieci miały okazję zobaczyć radiowóz poli-
cyjny, a także pozować do pamiątkowych fotografii 
z psem policyjnym.

Oficer prasowy KPP w Poddębicach st. asp. 
Elżbieta Tomczak 

Xambo z wizytą 
u przedszkolaków z Poddębic


