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Szanowni Państwo,
wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom Miesz-
kańców naszego powiatu, uprzejmie informujemy, iż od 
1 stycznia 2017 roku ulegną zmianie godziny pracy Staro-
stwa Powiatowego w Poddębicach. 
Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Poddębickiego czas pracy 
Urzędu w poszczególnych dniach tygodnia będzie przedsta-
wiał się następująco:

Poniedziałek: 8:00–18:00, wtorek:  8:00–16:00

środa:  8:00–16:00, czwartek:  8:00–16:00

piątek:  8:00-14:00 
Godziny obsługi klientów w Wydziale Komunikacji Staro-
stwa Powiatowego w Poddębicach pozostają bez zmian 
i przedstawiają się następująco:

poniedziałek: 8:15–17:30, wtorek:  8:15–14:00

środa:  8:15–14:00, czwartek:  8:15–14:00

piątek:  8:15–13:45 
Pozostałe Wydziały Starostwa przyjmują interesantów 
w godzinach pracy Urzędu.

Zmiana godzin 
pracy Urzędu

 16 grudnia br. przy strażnicy OSP w Siedlątkowie 
odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej, 
w którym uczestniczyli m.in. Dariusz Klimczak - 
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Jakub Ga-
jewski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz 
Radny Powiatu Poddębickiego, Ryszard Rytter - Sta-
rosta Poddębicki, Piotr Binder - Wicestarosta, Mar-
cin Janiak - Wójt Gminy Pęczniew, Grzegorz Szew-
czyk - Kierownik Zarządu Zlewni Górnej Warty oraz 
Wiktor Piętka - Inspektor Nadzoru. Ponadto w otwar-
ciu udział wzięli: Radni Rady Powiatu w Poddębi-
cach, Radni Gminy Pęczniew, sołtysi oraz prezesi 
pobliskich jednostek OSP. Nowo otwarty odcinek 
drogi poświęcił proboszcz parafii Siedlątków 

ks. Grzegorz Czaja.
 Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie 1,2 mln zł, 
z czego połowa to dotacja od Wojewody Łódzkiego, 
w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej 
na lata 2016-2019”. Po-
zostałe środki pochodzi-
ły z budżetu Powiatu 
i Gminy Pęczniew. Zada-
nie obejmowało wyko-
nanie nawierzchni z mie-
szanki mineralno–asfal-
towej na odcinku 3,6 
km,  przebudowę istnie-
jących zatok łącznie 

z chodnikami, odtworzenie rowów przydrożnych, 
wykonanie poboczy oraz usunięcie zakrzaczeń. 
Wykonawcą przebudowy tzw. betonówki była firma 
EUROVIA POLSKA S.A.

Otwarcie kolejnego odcinka wyremontowanej 
drogi powiatowej Siedlątków – Pęczniew



Szanowni Państwo,

minęły dwa lata V kadencji – był to czas 
intensywnego poszukiwania środków na 
realizację zadań przede wszystkim w za-
kresie inwestycji drogowych. Dzięki 
współpracy z poszczególnymi Gminami 
naszego terenu zmodernizowaliśmy i wy-
remontowaliśmy ponad 56 km dróg po-
wiatowych – to jest prawie co piąty kilo-
metr. Szczególnie dobrym rokiem jest 
właśnie mijający 2016 rok, udało nam się 

zrealizować dwie duże inwestycje – mo-
dernizację 16,5 km odcinka drogi łączącej 
Gminę Poddębice i Wartkowice oraz  
modernizację tzw. betonówki wzdłuż 
Zbiornika Jeziorsko, która rozpoczęta 
była w poprzedniej kadencji. Wyłącznie 
w tej kadencji na drogi wydaliśmy ponad 
13 mln zł, z czego połowę stanowiły środ-
ki zewnętrzne.

 W minionych dwóch latach prowadzi-
liśmy również inwestycje w Powiatowych 

Środowiskowych Domach Samopomocy 
w Pęczniewie i Czepowie, Domu Pomocy 
Społecznej w Gostkowie oraz w placów-
kach oświatowych prowadzonych przez 
nasz Powiat. Zakupiliśmy również nowe 
samochody do przewozu osób niepełno-
sprawnych dla podopiecznych PŚDS 
w Czepowie i dla DPS w Gostkowie.

 Ważnym elementem współpracy po-
między samorządami jest pomoc przy re-
alizacji zadań własnych. Przedstawiamy 

Państwu krótkie sprawozdanie z zadań 
inwestycyjnych realizowanych w pierw-
szej połowie V kadencji, to znaczy w la-
tach 2015 i 2016.

 Dziękujemy za dotychczasową współ-
pracę i życzymy samorządom, a przede 
wszystkim Mieszkańcom naszego Powia-
tu radosnych i spokojnych Świąt Bożego 
Narodzenia oraz spełnienia marzeń 
w Nowym 2017 Roku.

Ryszard Rytter

Powiat dotrzymuje obietnic wyborczych i buduje drogi

Zmodernizowano odcinek drogi powiatowej Dalików–Brudnów

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi na odcinku 4,35 km. W ramach zadania poszerzono nawierzchnię 
z 4 m do 5,5 m, wymieniono stare i wybudowano nowe chodniki. Zamontowano również bariery ochronne oraz 

elementy odblaskowe, a także zmodernizowano istniejące oświetlenie. Całkowity koszt inwestycji to 3 miliony 

zł, z czego połowę stanowiło dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Pozostałe środki pochodziły 
z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 440 tys. zł, Gminy Dalików 160 tys. zł oraz środków włas-
nych Powiatu w wysokości 900 tys zł.

W ramach przedsięwzięcia na terenie naszego powiatu wyremontowano 29 km dróg, w technologii 2 cm dywa-
niku na zimno. Nawierzchnię zmieniono na odcinkach tj.: Zelgoszcz – Światonia (2,46 km), Niewiesz do DK 72 
i Lipnica do DW 473 (3,505 km), w Niewieszu (0,68 km), Kuciny – Madaje Stare (5,42 km), Złotniki – Dalików 
(2,166 km), Poddębice (ul. Targowa) – Ciężków (4,42 km), Ciężków – Kałów, Kałów – granica powiatu (4,11 km), 
Chodaki (0,84 km), Rzeczyca (2,5 km), Felicjanów – Czekaj (1,25 km), granica Powiatu – Łążki (1,485 km).

Droga Lubola – Ferdynandów w gminie Pęczniew zyskała nową nawierzchnię z mieszanki mineralno – asfaltowej 

na odcinku 1,40 km za kwotę 356 tyś. zł. Dzięki szeregowi prac porządkowych znacznie poprawiło się bezpie-
czeństwo uczestników ruchu. Zadanie dofinansowane zostało przez Wojewodę Łódzkiego w wysokości 278 tys. 
zł, zaś środki własne Powiatu stanowiły 78 tys. zł. Zadanie zrealizowane zostało w ramach usuwania szkód w in-
frastrukturze komunalnej spowodowanej zdarzeniami losowymi.

W ramach zadania przebudowano i wyremontowano chodniki: przy ul. Różanej w Uniejowie (588 m kw.), przy 
ul. Wiśniowej w Uniejowie (99 m kw.), przy ul. Północnej w Poddębicach (4000 m kw.) oraz wymieniono 
krawężniki w Niewieszu (989 mb.). Inwestycja zrealizowana została dzięki dofinansowaniu z Narodowego 
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Całkowity koszt zadania 

wyniósł ponad 3 mln 710 tys. zł, z czego 1 mln 670 tys. zł stanowi dofinansowanie z NPPDL, pozostałe 2 mln 50 
tys. zł sfinansowano z budżetu Powiatu.  

Działania inwestycyjne Powiatu Poddębickiego w roku 2015

Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego – część I - drogi

Usuwanie szkód powodziowych - nowa nawierzchnia na odcinku Lubola - Ferdynandów

Remont dróg powiatowych na terenie Powiatu Poddębickiego – część II - chodniki

Utrwalenie nawierzchni w Brzegu i przebudowa chodnika na ul. Rzecznej w Uniejowie - w 2015 roku wykonano także podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni wraz 

z obustronną ścinką poboczy w miejscowości Brzeg na długości 1,4 km. Przedsięwzięcie wyniosło ponad 72 tys. zł i w całości sfinansowane zostało z budżetu Powiatu. Ze środków własnych 

przebudowano również chodnik przy ul. Rzecznej w Uniejowie na powierzchni prawie 1150 m kw. Łączna wartość zadania wyniosła 112 tys. zł.

Inwestycje w ośrodki wsparcia osób niepełnosprawnych - w 2015 roku w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie przebudowano węzły sanitarne przysto-

sowując łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całość zadania zrealizowano z dotacji z budżetu państwa. Koszt inwestycji wyniósł 20 tys. zł. W Powiatowym Środowiskowym Domu 

Samopomocy w Pęczniewie przeprowadzono adaptację pomieszczeń piwnic dostosowując je do potrzeb terapii, archiwum oraz magazynu. Koszt inwestycji wyniósł 80 tys. zł i został w całoś-
ci sfinansowany ze środków budżetu państwa. Natomiast w roku bieżącym w Czepowie wykonano izolację pionową piwnic wraz z dociepleniem. Całość zadania zrealizowano z dotacji z bud-

żetu państwa. Koszt inwestycji wyniósł 57 tys. zł. Z kolei w Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie wykonano pokrycie dachu łącznika mieszkalnego. Inwestycja wyniosła 45 tys. zł, z czego 
36 tys. zł pochodziło z budżetu państwa, a pozostała część  z budżetu Powiatu.

Inwestycje w placówki oświatowe - w budynku Liceum Ogólnokształcącym im. M. Konopnickiej w Poddębicach wykonano instalacje olejowe i wymieniono palniki gazowe na olejowe w ist-

niejącej kotłowni. Całość zadania zrealizowano ze środków własnych. Koszt inwestycji wyniósł  32 tys. zł. W budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych wykonano instalacje olejową i wy-

mieniono palniki gazowe na olejowe w istniejącej kotłowni. Całkowity koszt inwestycji to 38 tys. zł. Zadanie sfinansowano z budżetu powiatu.

Podsumowując w 2015 roku przebudowaliśmy i zmodernizowaliśmy 36 km dróg powiatowych i prawie 6 200 m kw. chodników za ponad 7,2 mln zł. Jest to dla naszego 
samorządu duży sukces, który wpłynie na rozwój gospodarczy całego obszaru. Wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane zostały dzięki wsparciu Wojewody Łódzkiego, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz współpracy Rady i Zarządu Powiatu z samorządami gminnymi.



Modernizacja drogi Wartkowice – Sędów – Karnice – Niewiesz - Lipnica

Droga Wartkowice-Sędów-Karnice-Niewiesz-Lipnica na odcinku 16,35 km zyskała nową nawierzchnię z mie-

szanki mineralno-asfaltowej oraz chodniki w Niewieszu i Wartkowicach o powierzchni ponad 2,4 tys. m kw. 

Wartość inwestycji to prawie 4 mln zł.
Dzięki szeregowi prac porządkowych znacznie poprawiło się bezpieczeństwo uczestników ruchu. Zadanie dofinan-
sowane zostało przez Wojewodę Łódzkiego w wysokości prawie  2 mln. zł, z Urzędu Marszałkowskiego ponad 
550 tys. zł, pozostałe środki to wkład własny Powiatu oraz wsparcie Gminy Poddębice i Gminy Wartkowice.

Droga Pęczniew-Siedlątków na długości 3,6 km otrzymała nawierzchnię 

mineralno-asfaltową. Wartość inwestycji to prawie 1,2 mln zł. W ramach 
zadania wykonano również zatoczki autobusowe, prace porządkowe 
w pasie drogowym oraz pobocza.
Zadanie dofinansowane zostało przez Wojewodę Łódzkiego w wysoko-
ści prawie 600 tys. zł w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej 
infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019 oraz  Gminę Pęczniew w wy-
sokości 291 tys. zł.

W grudniu zostały zakupione dwa samochody VW Transporter Combi przystosowane do przewozu osób niepełno-sprawnych. Zakup 
pojazdów dla Powiatowego Domu Samopomocy w Czepowie i Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie został dofinansowany ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 70%. Koszt obu samochodów wyniósł . 228 tys. zł

Droga w Pudłówku na odcinku 1,5 km została wyremonto-
wana dzięki dofinansowaniu w ramach usuwania szkód 
w infrastrukturze komunalnej spowodowanej zdarzeniami 

losowymi. Koszt remontu to ponad 460 tys. zł, z czego 310 
tys. zł to dofinansowanie z budżetu państwa.
Zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfalto-
wej, oczyszczono rowy oraz wyrównano pobocza.  

Zadanie obejmowało wykonanie nowej podbudowy oraz nowej nawierzchni w sali gimnastycznej 

w LO i wyniosło ponad 79 tys. zł 

Modernizacja tzw. „betonówki” Pęczniew – Siedlątków

Usuwanie szkód powodziowych - remont drogi w Pudłówku

Inwestycje w ośrodki wsparcia osób niepełnosprawnych 

Wymiana podłogi w sali gimnastycznej w Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach 

Było tak...

Było tak...

Tak jest

Tak jest

Planowane działania Powiatu Poddębickiego w roku 2017 i 2018

Przebudowa drogi Dalików – Huta Bardzyńska – granice Powiatu: zadanie wykonane będzie na drodze powiatowej na odcinku Dalików – Huta Bardzyńska – granice Powiatu 
o łącznej długości 8 km. Zadanie uzyskało dofinansowane z Budżetu Województwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wy-
sokości 50%, czyli ponad 1,33 mln zł . Całość inwestycji szacowana jest na ponad 2,6 mln. zł

Remont dróg powiatowych nr 3703E Biała Góra - Domaniew: zadanie wykonane będzie na drodze powiatowej na odcinku Biała Góra – Domaniew o łącznej długości 7,5 km. 
Zadanie uzyskało dofinansowane z Budżetu Województwa w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w wysokości 50%, czyli ponad 
1 mln zł. Całkowity koszt zadania szacowany jest na ponad 2 mln zł.

Remont drogi powiatowej w miejscowości Niewiesz: zadanie wykonane będzie na drodze powiatowej w miejscowości Niewiesz na odcinku prawie 1000 m. Zadanie uzyskało 
dofinansowanie w ramach usuwania szkód w infrastrukturze komunalnej spowodowanej zdarzeniami losowymi. Szacunkowy koszt remontu to ponad 290 tys. zł., z czego 80% będzie 
stanowić dofinansowanie z budżetu państwa.

Przebudowa drogi Poddębice-Brudnów: zadanie wykonane będzie na drodze powiatowej na odcinku Poddębice – Brudnów o łącznej długości 8 km. Zadanie uzyskało dofinanso-
wane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadania z zakresu modernizacji dróg lokalnych. Powiat uzyskał dofinansowania w wysokości prawie 1,2 mln zł, 
co stanowi 63,6%.

Działania inwestycyjne Powiatu Poddębickiego w roku 2016

na 2017 rok

na 2018 rok

na odcinku 165 m ułożono chodnik. Zadanie zostało w całości sfinansowane ze 

środków własnych Powiatu. Koszt inwestycji wyniósł prawie 30 tys. zł.   Remont chodników na ul. Kilińskiego w Uniejowie

Planujemy złożyć II wnioski do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na następujące ulice i drogi: 

dokończenie nakładki asfaltowej na ostatnim odcinku ul. 1-Maja  pomiędzy ul. Piotrowskiego i ul. Młynarską oraz wymiana chodników na całym odcinku.
modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Północnej na odcinku od ul. Łęczyckiej do Piotrowskiego.

Podsumowując w 2016 roku przebudowaliśmy i zmodernizowaliśmy 21,5 km dróg powiatowych i prawie 2,6 tys. kw chodników za prawie 5,6 mln. zł.

Reasumując w 2015 i 2016 roku przebudowaliśmy i zmodernizowaliśmy 

57,5 km dróg powiatowych i prawie 8,6 tys. kw chodników za ponad 12,8 mln. zł. 

Inwestycje drogowe w ponad 50% realizowaliśmy z udziałem środków zewnętrznych - dzięki wsparciu Wojewody Łódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego  oraz współpracy Rady i Zarządu Powiatu z samorządami gminnymi.

I zadanie 

II zadanie 

 trwają negocjacje z poszczególnymi gminami w sprawie złożenia drugiego wniosku



 Umowę podpisali Komendant WKU ppłk. 
Wiesław Jaskulski oraz Dyrektor Szkoły Jaro-
sław Terlecki. Współpraca będzie polegała na 
upowszechnianiu edukacji obywatelskiej, pa-

triotycznej i proobronnej. Szkoła zobowiązała 
się do zapoznania uczniów z historią i trady-
cją Oręża Polskiego, a partnerzy do prowa-
dzenia zajęć szkoleniowo-informacyjnych. 

Na  spotkaniach opowiedzą między innymi 
o strukturze polskiej armii, zasadach rekruta-
cji do wojska oraz na uczelnie wojskowe. 
Pierwsze zajęcia odbyły się już w grudniu.
 Po nawiązaniu współpracy z Wojskową 
Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrow-
skiego w Warszawie to kolejny krok zmierza-
jący do uatrakcyjnienia zajęć prowadzonych 
w pionie wojskowym poddębickiego ogól-
niaka. Młodzież w ramach umowy z WAT–em 
uczestniczy w ciekawych zajęciach praktycz-
nych. W tym roku szkolnym uczniowie mieli 
już okazję obejrzeć symulację wypadku sa-

mochodowego, a także dowiedzieć się jak 
wygląda ostatnie 10 sekund życia człowieka.
 Licealistów szczególnie zainteresowała 
możliwość poznania konstrukcji najnowo-
cześniejszej broni palnej. Pod czujnym okiem 
instruktora uczą się technik strzeleckich. 
Na specjalnych zajęciach ze sztuk walki mają 
okazję poznać tajniki samoobrony.
 Jeśli chcesz łączyć naukę z praktycznym 
przygotowaniem do pracy w służbach mun-
durowych i masz w sobie zadatki na prawdzi-
wego żołnierza, zapraszamy do klas o profilu 
wojskowym w nowym roku szkolnym.

Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach zawarło poro-

zumienie o współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Łodzi. 

Marszowym krokiem w mury liceum! 

 Mannequin challenge to najpopularniej-
szy ostatnio rodzaj internetowego filmiku, 
w którym dynamiczna scena nagle zastyga 
w bezruchu. To świetny sposób na reklamę 
szkoły, pokazanie jej szczególnej atmosfery, 
a przede wszystkim fantastycznych uczniów.
 Nasza szkoła to nie tylko nauka i praktyka 
zawodowa, to także realizacja przedsięwzięć, 
w których uczniowie mogą zaprezentować 
swoje artystyczne zdolności. O tym, że mamy 
kreatywnych i bardzo zdolnych uczniów 
świadczy kolejny nagrany filmik, drugi już 
w tym roku szkolnym. Sięgając do naszej 
szkolnej filmografii, znajdziemy ten pierwszy 
– czyli lipdub, później kilka filmików prezen-
tujących kierunki kształcenia, tegoroczny fil-
mik z życzeniami uczniów dla nauczycieli 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej i wreszcie 
ten ostatni - Mannequin challenge.
 Praca nad filmikiem była niezwykłą przy-
jemnością: uczniowie niesamowicie zaanga-
żowali się w stworzenie interesującego obra-
zu życia szkoły, błysnęli aktorskim i reżyser-
skim talentem, a całość zmontowali nasi tech-
nicy informatycy pod okiem nauczyciela.
 Z dumą pokazujemy nasze wspólne dzie-

ło na stronie internetowej naszej szkoły: 
http://www.zsppoddebice.pl/ oraz na You-
Tube, gdzie znajdują się także nasze pozosta-
łe nagrania.
 Także 1 grudnia mieliśmy w szkole pokaz 
artystycznych zdolności naszych uczniów. 
Wykorzystując swoje talenty wokalne, przy-
gotowali spektakl profilaktyczny powiązany 
z dniem walki z AIDS. Zaprezentowali wiele 
różnych tekstów kultury mówiących o tole-
rancji i poszanowaniu drugiego człowieka. 
Dodatkową niespodzianką były plakaty na-
malowane przez naszą uczennicę.
 Jeszcze jeden sukces nas ucieszył: nasza 
uczennica zdobyła II miejsce w XII Powiato-
wym Konkursie Recytatorskim Literatury Eu-
ropejskiej – Literatura Irlandzka zorganizo-
wanym m.in. przez Miejską i Gminną Bibliote-
kę Publiczną im. Ziemowita Skibińskiego 
w Poddębicach i Bibliotekę Pedagogiczną 
w Sieradzu Filia w Poddębicach.

 Nadchodzący Nowy Rok zbliża się zatem 
do nas w artystycznym klimacie. Życzymy 
wszystkim równie pięknych i inspirujących 
przeżyć.

Artystycznie zawodowi
Raz dwa trzy, baba-jaga patrzy. Każdy z nas pamięta tę zabawę z dzieciń-

stwa. Dziś znana rymowanka ma nową postać: raz dwa trzy, kamera pa-

trzy, a nasz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych może pochwalić się swoim 

„manekinem”.



Otwarcie drogi gminnej w Brzegu
 2 grudnia br. w miejscowości Brzeg na 

terenie gminy Pęczniew odbyło się symbo-

liczne otwarcie drogi gminnej, w którym 

uczestniczyli m.in. Dyrektor Kancelarii 

Marszałka Województwa Łódzkiego - 

Marcin Młynarczyk, Zastępca Dyrektora 

Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środo-

wiska Urzędu Marszałkowskiego - Andrzej 

Woźniak, Wicestarosta Poddębicki - Piotr 

Binder, Radny Rady Powiatu w Poddębicach 

-Błażej Dudziński, Wójt Gminy Pęczniew - 

Marcin Janiak, Przewodniczący Rady Gmi-

ny Pęczniew - Jerzy Zych, Radni Gminni, 

strażacy, sołtysi oraz okoliczni mieszkańcy.

 Modernizacja drogi dojazdowej do grun-
tów rolnych w miejscowości Brzeg dofinanso-

wana została m.in. przez Powiat Poddębicki, 
który przekazał na ten cel kwotę 158.000 zł. 
Pomoc przy realizacji tego zadania jest ko-
lejnym doskonałym przykładem owocnej 
współpracy samorządów. Przy wspólnym 
udziale jednostek administracji publicznej, 
udało się m.in. wyremontować ul. Miłą na te-
renie Poddębic oraz drogę w Kłódnej, znaj-
dującą się w Gminie Wartkowice. Powiat 
Poddębicki wsparł także władze Miasta i Gmi-
ny Uniejów, przekazując środki finansowe 
w kwocie ponad 62.000 zł na przebudowę 
drogi gminnej – ulicy Jana Pawła II w Uniejo-
wie oraz na budowę kanalizacji deszczowej.
 Współdziałanie władz samorządów na-
szego powiatu nie tylko korzystnie wpływa 
na budowanie pozytywnych relacji wśród 

przedstawicieli pobliskich miast i gmin, ale 
przede wszystkim ma ono na celu wspólne 
dobro całej społeczności lokalnej. 

 Nowo otwarty odcinek drogi poświęcił pro-
boszcz parafii Brodnia, ks. Tadeusz Jankowski.

 W ramach zadania seniorzy mieli możli-
wość uczestniczyć w zajęciach nordic walk-
ing, zajęciach gimnastycznych, a także w wy-
jazdach: do kina, gdzie zrelaksowali się pod-
czas komedii pn. „Szkoła uwodzenia Czesła-

wa M.” i Teatru Powszechnego w Łodzi, 
gdzie uczestniczyli w spektaklu „Szalone no-
życzki”.
 Podsumowaniem projektu była uroczys-
ta Gala Aktywnego Seniora, podczas której 
każdy z uczestników otrzymał pamiątkowy 
dyplom oraz upominki. Uatrakcyjnieniem 
uroczystości był występ chóru męskiego „The 
Singing Heads”, po którym na wszystkich 
czekał poczęstunek.
 Głównym celem projektu była poprawa 
jakości życia osób w wieku emerytalnym, 
a także pobudzenie ich aktywności. Dzięki re-
alizacji projektu zawiązały się nowe znajo-
mości i przyjaźnie. Realizacja projektu moż-
liwa była dzięki dofinansowaniu Wojewody 
Łódzkiego.

 Wśród licznie zgromadzonych gości obec-
ni byli m.in. Paweł Bejda - Poseł na Sejm RP, 
Jolanta Zięba-Gzik - Członek Zarządu Woje-
wództwa Łódzkiego, Jakub Gajewski - Dyrek-
tor Departamentu Rolnictwa i Ochrony Śro-
dowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 
Małgorzata Kuna - Przewodnicząca Rady Po-
wiatu Poddębickiego, Ryszard Rytter - Staros-
ta Powiatu Poddębickiego, Krzysztof Woźniak 
- Wójt Gminy Zadzim, Radni Rady Powiatu 
Poddębickiego. 
 Podczas otwarcia zebrani mieli okazję do 
zwiedzenia wszystkich pomieszczeń, w któ-
rych znalazły się m.in. przedmioty własno-
ręcznie wykonane przez mieszkańców Zadzi-
mia. Obrazy, rzeźby, haftowane obrusy, wikli-

nowe wyroby oraz dekoracje florystyczne sta-
ły się ważnymi elementami wystroju wnętrza 
Izby. Na uroczystą atmosferę złożyły się także 
występy artystyczne zespołów śpiewaczych 
i wokalistów. Podziękowania skierowane do 
wszystkich twórców i uczestników projektu 
zbiegły się z wizytą Mikołaja i elfów, którzy 
podarowali gościom upominki. Po części arty-
stycznej, z racji zbliżających się Świąt Bożego 
Narodzenia - wszyscy obecni podzielili się o-
płatkiem, złożyli sobie życzenia oraz degusto-
wali wigilijne potrawy przygotowane przez 
członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zadzimia.
 Nowo powstała Izba Regionalna w Zadzi-
miu ma na celu zachowanie lokalnych tradycji 
i zwyczajów. Zebrane przez społeczność lo-

kalną przedmioty, 
pochodzące z daw-
niejszych czasów 
nie tylko stanowią 
ozdobę pomiesz-
czeń, ale przede 
wszystk im mają 
przyczynić się do 
zachowania i pie-
lęgnowania tradycji 
minionych pokoleń.

NOWA IZBA REGIONALNA W POWIECIE
W niedzielę, 11 grudnia br. w siedzibie Stowarzyszenia Przyjaciół Zadzimia miało miejsce uroczyste otwarcie 

Izby Regionalnej, które stało się uwieńczeniem realizowanego projektu "Prezentacja dorobku kulturalnego 

Zadzimia i okolic". Całe przedsięwzięcie dofinansowane zostało przez Zarząd Województwa Łódzkiego, w ra-

mach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego.

Podsumowano projekt 
dla aktywnych Seniorów

Projekt pn. „Wsparcie społeczne dla osób z niepełnosprawnością oraz 

osób w wieku emerytalnym” to kilkumiesięczne przedsięwzięcie 

zrealizowane przez Fundację „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego”, które 

przyciągnęło ponad pięćdziesięciu mieszkańców Powiatu Poddębickiego 

w wieku powyżej 60 roku życia.



 Spotkanie rozpoczął Starosta Poddębicki 
– Ryszard Rytter witając wszystkich obec-
nych, wśród których znalazł się m.in. Zastęp-
ca Komendanta Powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Poddębicach - st. kpt.  Wie-
sław Wydrzyński, p.o. Kierownika Powiato-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębi-
cach - Ilona Kubis–Kałucka, Członek Rady Po-
wiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódz-
kiego w Poddębicach - Robert Leśniewicz, 
Prezes OSP Sworawa – Wiesław Łopata, Soł-
tys Sołectwa Sworawa – Władysław Prośniak, 
Sołtys Sołectwa Tarnowa – Jan Kajszczak oraz 
Sołtys Mrowicznej i Golic – Mariusz Łopata.
 Podczas imprezy nie obyło się bez licznych 
zabaw i gier przygotowanych dla wszystkich 

dzieci i młodzieży. Animacje z chustą, liną czy 
kolorowym tunelem sprawiły wiele radości 
najmłodszym. Największe poruszenie wywo-
łała jednak wizyta Mikołaja, który wszystkim 
dzieciom rozdał prezenty w postaci paczek ze 
słodyczami. Dodatkową atrakcją okazała się 
możliwość zrobienia sobie pamiątkowego 
zdjęcia z Mikołajem. Po otrzymaniu słodkich 
upominków, chętni mogli również ozdobić 
sobie twarze kolorowymi rysunkami. W cza-
sie kiedy dzieci korzystały z licznych atrakcji, 
rodzice mieli okazję skorzystać z przygotowa-
nego poczęstunku.
 Spotkanie mikołajkowe uświetnił występ 
Natalii Osińskiej, wielokrotnej laureatki licz-
nych konkursów wokalnych nie tylko na 

szczeblu lokal-
nym, ale także 
ogólnopolskim.
Oprócz tego ze-
brani mieli także 
okazję do wspól-
nego kolędowa-
nia przy akompaniamencie akordeonu, 
na którym zagrał jeden z mieszkańców – Pan 
Jan Kwapis.
 Do okazjonalnego wystroju sali przyczyni-
ły się w dużym stopniu ręcznie wykonane oz-
doby świąteczne, których autorkami były Pa-
nie z okolicznych miejscowości. Rękodzieła 
w postaci m.in. bombek, stroików czy choinek 
z makaronu można było nie tylko podziwiać, 

ale też zakupić jako dekorację na nadchodzą-
ce Święta Bożego Narodzenia.

 Przygotowane atrakcje, poczęstunek dla 
gości, świąteczne występy czy wystawa ręko-
dzieł, to wszystko w całości przyczyniło się do 
wspólnego spędzenia czasu w miłej i przy-
jemnej atmosferze, za którą wszystkim obec-
nym serdecznie dziękujemy.

Mikołaj z wizytą w Sworawie
W dniu 9 grudnia br. w strażnicy OSP w Sworawie Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Fun-

dacja „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zorga-

nizowali powiatowe spotkanie mikołajkowe dla dzieci i rodzin z pobliskich miejscowości. 

Wśród zaproszonych gości znalazły się również rodziny zastępcze z terenu naszego powiatu.

 Projekt „Mówię, słucham, rozumiem” na-
zywany był przez uczestników roboczo „pro-
jektem radiowym”. Poprzez jego realizację 
beneficjenci nabyli podstawowych umiejęt-
ności, dzięki którym poprowadzili samodziel-
nie, najprawdziwsze audycje radiowe. W pla-
cówce zainstalowany został profesjonalny 

system radiowęzłowy, a uczestnicy do pro-
wadzenia audycji przygotowywali się pod-
czas tajemniczo brzmiących warsztatów: 
„Wdech–wydech”, „Info-portal”, „Poczytka”, 
„Nadawca–odbiorca” i „Radio Kanada”. 
Wszystko po to, aby lepiej zrozumieć, zinter-
pretować i dalej przekazać informacje, które 

słyszą każdego dnia, czy to z radia, internetu, 
telewizji czy prasy. Niezwykle ważną rzeczą 
w projekcie była umiejętność pozyskiwania 
rzetelnych informacji. Projekt radiowy dla 
niepełnosprawnych uczestników pełnił funk-
cję przede wszystkim edukacyjną, uwrażliwił 
w zakresie kultury, wiedzy muzycznej, anga-
żował w sprawy społeczne, uczył współpracy 
w grupie, a przede wszystkim pełnił funkcję 
medium jaką jest informacja i rozrywka. 

Zajęcia miały też za zadanie motywować do 
systematycznej pracy w różnych obszarach 
codziennego życia. Niewątpliwie największą 
atrakcją projektu były warsztaty pn. „Jak 
mówić po polsku?” z Moniką Andrzejczak – 
prezenterką telewizyjną, znaną jako pogo-
dynka z TVP INFO i TVP 3 Łódź. Jej wykształ-
cenie polonistyczne i logopedyczne, bogate 
doświadczenie telewizyjne dostarczyły „mło-
dym” radiowcom bezcennej wiedzy i z pew-
nością na długo zostaną w pamięci.

 Po zakończeniu projektu na mocy porozu-
mienia radiowęzeł będzie dalej służył uczest-
nikom zajęć Powiatowego Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Czepowie.
 Realizatorem projektu było stowarzysze-
nie Centrum Promocji Sportu i Rekreacji DRA-
GON. Stowarzyszenie każdego roku uatrak-
cyjnia czas podopiecznym z Czepowa. Tema-
tyka zajęć organizowanych przez CPSiR DRA-
GON zawsze wykracza poza ofertę czepow-

skiej placówki. Niepełnosprawni uczestnicy 
od wielu już lat dostają szansę udziału w nie-
codziennych formach terapeutycznych. 
Uczestniczyli już np. w profesjonalnych tre-
ningach karate, integracyjnych turniejach pił-
ki nożnej, zajęciach rękodzielniczych przy 
czerpaniu papieru i ceramice w Warsztatach 
Terapii Zajęciowej w Łęczycy, integracyjnych 
zajęciach artystycznych z dziećmi i młodzieżą 
z Zespołu Szkół w Uniejowie. Wszystkie ini-
cjatywy stowarzyszenia są po to, aby uczest-
nicy podejmowali się nowych ról społecz-
nych, nowych zadań, aby stawiali sobie ko-
lejne, nowe cele, a z zajęć czerpali dużo ra-
dości.
 Wsparcie finansowe na to zadanie radio-
we stowarzyszenie otrzymało w wyniku kon-
kursu ofert, ze środków Państwowego Fun-
duszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
będących w dyspozycji Województwa Łódz-
kiego. Projekt trwał od początku września do 
końca listopada. Wzięło w nim udział 15 
uczestników. Koordynatorem projektu był 
Mirosław Madajski, a zajęcia poprowadzili 
również: Katarzyna Kwiatosińska, Iwona No-
wak i Martyna Kaźmierczak.

„Mówię, słucham rozumiem” – taką nazwę nosił tegoroczny projekt, którego 

beneficjentami byli uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu Samo-

pomocy w Czepowie. 

Czepów ma swoje radio!!!

Członkinie Stowarzyszenia Promocji Niewiesza i Okolic oraz druhowie z jedno-

stki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niewieszu po raz kolejny zaprosili mieszkań-

ców na wspólną wieczerzę wigilijną, która odbyła się 10 grudnia br.

 Podczas Wigilii władze powia-
tu poddębickiego reprezentował 
Starosta Poddębicki - Ryszard Ryt-
ter. Spotkanie przy opłatku poprze-
dziła msza święta w Kościele para-
fialnym pw. Wszystkich Świętych 
w Niewieszu. W atmosferę Świąt 
Bożego Narodzenia wprowadził 
widzów koncert wykonany przez 
lokalną orkiestrę dętą w Niewie-
szu.

Spotkanie Wigilijne w Niewieszu „Z Mikołajem przez Europę i Świat”
6 grudnia br. uczniowie klasy IIId Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach 

odwiedzili przedszkolaków w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki 

w Niemysłowie oraz Miejskim Przedszkolu w Uniejowie.

 Krótko przedstawili dzieciom jak obchodzone są święta w różnych zakątkach świata. 
Mikołaje z różnych krajów na czele z polskim Mikołajem, rozdali przedszkolakom drobne 
upominki. Uczniowie przygotowali również kolędę, którą zaśpiewali w trzech językach oraz 
w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” przedstawili bajkę o Królowej Śniegu.

 Dzień pełen był pozytywnych wrażeń i na pewno zapisze się na długi czas w pamięci 
przedszkolaków i licealistów.



 Młodzież uczestniczyła w warsztatach 
i konsultacjach dotyczących zagadnień z eko-
nomii społecznej i jej powiązań ze zrówno-
ważonym rozwojem. Uczniowie diagnozo-
wali lokalne problemy społeczne i opracowa-
li własne projekty na rzecz otoczenia.
 Efektem tych działań były – przygotowa-
ne przez licealistów - warsztaty obejmujące 
zagadnienia z ekologii, segregacji śmieci, 

zdrowego trybu życia, programowania robo-
tów, problemów marnowania jedzenia, bez-
pieczeństwa na drodze - warsztaty przepro-
wadzone zostały w szkołach i przedszkolu 
z terenu powiatu poddębickiego. W ramach 
projektu szkoły 
w Zadzimiu, Por-
czynach, Pęcznie-
wie i Poddębicach 
zyskały zestawy 
edukacyjnych gier 
eko log icznych, 
kolorowe regały 
z książkami, kosze 
d o  s e g r e g a c j i 
śmieci, łazienko-
we suszarki do rąk 
czy stojaki na ro-
wery. W bibliote-
ce liceum udało 

się uruchomić akcję bookcrossingu (wolne 
książki), młodzież przeprowadziła na ulicach 
naszego miasta kampanię na temat odpo-
wiedzialnych zakupów rozdając torby ekolo-
giczne, a dzieci biorące udział w warsztatach 

otrzymywały ko-
lorowe upominki 
(odblaski, kalen-
darzyki, ołówki).
- Uczniowie bar-
dzo zaangażowa-
li się w swoje pro-
jekty i z entuzjaz-
mem obserwo-
wali ich efekty. 
Praca  metodą 
projektu to nauka 
w praktyce. Mło-
dzież sama wy-
biera obszar dzia-

łań (dzięki temu chętniej przy nich pracuje), 
planuje i dokumentuje działania, nawiązuje 
kontakty, rozdziela budżet i uczy się na bieżą-
co reagować na nieprzewidziane okoliczno-
ści i problemy. Nabywane w ten sposób 
umiejętności są przydatne i na studiach, 
i podczas pracy zawodowej – mówi Piotr Ko-
walczyk, prezes Stowarzyszenia Licealista.

 Udział w dofinansowanym na kwotę po-
nad 6000 zł projekcie to cenna lekcja odpo-
wiedzialności, pracy w zespole oraz umiejęt-
ności planowania i podziału zadań, ale to 
także poczucie satysfakcji po pozytywnie za-
kończonych akcjach i wzrost aktywności mło-
dych ludzi w różnych obszarach działań spo-
łecznych. Stowarzyszenie Licealista planuje 
już udział w kolejnych konkursach na dofi-
nansowanie programów dla młodzieży Lice-
um Ogólnokształcącego w Poddębicach. 

Licealiści z Poddębic działają na rzecz społeczności lokalnej

 Towar przeceniony nie podlega reklama-
cji – sprzedawca, który informuje o tym klien-
tów – łamie prawo. Kupując podczas wyprze-
daży, z ekspozycji i promocji, mamy takie sa-
me prawa, jak w przypadku zakupu po cenie 
regularnej.
 Może się jednak zdarzyć, że sprzedawca 
obniży cenę, ponieważ towar ma określoną 
wadę, o której zostaniemy poinformowani 
podczas dokonywania zakupu. W takiej sy-
tuacji nie możemy składać reklamacji wobec 
tej konkretnej wady, ale w przypadku zauwa-
żenia innych – możemy zgłosić reklamację.
 Kupując na wyprzedażach mamy prawo do:

1. prawdziwej informacji o wysokości 

obniżki;
organizowanie promocji poprzez sztuczne 
podwyższanie ceny wyjściowej i następnie jej 
obniżanie do poziomu zbliżonego do ceny re-

gularnej może zostać uznane za nieuczciwą 
praktykę rynkową, której stosowanie jest za-
kazane przepisami prawa. Pytajmy, spraw-
dzajmy (np. w internecie), ile zniżki oferuje 
nam sprzedawca oraz oceńmy, czy promocja 
jest naprawdę atrakcyjna;

2. zakupu towaru w korzystniejszej cenie;
w sytuacji, gdy przy kasie okaże się, że cena 
towaru jest wyższa niż na metce czy na półce 
– mamy prawo zakupić towar w niższej cenie;

3. zwrotu towaru zakupionego przez 

internet bez podania przyczyny w ciągu 

14 dni;
w terminie tym (liczonym od daty otrzymania 
towaru) mamy prawo do odstąpienia od 
umowy (wystarczy wysłać oświadczenie 
o odstąpieniu). Sprzedawca powinien zwró-
cić cenę towaru oraz koszty jego doręczenia 
nam (do wysokości odpowiadającej najtań-

szej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie 
przesyłki). Pamiętajmy, że w przypadku zaku-
pów w sklepie stacjonarnym – możliwość 
zwrotu pełnowartościowego towaru zależy 
od dobrej woli sprzedawcy (to on ustala zasa-
dy);

4. reklamacji wadliwego towaru (także 

pochodzącego z promocji); 
w sytuacji, gdy zakupiony przez nas towar 
okaże się wadliwy – mamy prawo reklamo-
wania go u sprzedawcy. Można to zrobić 
w ciągu 2 lat od wydania rzeczy. Możemy 
żądać naprawy lub wymiany towaru, obniże-
nia ceny, a nawet – jeśli wada jest istotna – 
odstąpić od umowy.
 W czasie sezonowych wyprzedaży powin-
niśmy pamiętać o kilku podstawowych zasa-
dach:
- 2 lata – tyle wynosi czas na zgłoszenie rekla-
macji. Reklamację składamy w sklepie, w któ-
rym zrobiliśmy zakupy, najlepiej na piśmie;
- 1 rok od momentu zauważenia wady – w ta-
kim czasie musimy zawiadomić sprzedawcę 
o tym, że produkt jest wadliwy;
- zwrot produktu, który po prostu nam się nie 
podoba – zależy tylko od dobrej woli sprze-
dawcy. Gdy oferuje możliwość zwrotu towa-
ru, sam określa warunki. Może żądać np. do-

łączenia opakowania, metek. W zamian – 
może zaproponować konsumentowi m.in. 
zwrot gotówki, wymianę czy bon na zakupy 
w tej samej sieci;
- dowód zakupu – jest konieczny do zgłosze-
nia reklamacji. Najprostszym jest paragon, 
który powinniśmy dostać od każdego sprze-
dawcy. Ponadto – dowodem zakupu może 
być potwierdzenie płatności kartą, wyciąg 
z konta, faktura, a nawet zeznania osób, które 
nam towarzyszyły podczas zakupów;
- gratisy muszą być bezpłatne. Zdarza się, że 
w rzeczywistości za taki prezent albo musimy 
zapłacić, albo okazuje się, że zakup towaru 
bez upominku jest znacznie bardziej opłacal-
ny, np. kupując w komplecie szczoteczkę i pa-
stę do zębów, zapłacimy więcej niż wtedy, 
gdy te same produkty weźmiemy osobno. 
Pamiętajmy, że towar oznaczony jako gratis 
musi być bezpłatny;
- reklamacja wyłącznie z pudełkiem – nie; 
opakowanie nie jest konieczne do złożenia 
reklamacji, dlatego sprzedawca nie może go 
wymagać od klienta.
 Życzę więc rozważnych i udanych zakupów. 

Wioletta Świt-Pawlak
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

rzecznik@poddebicki.pl, tel. 513 023 785

Pracowicie minęła jesień grupie 40 lice-

alistów z Poddębic. Uczniowie przez 

trzy miesiące realizowali działania pro-

jektu „Działamy lokalnie, myślimy glo-

balnie” współfinansowanego w ramach 

programu polskiej współpracy rozwojo-

wej Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

RP, prowadzonego przez Stowarzysze-

nie Licealista działające przy liceum 

ogólnokształcącym.

Czarny Piątek (ang. Black Friday), przypadający w tym roku 25 listopada, rozpoczął se-

zon świątecznych zakupów, w którym sprzedawcy zachęcają klientów różnymi pro-

mocjami i obniżkami cen. Czy można reklamować towar kupiony w obniżonej cenie? 

Co zrobić, jeśli cena przy kasie okaże się wyższa niż na metce? 

 Drzewa przeznaczone do wycinki są oznaczone numera-
mi w kolorze pomarańczowym i żółtym w miejscowościach: 
Łążki, Biała Góra, Nowa Wieś, Sędów, Spędoszyn, Światonia, 
Busina Kolonia, Pudłów Nowy, Pudłówek, Góra Bałdrzy-
chowska, Tumusin, Kobylniki, Bronów, Zdrzychów, Dalików, 
Sarnów, Dąbrówka Woźnicka, Brudnów, Psary, Woźniki, Ru-
da Jeżewska, Dąbrówka, Charchów Księży, Zalesie, Kłoni-

szew, Małyń, Plewnik II, Wola Pomianowa, Borki Drużbiń-
skie, Kraczynki i Rudniki.
 Informację o wartości każdej sztuki drzewa będzie można 
uzyskać osobiście w Wydziale Dróg, Starostwa Powiatowego 

w Poddębicach lub pod nr telefonu (43) 678 78 85, (43) 678 

78 21, po podaniu numeru drzewa i miejscowości.
 Wniosek o zakup drzew z podaniem numeru i miejscowo-

ści oraz oświadczenie o wykorzystaniu drewna do celów 
opałowych należy składać na adres: Zarząd Powiatu w Pod-
dębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16 jak najszybciej - 
sprzedaż będzie realizowana do wyczerpania zasobów.
 W celu ułatwienia kontaktu prosimy o podanie w zgło-
szeniu numeru telefonu zainteresowanego.
 Wykaz drzew wraz z cenami, wniosek i oświadczenie do-
stępne są na stronie www.poddebicki.pl

 Jednocześnie informujemy, że po stronie Powiatu pozo-
stanie ścięcie drzewa. Pozostałe roboty polegające na okrze-
saniu gałęzi, wywozie pozyskanego drewna (kłoda, konary, 
gałęzie) oraz uporządkowanie terenu pozostają po stronie 
nabywcy. Całość prac należy wykonać w ciągu 14 dni od ścię-
cia drzewa.

 Z każdym zainteresowanym zakupem zostanie spisana 
stosowna  umowa, w której określone będą szczegółowe 
warunki.

 Tanie drewno!!!
Skorzystaj z okazji

Zarząd Powiatu w Poddębicach informuje o możliwości zakupu drewna opałowego, 

po korzystnej cenie z drzew rosnących przy drogach powiatowych.



Niecodzienny widok spotkał uczniów idących na lekcje do szkoły we wtorkowy 

dzień. „Policyjny Mikołaj” udzielał porad związanych z bezpieczeństwem na dro-

dze oraz rozdawał upominki i odblaski.

6 grudnia br. poddębiccy policjanci wraz ze swym Mikołajem „stróżowali” pod Zespołem Szkół 
w Zadzimiu. W ramach akcji profilaktycznej uczniowie z rąk stróżów prawa otrzymali upominki 
i elementy odblaskowe ufundowane przez WORD z Sieradza. 
Podczas wręczania upominków Mikołaj wraz z policjantką 
przekazywali cenne informacje na temat bezpieczeństwa 
w drodze do i ze szkoły, jak również życzyli wszystkim bez-
piecznych Świąt.

[oprac./sporz. mł. asp. Bożena Olejniczak tel. 695-406-267]

 Do Biblioteki licznie przybyła młodzież 
z gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych 
z powiatu poddębickiego wraz z  nauczycie-
lami oraz zaproszeni goście: Pani Krystyna 
Godzińska – Radna Powiatu Poddębickiego, 
Pani Dorota Kubiak – Z-ca Naczelnika Wy-
działu Kultury, Oświaty i Pomocy Społecznej 
Starostwa Powiatowego w Poddębicach,  
Pani Renata Dzieciątkowska – Kierownik Bib-
lioteki Pedagogicznej w Sieradzu Filia w Pod-
dębicach, Pani Edyta Michalska – Kierownik 
KRUS w Poddębicach, Pani Izabela Pietrasik – 
Dyrektor Zespołu Szkół w Zadzimiu, Pani Ha-
lina Ryman – Kierownik Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Zadzimiu oraz Pani Barbara Pa-
wełczyk – Kierownik Gminnej Biblioteki Pub-
licznej w Pęczniewie.
 Komisja konkursowa, w składzie: Pani 
Dorota Kubiak, Renata Dzieciątkowska oraz 

Monika Przybyła przyznała następujące miej
sca:
w grupie wiekowej młodzież gimnazjalna: 
I miejsce: Julia Winnicka (Gimnazjum w Unie-
jowie); II miejsce ex aequo: Patryk Wójcik 
(Gimnazjum w Poddębicach), Lidia Tomaszak 
(Gimnazjum w Uniejowie); III miejsce ex 
aequo: Justyna Mizera (Gimnazjum w Poddę-
bicach), Izabela Szymczak (Gimnazjum w Za-
dzimiu). Wyróżnienie zdobyły: Karolina Mar-
szałek (Gimnazjum w Poddębicach) oraz Na-
talia Rękawiecka (Gimnazjum w Zygrach).

w grupie wiekowej młodzież 
ponadgimnazjalna:
I miejsce ex aequo: Jarosław Miszczak  (ZSP 
w Poddębicach), Martyna Wachela (ZSP 
w Poddębicach); II miejsce: Marta Morańda 
z LO w Poddębicach; III miejsce: Adam Pig-

łowski  (LO w Poddębicach). Wyróżnienie 
zdobyła Angelika Kurcbuch z ZSP w Poddębi-
cach.
 Wszyscy finaliści zostali nagrodzeni dy-
plomami oraz nagrodami książkowymi ufun-
dowanymi przez Starostwo Powiatowe 
w Poddębicach oraz Przemysława Jaszczaka 
– Radnego Rady Miejskiej w Poddębicach, 
a także słodkim upominkiem przekazanym 
przez Krystynę Godzińską – Radną Powiatu 
Poddębickiego.
 Na koniec spotkania Pani Edyta Michal-

ska – kierownik KRUS w Poddębicach wygło-
siła pogadankę na temat zagrożeń podczas 
pracy w gospodarstwach rolnych skierowa-
ną dla osób pracujących, ale także zamiesz-
kujących tereny wiejskie oraz rozdała laurea-
tom konkursu materiały z zakresu bhp zwięk-
szające ich bezpieczeństwo w miejscu za-
mieszkania.
 Dziękujemy sponsorom za ufundowanie 
nagród, a laureatom za tak liczny udział 
w konkursie.

„Moja Mała Ojczyzna”
9 grudnia br. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Poddębicach odbył się uroczysty Finał 
XVI edycji Konkursu Recytatorskiego pt. "Moja Mała Ojczyzna", zorganizowany przez Staro-
stwo Powiatowe w Poddębicach oraz Powiatową Bibliotekę Publiczną w Poddębicach. 

 Mieszkańcy Powiatu Poddębickiego brali 
udział w bezpłatnych szkoleniach z zakresu 
przedsiębiorczości, podstaw prowadzenia 
działalności gospodarczej, podstaw obsługi 
komputera, a także rachunkowości i księgo-
wości. Partnerem projektu była firma JTI Pol-
ska z Gostkowa Starego.
 Zajęcia odbywały się od października do 
grudnia br. i składały się z trzech modułów. 
Pierwszy obejmował zajęcia z podstaw ob-
sługi komputera. Drugi składał się ze szkoleń 
związanych z zasadami tworzenia i zakłada-
nia własnej działalności gospodarczej, reje-

stracji CEiDG, REGON, NIP, ZUS, podstawami 
finansowymi i podatkowymi prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej, a także 
budowania strategii marketingowych i rekla-
my. Moduł trzeci składał się natomiast z zajęć 
z rachunkowości i księgowości skierowanych 
do organizacji pozarządowych.
 W ramach projektu odbyły się również 
konsultacje indywidualne z pracownikiem 
Powiatowego Urzędu Pracy, gdzie można by-
ło uzyskać informacje na temat: możliwości 
pozyskania dofinansowania na utworzenie 
własnej działalności, form wsparcia dla przy-

szłych właścicieli firm, procedur, kwot dotacji 
na poszczególne elementy związane z założe-
niem i prowadzeniem działalności, wymo-
gów jakie należy spełnić by otrzymać wspar-
cie finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy 
czy unijne.
 Podczas zakończenia Starosta Poddębicki 
– Ryszard Rytter oraz Prezes Fundacji „Inicja-
tywy Powiatu Poddębickiego” – Jadwiga Za-
gozda złożyli podziękowania na ręce Pana 
Adriana Jabłońskiego - przedstawiciela JTI 

Polska. Projekt stanowił kontynuację zaanga-
żowania firmy na rzecz lokalnej społeczności, 
która niejednokrotnie wspiera inicjatywy po-
dejmowane przez organizacje z terenu nasze-
go powiatu.
 Miłym akcentem uroczystości było wrę-
czenie nagród rzeczowych dla wszystkich 
uczestników projektu, którzy podczas przygo-
towanego poczęstunku mieli okazję na wy-
mianę doświadczeń i wspólne spędzenie cza-
su.

Projekt „Poddębicka Akademia Przedsiębiorczości” już zakończony
 14 grudnia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poddębicach od-

było się uroczyste zakończenie projektu szkoleniowego pod nazwą „Pod-

dębicka Akademia Przedsiębiorczości”. 

Mikołaj na drodze


