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Trwają prace 
na drogach 

Rekordowa liczba uczestników wzięła udział w tegorocznej, 11. Wojewódzkiej Olimpia-
dzie dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2016” w Łodzi. W tego-
rocznej edycji czepowianie w klasyfikacji „NAJLEPSZA DRUŻYNA” ponownie okazali się 
najlepsi. Gratulacje najlepszej drużynie 
złożyły m.in. Jolanta Zięba-Gzik oraz 
Anna Mroczek. 
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Rozpoczęły się prace modernizacyjne na jednym 
z najdłuższych odcinków drogowych, który znalazł 
się na liście rankingowej wniosków Wojewody 
Łódzkiego i otrzymał dofinansowanie.

Realizacja zadania pn. „Remont dróg powiatowych na odcinku 
Wartkowice – Sędów – Karnice – Niewiesz – Lipnica” jest możli-
wa dzięki zakwalifikowaniu się naszego samorządu do dofinan-
sowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej in-
frastruktury drogowej na lata 2016–2019. Całkowita wartość 
przedsięwzięcia wynosi prawie 4 mln zł, z czego połowa po-
chodzi z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. Po-
zostałe środki to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Łódzkiego, wkład własny powiatu oraz środki gmin 
Poddębice i Wartkowice.

Zakres prac realizowany w partnerstwie z gminami Poddębice 
i Wartkowice obejmuje przebudowę ponad 16 km dróg na od-
cinku Wartkowice – Sędów – Karnice – Niewiesz – Lipnica.

Ponadto zmodernizowane zostaną parkingi i chodniki w miej-
scowościach Wartkowice i Niewiesz. Na całym odcinku odno-
wione zostanie również oznakowanie pionowe i poziome, które 
w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo użytkowników 
drogi.

Kolejnym sukcesem jest uzyskanie dofinansowania na drugi zło-
żony wniosek. 3,6 km drogi to odcinek od Siedlątkowa do 
Pęczniewa, który będzie przebudowany także w ramach Pro-
gramu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016 – 2019. Zakres prac realizowany w partnerstwie 
z gminą Pęczniew obejmuje zmodernizowanie nawierzchni 
z tzw. „betonówki” na nawierzchnie asfaltową oraz wydzielenie 
zatoczek dla autobusów. Całkowita wartość zadania to prawie 
1,2 mln zł, przy czym dotacja celowa z budżetu państwa wy-
nosi ponad 580 tys. zł. Pozostałe środki to wkład własny po-
wiatu oraz środki gminy Pęczniew. Zakończenie prac planowa-
ne jest do końca września tego roku. 

Czepów po raz trzeci z Pucharem

II Targi Aktywnego i  Zdrowego Seniora 
z udziałem Powiatu Poddębickiego

 W  dniach 20-21 maja 2016 roku Powiat 
Poddębicki uczestniczył w II Targach Ak-
tywnego i Zdrowego Seniora w Centrum 
Handlowym Sukcesja w Łodzi organizo-
wanych przez Międzynarodowe Targi Łódz-
kie. Głównym celem udziału w wydarzeniu 
była promocja rehabilitacji i balneologii ja-
ko marki turystyki zdrowotnej Powiatu 
Poddębickiego.
 W ciągu dwóch dni targów seniorzy za-
poznali się z ofertą: producentów sprzętu 
medycznego, firm farmaceutycznych, 
ośrodków rehabilitacji, uzdrowisk, organi-
zacji społecznych, socjalnych i  pozarządo-
wych. Wśród wystawców były także firmy 
prezentujące sprzęt rehabilitacyjny, ortope-

dyczny, środki pielęgnacyjne oraz zdrową 
żywność.
 Na stoisku Powiatu Poddębickiego 
wszyscy zainteresowani mogli uzyskać 
szczegółowe informacje dotyczące funkcjo-
nowania prężnie działającego poddębic-
kiego szpitala, w szczególności oddziału re-
habilitacji i zastosowania wód termalnych 
w lecznictwie, a także poznać atrakcje tu-
rystyczne wszystkich gmin Powiatu Pod-
dębickiego.
 Udział w targach jest kontynuacją dzia-
łań podejmowanych w ramach zakończo-
nego już projektu pn. „Rehabilitacja 
balneologiczna marką turystyki zdrowotnej 
powiatu poddębickiego”.



 Do udziału zgłosiło się… 58 War-
sztatów Terapii Zajęciowej i Środo-
wiskowych Domów Samopomocy 
z terenu województwa łódzkiego. 
Łącznie do rywalizacji sportowej 
przystąpiło 566 zawodników, 
w tym zawodnicy poruszający się 
na wózkach inwalidzkich oraz po-
nad 200 opiekunów i wolontariu-
szy. Wśród rozgrywanych konku-
rencji znalazły się m.in.: biegi (na 50 
m, 100 m, 200 m, 400 m), skok w dal 
z rozbiegu, pchnięcie kulą, rzut piłeczką 
palantową, skok w dal z miejsca, 

wyścig na wózkach inwalidzkich, 
rzut piłeczką palantową z wózka, 
pchnięcie kulą z wózka.
 Podczas zmagań sportowych, 
uczestników wspierali zaproszeni 
goście: Jolanta Zięba-Gzik - członek 
Zarządu Województwa Łódzkiego, 
Anna Mroczek - Dyrektor Regional-
nego Centrum Polityki Społecznej 
w Łodzi, Władysław Skwarka - Dy-
rektor Łódzkiego Oddziału Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, Ewa Ści-
borska – Rzecznik Osób Niepełno-

sprawnych Urzędu Miasta Łodzi, 
Bożenna Piotrowicz - Przewodni-
cząca Wojewódzkiej Społecznej Ra-
dy ds. Osób Niepełnosprawnych, 
przedstawiciele Straży Miejskiej 
w Łodzi: Piotr Czyżewski - p.o. za-
stępcy komendanta ds. prewencji 
oraz Artur Krajewski - zastępca ko-
mendanta ds. administracyjno– 
technicznych, bryg. Tomasz Lewan-
dowski – zastępca naczelnika Wy-
działu kontrolno – rozpoznawczego 
Komendy Wojewódzkiej Państwo-
wej Straży Pożarnej w Łodzi.

 Olimpiadę corocznie organizuje 
Regionalne Centrum Polityki Spo-
łecznej w Łodzi. Za każdym razem 
z powodzeniem startują w niej po-
dopieczni Powiatowego Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Cze-
powie. Udział traktują jako dosko-
nałą okazję sprawdzenia swoich 
sportowych umiejętności, nawiąza-
nia nowych znajomości, a nawet 
przyjaźni z innymi sportowcami.
 Każdego roku sportowcy z Cze-
powa walczą z dużym zaangażowa-
niem w konkurencjach indywidual-
nych, jednak największe emocje 

wzbudza rywalizacja drużynowa 
o „Puchar Marszałka”. Aby zdobyć 
to trofeum ważne jest zaangażowa-
nie wszystkich zawodników i zaję-
cie przez nich jak najwyższych 
miejsc.
 W tegorocznej edycji czepowia-
nie w klasyfikacji „NAJLEPSZA DRU-
ŻYNA” ponownie okazali się najlep-
si, a w nagrodę otrzymali wspom-
niany Puchar Marszałka Wojewódz-
twa Łódzkiego. Wcześniej podobny 
wynik wywalczyli w 2012 roku w 
Łasku i w 2015 roku w Uniejowie. 

Trzeci triumf to olbrzymi sukces 
uczestników zajęć w PŚDS w Czepo-
wie, którzy poprzez systematyczną 
pracę pod okiem trenerów ciągle 
utrzymują wysoki poziom sprawno-
ści i motywacji. Każdego roku przy-
bywa konkurentów do medali, 
a rywalizacja jest coraz bardziej za-
cięta. W drużynie z Czepowa pono-
wnie niezawodni okazali się biega-
cze. Krzysztof Kmiecik (biegi krótkie, 
skok w dal), Damian Berczyński 
i Dagmara Berczyńska (biegi śred-
nie), to nadal wojewódzka czołów-
ka!

 Puchar dla najlepszej drużyny na 
obiektach sportowych Szkoły Mis-
trzostwa Sportowego w Łodzi wy-
walczyli: Dagmara Berczyńska, Da-
mian Berczyński, Krzysztof Kmiecik, 
Marzena Tomczyk, Emilia Olejnik, 
Radosław Kos, Sylwia Pietrzak, Jo-
anna Grubska, Piotr Tarcz, Anna 
Świątczak, Monika Ziarkowska, 
Beata Szczepaniak, Paweł Bielaw-
ski, Katarzyna Łukaszewska, Piotr 
Grabarczyk, Agnieszka Wesołow-
ska.

Rekordowa liczba uczestników wzięła udział w tegorocznej, 11. Wojewódzkiej Olimpiadzie 
dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2016” w Łodzi.

Czepów po raz trzeci z Pucharem Marszałka

Turniej piłki nożnej o Puchar Komendanta
31 maja 2016 roku w Hali sportowej Gimnazjum w Poddębicach odbył się Turniej piłki 

nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach. To już VI Edycja tego 

wydarzenia sportowego, które jest organizowane na terenie Poddębic. Impreza ta zo-

stała wpisana w założenia Programu prewencyjnego „Profilaktyka społeczna w powie-

cie poddębickim na lata 2016-2018” oraz kampanii „Wspólne Osiedla”. Organizatorem 

zawodów była Komenda Powiatowa Policji w Poddębicach we współpracy ze Staro-

stwem Powiatowym oraz Dyrekcją Gimnazjum w Poddębicach. Patronat nad tym przed-

sięwzięciem objął Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi oraz Starosta Poddębicki. 

 Do udziału w Turnieju zapro-
szono przedstawicieli lokalnych sa-
morządów, instytucji pozarządo-
wych oraz Dyrektorów Gimnazjów 
z gmin powiatu. Zawodnicy z I klas 
Gimnazjów z terenu powiatu pod-
dębickiego, walczyli o zaszczytne 
miejsca turniejowe. Zawodnicy 
przyjechali wraz ze swoimi 20-oso-
bowymi grupami kibiców, którzy 

poprzez aktywne kibicowanie po-
magali swoim drużynom. Drużyny 
w składach 10-osobowych grały 
w systemie 10-minutowym. Nad 
prawidłowym przebiegiem rozgry-
wek czuwał sędzia sierż. Bartosz 
Stelmasiak - policjant KPP Poddę-
bice.
 Obsługę logistyczną zapewnili 
uczniowie z klas o profilu policyj-

nym z RCKU w Wojsławicach. Za-
wody zakończył występ Orkiestry 
OSP Poddębice pod batutą kapel-
mistrza Krzysztofa Kozińskiego. 
Wręczenia Pucharów, dyplomów 
oraz nagród rzeczowych dla zwy-
cięskich drużyn dokonali: Wicesta-
rosta Powiatu Poddębickiego, 
p.o Komendant Powiatowy Policji 
w Poddębicach oraz Prezes Ner 
Poddębice.
 Zaszczytne I miejsce zdobyli za-
wodnicy z Gimnazjum w Uniejowie. 

II miejsce zajęli zawodnicy z Pod-
dębic, a III zawodnicy z Domanie-
wa. W kategorii „Najlepsza Grupa 
Kibica” zwyciężyła grupa z Gimna-
zjum w Poddębicach, która otrzy-
mała zaszczytny Puchar. 
 W kolejności uhonorowano na-
grodami rzeczowymi i dyplomami: 

Najlepszego Strzelca – Dawida 
Graczyka z Gimnazjum w Uniejo-
wie, Bramkarza – Wiktora Warpe-
chowskiego z Gimnazjum w Pod-
dębicach, a także wszystkie druży-
ny, które brały udział w turnieju.
 Fundatorami poszczególnych 
nagród byli: Starosta Poddębicki-
Ryszard Rytter, Przewodnicząca Ra-
dy Powiatu Poddębickiego Małgo-
rzata Kuna, p.o Komendant Powia-
towy Policji w Poddębicach mł. 
insp. Krzysztof Kotkowski, Bur-
mistrz Poddębic Piotr Sęczkowski 
oraz Prezes Ner Poddębice Roman 
Morawski.
 Turniej był wspaniałą okazją do 
promowania właściwych zacho-
wań pomiędzy samymi zawodnika-
mi podczas rozgrywek, jak i prawi-
dłowych postaw grup kibica obec-
nych na zawodach.

[KPP Poddębice 
st. asp. Elżbieta Tomczak] 



 Wszystkie przybyłe z Publicznego Przed-
szkola w Poddębicach dzieci przywitał Wice-
starosta Poddębicki – Piotr Binder oraz Naczel-
nik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zew-
nętrznych i Strategii Powiatu – Przemysław 

Jaszczak. 
 Zarówno odwiedziny, jaki i przygotowane 
przez Starostwo upominki w postaci balonów 
i cukierków sprawiły dzieciom wiele radości.

W Dniu Dziecka najmłodsi mieszkańcy Powiatu Poddębickiego 

odwiedzili Starostwo Powiatowe w Poddębicach.

 W spotkaniu uczestniczyli: Dorota Kubiak 
– Z-ca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Pomocy 
Społecznej, Oświaty i Kultury w Starostwie 
Powiatowym w Poddębicach, Bożena Mi-
chalska – Dyrektor Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Poddębicach, Krystyna Go-
dzińska – Radna Powiatu Poddębickiego, dy-
rektorzy i kierownicy miejskich i gminnych 
bibliotek publicznych, bibliotekarze pracują-
cy w tychże bibliotekach, a także sympatycy 
i przyjaciele biblioteki.

 Po powitaniu gości i uczestników spotka-
nia, głos zabrała Pani Dorota Kubiak, która 
złożyła zgromadzonym bibliotekarzom ży-
czenia z okazji ich święta oraz podziękowała 
za ich pracę na rzecz upowszechniania czy-
telnictwa i kultury. Następnie w imieniu Sta-
rosty Poddębickiego – Ryszarda Ryttera wrę-
czyła listy gratulacyjne i kwiaty wszystkim 
bibliotekarzom. Bibliotekarze otrzymali tak-
że życzenia od Pani Krystyny Godzińskiej oraz  
Pani Bożeny Michalskiej.

 Wydarzeniem towarzyszącym Dniu Bib-
liotekarza było spotkanie autorskie z Moniką 
Sawicką, pisarką, dziennikarką, prezesem 
fundacji „VADE-MECUM – chodź ze mną” im. 
Sandry Brędowskiej.
 Uroczystość przebiegła w niezwykle mi-
łej i serdecznej atmosferze i była świetną 

okazją do wymiany doświadczeń wśród bib-
liotekarskiego środowiska.
 Organizatorzy serdecznie dziękują wszy-
stkim za zaangażowanie, pomoc, obecność 
i wspólne świętowanie Dnia Bibliotekarza 
i Bibliotek. 

[Edyta Durka]

Dzieci odwiedziły Starostwo

Dzień Bibliotekarza
12 maja br. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Poddębicach 

bibliotekarze z powiatu poddębickiego świętowali Dzień Bibliotekarza 

i Bibliotek. Uroczyste spotkanie zorganizowano przy współpracy 

Starostwa Powiatowego  w Poddębicach.

 Obchody rozpoczęto przypomnieniem bogatej historii zespołu. Wszystko zaczęło się 15 lat 
temu, kiedy to z inicjatywy Pana Bogdana Sroczyńskiego rozpoczęto pierwsze próby i kompleto-
wanie składu. Przez lata zespół uświetniał swoją obecnością uroczystości w gminie Pęczniew 
i poza jej granicami. Następnie dostojne Jubilatki przedstawiły swój wieloletni dorobek arty-
styczny, a po występie przyszedł czas na życzenia, gratulacje oraz okolicznościowe prezenty. 
Wśród składających gratulacje znaleźli się m.in. Piotr Binder Wicestarosta Poddębicki oraz 
Błażej Dudziński Radny Powiatu Poddębickiego. 
 Podczas spotkania swój ludowy repertuar zaprezentowały także pozostałe zespoły ludowe 
z terenu gminy tj. „Sobótki” i „Jarzębina” oraz zaprzyjaźniona kapela „Ozorkowianie” z Ozorko-
wa. Jubileusz był również okazją do poświęcenia i otwarcia placu zabaw wybudowanego przy 
strażnicy w Luboli. Plac ten powstał dzięki pozyskaniu przez druhów z jednostki OSP Lubola 
środków w ramach konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam” organizowanego przez 
Bank Zachodni WBK. Druhom gratulujemy cennej inicjatywy, a naszym Jubilatkom życzymy wie-
lu sukcesów artystycznych oraz kolejnych wspaniałych jubileuszy. Jubileusz Zespołu „Lubolanki”

W sobotnie popołudnie, 21 maja br., Panie z Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Lubolanki” obchodziły jubileusz 15-lecia działalności kulturalnej.

 W niedzielę 29 maja br. Starosta Poddę-

bicki – Ryszard Rytter oraz Wicestarosta – 

Piotr Binder uczestniczyli w obchodach 

z okazji Dnia Dziecka organizowanych 

w  Klementowie oraz Górze Bałdrzycho-

wskiej.

 Dla milusińskich tego dnia przygoto-

wano wiele atrakcji m.in. pokazy sprzętu 

pożarniczego, policyjnego, malowanie 

twarzy, a także wiele konkursów i gier.

 Starostowie wszystkim zgromadzonym 

dzieciom życzyli samych radosnych dni, 

uśmiechu na twarzy i spełnienia wszyst-

kich marzeń.

Dzień Dziecka w Klementowie 
i Górze Bałdrzychowskiej



 Sprzyjająca aura, długie weekendy i zbliżające się 
wakacje spowodowały podjęcie działań profilaktycz-
nych ukierunkowanych na bezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży. Policjanci z Poddębic spotykali się z grupą 
uczniów oraz ich rodzicami na prelekcjach oraz festy-
nach rodzinnych zorganizowanych w ramach Dnia 
Dziecka. Podczas spotkań uczniowie z klas podstawo-
wych i gimnazjalnych, a także ich rodzice wysłuchali 
fachowych porad dotyczących bezpieczeństwa 
w szkole i w domu, a także poznali zagadnienia zwią-
zane z bezpieczeństwem na drodze. Tutaj główną 
uwagę skupiono na zagadnieniach związanych z bez-
pieczeństwem tzw. „niechronionych” uczestników ru-
chu, gdzie poruszono tematykę związaną z bezpie-
czeństwem pieszych i rowerzystów omawiając przy 
tym w szczególności aspekty związane z noszeniem 
elementów odblaskowych. Ponadto omówiono zasa-
dy bezpiecznego zachowania w trakcie jazdy autobu-
sem i samochodem, zachowań w przypadku ataku psa 
oraz poruszono temat związany z osobami obcymi.
 Starsza grupa uczniów poznała zagadnienia z za-

kresu cyberprzestęczości, a także wybranych aspek-
tów z ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.
 Na zakończenie każdego ze spotkań przypomnia-
no dzieciom i ich 
opiekunom o za-
sadach bezpiecz-
nego wypoczyn-
ku nad wodą oma-
wiając zagadnie-
nia związane z tzw. „dzikimi kąpieliskami”, a także po-
ruszono temat dotyczący bezpieczeństwa dzieci pod-
czas prac polowych. 
 Podczas festynów rodzinnych wszyscy uczestnicy 
mieli niecodzienną okazję poznać tajniki służby poli-
cjantów oraz obejrzeć akcesoria policyjne.

[KPP Poddębice st. asp. Elżbieta Tomczak] 

Bezpieczne Wakacje

Zbliżają się wakacje, więc czas pomyśleć o wspólnym bezpieczeństwie. Policjanci z Pod-

dębic w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”, kontynuują cykl spotkań z uczniami szkół 

w powiecie poddębickim oraz uczestniczą w festynach rodzinnych. Tym razem stróże 

prawa spotkali się z grupą dzieci i ich rodzicami w Dalikowie, Klementowie i Górze Bał-

drzychowskiej.

Podczas konferencji Powiat Poddębicki re-
prezentował Starosta – Ryszard Rytter, który 
w trakcie wystąpień przedstawił historię szpi-
tala, a także rezultaty i efekty przystąpienia 
Powiatu do rządowego „Planu B”. Wiele miej-
sca poświecił planom związanym z rozwo-
jem Poddębickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o., 
umożliwiającym wykorzystanie wód geoter-
malnych w  lecznictwie i  balneologii.

W trakcie spotkania Ordynatorów Od-
działów Pediatrycznych/Dziecięcych woje-
wództwa łódzkiego omawiano m.in. aktual-
ne rekomendacje leczenia zakażeń układu 
moczowego u dzieci, aktualne problemy do-
tyczące funkcjonowania oddziałów pedia-
trycznych regionu łódzkiego, a także funkcjo-

nowanie Oddziału Pediatrycznego w Poddę-
bickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Neonatolodzy natomiast przeanalizowali 
zmiany w Europejskim Systemie Zarządzania 
RDS w zakresie neonatologii, a także zagad-
nienia związane z niewydolnością krążenia 
u noworodków. Podczas spotkania rozważa-
no również wskazania do stosowania kofeiny 
w okresie noworodkowym.

Obie konferencje były okazjami do wy-
miany doświadczeń i podzielenia się włas-
nymi spostrzeżeniami, a także zasięgnięcia 
opinii od Konsultantów Wojewódzkich i Re-
gionalnych w dziedzinie pediatrii i neona-
tologii. 

Spotkania kadry kierowniczej 
Oddziałów Pediatrycznych 
i Neonatologicznych 
województwa łódzkiego
Przełom maja i czerwca br. obfitował w spotkania z Ordynatorami 

Oddziałów Pediatrycznych oraz Oddziałów Neonatologicznych 

województwa łódzkiego, które organizowane były 

w renesansowym Pałacu w Poddębicach.



W dniach 7-8.06.2016 r. w Porad-

ni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Poddębicach odbyła się I edycja 

konkursu logopedycznego „Wier-

szyki łamiące języki”.
Celem konkursu było promowanie po-

prawności językowej, rozwijanie ekspresji 
twórczej, w tym uzdolnień recytatorskich.

Konkurs adresowany był do dzieci przed-
szkolnych oraz uczniów klas I-II szkół podsta-
wowych z terenu działania Poradni.

Do konkursu zgłoszono 46 uczestników 
z 18 placówek oświatowych. W związku z du-
żą ilością zgłoszeń zaistniała potrzeba zor-
ganizowania konkursu w dwóch terminach.

Mali artyści z powodzeniem zaprezento-
wali się Komisji Konkursowej (Edyta Durka, 
Katarzyna Kaczmarek, Magdalena Binder, 
Ewa Burska oraz Milena Spychalska -Czech).

Laureatami zostali: Hanna Łuczak (I miej-

sce), Piotr Piaseczny (II miejsce), Alina Peł-
czyńska (III miejsce), Blanka Sęczkowska i An-
toni Burski – wyróżnienia oraz Iga Kubisiak 
(I miejsce), Marta Powłoka (II miejsce), Kor-
nelia Kosicka (III miejsce), Daria Pająk i Oliwia 
Gibowska - wyróżnienia, a także Tomasz 
Duda (I miejsce), Franciszek Chołys (II miej-
sce), Jaśmina Tomczyk (III miejsce), Mikołaj 
Nawrocki, Antonina Mikołajczyk – wyróżnie-
nia. 

Za wysiłek, zaangażowanie, ciekawą re-
cytację postanowiono nagrodzić dzieci dyplo-
mami ,  ko lorowymi  p i łkami ,  pięknie 

ilustrowanymi książkami, 
malowankami, kredkami, 
koszulkami, bidonami, skar-
bonkami itp.

Żaden z uczestników naszego konkursu 
nie wyszedł bez upominku. W oczekiwaniu 
na werdykt dzieci i ich opiekunowie zostali 
uraczeni słodkim poczęstunkiem.
 Serdecznie dziękuję Jurorom oraz funda-
torom nagród: Starostwu Powiatowemu 
w Poddębicach, Bankowi Spółdzielczemu 
w Poddębicach, Powiatowej Bibliotece Pub-
licznej w Poddębicach, Nadleśnictwu w Pod-

dębicach, pani Milenie Spychalskiej – Czech.
 Fundatorem nagród była również nasza 
placówka. Nad organizacją i przebiegiem 
konkursu czuwała pani Milena Spychalska – 
Czech.
 Zapraszamy do udziału w II edycji Kon-
kursu – za rok!

Bożena Michalska – dyrektor Poradni

Konkurs dla Maluchów w Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej 
w Poddębicach

Z dniem 13 kwietnia 2016 

roku po 28 latach służby od-

szedł na emeryturę insp. Ma-

rek Krzemiński. Swoją służbę 

rozpoczął w Komendzie Powia-

towej Policji w Łęczycy. W trak-

cie swojej kariery zawodowej 

przeszedł wszystkie szczeble, 

począwszy od stanowisk pod-

stawowych do kierowniczych. 

W 1994 roku ukończył WSPol 

w Szczytnie. Od 1997 roku zaj-

mował w kolejności stanowis-

ka Naczelnika Wydziału Pre-

wencji, Zastępcy Komendanta 

Powiatowego Policji w Łęczy-

cy, I Zastępcy Komendanta Po-

wiatowego Policji w Radom-

sku. Od 20 października 2006 

roku pełnił funkcję Komen-

danta Powiatowego Policji 

w Poddębicach. 
 W chwili odejścia na emeryturę 
inspektora Marka Krzemińskiego 
kierownictwo nad komendą powia-
tową Policji w Poddębicach objął 
mł. insp. Krzysztof Kotkowski. Na 
stanowisko Komendanta Powiato-
wego Policji w Poddębicach został 
on powołany 2 czerwca br. 
 Mł. insp. Krzysztof Kotkowski 
jest Absolwentem Wyższej Szkoły 
humanistyczno-pedagogicznej 
w Łowiczu i WSPol w Szczytnie. 
Swoją służbę w policji rozpoczął 
w 1992 roku w Wydziale Prewencji 
w Komendzie Powiatowej Policji 
w Kutnie. W 1999 roku objął stano-
wisko Komendanta Komisariatu 
Policji w Nowych Ostrowach w po-
wiecie kutnowskim, a w 2003 roku 

funkcję Komendanta Komisariatu 
Policji w Krośniewicach, gdzie pra-
cował przez kolejne 10 lat. W maju 
2013 roku objął funkcję I Zastępcy 
Komendanta Powiatowego Policji 
w Poddębicach. Odznaczony Srebr-
nym Medalem za Długoletnią Służ-
bę.
 P.o. I Zastępcy Komendanta Po-
wiatowego Policji w Poddębicach 
został zaś podinspektor Jarosław 
Zieliński.
 Podinspektor Jarosław Zieliński 
swoją służbę w policji rozpoczął 
w 1991 roku. Absolwent WSPol 
w Szczytnie. Od 1995 roku praco-
wał w Wydziale Dochodzeniowo-

Śledczym w Komendzie Powiato-
wej Policji w Kutnie. Potem prze-
chodził kolejne szczeble kariery za-
wodowej obejmując w kolejności   
stanowiska Zastępcy Naczelnika 
WDŚ w KPP Kutno, Komendanta 
Komisariatu Policji w Żychlinie oraz 

eksperta WDŚ w Biurze Służby Kry-
minalnej w Komendzie Głównej Po-
licji. Od 16 czerwca 2016 roku p.o. 
I Zastępcy Komendanta Powiato-
wego Policji w Poddębicach. Od-
znaczony Brązową Odznaką „Zasłu-
żony Policjant”. 

 W imieniu Rady i Zarządu Po-
wiatu w Poddębicach Starosta Pod-
dębicki – Ryszard Rytter składa Pa-
nu insp. Markowi Krzemińskiemu 
serdeczne podziękowanie za trud-
ną i pełną zaangażowania pracę. 
Pana wieloletnia służba przyczyniła 
się w istotnym zakresie do utrzyma-
nia porządku i poprawy bezpie-
czeństwa w naszym powiecie, zaś  
sposób, w jaki ją Pan pełnił, pozy-
tywnie kształtował zaufanie spo-
łeczne do Policji. Współpraca z Pa-
nem była dla nas wielkim zaszczy-
tem. 
 Nowym Komendantom skła-
dam gratulacje, życzę sukcesów, 
owocnej współpracy, a także reali-
zacji wszystkich planów i zamie-
rzeń.

Zmiany w poddębickiej Policji

insp. Marek Krzemiński

podinspektor Jarosław Zielińskimł. insp. Krzysztof Kotkowski



Na wyższe stopnie służbowe zostali 
awansowani:

do stopnia starszego kapitana:

kpt. Radosław Ogrodowczyk
kpt. Marcin Skonieczka
kpt. Tomasz Woźniak

do stopnia aspiranta:

mł. asp. Jarosław Kwiatkowski

do stopnia ogniomistrza
mł. ogn. Jarosław Pawlak
mł. ogn. Jacek Śmigielski

do stopnia młodszego ogniomistrza
st. sekc.  Paweł Kolasa

do  stopnia starszego sekcyjnego: 

sekc. Marcin Zgoda

do stopnia starszego strażaka:

str. Adam Madajski
str. Mariusz Szewczyk

 Za wzorowe wykonywanie obo-
wiązków służbowych okoliczno-
ściowymi medalami zostali odzna-
czeni:
Srebrnym Medalem za długoletnią 
służbę:

- st. kpt. Lidia Czekaj 
- asp. sztab. Tomasz Kochan
- asp. sztab. Tomasz Tomaszewski
- asp. Przemysław Burski
- st. ogn. Ireneusz Napieraj

Brązowym Medalem za 
długoletnią służbę:

- mł. ogn. Tomasz Burski
- mł. ogn. Tomasz Chmielecki

Srebrnym Medalem Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa:

 - kpt. Błażej Berliński 
 - mł. asp. Paweł Kaszuba
 - mł. ogn. Tomasz Burski

Brązowym Medalem Za Zasługi 
Dla Pożarnictwa:

mł. ogn. Marek Nastarowicz

Odznaką za Zasługi dla Związku 
Emerytów i Rencistów Pożarnictwa 
RP:

- Krzysztof Kęska

 Wśród gości na strażackim świę-

cie obecni byli: Poseł na Sejm RP – 
Pan Piotr Polak, Z-ca Łódzkiego Ko-

mendanta Wojewódzkiego PSP 
w Łodzi – bryg. Grzegorz Janowski, 
Wicestarosta Poddębicki – Pan Piotr 
Binder, Komendant Powiatowy PSP 
w Łęczycy – bryg. Jarosław Ostrow-
ski, Wiceprezes Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP w Poddębi-
cach – dh Ireneusz Pajor, Komen-
dant Powiatowy Policji w Poddębi-
cach – mł. insp. Krzysztof Kotkow-
ski, Kapelan Strażaków Powiatu 
Poddębickiego – Ks. Dziekan Paweł 
Sudowski, Dyrektor Szkoły Muzycz-
nej w Poddębicach – Pan Krzysztof 
Koziński, Delegacja Koła Emerytów 
i Rencistów.
 Zaproszeni goście w swych 
przemówieniach podziękowali 
wszystkim funkcjonariuszom za 
ofiarną służbę, a odznaczonym 
i awansowanym życzyli dalszych 
sukcesów w życiu zawodowym 
i osobistym.

[Wiesław Grzybowski]

W dniu 6 maja br. w Komendzie Powiatowej PSP w Poddębicach odbyły się uroczyste obchody „Dnia Strażaka”. Święto było 

okazją do wręczenia awansów i odznaczeń dla zasłużonych strażaków.

 Najwięcej ryb złowili wędkarze Koła 
Wędkarskiego PZW w Pęczniewie, II miejsce 
wywalczyli wędkarze z Poddębickiego Węd-
karskiego Klubu Sportowego „Wobler”, 
III miejsce przypadło w udziale Kołu PZW 
w Poddębicach, a IV miejsce zajęli gospoda-

rze -  Koło PZW w Uniejowie. Najlepszym 
wędkarzem tegorocznego turnieju okazał się 
Piotr Walczak reprezentant zwycięskiego Ko-
ła Wędkarskiego w Pęczniewie. Zawodnicy 
z rąk Piotra Bindera – Wicestarosty Poddębic-
kiego odebrali dyplomy i puchary ufundo-

wane przez Powiat Poddębicki. Prezesom kół 
wędkarskich w podziękowaniu za piętnasto-
letnią współpracę i organizację zawodów 
wędkarskich wręczone zostały pamiątkowe 
medale. Miłym akcentem uroczystości było 
także uhonorowanie Starosty Poddębickiego 

odznaczeniem z okazji 65-lecia Polskiego 
Związku Wędkarskiego.

 Gratulujemy wszystkim osiągniętych wy-
ników i życzymy kolejnych sukcesów.

Drużynowe Powiatowe Zawody Wędkarskie

W niedzielny poranek 15 maja br. w miejscowości Człopy w Gminie Uniejów odbyły się coroczne Drużynowe Powiatowe Zawody Wędkarskie 

o Puchar Starosty Poddębickiego. Do rywalizacji przystąpiły cztery drużyny reprezentujące koła wędkarskie z terenu naszego powiatu.

Dzień Strażaka 2016



 Po występach uczestników z oka-
zji Świąt Wielkanocnych, gdzie po 
raz kolejny oprócz prezentacji Mi-
sterium Śmierci Pańskiej w ośrodku, 
uczestnicy zaprezentowali swoje 
umiejętności w kościele św. Kata-
rzyny w Pęczniewie, przyszedł czas 
na pełne emocji przygotowania do 
uroczystości z okazji Dnia Rodziny, 
a także przeglądów, na które nasza 
grupa artystyczna została zaproszo-
na.
 Braliśmy udział między innymi 
w VII Integracyjnym Przeglądzie 
Twórczości Artystycznej pod hasłem 
„Razem możemy wiele” w Warcie 
oraz XI edycji Wojewódzkiego Prze-
glądu Twórczości Artystycznej Osób 
Niepełnosprawnych „Nie zamieniaj 
serca w twardy głaz...” w Głownie. 
Uczestnicy bardzo ochoczo i z du-
żym zaangażowaniem odgrywali 
nowe role, przygotowywali stroje, 
podkłady muzyczne do pantomimy. 
Nasza prezentacja pt. „ZA PÓŹ-
NO…” przygotowana pod okiem 
terapeuty Anny Żeromińskiej, 
wzbudzała wiele emocji, ale także 
spotkała się z wyrazami uznania, 
a wręcz zachwytu ze strony wi-
dzów. Uczestnicy swoją grą niejed-
nokrotnie poruszali serca, ukazując 
prawdę o wartości rodziny. Po raz 
kolejny pokazali, iż jako osoby nie-
pełnosprawne również bardzo do-
brze czują się na scenie, potrafią 

uczyć, a także wzruszać 
widzów. To była lekcja 
życia dla wszystkich…
 Na Przeglądzie w Głow-
nie nasza placówka rów-
nież startowała w kon-
kursie na najładniejszy 
bukiet uzyskując III miej-
sce. Bardzo się cieszy-
my, iż wysiłek całej gru-
py uczestniczącej we 
wspólnym wykonaniu 
kwiatów został doce-
niony i zauważony przez 
komisje oceniającą.
 Podobnie jak w ubieg-
łym roku, a także w poprzednich la-
tach, otrzymaliśmy wyróżnienie 
w Przeglądzie Twórczości Plastycz-
nej pt. „Sztuka jak balsam” organi-
zowanym przez Wojewódzką Bi-
bliotekę Publiczną w Łodzi i Regio-
nalne Centrum Polityki Społecznej 
w Łodzi. Jesteśmy bardzo dumni 
i pełni podziwu dla naszego uczest-
nika Marcina Banasia, który otrzy-
mał to wyróżnienie w kategorii ry-
sunek z pracą pn. ”Katar”. Gratulu-
jemy rodzicom tak zdolnego syna.
 Gratulujemy również naszym 
sportowcom, którzy w XI Woje-
wódzkiej Olimpiadzie Osób Niepeł-
nosprawnych Intelektualnie „Zie-
mia Łódzka 2016” uzyskali I miejsce 
w biegu na 50m (Sylwester Ziół-
kowski) i II miejsce w biegu na 

200m (Marzena Kospin).
 Oprócz spotkań wyjazdowych 
wiele działo się w naszym domu, 
między innymi wewnętrzne war-
sztaty muzyczne dla uczestników 
naszego domu, gdzie każdy mógł 
spróbować sił w konkursie „Jaka to 
melodia?”. Następnie odbyły się za-
jęcia z rękodzieła z uczniami z Zes-
połu Szkół w Pęczniewie. Uczestni-
cy dzielili się z dziećmi własnymi 
umiejętnościami, a wspólne gry 
i zabawy na świeżym powietrzu da-
ły upust energii.
 Życzymy sobie, aby czas nigdy 
nie zwalniał w PŚDS w Pęczniewie 
i energia oraz zapał do dalszej pracy 
nie opuszczały naszych uczestni-
ków. 

[Anna Żeromińska
terapeuta PŚDS w Pęczniewie]

Uczestnicy Powiatowego Środowiskowego 

Domu Samopomocy w Pęczniewie 

nie mogą narzekać na nudę…
 Środowiskowy Dom Samo-

pomocy w Pęczniewie funkcjo-

nuje już kilkanaście lat. Jego rola                      
w budowaniu oparcia społeczne-
go dla tej grupy osób niepełno-
sprawnych jest ugruntowana co-
dzienną pracą naszej placówki. 
Uczestnicy zajęć znaleźli w nim 
prawdziwy dom, gdzie każdy ma 
swoje miejsce, przyjazne środowi-
sko, czuje się potrzebny, docenio-
ny i wysłuchany. Pragniemy zapre-
zentować Państwu ofertę naszej 
placówki, przedstawić podstawo-
we informacje o codziennej pracy, 
a także wskazać na rolę i miejsce 
jakie zajmuje w życiu osób z zabu-
rzeniami psychicznymi i ich rodzin.
 Środowiskowy Dom Samopo-
mocy odmienia życie osób niepeł-
nosprawnych wzbudzając w nich  
nieznane dotąd pokłady motywa-
cji. Domowy fotel i brak perspek-
tyw zamienili na uśmiech i śmiel-
sze działanie. "Nasz Dom" jak mó-
wią o nim uczestnicy i pracownicy 
działa dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Swoje miejsce od-
najdują w nim zarówno osoby 
przewlekle psychicznie chore, 
upośledzone umysłowo, a także 
wykazujące inne przewlekłe zabu-
rzenia czynności psychicznych.
 Uczestnicy wzajemnie się wspie-
rają, pomagają sobie w codzien-
nym funkcjonowaniu, pamiętają 
o sobie nawzajem, jak w prawdzi-
wej, wielkiej rodzinie. W ten spo-
sób uczą się pełnienia określonych 
ról, motywowani są do ponosze-
nia odpowiedzialności za siebie            
i innych. Uczestnicy wiedzą, że 
mogą liczyć na wsparcie w prze-
zwyciężaniu trudnych sytuacji ży-
ciowych poprzez dostęp do profes-
jonalnego poradnictwa psycholo-

gicznego, psychiatrycznego i soc-
jalnego. 
 Dom stosuje różne formy tera-
peutyczno – rehabilitacyjne w za-
leżności od potrzeb i możliwości 
uczestnika. Głównie są to treningi, 
podczas których uczestnicy naby-
wają umiejętności niezbędne do 
możliwie najwyższego poziomu 
usamodzielnienia tj.: trening funk-
cjonowania w życiu codziennym, 
trening umiejętności interperso-
nalnych i rozwiązywania proble-
mów, a także trening spędzania 
czasu wolnego. Inną formą bardzo 
lubianą przez uczestników jest te-
rapia zajęciowa, która pozwala im 
na poszukiwanie i rozwijanie po-
siadanych talentów, wzbudza ich 
wyobraźnię i kształtuje umiejętno-
ści manualne. Dla osób tego wy-
magających oferujemy pomoc 
w postaci rehabilitacji ruchowej. 
Ponadto Dom w swojej ofercie 
proponuje wycieczki, wyjazdy do 
kin, teatrów, imprezy okolicznoś-
ciowe, integracyjne. Duży nacisk 
kładziemy na współpracę z rodzi-
nami, tak aby rozwój uczestnika 
dokonywał się zarówno w ośrod-
ku, jak i w środowisku rodzinnym.
 Mam nadzieję, że w tym krót-
kim opisie udało się przekonać 
Państwa o tym, jak niezwykle waż-
ne i potrzebne jest działanie takich 
placówek jak nasza. Zapewne za-
uważyli Państwo, że dla naszych 
uczestników Ośrodek jest ich 
oknem na świat. My wielokrotnie  
przekonujemy się, że "Nasz Dom" 
stał się dla nich całym światem, bo 
tu jesteśmy dla nich, bo tu każdy 
ich wysłucha, doradzi i pokieruje.

[Monika Raźniewska - pracownik 
socjalny PŚDS w Pęczniewie]

„Domowy fotel i brak perspektyw 

zamienili na uśmiech 

i śmielsze działanie...”



 W dniu 3 czerwca 2016 roku kom-

pleks boisk Orlik 2012 przy Liceum 

Ogólnokształcącym w Poddębicach był 

areną zmagań w  Orlikowym Turnieju 

o Puchar Starosty Poddębickiego.

 W zawodach udział wzięło 60 zawodni-

ków zgrupowanych w 6 drużynach z terenu 

Powiatu Poddębickiego. O sportową atmo-

sferę zgodną z zasadami fair play oraz prawi-

dłowy przebieg turnieju dbał sędzia zawo-

dów Jarosław Wypyszyński oraz panowie: 

animator boiska Tomasz Bartosik i Marian 

Bartosik.

 W zaciętym meczu finałowym po bez-

bramkowym remisie o zwycięstwie miały 

zdecydować rzuty karne, w których lepsi oka-

zali się zawodnicy drużyny Liceum Ogólno-

kształcącego w Poddębicach. W klasyfikacji 

końcowej I miejsce zdobyła drużyna LO Pod-

dębice, II miejsce wywalczyła Sparta Nie-

wiesz, na III miejscu uplasowała się drużyna 

Sandra. Na podium nie stanęły Drużyny z  Bał-

drzychowa, Madar i Cubasa Team, które za-

jęły kolejno IV, V i VI miejsce. Najlepszym 

strzelcem został zawodnik LO Jakub Bąk, któ-

ry strzelił 10 bramek. Nagroda dla najlepsze-

go zawodnika trafiła na ręce grającego 

w Sparcie Niewiesz Artura Michalaka, nato-

miast tytuł najlepszego bramkarza turnieju 

wywalczył zawodnik drużyny Bałdrzychów 

Bartosz Płusa. Puchary, dyplomy i  upominki 

dla drużyn ufundował Powiat Poddębicki, na-

tomiast nagrody indywidualne właściciel pi-

zzerii „Siesta” – Przemysław Pietrzak.

 Drużynom i zawodnikom gratulujemy 

i zapraszamy na kolejną edycję turnieju.

 - Zachęcam wszystkich mieszkańców na-

szego Powiatu ubezpieczonych w KRUS do 

skorzystania z badań. Są one wykonywane 

bezpłatnie, bez zbędnego oczekiwania na 

terminy i co bardzo istotne blisko nas, czyli 

w PCZ, wystarczy się zgłosić – dodaje Staro-

sta Ryszard Rytter.
 Badania wykonywane będą w Poddębic-

kim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. do 31 lipca 

br. Osoby zainteresowane proszone są 

o zgłoszenie się na Izbę Przyjęć - SOR w Pod-

dębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. lub do 

miejscowych ośrodków zdrowia, gdzie usta-

lony zostanie termin badania.
 W dniu badania należy zabrać ze sobą 

dowód tożsamości, posiadaną dokumenta-

cje medyczną (do wglądu), przyjmowane le-

ki, a także dokument potwierdzający ubez-

pieczenie w KRUS-ie lub legitymację emeryta 

(rencisty) KRUS-owskiego.
 Badania wykonywane są w ramach Pro-

gramu Ogólnopolskich Przesiewowych Ba-

dań Zdrowotnych dla rolników, ich rodzin, 

emerytów i rencistów objętych rolniczym sy-

stemem ubezpieczeń społecznych.
 W przypadku pytań bądź wątpliwości 

najlepiej kontaktować się z Panią Elżbietą 

Michalską – Naczelną Pielęgniarką w Poddę-

bickim Centrum Zdrowia, tel. 516 180 959.  

Bezpłatne 

badania 

profilaktyczne

NAKŁAD:
5000 egzemplarzy

LO Poddębice zwycięzcą Orlikowego 
Turnieju o Puchar Starosty


