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z okazji Dnia Kobiet składamy wszystkim Paniom 

najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, 

zdrowia i samych pięknych dni w życiu osobistym i zawodowym.

Niech kwiaty i upominki otrzymane w dniu Waszego Święta 

będą wyrazem uznania i szacunku. 

Szanowne Panie, 
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 Rozstrzygnięto plebiscyt na „Najpopular-

niejsze Koło Gospodyń Wiejskich” oraz „Naj-

popularniejszego Sołtysa Powiatu Poddębic-

kiego 2016 roku”. Podczas uroczystej sesji 

Rady Powiatu Poddębickiego ogłoszono ofi-

cjalne wyniki plebiscytu „Dziennika Łódzkie-

go”. Redakcja postanowiła uhonorować koła 

oraz sołtysów z naszego regionu, za działal-

ność na rzecz swoich społeczności.
 Przewodnicząca Rady Powiatu – Małgorzata Kuna, 
Starosta Poddębicki – Ryszard Rytter oraz Redaktor Dzien-
nika Łódzkiego – Krzysztof Kaniecki, zwycięzcom przeka-

zali gratulacje oraz nagrody w postaci statuetek, dyplo-
mów oraz innych nagród rzeczowych.
 W głosowaniu czytelników zwyciężyło Koło Gospodyń 
Wiejskich w Małyniu. W ramach jego działalności prowa-
dzona jest współpraca z tamtejszą Ochotniczą Strażą Po-
żarną, Urzędem Gminy Zadzim oraz instytucjami obsługu-
jącymi wieś i rolnictwo. Drugie miejsce zajęło Stowarzy-
szenie Przyjaciół Zadzimia. Grupa słynie z plecenia dożyn-
kowych wieńców, szycia regionalnych strojów oraz przy-
rządzania wyśmienitych dań. Na trzecim miejscu znalazło 
się powstałe w 2014 roku Stowarzyszenie Rozwoju Wsi 
Chropy „Stokrotka”. 
 „Najpopularniejszym Sołtysem Powiatu Poddębickie-
go” został Damian Zagłoba z Bałdrzychowa. Pomimo mło-

dego wieku 26-latek swoją przygodę z sołectwem rozpo-
czął wiosną 2015 roku i od tamtej pory darzony jest du-
żym zaufaniem wśród mieszkańców swojej wsi. Drugie 
miejsce zdobył Jerzy Tybura, wieloletni radny gminny 
i powiatowy, sołtys Łęgu Balińskiego. Trzecie miejsce 
w plebiscycie zajął Zbigniew Szymczak.
 Były gratulacje, pamiątki, wspólne zdjęcia, rozmowy 
oraz wspomnienia. Podczas finału, oprócz prestiżowego 
tytułu, zwycięzcy otrzymali wartościowe nagrody. 
Wszystkim uczestnikom plebiscytu serdecznie gratuluje-
my i życzymy dalszych sukcesów oraz dziękujemy za pie-
lęgnowanie tradycji i  zwyczajów charakterystycznych dla 
naszego regionu.

Złote Dęby Powiatu 
Poddębickiego przyznane

23 lutego br. w czasie uroczystej Gali Przyjaciół Powiatu 

Poddębickiego specjalnymi wyróżnieniami „Złoty Dąb 

Powiatu Poddębickiego” doceniono firmę i osoby szcze-

gólnie wspierające rozwój naszego Powiatu. Zarząd Po-

wiatu w Poddębicach tym szczególnym wyróżnieniem 

uhonorował Pawła Bejdę – Posła na Sejm RP, Jolantę Zię-

bę-Gzik – Wicemarszałka Województwa Łódzkiego oraz 

Firmę JTI Polska, którą w tym dniu reprezentował Adrian 

Jabłoński – Manager ds. korporacji i komunikacji.

Najpopularniejszy Sołtys oraz Koło 

Gospodyń Wiejskich 2016 roku 



 Poddębickie Centrum Zdrowia zajęło 

II miejsce w Rankingu Szpitali 2016, wg 

Rzeczpospolitej, w kategorii „Zarządza-

nie”, ustępując najwyższego miejsca na 

podium jedynie Szpitalowi im. I. Mościc-

kiego z Chorzowa.  
 Szpital w Poddębicach coraz częściej zaj-
muje wysokie miejsca w ogólnopolskich ran-
kingach, świadczy o tym nie tylko fakt, że jest 
jedną z najlepiej zarządzanych spółek w kraju, 
ale także po raz pierwszy w historii zajmuje 
wysokie, bo 43. miejsce w ogólnym rankingu 
na najlepszy szpital w Polsce. Jest to najwyższe 
miejsce wśród szpitali powiatowych w woje-
wództwie łódzkim, ustępując jedynie specja-
listycznym placówkom wojewódzkim.
 Zajęcie miejsca w Złotej Setce to ogromny 
sukces, który zawdzięcza się determinacji Zarzą-
du Poddębickiego Centrum Zdrowia i stara-
niom Władz Powiatu w Poddębicach. Jeszcze 
sześć lat temu zadłużenie miejscowego ZOZ-u 
wynosiło 54 mln zł, a dzięki zaangażowaniu 
władz Powiatu udało się oddłużyć placówkę 
i pozyskać 34 mln dofinansowania w ramach 
tzw. Planu B., natomiast pozostałe 20 mln Po-
wiat będzie jeszcze spłacał do 2032 r. Wysokie 
pozycje w rankingach ogólnopolskich konkur-
sów oraz prawie 30 milionowy kontrakt z Na-
rodowym Funduszem Zdrowia to sukces, na 
który Spółka pracowała od 2011 roku. W za-

ledwie kilka lat kontrakt z NFZ zwiększył się o 
ponad 50%.
 Poddębickie Centrum Zdrowia powstało 
w wyniku przekształcenia miejscowego SP 
ZOZ-u, borykającego się z wieloletnim zadłu-
żeniem. Dzięki nowoczesnym metodom zarzą-
dzania oraz staraniom Zarządu spółki coraz 
częściej jest doceniane nie tylko w wojewódz-
twie łódzkim, ale także w całej Polsce. Dzięki 
dobrej współpracy władz udało się bardzo 
wiele osiągnąć, co nie znaczy, że to koniec 
działań na rzecz szpitala. Obecnie Poddębickie 
Centrum Zdrowia przygotowuje się do apliko-
wania o środki na rozwój infrastruktury zdro-
wotnej. Dzięki tym działaniom łatwiejszy bę-
dzie dostęp do usług medycznych, bogatszy 
stanie się ich zakres oraz powstaną nowe miej-
sca pracy.
 Poddębickie Centrum Zdrowia posiada no-
woczesną bazę rehabilitacyjną z rozwiniętą 
balneologią i kinezyterapią, bardzo dobry od-
dział ortopedyczny czy pododdział onkologiczny. 
Jako szpital wielospecjalistyczny stanowi bo-
gatą ofertę dla pacjentów, będąc jednocześnie 
instytucją, która wyróżnia Powiat Poddębicki 
na terenie całego kraju.  

Poddębickie Centrum Zdrowia 
coraz wyżej w rankingach

 8 lutego br. Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębi-

cach prezentowało swoją ofertę na Forum „Szkoła Marzeń”, które odbywało się 

w Parzęczewie. Podczas dwugodzinnego spotkania z młodzieżą ze szkół 

z Dalikowa, Domaniewa, Parzęczewa, Modlnej, Solcy Wielkiej i Leśmierza sta-

nowisko wystawowe liceum odwiedziło wielu uczniów gimnazjów zaintereso-

wanych ofertą szkoły na rok szkolny 2017/2018.

 Wiele pytań dotyczyło klas o profilu wojskowym, realizowanych przez szkołę in-
nowacji pedagogicznych oraz projektów edukacyjnych. Młodzież szczególnie zaintereso-
wana była współpracą Liceum Ogólnokształcącego z Wojskową Akademią Techniczną 
w Warszawie, Politechniką Łódzką, Uniwersytetem Łódzkim i zróżnicowaną ofertą zajęć do-
datkowych oferowanych przez szkołę. 

Spotkanie z Mistrzem

 W dniu 24 lutego 2017 r. w Pijalni 

Wód Termalnych w Poddębicach odbyły 

się warsztaty metodyczne dla nauczycieli 

i uczniów Szkoły Muzycznej I Stopnia 

w Uniejowie grających na instrumentach 

dętych. Warsztaty poprowadził mgr To-

masz Kasprzak - wykładowca Centrum 

Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych 

w Warszawie, juror konkursów ogólno-

polskich i przesłuchań Centrum Edukacji 

Artystycznej.
 W spotkaniu udział wzięło 23 uczniów 
Szkoły, którzy mieli okazję zaprezentować 
swoje umiejętności oraz wysłuchać rad wy-
kładowcy mających na celu poprawę jakości 
gry. Nauczyciele natomiast zapoznali się 
z najnowszymi technikami pracy dydaktycz-
nej z uczniem. 
 Podsumowaniem spotkania był wspólny 
koncert nauczycieli oraz uczniów.

LO im. M. Konopnickiej 
w Poddębicach na 
Forum „Szkoła Marzeń”



 Panie Starosto, na ostatniej sesji 

Rady Powiatu zapadła decyzja o zamianie 

siedzib Liceum Ogólnokształcącego w Pod-

dębicach i Szkoły Podstawowej nr 1 w Pod-

dębicach. Skąd taki pomysł? 
 W styczniu Burmistrz Poddębic zwró-
cił się do mnie z propozycją zamiany naszych 
nieruchomości i po konsultacjach z Zarządem 
Powiatu, ta propozycja została przeze mnie 
przyjęta i zaakceptowana. 

 Proszę nam opowiedzieć, jakie by-

ły najważniejsze argumenty za podjęciem 

takiej decyzji?
 1 września 2017 roku do szkół wkra-
cza reforma oświaty. Burmistrz Poddębic musi 
zagospodarować budynek na potrzeby ośmio-
letniej szkoły podstawowej. Nowa placówka 
pomieści się w dotychczasowym budynku 
gimnazjum. Z kolei powstanie czteroletniego 
liceum ogólnokształcącego i wydłużenie nauki 
w liceum do 4 lat, wymusza na nas konieczność 
zapewnienia większej liczby pomieszczeń lek-
cyjnych. Dzięki zamianie zyskujemy większy 
budynek szkolny i dodatkowych 8 sal lekcyj-
nych oraz halę sportową, salę gimnastyczną 
i 2 boiska sportowe.

 Czyli ta reforma oświaty zadecy-

dowała o tym, że w Poddębicach zmieniają 

się siedziby szkół?
 Bezdyskusyjnym jest to, że zmiany 
wymusza na nas reforma oświaty. Reforma, 
która budzi szereg kontrowersji i protestów ze 
strony rodziców, nauczycieli i władz samorzą-
dowych oraz jest wprowadzana w „wariac-
kim” tempie. Jako samorządy zostaliśmy po-
stawieni przed faktem dokonanym i w niecałe 
2 miesiące zmuszeni byliśmy do opracowania 
sieci szkół według zreformowanego systemu. 
Teraz musimy zmierzyć się z nową rzeczywis-
tością, zadbać o odpowiednie warunki do re-
alizacji obowiązku szkolnego i warunki pracy 
dla nauczycieli. Jak już wspomniałem w wy-
niku reformy oświaty powstają licea o cyklu 
nauczania 4 – letnim w miejsce dotychczaso-
wych 3 – letnich, więc liczba oddziałów wzro
śnie. Obecnie kształcimy w 17 oddziałach, a za 
2 lata będziemy mieć ich co najmniej 21 – 23.  
A pamiętać trzeba, że niektóre zajęcia muszą 
odbywać się z podziałem na grupy. Musimy 
myśleć o tym, by nie dopuścić do zmianowości. 

 Proszę nam powiedzieć, jak wła-

dze Powiatu przygotowują się do nowej 

rzeczywistości i jakie Pańskim zdaniem bę-

dą wymierne korzyści z zamiany dla ucz-

niów i nauczycieli? 
 Musimy zadbać o komfort nauki i pra-
cy. Obecnie klasy liczą średnio 22 – 24 ucz-
niów, kiedyś liczyły po 30 uczniów i więcej. To 

są nowe standardy, które wprowadzamy, by 
nauczyciel miał lepszy kontakt z uczniem, 
a proces dydaktyczny był bardziej efektywny. 
Naszym atutem są między innymi nieprzepeł-
nione klasy. Pozostanie w dotychczasowym 
budynku stanowiłoby poważne zagrożenie 
w utrzymaniu dotychczasowych norm, a liczne 
klasy nie pozwalałyby na realizację pełnej ofer-
ty edukacyjnej szkoły, która od lat jest wzbo-
gacana i rozwijana. Szersza oferta sprawia, że 
uczeń może wybierać, czy chce uczyć się w kla-
sie pod patronatem Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie, Politechniki Łódz-
kiej lub Uniwersytetu Łódzkiego czy w klasie 
o profilu wojskowym.
 Naszym celem jest zapewnienie jak 
najbardziej komfortowych warunków nauki 
i pracy młodzieży, nauczycielom i pracowni-
kom szkoły. Dotychczasowe zaplecze dydak-
tyczne LO oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne 
nadal pozostaną do dyspozycji uczniów i nau-
czycieli.
 Większy budynek to lepsze warunki 
nauki nie tylko dla Liceum Ogólnokształcące-
go, ale i dla Szkoły Muzycznej, której Poddębic-
ki Oddział mieści się w jego budynku. 

 Poddębickie Liceum jest szkołą 

z tradycjami, ma liczne grono znakomitych 

absolwentów, czy nie szkoda ponad 70-let-

niej tradycji tej szkoły?
 Rzeczywiście szkoła wykształciła licz-

ne grono absolwentów, sam jestem jednym 
z nich i darzę tę szkołę ogromnym sentymen-
tem. Musimy jednak pamiętać, że tradycja to 
przede wszystkim ludzie, absolwenci, nauczy-
ciele i to co robimy, jaką pamięć i czyny po so-
bie pozostawiamy, jakie wartości przekazuje-
my następnym pokoleniom. Budynek to tylko 
środek do osiągnięcia celu. 
 Pragnę też zapewnić, że dla upamięt-
nienia wieloletniej tradycji szkoły planujemy 
na obecnej siedzibie Liceum zamieścić pamiąt-
kową tablicę informującą, że w tym budynku 
mieściło się Liceum Ogólnokształcące im. Marii 
Konopnickiej. Oczywiście imię szkoły pozosta-
nie bez zmian, a Maria Konopnicka będzie na-
dal patronką Liceum. 

 A jakie korzyści przyniesie zamia-

na dla lokalnej społeczności ? 
 Dzięki zamianie nieruchomości Gmi-
na Poddębice zyska olbrzymi ok. 16 hektarowy 
teren o wielkim potencjale turystycznym i lecz-
niczym stanowiący jednorodny kompleks, na 
którym usytuowany jest m.in. Park Zmysłów, 
piękny renesansowy pałac, szpital z zapleczem 
balneologicznym i rehabilitacyjnym, stadion 
z basenami termalnymi oraz teren odwiertów 
z woda termalną. Turystyka i balneologia to 
przyszłość, to cel, który stanowi naczelną ideę 
Strategii Rozwoju Powiatu Poddębickiego.
 Nasze myślenie powinno być daleko-
wzroczne i długofalowe. Rozwój miasta to lep-

sze warunki życia mieszkańców oraz nowe 
miejsca pracy, docelowo powinno powstać ich 
około 800 – 900. Nieruchomość obecnego Li-
ceum stwarza potencjał inwestycyjny dla tu-
rystyki, rekreacji i lecznictwa, co zwiększy 
atrakcyjność turystyczną Gminy Poddębice, 
a tym samym miasta będącego stolicą Powia-
tu. To także działania spójne z ofertą kształce-
nia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Poddębicach kształcącym w zawodach dla 
turystyki: technik hotelarz, technik organizacji 
turystyki, technik żywienia i usług gastrono-
micznych oraz kucharz. Efektywne wykorzys-
tanie wszystkich nieruchomości oraz terenu 
wokół to naczelna idea przyświecająca decyzji 
o zamianie nieruchomości. 

 Proszę o kilka słów podsumowania 
 Powiat zyskuje większy budynek z lep-
szym zapleczem sportowym. Gmina docelowo 
będzie utrzymywać jeden budynek szkolny- 
ośmioklasową szkołę podstawową. Natomiast 
nieruchomość po LO zostanie włączona w ob-
szar o największym potencjale dla rozwoju tu-
rystyki w jednym kompleksie – to wielka szan-
sa na uzdrowisko Poddębice Zdrój. 
 Decyzja o zmianie to dowód na to, że 
władze różnych szczebli potrafią i chcą ze sobą 
współpracować dla dobra mieszkańców i roz-
woju regionu.

 Dziękuję za rozmowę. 

Decyzja o zmianie to dowód na to, że władze różnych szczebli potrafią i chcą ze sobą współpracować dla dobra mieszkańców i rozwoju regionu 
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Spotkanie z pracownikiem naukowym 
Saudi Petroleum Services Polytechnic
 2 lutego br. w Liceum Ogólnokształ-

cącym w Poddębicach odbyło się spot-

kanie z Jarosławem Krawczykiem, pra-

cownikiem naukowym Saudi Petrole-

um Services Polytechnic w Arabii Sau-

dyjskiej. Jarosław Krawczyk jest absol-

wentem poddębickiego liceum. Zapro-

szony gość opowiadał uczniom w jaki 

sposób można uzyskać stypendium na-

ukowe oraz jakie możliwości dają pro-

jekty skierowane do uczniów i  studen-

tów.
 Jarosław Krawczyk wskazał na korzyści 
płynące z programów oraz poinformował 
o trudnościach, z jakimi najczęściej borykają 
się młodzi ludzie studiujący zagranicą.
 Absolwent poddębickiego liceum ukoń-
czył fizykę molekularną na Politechnice Łódz-
kiej. Pracę doktorską bronił w Dreźnie. Praco-
wał między innymi na Melbourne University 
w Australii, Durham University w Wielkiej 
Brytanii oraz na Politechnice Łódzkiej. Obec-
nie jest wykładowcą w Saudi Petroleum 
Services.

 Podczas spotkania największe zacieka-
wienie wśród licealistów wzbudziły informa-
cje dotyczące różnic kulturowych, z jakimi Ja-
rosław Krawczyk spotyka się podczas swojej 
drogi zawodowej w różnych krajach.

 22 lutego w Liceum Ogólnokształcą-

cym w Poddębicach odbyła się pierwsza 

edycja powiatowego konkursu dla gim-

nazjalistów "Spotkanie z Marią Konop-

nicką". Na uroczystym rozpoczęciu był 

obecny Starosta Ryszard Rytter, który 

sprawował patronat nad konkursem 

oraz Zastępca Naczelnika Wydziału 

Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty 

i Kultury Dorota Kubiak.
 Z twórczością autorki „Roty” mierzyło się 
41 gimnazjalistów z gimnazjów w Poddębi-
cach, Domaniewa, Dalikowa, Pęczniewa, 
Uniejowa, Zadzimia i Świnic Warckich.
 Celem konkursu było propagowanie doro-
bku Marii Konopnickiej, patronki poddębic-
kiego LO, motywowanie uczniów do czytania 
dzieł polskich twórców oraz kształtowanie 
postaw patriotycznych.
 Konkurs składał się z trzech części. W pierw-
szej uczestnicy obejrzeli film poświęcony 
Marii Konopnickiej, a ich zadaniem było 
wskazanie ukrytych motywów przewodnich 
z twórczości poetki. Film w całości reżyse-
rowali i zrealizowali poddębiccy licealiści.
 Kolejne zadanie konkursowe polegało na 
wysłuchaniu prelekcji o powiązaniach pisarki 
z LO w Poddębicach i hymnu szkoły w wyko-

naniu licealistki Natalii Osińskiej oraz odpo-
wiedziach na pytania nawiązujące do zapre-
zentowanej treści. Uczestnicy pisali także dyk-
tando związane tematycznie z osobą Konop-
nickiej. 
 Uroczystość wręczenia nagród uświetniło 
przemówienie pani Lilli Organek, dyrektor Bi-
blioteki Pedagogicznej w Sieradzu filia w Bro-
nowie, która jako gospodyni dworku Marii 
Konopnickiej przytoczyła nieznane fakty z ży-
cia pisarki.

Nagrodzeni w konkursie zostali:
I miejsce - Aleksandra Pawicka ZS w Pęczniewie

II Miejsce - Oliwia Raźniewska ZS w Uniejowie

III miejsce - Martyna Świt ZS w Zadzimiu

IV miejsce - Wiktoria Tomczyk ZS w Uniejowie

V miejsce - Emila Magdziak ZS w Zadzimiu

wyróżnienie - Natalia Felinowska ZS w Zadzimiu

wyróżnienie - Julia Patora ZS w Dalikowie

Zwycięzcy otrzymali nagrody książkowe, kar-
nety na baseny termalne w Uniejowie i ko-
szulki.Fundatorami nagród w konkursie byli: 
Starosta Poddębicki Ryszard Rytter, księgarnia 
„Werset” w Poddębicach, Termy Uniejów i Ra-
da Rodziców Liceum Ogólnokształcącego.

„Spotkanie z Marią Konopnicką”

Staż to fajna droga, by zapoznać się z realiami pracy 

w swoim zawodzie i poznać ją od zaplecza. – Karolina

„STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY w branży 
turystyczno-gastronomicznej”  

„STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika 
ekonomisty i informatyka”

„STAŻE ZAWODOWE POCZĄTKIEM KARIERY dla technika 
logistyka i technika handlowca”

O niewątpliwych atutach naszych projektów pisaliśmy kilka 
tygodni wcześniej. Dziś możemy pochwalić się realizacją 
zamierzonych planów.

Możemy nauczyć się wielu nowych rzeczy. Świetnym 

pomysłem jest kurs baristy. - Klaudia

Już 50 uczniów rozpoczęło swój pierwszy staż zawodowy. Za-
kłady pracy są tak różne, jak odmienne są kierunki kształcenia 
naszych uczniów. Młodzież nabywa doświadczenia pod okiem 
specjalistów, obserwując profesjonalizm swoich przełożonych. 
Uczy się od najlepszych na lokalnym rynku pracy. Starostwo Po-
wiatowe w Poddębicach, Urząd Miejski w  Poddębicach, Bank 
Spółdzielczy w Poddębicach, Hotel „Grand” w Łodzi, Hotel Ope-
rator w Uniejowie, Pierogarnia „Złote Jabłko” w Poddębicach to 
tylko kilka z wielu instytucji, które podjęły się z nami współpra-
cy.

Nie musimy płacić za dodatkowe kursy, bo w szkole 

mamy je za darmo. – Beata

Jednym z ważniejszych zadań projektów jest prowadzenie za-
jęć przygotowujących do egzaminu zawodowego. Tutaj także 
jest szeroki wachlarz możliwości: „ Język obcy zawodowy - nie-
miecki ”, „Przygotowanie jednostki mieszkalnej”, „Obsługa 
gościa hotelowego”, „ Język obcy zawodowy - angielski ”, „Ka-
dry i płace”, „Analiza finansowa”, „Sieci komputerowe” „Gos-
podarka materiałowa”, „Transport i spedycja” i „Działalność 
handlowa”. Zajęcia odbywają się nawet w soboty, by uczest-
nictwo w nich nie było dla uczniów dodatkowym obciążeniem 
w tygodniu.

Rozpoczynamy płatny staż i zarabiamy pieniądze, by 

spełniać swoje marzenia. - Karolina

Uczniowie odbywają 150 - godzinne staże, za które otrzymują 
wynagrodzenie 1800 zł i zwracane są koszty dojazdu. Ponadto 
bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów cieszą się 
kursy. Dzięki nim uczniowie zyskują dodatkowe kwalifikacje 
i nabywają nowe umiejętności, które ułatwią im już w niedale-
kiej przyszłości funkcjonowanie na rynku pracy. Obecnie pro-
wadzone są kursy: kelnerski I stopnia, baristy, gotowania, grafi-
ki komputerowej.

Jeśli ktoś chce nauczyć się jeszcze więcej, może wybrać 

kilka różnych kursów. – Klaudia

Jesteśmy w trakcie prowadze-
nia postępowań dotyczących 
zakupu sprzętu elektroniczne-
go. Już niedługo pojawią się 
w naszej szkole m.in. nowe 
laptopy, drukarki i projektory.

Cieszymy się, że po raz kolejny 
w efektywny sposób wykorzys-
tujemy dofinansowanie unijne, 
z czego najbardziej korzystają 
nasi uczniowie, którzy w tak 
młodym wieku budują już swo-
je doświadczenie zawodowe.

Cieszymy się, że nasi nowi koledzy w przyszłym roku 

szkolnym też będą mogli skorzystać z tych wszystkich 

form, które zapewnia nam szkoła. – Beata

Przewidziane zakończenie projektów zaplanowane jest na je-
sień 2018 roku, więc uczniowie, którzy rozpoczną naukę w roku 
szkolnym 2017/2018 będą mogli skorzystać z bogatej oferty 
kursów, staży i zajęć. 

Technik informatyk

Technik logistyk

Technik hotelarstwa

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik turystyki wiejskiej

Technik ekonomista

BRANŻOWA SZKOŁA 

PIERWSZEGO STOPNIA 

Ponad 20 zawodów 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach

ul. Polna 13/15, 99-200 Poddębice

tel./fax 43 678 31 13, www.zsppoddebice.pl

Tylko u nas – nauka i staż jednocześnie
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach Trzy projekty prowadzone w tym samy czasie i sześć kie-

runków kształcenia objętych unijnym wsparciem. To efekt 

intensywnych działań w Zespole Szkół Ponadgimnazjal-

nych na ul. Polnej w Poddębicach, dzięki którym uczniowie 

szybciej odnajdą się na rynku pracy i śmiało rozpoczną 

swoją karierę zawodową.



-Jak wspomina Pan początki w zawodzie zegarmistrza?
 Początki pracy wspominam bardzo dobrze. Przełom 
lat 70/80 wybitnie sprzyjał drobnym rzemiosłom. Zawodu na-
uczyłem się w maturalnej klasie, kiedy to mój ojciec w 1979 roku 
wyjechał do sanatorium. Łączyłem naukę do matury z profesją 
zegarmistrzowską.

-Proszę opowiedzieć coś więcej o swojej rodzinie oraz 
tradycji związanej z profesją zegarmistrzowską?
 Jest to zawód wielkiej tradycji rodzinnej. Mój dziadek 
w 1930 roku w Poddębicach otworzył zakład, a przed I wojną 
światową prowadził działalność w Łodzi. Mój stryj również zaj-
mował się tą profesją. Na początku ojciec z dziadkiem 
pracowali jako jubilerzy, a później zmienili fach na zegarmis-
trzostwo.

Zdobył Pan wykształcenie związane z zawodem zegar-
mistrza?
 Jestem inżynierem. Skończyłem studia na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Jednak po kilku latach 

pracy w zawodzie postanowiłem sprawdzić się w zegarmi-
strzostwie i tak zostało do dziś. Ten zawód jest dla mnie 
wielkim hobby.

-Skoro o szkole mowa – czy miał Pan okazję przekazy-
wać swoją wiedzę innym, mniej doświadczonym rze-
mieślnikom?
 Do końca lat 70. nauczałem profesji w Zespole Szkół 
Zawodowych w Poddębicach. Absolwenci szkół zawodowych 
mogli szkolić się i zdobywać praktykę. Teraz jest tylko gorzej. 
Za czasów Łódzkiej Fabryki Zegarów, początkującym zegarmis-
trzom było o wiele łatwiej.

-Jakie cechy charakteru są niezbędne w wykonywaniu 
zawodu zegarmistrza?
 Odporność oraz opanowanie, ale najbardziej liczy się 
łatwość w przyswajaniu umiejętności manualnych. Nie jest to 
zawód dla każdego. Nie wszyscy nadają się do tej pracy. Trzeba 
mieć bardzo dobry wzrok. Pamiętam, że podczas kursów 

i szkoleń Izb Rzemieślniczych zdawałem egzaminy. Podczas 
jednego z nich musiałem utoczyć oś zegarka kieszonkowego. 
Kiedy egzaminujący zorientowali się, że zadanie wykonałem 
„gołym okiem”, byli pod wrażeniem mojego wzroku. Nie każdy 
może dostrzec tak drobne elementy. Takich rzeczy nie da się 
zrobić „na wyczucie”.

-Wracając do historii – proszę opowiedzieć coś o zega-
rach wiszących na ścianie w Pańskim zakładzie?
 Jeden zegar wiszący na ścianie jest moim prywatnym 
zbiorem, pamiętającym okres I wojny światowej. Oprócz zega-
rów ściennych mam w posiadaniu unikatowy 80-letni Atlantic 
po moim ojcu – zachowany jest w oryginale i stanowi bezcen-
ną rodzinną pamiątkę.

-Czy pamięta Pan jakieś nietypowe naprawy?
 Kiedyś przed laty dostałem do naprawienia bardzo 
stary zegarek dla niewidomych. Zegarek wyprodukowany był 
w XIX wieku. Zaprojektowany został na specjalne zamówienie. 
Zapewne w tamtych czasach stanowił unikat.

-Czy to jedyna taka historia?
 Wielokrotnie w moim zakładzie drugie życie dostały 
modele z lat 40. XX wieku. Schaffhausen, Doxa czy Omega, to 
wyjątkowe egzemplarze. W zegarmistrzostwie najbardziej im-
ponujące jest naprawianie zegarków mechanicznych. Praca 
nad elektronicznymi nie daje aż tak dużej satysfakcji. Żyjemy 
w czasach, gdzie kiedy coś się zepsuje, nie naprawiamy tego – 
wyrzucamy i kupujemy nowe.

-Dlaczego wybrał Pan Poddębice jako swoje miejsce na 
ziemi?
 Przodkowie mojej mamy pochodzili z Pragi, z czasem 
rodzina przeniosła się do Poddębic. Od lat w naszej rodzinie 
obecne jest rzemiosło. Postanowiłem zostać na ojcowiźnie 
i kultywować tradycję. Z dziada pradziada rodzina odziedzi-
czyła zdolności w zakresie zegarmistrzostwa oraz szewstwa.

-Jakimi priorytetami kieruje się Pan w swojej pracy?
 Trzeba lubić to, co się robi. Nawet po godzinach prze-

glądam katalogi, czytam literaturę specjalistyczną aby posze-
rzyć i uaktualnić swoją wiedzę. Posiadam prywatny zbiór ksiąg 
na temat zegarmistrzostwa.

-Posiada Pan jakieś inne hobby oprócz czytania ksią-
żek?
 Posiadam kolekcję wiekowej białej broni. W wolnej 
chwili łowię ryby z synem.

-A jakie ma Pan plany na przyszłość? Czy zakład będzie 
nadal funkcjonował?
 Moje dzieci specjalizują się w innych dziedzinach. Nie 
ma kto odziedziczyć po mnie fachu. Dopóki wystarczy mi sił, 
będę pracował. Później zakład zostanie zamknięty.

-W takim razie życzę Panu dużo zdrowia i wytrwałości, 
aby mieszkańcy powiatu mieli szansę jak najdłużej 
korzystać z Pańskich usług.

 Bardzo dziękuję.

Najbliższe artykuły zostaną po-

święcone działalności firm windy-

kacyjnych. 

W sytuacji, gdy przestajemy spłacać zobo-
wiązania, wierzycielom pozostają dwie drogi 
ich egzekucji – sądowa oraz pozasądowa. 

Windykacja sądowa, to egzekucja na-
leżności na podstawie prawomocnego wyroku 
sądowego (taką windykacją zajmują się ko-
mornicy).

Windykacja pozasądowa obejmuje do-
chodzenie roszczeń w sposób ugodowy, bez 
udziału sądu. Taką windykację może prowa-
dzić sam wierzyciel albo wyspecjalizowana fir-
ma zajmująca się windykacją należności. 

Warto pamiętać, że firma windykacyjna 
jest podmiotem gospodarczym takim samym, 
jak każda inna firma (podlega wpisowi do re-
jestru przedsiębiorców oraz jest nastawiona 
na zysk). Przedmiotem działalności takiej firmy 
jest obrót wierzytelnościami. Ich windykację 
może prowadzić w imieniu i na rzecz swego 
kontrahenta (a Państwa wierzyciela) na pod-
stawie stosownego pełnomocnictwa, albo we 
własnym imieniu, jako wierzyciel (na podsta-
wie cesji wierzytelności, tj. w sytuacji, gdy wie-
rzyciel sprzeda dług firmie windykacyjnej). 

Przepisy Kodeksu Cywilnego nie wymaga-

ją, aby do skuteczności przelewu wierzytelno-
ści była konieczna zgoda dłużnika (wystarczy 
jedynie zawiadomienie go przez zbywcę o 
transakcji). Bez zgody konsumenta wierzyciel 
może też przekazać jego dane osobowe 
nabywcy wierzytelności (np. firmie windyka-
cyjnej).

Firma windykacyjna, kierując do Państwa 
wezwanie powinna przede wszystkim wska-
zać:

- tytuł, z jakiego jest uprawniona do żą-
dania zapłaty danej należności (pełno-
mocnictwo lub cesja wierzytelności);
- kwotę zadłużenia i jej podstawę 
prawną np. niezapłacona faktura;
- wskazać termin do zapłaty i rachunek 
bankowy, na jaki ma wpłynąć żądana 
kwota.

W sytuacji, gdy w otrzymanym wezwaniu 
do zapłaty nie ma takich informacji – trzeba 
wystąpić do firmy windykacyjnej o ich poda-
nie. 

Warto również sprawdzić, czy roszczenie 
już się nie przedawniło, bo choć wtedy firma 
windykacyjna będzie go mogła nadal docho-
dzić w sądzie, to w praktyce nie będzie to sku-
teczne, jeśli podniesiemy zarzut przedawnie-
nia. Należy jednak pamiętać, że sąd nie bada 
z urzędu, czy roszczenie jest przedawnione, 

ale możemy podnieść taki zarzut np. w sprze-
ciwie od nakazu zapłaty i dzięki temu wygrać 
proces. Jedynie wtedy, gdy dłużnik nie pod-
nosi w sądzie zarzutu przedawnienia (lub za-
rzut ten nie zostanie przez sąd uwzględniony), 
roszczenie zostanie zasądzone i może być 
skierowane do egzekucji komorniczej.

Przedsiębiorstwo windykacyjne może po-
dejmować wszelkie mieszczące się w grani-
cach prawa (tj. przepisach KC) środki służące 
celowemu dochodzeniu należności. Może za-
tem podejmować próby kontaktu osobistego 
z dłużnikiem, rozmów telefonicznych, a nawet 
wizyt w miejscu zamieszkania konsumenta. 
Nie może natomiast wprowadzać Państwa 
w błąd nieprawdziwymi informacjami, jak 
również nie może stosować ani grozić 
zastosowaniem wobec Państwa przymusu 
fizycznego lub psychicznego. Zakazane jest 
również informowanie konsumenta, że win-
dykatorzy przyjdą w celu spisania majątku al-
bo zajęcia ruchomości, gdyż nie posiadają oni 
takich uprawnień. 

Ponadto firmy windykacyjne nie mogą 
umieszczać danych o dłużnikach w BIK-u, czyli 
w Biurze Informacji Kredytowej. BIK jest bo-
wiem instytucją międzybankową działającą 
na podstawie ustawy – Prawo bankowe. Dane 
do BIK-u przekazują jedynie banki i spółdziel-
cze kasy oszczędnościowo-kredytowe (SKOK-
i). Tylko te podmioty korzystają też z zasobów 
zgromadzonych w tej instytucji.

Firma windykacyjna ma natomiast prawo 
umieścić dane o dłużniku w Biurze Informacji 
Gospodarczej (BIG). Są to podmioty, które gro-

madzą i udostępniają dane o przeterminowa-
nych zadłużeniach osób i firm. Działalność BIG 
regulują przepisy ustawy z dnia 9 kwietnia 
2010 r. o udostępnianiu informacji gospodar-
czych i wymianie danych gospodarczych. Jed-
nak nie każda wierzytelność może być umiesz-
czona na liście BIG-u. Zgodnie z art. 14 ust. 1 
ustawy informacja o konsumencie-dłużniku 
może trafić do rejestru, jeśli spełnione zostaną 
łącznie następujące warunki:

- zobowiązanie powstało w związku 
z określonym stosunkiem prawnym;
- łączna kwota wymagalnych zobo-
wiązań dłużnika będącego konsumen-
tem wobec wierzyciela wynosi co naj-
mniej 200 złotych oraz są one wyma-
galne od co najmniej 60 dni;
- upłynął co najmniej miesiąc od wy-
słania przez wierzyciela listem poleco-
nym albo doręczenia dłużnikowi będą-
cemu konsumentem do rąk własnych, 
na adres do doręczeń wskazany przez 
dłużnika będącego konsumentem, a je-
żeli nie wskazał takiego adresu - na ad-
res miejsca zamieszkania, wezwania 
do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie 
o zamiarze przekazania danych do biu-
ra, z podaniem firmy i adresu siedziby 
tego biura.

Wioletta Świt-Pawlak
Powiatowy Rzecznik Konsumentów 

rzecznik@poddebicki.pl 
513  023 785

Kącik Konsumenta

„Żyjemy w czasach, w których 

niczego się nie naprawia, 

tylko wyrzuca i kupuje nowe…”

– rozmowa 

z Ireneuszem Łukowskim 

-  jedynym zegarmistrzem 

w powiecie poddębickim Ten zawód jest dla mnie wielkim hobby



W dniach 11-12 stycznia br. na hali 

Zespołu Szkół w Pęczniewie rozegrane 

zostały zawody w Halową Piłkę Nożną 

w kategorii dziewcząt ze szkół podsta-

wowych i gimnazjów w ramach kalen-

darza imprez Powiatowego Szkolnego 

Związku Sportowego. Organizatorem za-

wodów była kadra nauczycielska wycho-

wania fizycznego w Pęczniewie.
W rywalizacji udział wzięły szkoły z całego 

Powiatu Poddębickiego tj.: Szkoła Podstawo-
wa w Pęczniewie, Zespół Szkół w Pęczniewie 
(filia w Brzegu), Szkoła Podstawowa w Wartko-
wicach, Szkoła Podstawowa w Domaniewie 
oraz Gimnazjum w Pęczniewie (2 zespoły), 
Gimnazjum w Wartkowicach, Gimnazjum w 
Domaniewie, Gimnazjum w Zygrach oraz Gim-
nazjum w Dalikowie.

W kategorii szkół podstawowych puchar za 
zajęcie I miejsca trafił do rąk drużyny z Zespołu 
Szkół Podstawowych w Pęczniewie (filia w Brze-
gu), natomiast dyplomy za II i III miejsce otrzy-

mały dziewczęta ze Szkoły Podstawowej 
w Wartkowicach i Szkoły Podstawowej w Pęcz-
niewie. 

Wśród drużyn z gimnazjów zwycięstwo 
przypadło Gimnazjum w Pęczniewie. Na II miejscu 
uplasowały się dziewczęta z Gimnazjum 
w Wartkowicach, natomiast na III Gimnazjum 
w Dalikowie. 

Za prawidłowy przebieg zawodów odpo-
wiadał główny sędzia - Błażej Dudziński. Na-
grody dla zwycięzców ufundował Powiat Pod-
dębicki. Wszystkim zawodnikom gratulujemy 
i życzymy sukcesów w dalszych rozgrywkach.

 W niedzielę 5 lutego drużyny: LKS 

Grom Powodów, GKS Pisia Zygry, LKS 

Sazan  Pęczniew, MGLKS TERMY Uniejów, 

LKS TERMY NER Poddębice oraz GLKS Sar-

nów/Dalików w hali sportowej w Poddę-

bicach wzięły udział w XVIII Mistrzos-

twach Powiatu Poddębickiego w Halowej 

Piłce Nożnej Seniorów o Puchar Starosty 

Poddębickiego Ryszarda Ryttera. Wzorem 

lat ubiegłych organizatorem turnieju było 

Starostwo Powiatowe w Poddębicach 

oraz Stowarzyszenie OK Poddębice. Tego-

roczny turniej sędziowali: Jarosław Ci-

chosz, Leonard Swęderski oraz Dariusz 

Galoch.
 Podczas emocjonujących rozgrywek nie za-
brakło zdrowej sportowej rywalizacji i współ-
zawodnictwa. Na VI miejscu rozgrywek upla-
sowała się drużyna GKS PISIA Zygry, na V dru-
żyna LKS TERMY NER Poddębice, a na IV miej-
scu LKS GROM Powodów. Miejsce III na po-
dium zdobyła drużyna LKS SAZAN Pęczniew, 
natomiast II miejsce wywalczyła drużyna 

MGLKS TERMY Uniejów. Zwycięzcą Mistrzos-
tw została drużyna GLKS Sarnów/Dalików, 
która obroniła tytuł z roku poprzedniego wy-
grywając z drużyną MGLKS TERMY Uniejów 
9:3. Sędziowie pragnąc wyróżnić najskutecz-
niejszych zawodników przyznali tytuły naj-

lepszego bramkarza turnieju Przemysławowi 

Matusiakowi - zawodnikowi drużyny GLKS 
Sarnów/Dalików oraz najlepszego zawodni-

ka Arkadiuszowi Stajewskiemu - zawodniko-
wi drużyny LKS SAZAN Pęczniew. Puchary, 
statuetki i dyplomy dla drużyn wręczył Sta-

rosta Powiatu Poddębickiego Ryszard Rytter. 
Zwycięska drużyna otrzymała także upominki 
ufundowane przez Wójta Gminy Dalików 

Pawła Szymczaka. Na zakończenie wszystkie 
drużyny oraz zaproszeni goście udali się na 
obiad przygotowany przez organizatora.
 Najlepsza drużyna reprezentowała Po-
wiat Poddębicki w eliminacjach międzypo-
wiatowych Województwa Łódzkiego w Mo-
szczenicy gdzie zdobyła II miejsce. 
 

XVIII Mistrzostwa Powiatu 
Poddębickiego w Halowej 
Piłce Nożnej o Puchar
 Starosty Poddębickiego

Halowa piłka nożna 
dziewcząt

 W dniu 5 lutego 2017 r. w strażnicy 

OSP w Ciężkowie Starostwo Powiatowe 

w Poddębicach, Fundacja „Inicjatywy 

Powiatu Poddębickiego”, Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie, miejscowi 

sołtysi oraz druhowie strażacy wspólnie 

zorganizowali integracyjne Spotkanie 

Noworoczne dla dzieci i rodzin z poblis-

kich miejscowości.
 Podczas spotkania największe zaintereso-
wanie wśród dzieci wywołało wręczenie upo-
minków oraz cukierków. Starosta Poddębicki – 

Ryszard Rytter, Przemysław Jaszczak - wice-
prezes fundacji „Inicjatywy Powiatu Poddębic-

kiego”, Ilona Kubis - Kałucka – kierownik 

PCPR w Poddębicach, Tomasz Walczyk – miej-

scowy radny miejski  oraz Emilia Błaszczyk - 
Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Poddębicach wręczyli wszystkim dzieciom 
paczki ze słodyczami.
 Nie obyło się również bez licznych zabaw 
i gier. Animacje z chustą czy kolorowym tune-
lem sprawiły najmłodszym wiele radości.  Pod-
czas, gdy dzieci korzystały z licznych atrakcji, 
rodzice mieli czas na rozmowy i skorzystanie 
z przygotowanego poczęstunku.

 Spotkanie Noworoczne uświetnił występ 

Natalii Osińskiej, wokalistki Poddębickiego 
Domu Kultury i Sportu. Natalia jest wielokrot-
ną laureatką licznych konkursów wokalnych, 
nie tylko na szczeblu lokalnym, ale także ogól-
nopolskim.
 Do świątecznego wystroju sali przyczyniły 
się w dużym stopniu ręcznie wykonane ozdoby 

okolicznościowe, których twórczyniami były 
mieszkanki Gminy Poddębice.
 Przygotowane atrakcje, poczęstunek dla 
gości, świąteczne występy czy wystawa ręko-
dzieł, to wszystko w całości przyczyniło się do 
wspólnego celebrowania spotkania w wyjąt-
kowej atmosferze, za którą wszystkim obec-
nym serdecznie dziękujemy.

Spotkanie Noworoczne dla dzieci w Ciężkowie
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