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Szanowni Państwo,

 Rok 2019 to rok, w któ-
rym obchodziliśmy 20 – lecie 
istnienia samorządów powia-
towych. To także pierwszy rok 
pracy Rady i Zarządu Powiatu 
VI kadencji. Kiedy ponad rok 
temu składaliśmy ślubowanie 
„rzetelnie i sumiennie wyko-
nywać obowiązki wobec Na-
rodu Polskiego (…) czynić 
wszystko dla pomyślności Oj-
czyzny, wspólnoty samorzą-
dowej Powiatu i dobra oby-
wateli…”, wiedzieliśmy, że 
czeka nas ciężka praca na 
rzecz wszystkich sześciu gmin 
Naszego Powiatu: Dalikowa, 
Pęczniewa, Poddębic, Uniejo-
wa, Wartkowic oraz Zadzimia. 
Obejmując nasze stanowiska 
obiecaliśmy, iż nie zawiedzie-
my Państwa zaufania i będzie-
my dbać o zrównoważony 
i sprawiedliwy rozwój całego 
naszego Powiatu.
 

Jakie cele udało się osiągnąć?
Czy zrealizowano zamierzone 

na ten miniony rok plany? 
Jakie środki udało się 

pozyskać? 
Jak obchodzono Jubileusz 

20-lecia Powiatu? 

 Na te wszystkie pytania 
znajdą Państwo odpowiedź 
w tym oto wydaniu. Dziś prze-
kazujemy do Państwa rąk Biu-
letyn będący podsumowaniem 
naszej pracy w minionym 
2019 roku.
 

Zachęcamy do lektury.

w imieniu własnym,
i Radnych Powiatu Poddębickiego



Inwestycje 
w drogi!

 Dobry stan dróg jest kluczem do poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia 

mieszkańców, ale też ważnym czynnikiem decydującym o atrakcyjności gospodarczej, 
turystycznej, inwestycyjnej i konkurencyjności Powiatu Poddębickiego wobec innych regionów. 
Konsekwentna modernizacja infrastruktury drogowej jest jednym z priorytetów polityki inwes-
tycyjnej obecnego Zarządu. 
 W minionym roku dzięki środkom z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS), środkom 
z budżetu Województwa Łódzkiego oraz  przy współpracy i wsparciu samorządów gminnych 

zmodernizowaliśmy ponad 15 km dróg powiatowych, za łączną kwotę niemal 7 mln 

zł, z czego prawie 3,5 mln zł stanowiły środki pozyskane z zewnątrz. 

ZMODERNIZOWANE PONAD 15 KM DRÓG POWIATOWYCH, ZA KWOTĘ NIEMAL 7 MLN ZŁ

 Dzięki dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorzą-
dowych droga powiatowa Drużbin-Bratków Dolny na od-
cinku prawie 6 km zyskała nową nawierzchnię, poboczne 
bariery ochronne oraz oznakowanie pionowe i poziome. 
Całkowita wartość projektu wyniosła ponad 3 mln zł, z cze-
go dofinansowanie wyniosło ponad 1,5 mln zł.  

 W  ramach przedsięwzięcia pn. „Remont dróg 
powiatowych nr 3703E Biała Góra – Domaniew i nr 3706E 
Domaniew” została wykonana nowa nawierzchnia oraz 
prace związane z: oczyszczaniem rowów, usunięciem 

zakrzaczeń, odbudową przepustów, zjazdów, wykona-
niem chodników, oznakowaniem poziomym i piono-
wym na długości ponad 7,5 km. Całkowita wartość 
zadania wynosiła ponad 3,7 mln zł, z czego ponad 1,8 

mln stanowiło dofinansowanie Wojewody Łódzkiego. 
Inwestycja znacznie poprawiła bezpieczeństwo użyt-
kowników dróg i jakość życia mieszkańców naszego 
powiatu.

Wyremontowana droga Biała Góra - Domaniew Droga Biała Góra – Domaniew z nową nawierzchnią

 W ubiegłym roku wykonano także przebudowę drogi powiatowej 
Wielenin - Miniszew na odc. 1,85 km. Środki na remont pochodziły z budżetu 
Województwa Łódzkiego, Gminy Uniejów oraz budżetu powiatu. W ramach za-
dania poszerzono drogę, utwardzono pobocza oraz oczyszczono rowy przydrożne.

Nowa droga Drużbin – Bratków Dolny 

Od lewej: Piotr Majer – Wicestarosta 
Poddębicki,  Karol Młynarczyk 
– Wicewojewoda Łódzki, 
Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, 
Małgorzata Komajda – Starosta 
Poddębicki, Jadwiga Zagozda 
– Skarbnik Powiatu Poddębickiego 

Wyremontowana 

droga Wielenin - 

Miniszew

Od lewej: Piotr Kozłowski, Beata 
Przybylska - Członkowie Zarządu 

Powiatu Poddębickiego, Sebastian 
Romanowski – Przewodniczący Rady 

Powiatu, Janusz Kosmalski – Zastępca 
Burmistrza Uniejowa, Piotr Majer, 
Małgorzata Komajda: Starostowie 

Poddębiccy, Józef Kaczmarek – 
Burmistrz Uniejowa. Mirosław Madajski 

– Przewodniczący RM w Uniejowie,  
Tadeusz Warych – były radny gm. Uniejów

 Ponadto w 2019 roku wyko-
nano remonty cząstkowe nawierzchni 
bitumicznych emulsją asfaltową i gry-

sami przy użyciu remontera drogowego 
tzw. patchera, na drogach powiato-
wych położonych w granicach admini-

stracyjnych Powiatu Poddębickiego za 
łączną kwotę 250 tys. zł.   



Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym 
to jeden z priorytetów obecnego Zarządu!
 Mieszkańcy Powiatu Poddębic-
kiego, a w szczególności dzieci, są 
bezpieczniejsze, a to za sprawą 
nowych przejść dla pieszych, które 
powstały przy drogach powiato-
wych. Projekt pn. „Modernizacja 
przejść dla pieszych przy szkołach 
w Powiecie Poddębickim” został po-
zytywnie rozpatrzony przez Mini-
sterstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji i dofinansowany dotacją 
w wysokości 100 tys. zł. Całkowity 
koszt zadania wyniósł ponad 143 tys. zł.
 W ramach zadania zostały 
zmodernizowane przejścia dla pie-
szych przy szkołach: w Uniejowie na 
ul. Targowej, w Kazimierzewie - 
Gmina Zadzim oraz w Dalikowie. 
Powstały tam wyniesione przejścia 
dla pieszych z interaktywnymi zna-
kami LED wyposażonymi w czujnik 
ruchu. Doposażone zostały także 
przejścia w Niemysłowie - Gmina 
Poddębice oraz w Pęczniewie. Do-

posażenie obejmowało wymianę 
znaków drogowych na znaki trzeciej 
generacji zasilane baterią słoneczną 
oraz instalację piktogramów. Projekt 
obejmował również zorganizowa-
nie Turnieju Wiedzy o Bezpieczeń-
stwie w Ruchu Drogowym, szkoleń 
dla uczniów, nauczycieli i  rodziców, 
a  także konkursu plastycznego dla 
uczniów kl. I-III szkół podstawo-
wych z terenu Powiatu Poddębickie-
go. W realizację części edukacyjnej 
projektu włączyła się Komenda 
Powiatowa Policji w Poddębicach, 
Komenda Powiatowa PSP w Pod-
dębicach, OSP w Wilamowie i Unie-
jowie, Zarząd Powiatowy OSP RP w 
Poddębicach oraz Wojewódzki Ośro-
dek Ruchu Drogowego w Sieradzu. 

Przywrócono połączenie autobusowe Poddębice – Zelgoszcz!
 W ramach programu Funduszu Rozwoju 

Przewozów Autobusowych „Przywracamy Przystan-

ki” Powiat Poddębicki z dniem 1 września 2019 r. uru-

chomił linię komunikacyjną Poddębice – Zelgoszcz 

z wjazdem do Biernacic. Linia komunikacyjna o dłu-

gości prawie 30 km łączy Gminę Wartkowice ze sto-

licą Powiatu i obejmuje 21 przystanków.  
 Przywrócenie linii komunikacyjnej było mo-

żliwe dzięki ww. Programowi oraz dobrej współpracy 

samorządów. Niezbędny wkład własny zapewniły 

lokalne Gminy: Poddębice i Wartkowice, natomiast 

nad poprawnością realizacji przewozów oraz rozli-

czeniem Programu czuwa Wydział Komunikacji Sta-

rostwa Powiatowego w Poddębicach. Przewoźni-

kiem na trasie Poddębice – Zelgoszcz jest PKS Sieradz.  

 Pod koniec ubiegłego roku Po-

wiat Poddębicki wzbogacił się o nowy 

sprzęt zakupiony w ramach umowy 

z WFOŚiGW w  Łodzi. Zadanie pn. „Zakup 

sprzętu na potrzeby utrzymania terenów 

zieleni na obszarze Powiatu Poddębickie-

go” zostało dofinansowane w formie po-

życzki w wysokości 642.880,00 zł. Całko-

wita wartość zadania to 758 800,00 zł. 

 Zakupiono: ciągnik rolniczy wraz 

z potrzebnym osprzętem tj. ramieniem 

hydraulicznym i  ładowaczem, głowicą do 

koszenia traw i zakrzaczeń, kosiarką 

bijakową, koparko-ładowarkę oraz dwie 

kosy i  dwie piły spalinowe. Powiat będzie 

miał możliwość wystąpienia o częściowe 

umorzenie zaciągniętej pożyczki.
 Ponadto ze środków własnych 

Powiat za kwotę 88 tys. zł zakupił sprzęt 

do zimowego utrzymania dróg, tj. pług 

odśnieżny i posypywarkę.

Zakupiono sprzęt do utrzymania dróg!

Zakupiony sprzęt podziwiają, od lewej: Piotr Majer, Małgorzata Komajda – 

Starostowie Poddębiccy, Zdzisław Cyganiak – Członek Zarządu w towarzystwie 

Pracownika Wydziału Dróg – Jana Iwańskiego Pług odśnieżny i posypywarka

Nowy ciągnik

Piły spalinowe

Od lewej: Milena Pamfil – Naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych, Inwestycji i  Zamówień Publicznych, 

Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Piotr Majer – Wicestarosta, Andrzej Jaszczura – UG Zadzim, Dorota Tylki – UG Uniejów, 

Piotr Kuropatwa – Wójt Gminy Wartkowice, Marcin Janiak – Wójt Gminy Pęczniew, Radosław Arkusz – Wójt Gminy Dalików

Z ostatniej chwili!

Złożony przez Powiat wniosek na rok 

2020 otrzymał rekomendację 

Wojewody do etapu centralnego.
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Nowy wizerunek Urzędu!
 W 2019 r. w pomieszczeniach Starostwa Powiatowego w Poddębicach przeprowadzono szereg prac 
remontowych za ponad 26 tys. zł. Wymieniono podłogi i pomalowano ściany na I piętrze oraz częściowo na III piętrze 
w Wydziale Finansów. Ponadto odświeżono salę konferencyjną oraz korytarze. 

 Zmiany wizerunkowe Urzędu widać też na korytarzu wiodącym 
do pokoi Starostów oraz Przewodniczącego. Ściany holu od listopada 
ubiegłego roku zdobią zdjęcia zabytków z sześciu gmin Powiatu Poddę-
bickiego, gminy: Dalików – Kościół w Budzynku, Poddębice – Pałac w Pod-
dębicach, Pęczniew – Kościół w Siedlątkowie, Wartkowice – Pałac w Gost-
kowie, Uniejów – Zamek w Uniejowie, Zadzim- Kościół w Zadzimiu.

Hol na I piętrze

Wyremontowany pokój na I piętrze

Sala konferencyjna na I piętrze – miejsce 

obrad Rady Powiatu Poddębickiego 

 W celu poprawienia bezpie-
czeństwa pracowników, intere-
santów w marcu 2019 r. w bu-
dynku Starostwa Powiatowego 
w Poddębicach oraz na parkin-
gu zainstalowano kamery wraz 
z systemem nagrywania za blisko 
25 tys. zł. 

System monitoringu

Udogodnienia dla klientów Wydziału Geodezji

 Za blisko 300 tys. zł w ra-

mach unijnego programu zwięk-

szona została funkcjonalność geo-

portalu, a to za sprawą budowy 

Systemu Informacji Przestrzennej. 

Dzięki niemu geodeci mogą doko-

nywać płatności elektronicznych 

i pobierać materiały bez koniecz-

ności przychodzenia do Wydziału 

Geodezji. W drugim etapie zostaną 

wdrożone usługi dla społeczeństwa 

w postaci zamawiania, opłacania 

oraz odbierania materiałów wyda-

wanych przez Wydział Geodezji 

(map ewidencyjnych, opiniodaw-

czych itp. 

 We wrześniu 2019 r. zos-

tały zakupione 2 komputery wraz 

z oprogramowaniem w celu zakła-

dania i aktualizowania operatów 

ewidencji gruntów oraz prowa-

dzenia spraw ochrony gruntów 

rolnych. 

Budowa systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie 

e-usług przez powiaty z terenu województwa łódzkiego za blisko 300 tys. zł

Nowe komputery

Poprawa 
warunków 
nauczania 
 Powiat Poddębicki otrzymał 90 tys. 
dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Łódzkiego w zakresie infrastruktury spor-
towej i rekreacyjnej. W ramach otrzymanego 
grantu wykonana została modernizacja sali 
gimnastycznej wraz z zapleczem w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej 

w Poddębicach przy ul. Łęczyckiej 13/15. Za  
kwotę 135 tys. zł wykonano m.in.: nowe po-
krycie dachowe, modernizację podłóg, wymia-
nę instalacji elektrycznej wraz z osprzętem, wy-
mianę instalacji wodno-kanalizacyjnej, stolarki 
okiennej i drzwiowej i montaż nowej infra-
struktury sportowej. 

Zakup nowego samochodu na potrzeby 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w Poddębicach

 W grudniu 2019 r. Komenda Po-
wiatowa PSP w Poddębicach otrzymała no-
wy lekki samochód operacyjny, marki 
Toyota Corolla, który  zastąpił 17 – letniego 
Seata Toledo. Samochód jest wykorzysty-
wany do wspomagania działań ratowni-
czych w zakresie transportu strażaków, 
sztabu dowodzenia akcją, grup specjalis-
tów, a także będzie pełnił funkcje tran-
sportu wyżywienia podczas długotrwałych 
akcji i ostrzegania społeczeństwa o pow-

stałym niebezpieczeństwie. Zakup pojazdu 
o wartości 84 tys. zł był możliwy dzięki fi-
nansowemu wsparciu Komendy Woje-
wódzkiej PSP w Łodzi, Starostwa Powiato-
wego w Poddębicach oraz Gmin: Poddę-
bice, Uniejów, Wartkowice, Zadzim, Dali-
ków i  Pęczniew. 
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Punkt konsultacyjny 
programu „Czyste Powietrze”

Zainteresowanie programem jest bardzo duże. W ubiegłym roku udzielono ponad 800 porad!

 Od lutego 2019 r. w Staros-

twie Powiatowym w Poddębicach 

działa Punkt Konsultacyjny Rządo-

wego Programu „Czyste Powie-

trze”. Program oferuje dofinanso-

wanie na termomodernizację bu-

dynków jednorodzinnych oraz 

wymianę źródeł ciepła.
    Program „Czyste Powietrze” bę-

dzie realizowany w latach 2018-

2029. Skierowany jest do osób fi-

zycznych, które są właścicielami, 

a także współwłaścicielami do-

mów jednorodzinnych.

-wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup wraz z  montażem nowych, 
spełniających kryteria programu,

-wymianę okien i  drzwi,
-montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i  ciepłej wody 

użytkowej,
-docieplenie przegród budynku, 

-montaż wentylacji mechanicznej z  odzyskiem ciepła,
-instalację odnawialnych źródeł energii (kolektory słoneczne i  panele 

fotowoltaiczne).

Informacje na temat możliwości uzyskania dofinansowania można 
uzyskać w Starostwie Powiatowym w Poddębicach. 

W czasie epidemii drogą e-mailową: wswit@wfosigw.lodz.pl 

lub pod numerem tel. 513 023 785.

Na co dofinansowanie?

Porozumienie pomiędzy Powiatem Poddębickim a  Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i  Gospodarki 

Wodnej w  Łodzi podpisali: Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Piotr Majer – Wicestarosta oraz Wojciech 

Miedzianowski – Prezes Zarządu WFOŚiGW w  Łodzi.

20 tys. zł dotacji od 
Powiatu dla Parafii
 W sierpniu 2019 r., decyzją Rady Powiatu w  Poddębicach   
udzielono dotacji Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny 
w Poddębicach oraz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Floriana 
w Uniejowie.
 Dzięki funduszom Powiatu możliwa była kontynuacja prac 
konserwatorskich zabytkowego ołtarza w  kościele w  Poddębicach 
oraz odnowienie zabytkowej barokowej ramy obrazu św. Rocha 
w  uniejowskiej kolegiacie.

Starosta Poddębicki - Małgorzata Komajda, Członek Zarządu Powiatu 
- Zdzisław Cyganiak w  obecności Skarbnika Powiatu – Jadwigi Zagozdy 
oraz Zastępcy Naczelnika Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty 
i  Kultury – Doroty Kubiak dokonali uroczystego podpisania umów dotacji 
z  proboszczem poddębickiej parafii ks. Wojciechem Żelewskim oraz 
proboszczem parafii w  Uniejowie ks. Andrzejem Ziemieśkiewiczem.

ks. Andrzej Ziemieskiewicz – proboszcz Parafii w Uniejowie, 
Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Zdzisław Cyganiak 
– Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego

Inwestycje w rozwój 
pracowników urzędu!

Pracownicy Starostwa 
skorzystali ze szkoleń 
 W ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego 26 pracowników 
podniosło kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w ponad 35 formach 
kształcenia, tj. kursy, szkolenia i studia podyplomowe.
 Całkowita wartość zadania to ponad 46 tys. zł, z czego dofinanso-
wanie wyniosło ponad 37 tys zł! 
 Realizacja projektu umożliwiła podniesienie kwalifikacji zawodowych 
z zakresu rachunkowości, administrowania systemów komputerowych, 
bezpieczeństwa przetwarzania danych teleinformatycznych oraz admini-
stracji publicznej. Pracownicy Wydziału Dróg uzyskali uprawnienia do kie-
rowania pojazdami ciężarowymi, co zdecydowanie usprawni pracę tego 
wydziału w zakresie utrzymania i remontów dróg powiatowych. 

Czwarta edycja Poddębickiej 
Akademii Przedsiębiorczości

 W 2019 r. odbyła już czwarta edycja „Poddębic-
kiej Akademii Przedsiębiorczości 2019” skierowana do 
mieszkańców Powiatu Poddębickiego. Organizatorem 
wydarzenia była Fundacja „Inicjatywy Powiatu Poddę-
bickiego” pod patronatem Małgorzaty Komajdy – Staros-
ty Poddębickiego.
 Projekt składał się z  trzech modułów skiero-
wanych do odrębnych grup odbiorców. Łącznie w pro-
jekcie udział wzięło 188 osób.

 Moduł I – Przedsiębiorczość obejmował dzia-
łania skierowane do osób chcących założyć własną dzia-
łalność gospodarczą lub rozwinąć już istniejącą działal-
ność. W szkoleniach 18 osób uczestniczyło w warszta-
tach z  przygotowania biznes planu pt. „Biznes plan jako 
podstawowy dokument w firmie nie tylko do pozyskiwa-

nia środków zewnętrznych” połączony z warsztatami 
obejmującymi zasady księgowości w firmie jednoosobo-
wej oraz podstawy prawa gospodarczego, a także obo-
wiązków pracodawcy w stosunku do ZUS - wypełnianie 
dokumentów i  deklaracji.

 Moduł II – Aktywni 45 + aktywizował i inte-
grował osoby powyżej 45 roku życia z terenu Powiatu 
Poddębickiego. W ramach modułu uczestnicy brali udział 
w zajęciach ruchowo – gimnastycznych, zajęciach z ob-
sługi nowoczesnych urządzeń elektronicznych typu 
smartfon, tablet, zajęciach z języka angielskiego, war-
sztatach z dietetykiem. Ponadto uczestnicy projektu brali 
udział w wycieczce do Wrocławia oraz dwóch wyjazdach 
do teatru.
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 Moduł III – to działania skierowane 

do organizacji pozarządowych. W szkole-

niach skierowanych do NGO udział wzięło 

20 przedstawicieli organizacji pozarządo-

wych, działających na rzecz społeczności 

lokalnej Powiatu Poddębickiego. W ra-

mach modułu III przedstawiciele organi-

zacji pozarządowych uzyskali odpowiedzi 

na pytania związane z aspektami prawny-

mi prowadzonej działalności NGO oraz 

w organizacji pozarządowej.
 Projekt zakończony został uroczystą 

galą, podczas której Starosta Poddębicki – 

Małgorzata Komajda, Wicestarosta Poddę-

bicki – Piotr Majer, Prezes Fundacji „Inicja-

tywy Powiatu Poddębickiego” – Katarzyna 

Łucka – Kożuch oraz Przewodniczący Rady 

Fundacji – Piotr Kozłowski złożyli na ręce 

Pana Adriana Jabłońskiego – Kierownika 

ds. Korporacyjnych i Komunikacji w JTI 

Polska podziękowania dla Zarządu JTI 

Polska za wsparcie i pomoc w realizacji 

przedsięwzięcia na rzecz lokalnej społecz-

ności. Wydarzenie swoją obecnością za-

szczycili również: Dorota Więckowska - 

Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, 

Edyta Michalska - Dyrektor Departamentu 

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, 

Beata Przybylska - Zastępca Przewodniczą-

cego Rady Fundacji, Danuta Pecyna, 

Sebastian Romanowski - Członkowie Rady 

Fundacji, Stanisław Katusza – Radny 

Powiatu Poddębickiego.

Od lewej: Piotr Kozłowski – Członek Zarządu Powiatu, Piotr Majer, Małgorzata 

Komajda: Starostowie Poddębiccy wręczają dyplom i upominek uczestniczce PAP-u

Uroczysta gala podsumowująca PAP, od lewej: Sebastian Romanowski – 

Przewodniczący Rady Powiatu, Beata Przybylska – Członek Zarządu Powiatu 

Poddębickiego, Adrian Jabłoński – Przedstawiciel JTI Sp. z o.o. Polska, Małgorzata 

Komajda – Starosta Poddębicki, Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki, Katarzyna 

Łucka – Kożuch – Prezes Fundacji „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego”, Piotr 

Kozłowski – Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego

Wycieczka do Wrocławia w ramach PAP

Wycieczka do Wrocławia – wrzesień 2019 r.

Zajęcia gimnastyczne w ramach Poddębickiej 

Akademii Przedsiębiorczości

 Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o. otrzymało 

akredytację i dołączyło do grona 206 podmiotów 

medycznych w Polsce certyfikowanych przez Centrum 

Monitorowania Jakości w Krakowie i Ministerstwo 

Zdrowia. Przygotowania do otrzymania akredytacji 

trwały blisko 2 lata. Akredytację w  Łódzkiem posiada 

tylko 10 szpitali, na 48 istniejących, w  całym kraju jest 

ich zaledwie 20%.
 

 Co taka akredytacja oznacza dla szpitala? Akredy-

tacja daje przede wszystkim bezpieczeństwo pacjen-

tom, którzy wiedzą, że leczą się w szpitalu spełniającym 

ścisłe wymogi Centrum Monitorowania Jakości. Dzięki 

akredytacji szpital zyska 1 procent więcej do kontraktu 

z Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten jeden procent w 

przypadku szpitala w Poddębicach oznacza dodatkowe 

blisko pół miliona złotych.

Poddębicki Szpital z akredytacją! 

 Od 1 kwietnia 2019 r., po ośmiu latach do Poddębic-
kiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. wróciło Pogotowie Ratun-
kowe. W  tym celu poddębicki szpital zakupił 4 nowe karetki 
marki VW Crafter, które są wykorzystywane do zapew-
nienia pomocy medycznej na terenie Powiatu Poddębic-
kiego. Koszt jednego, wyposażonego na najwyższym pozio-
mie, ambulansu to blisko 700 tysięcy złotych. Dzięki tak 
bogatemu wyposażeniu można zdalnie monitorować stan 
przewożonych pacjentów.
 Przez najbliższe trzy lata świadczenia z zakresu ra-
townictwa medycznego będzie wykonywała Wojewódzka 
Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, a to za sprawą 
konsorcjum, do którego przystąpiło Poddębickie Centrum 
Zdrowia Sp. z o.o. W poddębickich karetkach, w trzech zes-
połach medycznych czynności ratunkowych udziela 32 ra-
towników i 12 lekarzy. Wojewódzka Stacja Ratownictwa 
Medycznego w Łodzi jest głównym podwykonawcą świad-
czeń z zakresu ratownictwa medycznego na terenie całego 
województwa.
 Dzięki współpracy i staraniom Prezesa PCZ Sp. z o.o.  
Jana Krakowiaka i Burmistrza Uniejowa Józefa Kaczmarka 
jeden ambulans pogotowia stacjonuje także w Uniejowie. 
Na karetce w Uniejowie zyskał cały powiat. Lekarz – ko-
ordynator z Centrum Powiadamiania w Łodzi decyduje, 
który zespół ratownictwa, czy z Poddębic, czy z Uniejowa 
zadysponować do danego zdarzenia.

Cztery nowe karetki

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali m.in. od lewej: 
Jan Krakowiak – Prezes PCZ Sp. z o.o., Bogusław Tylka - 
ówczesny Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa 
Medycznego, Dorota Więckowska – Radna Sejmiku 
Województwa Łódzkiego, Małgorzata Komajda – Starosta 
Poddębicki, Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, Paweł Rychlik - 
Poseł na Sejm RP, Dorota Gajewska - Dyrektor Wydziału 
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi



 W ramach obchodów w czerwcu 2019 r. 
odbył się „Powiatowy Dzień dla Zdrowia i Uro-
dy”, podczas którego ponad 200 osób sko-
rzystało z bezpłatnych badań osteoporozy, 
słuchu, ekg, poziomu cukru, ciśnienia, badania 
przemiany materii oraz mammografii. Na sto-
iskach konsultacyjnych można było skorzystać 
z porad dietetyka, strefy urody, skosztować 
zdrowych koktajli, dowiedzieć się jak samo-
dzielnie przygotować domowy peeling do cia-
ła, czy też jak dobrać ćwiczenia do potrzeb or-
ganizmu. Wszyscy chętni mogli poćwiczyć z in-
struktorami: jogi, tabaty oraz Zumby. Osoby 
korzystające z badań otrzymały kosmetyki z li-
nii Dermedic, ufundowane przez Firmę Bioge-
ned SA z Łodzi. Na przybyłych gości czekała 
pyszna zawodzianka, przygotowana przez ZSP 

w Poddębicach, a także jabłka z rodzimych sa-
dów, zakupione przez Członków Zarządu Po-
wiatu Poddębickiego. Największą atrakcją 
przygotowaną dla dzieci okazał się festiwal ko-
lorów, zorganizowany w Powiecie Poddębic-
kim po raz pierwszy. Roześmiane buzie dzieci, 
obsypane tęczą kolorów uświetniły imprezę 
i wprawiły wszystkich uczestników w cudow-
ny, szczęśliwy nastrój. Patronat nad wydarze-
niem objęli: Marszałek Województwa Łódz-
kiego Grzegorz Schreiber, Regionalne Centrum 
Polityki Społecznej w Łodzi, Narodowy Instytut 
Samorządu Terytorialnego, Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Łodzi, TVP 3 Łódź, Radio Łódź, Dziennik 
Łódzki, Nad Wartą.

Obchody 20 – lecia istnienia 
Powiatu Poddębickiego 1999-2019 
1 stycznia 2019 r. minęło 20 lat od momentu reaktywacji powiatów w strukturze samorządowej 

Powiatowy Dzień dla 

Zdrowia i Urody Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki 

w slalomie przygotowanym przez Powiatową 

Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 

w Poddębicach

Radość dzieci podczas festiwalu kolorów holli

Powiatowy Piknik Rodzinny
 Na koniec lata „Powiatowym Piknikiem 
Rodzinnym”, zorganizowanym na dziedzińcu 
Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach, 
pożegnaliśmy wakacje. Na wszystkich przy-
byłych, młodszych i starszych, czekała moc 

atrakcji: warsztaty plastyczne, gry i zabawy, 
animacje dla dzieci i dorosłych, degustacje 
produktów lokalnych, festiwal kolorów holli 
oraz pokaz ogromnych baniek mydlanych. Na 
scenie wystąpił Big Band Szkoły Muzycznej 

I  stopnia w  Uniejowie, którego skład stano-
wią uczniowie i nauczyciele Szkoły oraz występ 
Zespołu Ludowego „Bałdrzychowianie”. Pokaz 
karate przeprowadził sensei Maciej Grubski 
z Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „Dra-

gon” w Poddębicach. Podczas warsztatów 
wspólnie z Fundacją Cohabitat udało się zbu-
dować domki dla owadów. W organizację 
wydarzenia aktywnie włączyli się również 
strażacy ochotnicy z OSP Poddębice i Zygry, 
a także strażacy z PSP i policjanci z KPP 
w Poddębicach. Powiatowy Piknik Rodzinny to 
kolejna z imprez w ramach obchodów 20-lecia 
Powiatu Poddębickiego.

Pokaz karate w wykonaniu sportowców „Dragona” Konkurs dla dzieci w przeciąganiu liny 

Ludowy Zespół 

„Bałdrzychowianie”



Uczczono pamięć zmarłych samorządowców…
 W ramach obchodów w dniu 21 listopada 
złożono wiązanki i zapalono znicze na grobach 
samorządowców i  radnych, których nie ma już 
wśród nas.  

 W imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Pod-
dębicach kwiaty złożyli: Przewodniczący Rady 
Powiatu - Sebastian Romanowski, Starosta 
Poddębicki - Małgorzata Komajda, Wicestarosta 

Poddębicki - Piotr Majer oraz Członkowie Za-
rządu: Beata Przybylska, Piotr Kozłowski i Zdzi-
sław Cyganiak.

Uczczono pamięć:

†Śp. Stanisława Olasa, Posła 

na Sejm RP, Wicemarszałka 

Województwa Łódzkiego III 

kadencji, Członka Zarządu 

Województwa Łódzkiego I  i  II 

kadencji

†Śp. Wiesławy Litwickiej, 

Radnej i Wiceprzewodniczącej 

Rady Powiatu I kadencji

†Śp. Janiny Pucek, 

Wiceprzewodniczącej Rady II i  

III kadencji i  radnej IV kadencji

†Śp. Michała Kowalskiego, 

Radnego i  Członka Zarządu I  

kadencji Rady Powiatu

†Śp. Leona Czupryńskiego, 

Radnego I  i  II kadencji oraz 

Członka Zarządu I  kadencji

†Śp. Wojciecha Dębskiego, 

Radnego I  kadencji

†Śp. Mirosława Pietruchy, 

Radnego I  i  V kadencji

Na grobie Posła na Sejm RP Stanisława Olasa znicze zapalili, od lewej: Sebastian Romanowski – Przewodniczący Rady Powiatu, 

Piotr Majer – Wicestarosta, Małgorzata Komajda – Starosta, Zdzisław Cyganiak, Beata Przybylska i Piotr Kozłowski – Członkowie 

Zarządu Powiatu Poddębickiego

Uroczyste obchody JUBILEUSZU 20-lecia Powiatu
 W sobotę, 23 listopada 2019 r., święto-
waliśmy Jubileusz Powiatu Poddębickiego. 
Obchody XX -lecia rozpoczęła uroczysta Msza 
Święta sprawowana w Kościele pw. Świętej 
Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Poddębi-
cach, którą koncelebrowali: ks. Wojciech Że-
lewski - proboszcz parafii w Poddębicach, ks. 
Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz - proboszcz 
parafii w Uniejowie, ks. Janusz Szeremeta - 
proboszcz parafii w Wartkowicach oraz ks.  
Juliusz Mieczyński - proboszcz parafii w Za-
dzimiu.
 Wśród gości przybyłych w tym dniu na 
Jubileusz byli parlamentarzyści z naszego 
terenu, przedstawiciele Łódzkiego Urzędu Wo-
jewódzkiego i Sejmiku Województwa Łódz-
kiego, Starostowie i przedstawiciele zaprzyjaź-
nionych Powiatów, Burmistrzowie, Wójtowie 
i Przewodniczący Rad z terenu Powiatu Poddę-
bickiego, duchowieństwo, przedstawiciele 
służb mundurowych, inspekcji, dyrektorzy in-
stytucji podległych powiatowi i  współpracują-
cych z powiatem organizacji i firm, przedsta-
wiciele mediów, emerytowani i obecni naczel-
nicy oraz pracownicy Starostwa Powiatowego 
w Poddębicach.
 Obecni byli również Radni wszystkich sześ-
ciu kadencji z Przewodniczącymi i Wiceprze-
wodniczącymi Rad oraz Starostami i Wicesta-
rostami Powiatu Poddębickiego.
 Uroczystość była okazją do wspomnień 
związanych z powstaniem Powiatu Poddębic-
kiego oraz przeanalizowania jego działalności 
na przestrzeni 20 lat. Wykład okolicznościowy 
pt. „XX-lecie reaktywacji Powiatu Poddębic-
kiego 1999-2019” wygłosił regionalista, his-
toryk, z urodzenia poddębiczanin – Pan Jan 

Pietrzak.
 W trakcie Jubileuszu Starosta Poddębicki – 
Małgorzata Komajda, Wicestarosta – Piotr Ma-
jer oraz Przewodniczący Rady Powiatu – Se-
bastian Romanowski podziękowali tym, którzy 
przyczynili się do powstania powiatu i jego 
rozwoju. Podziękowano za codzienną pracę na 
rzecz Naszej Małej Ojczyzny, za trud, cierpli-
wość, skuteczne rozwiązywanie problemów 
oraz podejmowanie codziennych wyzwań. 
Symboliczne „Anioły Powiatu Poddębickiego" 
wręczono m.in. parlamentarzystom obecnym 
na uroczystości: Panu Przemysławowi Błasz-
czykowi – Senatorowi RP oraz Panu Piotrowi 
Polakowi (mieszkańcowi powiatu poddębic-
kiego) i Pani Agnieszce Hanajczyk – Posłom na 
Sejm RP. Podziękowania skierowano również 
do władz Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Łódzkiego, a także Instytucji, z którymi Powiat 
Poddębicki współpracuje. Za pomoc naszemu 
Powiatowi uhonorowano: Panią Iwonę Koper-
ską – Przewodniczącą Sejmiku Województwa 
Łódzkiego, która reprezentowała w tym dniu 
również Marszałka Województwa Łódzkiego 
Grzegorza Schreibera, Pana Karola Młynarczy-
ka (Wicewojewodę Łódzkiego) za pośrednic-
twem Pani Joanny Sośniak, Panią Dorotę Więc-
kowską – Radną Sejmiku Województwa Łódz-
kiego (mieszkankę powiatu poddębickiego), 
Panią Małgorzatę Wójcik – Powłokę – Dyrek-
tora Wydziału Spraw Obywatelskich i  Cudzo-
ziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, 
Panią Edytę Michalską – Dyrektora Departa-
mentu Programów Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Łódzkiego (obie są mieszkankami naszego 

powiatu), a także Panią Annę Mroczek – Dyrek-
tora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej 
w Łodzi oraz Panią Iwonę Wieczorek – Dyrek-
tora Narodowego Instytutu Samorządu Teryto-
rialnego w  Łodzi. 
 W szczególny sposób wyróżniono dwoje 
Radnych, którzy wykonują swój mandat nie-
przerwanie od 12 X 1998 roku – Panią Danutę 
Pecynę (radną reprezentującą gminę Uniejów) 
i Pana Andrzeja Krajewskiego (radnego repre-
zentującego gminę Poddębice).
 Statuetki za dotychczasową pracę samo-
rządową wręczono także wszystkim Przewod-
niczącym, Wiceprzewodniczącym, Starostom, 
Wicestarostom, a także Radnym wszystkich 
sześciu kadencji. Wyróżniono Skarbników 
i  Sekretarzy Powiatu Poddębickiego, a także 
Burmistrzów, Wójtów i  Przewodniczących Rad 
z terenu naszego powiatu. Podziękowania 
wręczono przedstawicielom służb, inspekcji 
oraz instytucji podległych i działających na te-
renie Powiatu. Uhonorowano także pracowni-
ków Starostwa Powiatowego w Poddębicach, 

którzy z  tym miejscem pracy związani są od 20 
lat.
 Uatrakcyjnieniem Jubileuszu 20-lecia były 
muzyczne wystąpienia Talentów Powiatu Pod-
dębickiego. Wśród nich znaleźli się: Ilona Jew-
czak – Skórka, Natalia Osińska, Julia Kaczo-
rowska, Natalia Medyńska, Justyna Ciepłucha, 
Norbert Kuświk oraz Big Band Szkoły Muzycz-
nej I Stopnia w Uniejowie, a także Kabaret „Ale 
afera”, działający przy Stowarzyszeniu Rozwo-
ju Wsi Chropy „Stokrotka”.
 Występy artystów podczas sobotniego 
Jubileuszu możliwe były dzięki projektowi do-
finansowanemu w ramach programu mikro-
granty „Łódzkie na plus 2019", realizowanego 
przez Centrum Opus, finansowanego ze środ-
ków Samorządu Województwa Łódzkiego 
oraz Programu Fundusz Inicjatyw Obywatel-
skich na lata 2014 – 2020.
 Sobotni Jubileusz był podsumowaniem ca-
łorocznych działań poświęconych obchodom 
20-lecia reaktywacji Powiatu Poddębickiego. 
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Od lewej: Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki, Edyta Michalska – Dyrektor Departamentu 

PROW Urzędu Marszałkowskiego, Dorota Więckowska – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, 

Małgorzata Wójcik – Powłoka – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i  Cudzoziemców Łódzkiego 

Urzędu Wojewódzkiego, Anna Mroczek - Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w  Łodzi, 

Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Sebastian Romanowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Poddębicach

Wyróżnieni Radni wszystkich kadencji

We mszy z okazji 20-lecia istnienia Powiatu Poddębickiego uczestniczyli m.in. od lewej: 

Piotr Wołosz – Starosta Łaski, Iwona Koperska – Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego,  

Przemysław Błaszczyk – Senator RP, Małgorzata Komajda i Piotr Majer: Starostowie Poddębiccy

 Przemysław Błaszczyk – Senator RP 

i Piotr Polak – Poseł na Sejm RP 

 Od lewej: Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, ks. Juliusz Mieczyński  

- proboszcz parafii w  Zadzimiu, ks. Wojciech Żelewski  - proboszcz parafii 

w  Poddębicach, ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz  - proboszcz parafii 

w Uniejowie
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RADA POWIATU PODDĘBICKIEGO
19982002

RADA POWIATU PODDĘBICKIEGO
20022006

RADA POWIATU PODDĘBICKIEGO
20062010

RADA POWIATU PODDĘBICKIEGO
20102014

RADA POWIATU PODDĘBICKIEGO
20142018

RADA POWIATU PODDĘBICKIEGO
20182023

RADA POWIATU PODDĘBICKIEGO STAROSTOWIE 
POWIATU 

PODDĘBICKIEGO 

Alfred Szałyga 

Ryszard Rytter

Piotr Polak

Stanisław Olas

Małgorzata Komajda

WICESTAROSTOWIE 
POWIATU 

PODDĘBICKIEGO 

Józef Kaczmarek 

Teresa Świderska
-Mozdżan 

Zdzisław Stempień 

Danuta Pecyna 

Piotr Binder 

Piotr Majer 

PRZEWODNICZĄCY
RADY 

POWIATU 
PODDĘBICKIEGO 

Stanisław Foryś 

Andrzej Urbaniak 

Wojciech Kabaciński 

Małgorzata Kuna  

Sebastian Romanowski 

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY 

POWIATU 
PODDĘBICKIEGO 

Wiesława Litwicka Ryszard Balcerzak Janina Pucek Bogdan Sroczyński 

Mariusz Koziński Andrzej Peraj Andrzej Krajewski Andrzej Bartnik Piotr Juszczak 

SEKRETARZE 
POWIATU 

PODDĘBICKIEGO 

Elżbieta Kaźmierczak 

Irena Wawrzecka  

Anna Biernacik 

SKARBNICY POWIATU 
PODDĘBICKIEGO 

Jan Skórka 

Jadwiga Zagozda 
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Wizyta w Powiatowych 
Placówkach Pomocy Społecznej
 Posiedzenie było okazją do tzw. wizyty gos-
podarczej, która pozwoliła na ocenę bieżącej dzia-
łalności, analizę problemów i oczekiwań uczestni-
ków oraz podopiecznych powiatowych placówek. 
Podczas wyjazdu zapoznano się z funkcjonowa-
niem Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Pęczniewie, Warsztatu Terapii Za-
jęciowej w Wilkowicach oraz Domu Pomocy Spo-
łecznej w Gostkowie. W obradach prowadzonych 
przez Danutę Pecynę - Przewodniczącą Komisji 
uczestniczyli: członkowie komisji - Andrzej Bart-
nik, Ewa Bednarek, Piotr Binder, Piotr Kozłowski 
oraz Anna Rogalska, którym towarzyszyli Starosta 
Poddębicki – Małgorzata Komajda, Wicestarosta – 
Piotr Majer, członkowie Zarządu Powiatu – Beata 
Przybylska, Zdzisław Cyganiak, Skarbnik Powiatu 
– Jadwiga Zagozda, a także Dyrektor Powiatowe-
go Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach – 
Ilona Kubis-Kałucka oraz Naczelnik Wydziału 
Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury – 
Romana Dominiak.

W marcu 2019 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i  Pomocy Społecznej

 W listopadzie ub. roku, Komisja w skła-
dzie: Danuta Pecyna – Przewodnicząca, 
Ewa Bednarek, Piotr Kozłowski, Anna 
Rogalska, Andrzej Bartnik – członkowie 
Komisji, Piotr Majer – Wicestarosta Pod-
dębicki, Dorota Kubiak – Zastępca Naczel-
nika Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecz-
nej, Oświaty i Kultury, a także Przemy-
sław Jaszczak - Radny Powiatu przepro-
wadziła wizytację w placówkach oświa-
towych zarządzanych przez Powiat Pod-
dębicki: Liceum Ogólnokształcącym 
w Poddębicach, Szkole Muzycznej I stop-
nia w Uniejowie i w Zespole Szkół Ponad-
gimnazjalnych. Komisja zapoznała się 
z bieżącą sytuacją placówek, zapleczem 
dydaktycznym oraz z planami na przy-
szłość.  

Wizyta Komisji 
Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Pomocy 
Społecznej 
w placówkach 
oświatowych

Międzynarodowa mobilność uczniów
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach w 2019 r. realizował dwa projekty dotyczące międzynarodowej mobilności uczniów dofinansowane z funduszy unijnych

 W połowie listopada ub. roku grupa uczniów klas drugich 
i trzecich Technikum im. Jana Pawła II z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Poddębicach kształcącego w zawodach: 
technik hotelarstwa, technik turystyki wiejskiej, technik żywie-
nia i usług gastronomicznych odbyła dwutygodniowe praktyki 
zawodowe w Grecji w ramach projektu: „Praktyki międzyna-
rodowe kluczem do rozwoju zawodowego uczniów powiatu 
poddębickiego”, dofinansowanym na kwotę 109 206,00 euro 

w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i ab-
solwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowa-
nego przez FRSE ze środków POWER w ramach Programu Era-
smus+. Podczas praktyk uczniowie zdobyli praktyczne umie-
jętności zawodowe, rozwinęli kompetencje językowe, perso-
nalne i społeczne, a w czasie wolnym zwiedzili Riwierę Olim-
pijską. Wyjazd był dla uczniów szansą na zdobycie doświad-
czenia, które ułatwi im poruszanie się po europejskim rynku pracy. 

 W ramach tego samego projektu druga grupa uczniów, 
tym razem z oddziałów: informatycznego i logistycznego tech-
nikum, wyjedzie na dwutygodniowe praktyki. Uważam, że to 
fantastyczny sposób na naukę i poznawanie świata, na otwar-
cie się i zdobycie bezcennego doświadczenia – mówi dyrektor 
szkoły Emilia Błaszczyk.

Hotel w Grecji, w którym nocowali 

uczniowie ZSP w Poddębicach

Zwiedzanie Grecji

Uczniowie ZSP w Poddębicach w Grecji

Zadowoleni z wyjazdu uczniowie 

ZSP w Poddębicach

Od lewej: Renata Wodziak – Dyrektor PŚDS 
W Pęczniewie, Piotr Majer – Wicestarosta 
Poddębicki z podopiecznymi 

Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki 

z uczestnikami WTZ w Wilkowicach

Wizyta w DPS w Gostkowie, na zdj. Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki, Danuta Pecyna 

– Radna Powiatu Poddębickiego, Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki z podopiecznymi DPS 
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 Drugi projekt, realizowany przez 

ZSP w Poddębicach, pod nazwą „Pol-

sko-litewskie spojrzenie na ekologię” 

dofinansowany był przez Europejski 

Fundusz Społeczny w ramach realiza-

cji projektu „Ponadnarodowa mobil-

ność uczniów” na kwotę 177. 992,00 zł. 

Jego adresatami byli uczniowie klas II, 

III i  IV technikum. 
 W roku 2019 w projekcie uczestni-

czyła pierwsza grupa uczestników.  

Uczniowie gościli w Wilnie w Gimna-

zjum im. Witolda Wielkiego (Vilniaus 

Vytauto Didžiojo Gimnazija), gdzie 

podczas wspólnych zajęć z rówieśni-

kami rozmawiali na tematy związane 

z ekologią i zdrowiem. Natomiast 

wiedzę z historii obydwu narodów 

poznawali podczas zaplanowanych 

wycieczek po Wileńszczyźnie. 

Polsko-litewskie spojrzenie na ekologię

STOP HEJT – projekt Liceum 
Ogólnokształcącego w Poddębicach
 Uczniowie LO Poddębice wzięli sprawy w swoje rę-
ce i jako grupa nieformalna „Licealiści na plus” przy 
wsparciu Stowarzyszenia ”Licealista” przygotowali 
projekt, który wychodził naprzeciwko coraz bardziej 
wszechobecnemu zjawisku hejtu. Pomysł uzyskał dofi-
nansowanie w konkursie Programu Mikrogranty „Łódz-
kie na plus 2019" realizowanym przez Centrum OPUS, 
finansowanego ze środków Samorządu Wojewódz-
twa Łódzkiego oraz Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich.
 Wspólna inicjatywa okazała się strzałem w dzie-
siątkę. Świadczy o tym choćby fakt, że znalazła się 
wśród 180 dofinansowanych projektów na 1402 zło-
żonych. Na czym polegała idea projektu „Stop hejt”? 
Na ścianie hali sportowej szkoły pojawiły się kolorowe 
graffiti będące odpowiedzią uczniów na obraźliwe has-
ła nawołujące do nienawiści, które wcześniej oszpecały 
budynek. Murale mają symbolizować otwartość na nie-

szablonowe działania, kreatywność i tolerancję. Ta es-
tetyczna zmiana przestrzeni publicznej to tylko jedno 
z działań zaplanowanych w programie. Młodzież prze-
prowadziła cykl warsztatów dla swoich rówieśników 
na temat przyczyn i skutków używania mowy niena-
wiści i stosowania cyberprzemocy oraz uwrażliwiają-
cych na odczucia innych. Równolegle odbywały się 
spotkania przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji 
w Poddębicach ze  wszystkimi klasami poddębickiego 
liceum, podczas których informowano młodzież o kon-
sekwencjach prawnych cyberprzemocy oraz hejtu. 
 Cel, który założyli sobie poddębiccy licealiści, to 
zmniejszenie fali hejtu wśród młodzieży oraz zwięk-
szenie świadomości młodych ludzi na temat używania 
mowy nienawiści i agresji. Projekt miał na celu popra-
wić estetykę przestrzeni publicznej, co - jak widać na 
zdjęciach - udało się w  100%. 

Forum funduszy unijnych dla przedsiębiorców 
z udziałem Marszałka Województwa Łódzkiego!

 W lutym 2019 r. do Starostwa Powiatowego w  Poddę-

bicach, na zaproszenie Starostów i z inicjatywy Posła na 

Sejm RP - Piotra Polaka oraz Radnej Sejmiku WŁ – Doroty 

Więckowskiej, przybyło ponad 120 przedsiębiorców za-

interesowanych pozyskaniem środków na rozwój dzia-

łalności gospodarczej. Uczestnicy Forum Funduszy Unij-

nych zapoznali się z dobrymi praktykami, możliwościami 

i środkami, jakie były dostępne w  ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Przed-

stawiciele Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, Departamentu 

ds. Regionalnego Programu Operacyjnego, Departa-

mentu Polityki Regionalnej, Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego oraz Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy 

Unijnych zaprezentowali ogłoszone w 2019 r. konkursy 

oraz omówili najważniejsze założenia i zakres po-

szczególnych naborów. Najwięcej miejsca w czasie pre-

zentacji poświęcono zasadom i możliwościom pozyskania 

środków na projekty badawczo - rozwojowe oraz projekty 

dotyczące wsparcia przedsiębiorczości w formach 

bezzwrotnych. Zainteresowaniem wśród przedsiębiorców 

cieszył się również punkt Centrum Obsługi Przedsiębiorcy, 

który w ramach konsultacji udzielał szczegółowych 

informacji o  możliwościach dofinansowania konkretnych 

pomysłów naszych przedsiębiorców.
 Gościem honorowym Forum był pan Grzegorz Wojcie-

chowski wówczas Wicemarszałek Województwa Łódz-

kiego, a obecnie Poseł na Sejm RP, który w swoim wystą-

pieniu zachęcał przedsiębiorców do sięgania po dofinan-

sowanie z funduszy unijnych, nie tylko tych dostępnych 

w Urzędzie Marszałkowskim.

Forum Funduszy Unijnych z udziałem przedsiębiorców Starostowie Powiatu Poddębickiego: Małgorzata Komajda 

i Piotr Majer

Wizyta w ZOOSAFARI, od lewej: Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, Beata 
Przybylska – Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego, 
Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Dorota Więckowska 
– Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Grzegorz Wojciechowski 
– ówczesny Wicemarszałek Województwa Łódzkiego

Powitanie gości przez Małgorzatę Komajdę 

– Starostę Poddębickiego

Gimnazjum im. Witolda Wielkiego w Wilnie Zwiedzanie Wilna

Nowe grafitti na budynku Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach

Lekcje w szkole z zakresu 

przeciwdziałania fali hejtu
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45-lecie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 W maju 2019 r. w sali konferencyjnej Sta-
rostwa Powiatowego w Poddębicach swój Ju-
bileusz 45-lecia obchodziła Poradnia Psycholo-
giczno – Pedagogiczna w Poddębicach. Z tej 
okazji zorganizowano konferencję naukową 
pt. „Zachowania autodestrukcyjne – w obsza-
rze nienazwanych emocji”. To wydarzenie 
objęła patronatem Starosta Poddębicki – 
Małgorzata Komajda.
 Konferencję otworzyła dyrektor Poradni – 
Bożena Michalska, a poprowadziła ją pani Ewa 
Burska (najstarsza stażem psycholog Poradni).
Wśród zaproszonych gości byli m.in.Starszy 
Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Dele-
gatura w Sieradzu – Iwona Szanda, Wicesta-
rosta Poddębicki – Piotr Majer, członkowie 
Zarządu Powiatu Poddębickiego – Zdzisław 
Cyganiak oraz Piotr Kozłowski, Wójt Gminy 
Wartkowice – Piotr Kuropatwa, w imieniu Bur-
mistrza Poddębic Sekretarz Urzędu Miejskiego 
w Poddębicach – Elżbieta Król, przedstawiciele 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Po-
żarnej w Poddębicach, Komendy Powiatowej 
Policji w Poddębicach oraz przedstawiciele za-

przyjaźnionego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych 
z terenu województwa łódzkiego, placówek 
oświatowych, opieki społecznej, instytucji kul-
tury oraz wszyscy pracownicy Poradni Psycho-
logiczno – Pedagogicznej w Poddębicach. 
W trakcie konferencji swoje prelekcje wygło-
sili: dyrektor/psycholog PPP w Poddębicach – 
Bożena Michalska, prof. UAM w Poznaniu dr 
hab. – Jacek Pyżalski, kierownik Ośrodka Tera-
pii Uzależnień TO TU w Karnicach – Robert 
Mazurkiewicz, wieloletni pracownik PPP 
w Poddębicach, pedagog i terapeuta – Ewa 
Burska, psycholog PPP w Poddębicach – 
Małgorzata Charuba.
 Były kwiaty, upominki i życzenia. Na za-
kończenie konferencję uświetnił występ nau-
czycieli i absolwentów Szkoły Muzycznej 
I stopnia w Uniejowie (oddział w Poddębi-
cach) – pod kierunkiem dyrektora Krzysztofa 
Kozińskiego, wokalnie zaprezentował się 
Jakub Kawecki uczeń klasy III Gimnazjum 
w  Wartkowicach.

Uczestnicy Jubileuszu 45-leca Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach

Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki i Zdzisław Cyganiak – Członek Zarządu 

Powiatu  Poddębickiego wraz z nauczycielami i pedagogami 

 17 maja 2019 r. z okazji 10-lecia działalności Powiatowe-
go Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie dy-
rekcja, pracownicy oraz podopieczni ośrodka przygotowali   
uroczystość na terenie parku. Uroczystego otwarcia obcho-
dów 10-lecia istnienia placówki dokonał dyrektor Maciej 
Grubski wraz ze znanym i lubianym aktorem filmowym i te-
atralnym Robertem Moskwą. Nie zabrakło również pokazów 
artystycznych w wykonaniu Uczestników PŚDS w Czepowie 
jak i zaproszonego gościa.

PŚDS Czepów świętował 
Jubileusz 10-lecia  O możliwościach wsparcia i rozwoju 

Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Poddę-
bickiego rozmawiano podczas spotka-
nia informacyjnego, które odbyło się 
w dniu 17 kwietnia ub. roku w Staros-
twie Powiatowym w Poddębicach. 
W wydarzeniu zainicjowanym przez 
Posła na Sejm RP – Piotra Polaka, Radną 
Sejmiku Województwa Łódzkiego – 
Dorotę Więckowską oraz władze Powia-
tu Poddębickiego wzięli udział przedsta-
wiciele 27. Kół Gospodyń Wiejskich 
z terenu naszego powiatu. W trakcie 
spotkania Dyrektor Departamentu Fun-
duszu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi - 
Edyta Michalska, przedstawiła zebra-
nym gościom możliwości finansowania 
ze środków Funduszu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich 2014-2020. W ramach 

przedsięwzięcia zaprezentowano także 
Budżet Obywatelski Województwa 
Łódzkiego.
 Kolejne ze szkoleń odbyło się w paź-
dzierniku 2019 r. Tym razem członkinie 
kół gospodyń wiejskich uzyskały infor-

macje na temat: „Jak komercjalizować 
usługi Kół Gospodyń Wiejskich”. Szko-
lenie zostało zorganizowane przez Po-
wiat Poddębicki i Koło Gospodyń Wiej-
skich „Rożniatowianki”. Partnerem wy-
darzenia było Województwo Łódzkie, 
a patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął Marszałek Województwa Łódz-
kiego – Grzegorz Schreiber. W spotka-
niu wzięło udział ponad 20 kół oraz 
osób, które są zainteresowane założe-
niem Koła. Gościem specjalnym szkole-
nia był Pan Andrzej Górczyński – członek 
Zarządu Województwa Łódzkiego. Pod-
czas szkolenia można było skosztować 
potraw i ciast przygotowanych przez 
koła gospodyń wiejskich.

Szkolenia dla KGW z Powiatu Poddębickiego!

 W dniu 1 września ubiegłego roku w kościele pw. św. Kata-
rzyny Męczennicy w Poddębicach odbyła się msza święta w in-
tencji ofiar wojny, którą odprawił ks. kanonik Wojciech Żelewski 
proboszcz parafii w Poddębicach. 
 Mszę świętą uświetniły swą obecnością poczty sztanda-
rowe szkół, komendy PSP oraz ochotniczych straży pożarnych 
z terenu naszego Powiatu.
 Po zakończeniu mszy złożono wiązanki kwiatów pod tablicą 
upamiętniającą pomordowanych w  czasie II wojny światowej. 
Kwiaty złożyli m.in.: Poseł na Sejm RP – Piotr Polak, Radna Sejmiku 
Województwa Łódzkiego – Dorota Więckowska, przedstawi-
ciele Miasta i Gminy Poddębice – Paweł Plewiński (Wicebur-

mistrz Poddębic), Bogdan Kabaciński (Radny Rady Miejskiej 
w Poddębicach) oraz Elżbieta Król (Sekretarz Urzędu Miejskiego 
w Poddębicach), a także władze Powiatu Poddębickiego – Mał-
gorzata Komajda (Starosta Powiatu), Beata Przybylska (Członek 
Zarządu Powiatu) i Andrzej Bartnik (Wiceprzewodniczący Rady 
Powiatu). Starosta Małgorzata Komajda wygłosiła okolicz-
nościowe przemówienie, w  którym podkreśliła, iż  bohaterska 
postawa naszych przodków i przelana przez nich krew zobo-
wiązuje nas i kolejne pokolenia do działań na rzecz pokoju na 
całym świecie, do wzajemnej, rzetelnej pomocy oraz nauki 
i  pracy na rzecz naszej Ojczyzny.

Msza święta w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej

Robert Moskwa – aktor wraz z Maciejem 

Grubskim – Dyrektorem PŚDS W Czepowie

Uczestnicy PŚDS w Czepowie, Małgorzata Komajda 

– Starosta Poddębicki, Przemysław Błaszczyk – Senator RP,

Andrzej Górczyński - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki 

podczas kwietniowego szkolenia dla KGW

Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki 

otworzył spotkanie w październiku 



14

Konferencja „SPA dla UMYSŁU”
 W dniu 20 października 2019 r. Powiatowy Środo-
wiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie zorganizował 
Obchody Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego. Wy-
darzenie honorowym patronatem objęła Małgorzata 
Komajda - Starosta Poddębicki. 
 Celem Dnia było zwrócenie uwagi na: dbałość 
o zdrowie psychiczne, przeciwdziałanie stygmatyzacji 
osób cierpiących na choroby psychiczne, potrzebę zmian 
w regulacjach prawnych, zmian w opiece medycznej 
oferowanej osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich 
rodzinom.
 Działania PŚDS w Pęczniewie wpisały się w ramy za-
łożeń Światowej Federacji Zdrowia Psychicznego. Hasło 

tegorocznych obchodów brzmiało: „SPA dla umysłu”, 
czyli:

S – sprawność – ukierunkowanie na różne formy aktyw-

ności nie tylko fizycznej, ale kulturalnej i  społecznej,

P – profilaktyka – zwiększenie świadomości społecznej 

na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie właści-
wych nawyków żywieniowych,

A – akceptacja – integracja z  lokalną społecznością, 

zmiana postrzegania osób z  zaburzeniami psychiczny-
mi, zmiana postaw mogących być źródłem cierpienia 
i  krzywdy, których nie zawsze jesteśmy świadomi.

Uczczono pamięć Powstańców…
 W  dniu 17 września 2019 r. z  inicjatywy 
Zarządu i Przewodniczącego Rady Powiatu, 
Burmistrza Poddębic, Proboszcza Parafii pw. 
Św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy w Pod-
dębicach, miejscowego regionalisty – Łukasza 
Kubiaka przy mogile Powstańców z  1863 r. na 
poddębickim cmentarzu uczczono pamięć po-
ległych w walce o wolną i niepodległą 
Ojczyznę.
 Przy mogile Powstańców modlili się (pod 
przewodnictwem ks. Lecha Stefanka) mie-
szkańcy Powiatu, samorządowcy, uczniowie 
szkół podstawowych i  ponadpodstawowych 
z terenu powiatu. Uroczystość uświetniły 
poczty sztandarowe OSP Chropy, OSP Góra 
Bałdrzychowska, OSP Poddębice oraz Liceum 

Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej 
w Poddębicach i Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Poddębicach. Zarys historyczny 
oraz bohaterstwo naszych rodaków przybliżył 
Łukasz Kubiak, który przygotował prelekcję 
„Bohaterowie Naszej Ziemi, tej Ziemi”. Kwiaty 

na grobie poległych Powstańców złożyli: 
w imieniu Posła na Sejm RP Piotra Polaka - Ire-
na Sadłowska (Dyrektor Biura Poselskiego), 
w imieniu Rady i Zarządu Powiatu w Poddę-
bicach: Sebastian Romanowski – Przewodni-
czący Rady i Beata Przybylska – Członek Za-

rządu Powiatu w Poddębicach, Radni Powiatu 
w  Poddębicach w imieniu PSL: Ewa Bednarek, 
Anna Rogalska, Przemysław Jaszczak, 
w imieniu Burmistrza i Radnych Miejskich 
w Poddębicach: Paweł Plewiński – Wicebur-
mistrz Poddębic i  Ireneusz Napieraj – Radny 
Miejski, Znicze przy grobie zapalili uczniowie 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddę-
bicach, Liceum Ogólnokształcącego im. M. Ko-
nopnickiej w Poddębicach oraz Komendy Po-
wiatowej Policji w Poddębicach i Państwowej 
Straży Pożarnej w Poddębicach – mł. insp. 
Jarosław Zieliński i mł. kpt. Radosław 
Dudczak, a także w imieniu Stowarzyszenia 
Przyjaciół Bałdrzychowa Mariola Stawiszyń-
ska i Elżbieta Koczkodon. Młodzież ze szkół 
odwiedziła również groby: Nieznanych Boha-
terów oraz ks. kan. Zenobiusza Nazdrowicza – 
Proboszcza i Dziekana Parafii w  Poddębicach, 
który był więźniem Dachau. Na każdym z gro-
bów zapalono symboliczny znicz pamięci.

Konferencja SPA dla umysłu – sala wypełniona po brzegi

Hołd oddany Powstańcom 

na poddębickim cmentarzu Na mogiłach Powstańców zapalono znicze

 Pod koniec grudnia 2018 r. w Starostwie 
Powiatowym w Poddębicach odbyło się świą-
teczno - noworoczne spotkanie z przedstawi-
cielami sześciu gmin wchodzących w skład 
powiatu.
 Na zaproszenie Starosty Poddębickiego – 
Małgorzaty Komajdy, Wicestarosty – Piotra 
Majera i Przewodniczącego Rady – Sebastiana 
Romanowskiego w spotkaniu udział wzięli: 
Burmistrz Poddębic – Piotr Sęczkowski, Bur-
mistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek, Wójt Gmi-
ny Dalików – Radosław Arkusz, Wójt Gminy 
Zadzim – Krzysztof Woźniak, Wójt Gminy 
Wartkowice – Piotr Kuropatwa, Wójt Gminy 
Pęczniew – Marcin Janiak.
 Było to pierwsze od prawie dekady spot-
kanie w takim gronie. Uzgodniono, że podob-
ne spotkania, ale już o bardziej roboczym cha-
rakterze będą odbywać się cyklicznie. W trak-
cie rozmów omówiono zasady współpracy 
między samorządami, wymieniono poglądy 
w zakresie wymiany informacji oraz możli-
wości realizacji zadań inwestycyjnych. Ponad-
to uzgodniono m.in. organizację dożynek 
powiatowych, a także spotkania z Wojewodą 
i Marszałkiem Województwa Łódzkiego.

Świąteczno-noworoczne spotkanie z wójtami 
i burmistrzami Powiatu Poddębickiego

  Od lewej: Sebastian Romanowski – Przewodniczący Rady Powiatu, Radosław Arkusz – Wójt Gminy Dalików, Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki, 

Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Piotr Sęczkowski – Burmistrz Poddębic, Marcin Janiak – Wójt Gminy Pęczniew, Józef Kaczmarek – 

Burmistrz Uniejowa, Piotr Kuropatwa – Wójt Gminy Wartkowice, Krzysztof Woźniak – Wójt Gminy Zadzim 

Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki na konferencji SPA dla umysłu
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  Spotkanie z kulturą ludową

 15 marca 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach 
odbyło się „Spotkanie z kulturą ludową” zorganizowane przez Stowarzyszenie Promocji 
Kultury Ludowej. Spotkanie zainaugurował koncert Ludowego Zespołu Śpiewaczego 
„Włościanki” z Wielenina, wprowadzając zgromadzonych gości w klimat ludowej at-
mosfery. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. działacze kultury ludowej zrze-
szeni w stowarzyszeniu, sponsorzy wspierający jego działania, a także Senator RP 
Przemysław Błaszczyk, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Robert Baryła, Radna 
Sejmiku Województwa Łódzkiego Dorota Więckowska, która reprezentowała również 
Posła na Sejm RP Piotra Polaka, Przewodniczący Rady Powiatu w Poddębicach Sebastian 
Romanowski, Starosta Poddębicki Małgorzata Komajda, Wicestarosta Piotr Majer oraz 
radni. Wszyscy zgromadzeni jednogłośnie podkreślali, jak ważne jest kultywowanie 
tradycji naszego regionu, a wysiłek włożony w zachowanie od zapomnienia rodzimego 
folkloru zasługuje na najwyższe słowa uznania.
 Podczas uroczystości wręczono podziękowania oraz upominki wszystkim osobom 
wspierającym i aktywnie działającym na rzecz Stowarzyszenia Promocji Kultury Ludowej.
 Spotkanie uświetnił występ uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konop-
nickiej w Poddębicach. Goście mogli także wysłuchać koncertu akordeonisty Kazimierza 
Graczyka oraz pieśni ludowych przy akompaniamencie kapeli z Wilamowa i kapeli 
„Ozorkowianie”.

 W niedzielny wieczór 23 czerwca 2019 r. w Uniejowie 
Powiat Poddębicki wspólnie z Termami Uniejów, Fundacją 
Inicjatywy Powiatu Poddębickiego i Miejsko – Gminnym 
Ośrodkiem Kultury w Uniejowie przygotował otwarte war-
sztaty plecenia wianków, występy zespołów z terenu Gmi-
ny Uniejów: Chóru Kantylena, Zespołu Ludowego „Włoś-
cianki”, Kapeli ze Wsi Wilamów oraz Zespołu Ludowego 
„Bałdrzychowianie”, a także konkurs na najładniejszy wia-
nek i poszukiwanie kwiatu paproci. Spośród 38 wianków, 
komisja w składzie Małgorzata Komajda – Starosta Poddę-
bicki, Piotr Panasiuha – przedsiębiorca z Białorusi, Iwona 
Wieczorek – Prezes Narodowego Instytutu Samorządu 
Terytorialnego, Ewa Maruszewska – florystka, Kamila 
Szymczak – Prezes Zespołu Ludowego „Włościanki” i Ma-
riola Stawiszyńska - Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Bał-
drzychowa wybrała najładniejsze wianki, przyznając trzy 
główne nagrody i sześć wyróżnień oraz 29 drobnych upo-
minków za udział. Wieczór w najkrótszą noc roku zakończył 
się puszczeniem wykonanych wianków oraz ogniskiem nad 
Wartą. Wydarzenie mogło być zorganizowane dzięki dofi-
nansowaniu uzyskanemu z Urzędu Marszałkowskiego w 
Łodzi.

  Wianki w Uniejowie
Członkinie Zespołów Ludowych w czasie 
spotkania dziękowały za zaangażowanie 
Bogdanowi Sroczyńskiemu - Prezesowi 
Stowarzyszenia  

  Ludowy Zespół Śpiewaczy „Włościanki”

  Zespół Ludowy „Bałdrzychowianie”

Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, 
Piotr Paniusha – Przedsiębiorca z Białorusi, 
Iwona Wieczorek – Dyrektor Narodowego 
Instytutu Samorządu Terytorialnego w Łodzi 

Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki 

i chór „Kantylena” z Uniejowa

  Powiatowe Zawody Sportowo 
– Pożarnicze w Zygrach 

 W dniu 25 sierpnia br. w Zy-
grach odbyły się Powiatowe Zawo-
dy Sportowo-Pożarnicze. Podczas 
wydarzenia władze Powiatu Poddę-
bickiego reprezentował Przewodni-
czący Rady Powiatu - Sebastian Ro-
manowski oraz Wicestarosta Pod-
dębicki – Piotr Majer.
 W zawodach udział wzięło 11 
drużyn męskich i 5 drużyn żeńskich   
Ochotniczych Straży Pożarnych wy-
łonionych w zawodach gminnych.
 W konkurencji męskiej I miejsce 
zajęli druhowie z OSP Zygry (gm. Za-
dzim), II przypadło drużynie OSP 
Wola Przedmiejska (gm. Uniejów), 
a III miejsce wywalczyli druhowie 
z OSP Wielenin (gm. Uniejów). 
W kategorii kobiet na podium zna-
lazły się reprezentantki OSP Chodaki 
(gm. Zadzim), II miejsce OSP Bierna-
cice (gm. Wartkowice), zaś na III 
miejscu druhny z OSP Bogucice (gm. 
Zadzim). Wszystkie drużyny otrzy-
mały pamiątkowe dyplomy oraz na-
grody pieniężne od wójtów i bur-
mistrzów poszczególnych gmin.
Zwycięzcy obu kategorii otrzymali 
nagrody ufundowane przez Sta-
rostwo Powiatowe w Poddębicach 
oraz Bank Spółdzielczy w Poddębi-
cach. Organizatorem zawodów był 
Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku OSP RP w Poddębicach, Ko-
mendant PSP w Poddębicach, Sta-
rosta Poddębicki oraz Wójt Gminy 
Zadzim.

Zwycięska drużyna z Zygier

OSP Zygry

Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki 

OSP Dalików i OSP Zelgoszcz (gm. Wartkowice)

 Zespół Pieśni Dawnej "Jarzębina" z  Brzegu, na zaproszenie Centrum Polskiego im. 

Ignacego Jana Paderewskiego z Brukseli w listopadzie ubiegłego roku brał udział 

w obchodach Święta Niepodległości. Występy odbyły się w kościołach polskich 

w Brukseli i Antwerpii, w Parlamencie Europejskim oraz w siedzibie Centrum. Podczas 

uroczystości kościelnych odbył się koncert pieśni patriotycznych związanych 

z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. 
 Wyjazd był współfinansowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi w ramach 

promocji i rozwoju województwa łódzkiego. Zespołowi podczas wyjazdu towarzyszyli: 

Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Beata Przybylska – Członek Zarządu Powia-

tu Poddębickiego, Anna Biernacik – Sekretarz Powiatu, Jerzy Zych - Przewodniczący 

Rady Gminy w Pęczniewie oraz przedstawiciele Rybackiej Grupy Działania „Z Ikrą”.

Jarzębina w Belgii

Festiwal Folklorystyczny 
Powiatu Poddębickiego
 8 września 2019 roku w Wartkowicach odbył się „Festiwal Folklorystyczny Powia-
tu Poddębickiego”, zrealizowany w ramach programu „EtnoPolska 2019” ze  środków 
Narodowego Centrum Kultury. Organizatorem festiwalu była Powiatowa Biblioteka 
Publiczna, a partnerami przy realizacji zadania: Powiat Poddębicki, Gmina Wartko-
wice oraz Fundacja „Inicjatywy Powiatu Poddębickiego”. 
 Wydarzenie miało na celu wzmacnianie rozwoju tożsamości kulturowej folkloru 
wiejskiego wśród mieszkańców województwa łódzkiego, a także integrację i wymia-
nę doświadczeń członków zespołów ludowych, lokalnych twórców, rękodzielników 
działających na terenie Powiatu Poddębickiego. Podczas Festiwalu wystąpiły zespoły 
ludowe z terenu powiatu, które zaprezentowały swój dorobek artystyczny w strojach 
ludowych charakterystycznych dla regionu sieradzko-łęczyckiego. Dodatkowo pod-
czas Festiwalu można było zwiedzać stoiska lokalnych wystawców m.in. kół gospo-
dyń wiejskich, stowarzyszeń czy lokalnych instytucji.

Ludowy Zespół Śpiewaczy „Kaliny” z Ralewic



 W dniu 16 lipca 2019 r. Zespół Ludowy 
„Bałdrzychowianie” wyruszył na Europejski 
Festiwal Folklorystyczny „Europeade 2019” do 
Frankenbergu w  Niemczech. Zespół przez 
5 dni promował Powiat Poddębicki wśród 5 ty-
sięcy uczestników przeglądu z całej Europy.
 Zespół „Bałdrzychowianie” zaprezentował 
tańce sieradzkie i łowickie, poloneza, a także 
fragmenty tańców lubelskich w nowych stro-
jach zakupionych z dofinansowania Europej-
skiego Funduszu Rolnego. Podczas koncertów 
„Bałdrzychowianom” kibicowała Starosta 
Poddębicki - Małgorzata Komajda.

 W niedzielę, 8 września odbyły się VIII Do-
żynki Powiatu Poddębickiego połączone 
z Gminno-Parafialnym Świętem Plonów. Orga-
nizatorami wydarzenia byli: Powiat Poddębic-
ki, Samorząd Gminy Wartkowice, Fundacja 
„Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” oraz Pro-
boszcz Parafii pw. Św. Anny i Najświętszej 
Maryi Panny Matki Miłosierdzia w Wartkowi-
cach. Powiatowe Dożynki rozpoczęły tym sa-
mym swoją „peregrynację” po wszystkich gmi-
nach Powiatu. Tradycyjnie uroczystości rozpo-
częły się mszą świętą dziękczynną celebrowa-
ną przez proboszcza parafii w Wartkowicach 
ks. Kanonika Janusza Szeremetę, ks. Infułata 
Andrzeja Ziemieśkiewicza proboszcza parafii 
Uniejów (który reprezentował drugą diecezję 
obejmującą nasz powiat, tj. Diecezję Włocław-
ską) oraz proboszcza parafii Dzierżawy – ks. dr 
Rafała Zielińskiego. Tuż po niej na boisku 
w Wartkowicach odbyła się część obrzędowa, 
którą poprowadził Zespół Ludowy „Polesianki” 
z Gminy Wartkowice. Uroczystości uświetnił 
występ Big Bandu złożonego z nauczycieli 
i uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Unie-
jowie zakończony odegraniem hymnu pań-
stwowego. Na ręce Starosty Małgorzaty 
Komajdy, Wicestarosty Piotra Majera oraz 
Wójta Gminy Wartkowice Piotra Kuropatwy, 
chleb upieczony z zebranych plonów, przeka-
zali starostowie dożynek gminno-powiato-
wych Joanna Kaźmierczak i Zbigniew Koło-
dziejczak. Pokrojonym chlebem gospodarze 
dożynek poczęstowali wszystkich uczestni-
ków wydarzenia. W dalszej części nastąpiło 
przekazanie wieńców dożynkowych przygoto-
wanych przez: Społeczność Publicznej Szkoły 
Podstawowej w Spycimierzu, Dom Pomocy 
Społecznej w Gostkowie (gm. Wartkowice), 
Sołectwo Złotniki (gm. Dalików), Ludowy Zes-
pół Śpiewaczy „Lubolanki” z Luboli (gm. Pęcz-
niew), Stowarzyszenie „Młodzi dla Sworawy” 
(gm. Poddębice), Koło Gospodyń Wiejskich 
w Spycimierzu (gm. Uniejów), Koło Pszcze-larzy 

w Zadzimiu (gm. Zadzim), Sołectwo Adamów 
(gm. Poddębice) oraz Sołectwa z Gminy 
Wartkowice: Chodów, Kłódno, Nowy Gost-
ków, Pełczyska, Sędów, Sucha, Światonia i Ko-
ło Gospodyń Wiejskich z Konopnicy.
 Na scenie zaprezentowali się również ucz-
niowie ze Szkoły Podstawowej im. Józefa Pił-
sudskiego w Wartkowicach przygotowani 
przez Panią Annę Cichecką. Podziękowania za 
występ wręczyła Starosta Poddębicki Małgo-
rzata Komajda oraz Prezes Fundacji „Inicjaty-
wy Powiatu Poddębickiego” Katarzyna Łucka-
Kożuch. Tuż po występie dzieci na boisko wnie-

siono tort VIII Dożynek Powiatu Poddębickie-
go. Podczas Dożynek wręczono nagrody 
wszystkim instytucjom, kołom i stowarzysze-
niom, które przygotowały wieńce dożynkowe. 
Twórcy wieńców odebrali nagrody z rąk Gos-
podarzy Powiatu Poddębickiego oraz Gospo-
darza Gminy Wartkowice. Statuetkę oraz list 
gratulacyjny za wieloletnią działalność na 
rzecz kultury naszego regionu odebrał Prezes 
Stowarzyszenia Promocji Kultury Ludowej Po-
wiatu Poddębickiego Pan Bogdan Sroczyński. 
Gwiazdami wieczoru tego dnia był zespół Ło-
buzy oraz Lider Dance.
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VIII Dożynki Powiatu Poddębickiego 
– pierwszy raz w Gminie Wartkowice

 Piotr Majer Wicestarosta Poddębicki wraz z Prezesem Stowa-
rzyszenia Przedsiębiorców Powiatu Poddębickiego Andrzejem Pa-
bichem oraz z członkiem Zarządu Waldemarem Piserą, złożyli 
wizytę w Publicznym Przedszkolu w Poddębicach na ul. Miłej i ul. 
Przejazd. 
 Wszyscy milusińscy z obu placówek, w ten szczególny dzień, 
jakim są MIKOŁAJKI zostali obdarowani świątecznymi upomin-
kami. Przedsiębiorcy przygotowali ponad 300 paczek dla dzieci 
z terenu gminy Poddębice.

Mikołajki w Przedszkolu 
w Poddębicach

Magdalena Kochanek Dyrektor Publicznego 
Przedszkola im. Króla Maciusia Pierwszego 
w Poddębicach, Andrzej Pabich, Piotr Majer 
oraz Waldemar Pisera 

Dzieci z przedszkola na ul. Miłej w Poddębicach

Zespół 
Bałdrzychowianie 
na Europeade 
w Niemczech

Od lewej: Piotr Kuropatwa – Wójt Gminy Wartkowice, Ewa Bednarek – Radna Powiatu, Piotr 
Majer – Wicestarosta Poddębicki, Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, przedstawiciel 
firmy Roltom, Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Sebastian 
Romanowski – Przewodniczący Rady Powiatu, Przemysław Błaszczyk – Senator RP, 
Beata Przybylska – Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego, pracownicy firmy Roltom 

Katarzyna Łucka-Kożuch – Prezes Fundacji 
„Inicjatywy Powiatu Poddębickiego”, 
Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, 
Anna Cichecka – nauczyciel ze SP im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach

Od lewej: Piotr Majer- Wicestarosta Poddębicki, 
Przemysław Błaszczyk – Senator RP, Andrzej 
Górczyński – Członek Zarządu Województwa 
Łódzkiego, Beata Przybylska – Członek Zarządu 
Powiatu Poddębickiego, Piotr Polak – 
Poseł na Sejm RP 

Od lewej: Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki, 
Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, Piotr 
Kuropatwa – Wójt Gminy Wartkowice, starostowie 
dożynek gminno-powiatowych: Joanna 
Kaźmierczak i  Zbigniew Kołodziejczak


