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UNIEJOWSKIE STRONY
Marek Jabłoński

Wywiad z panem

Arturem Bagieńskim
Na stronie internetowej jest sporo informacji o panu. Nie wszyscy czytelnicy „Uniejowskich Stron” mają możliwość zapoznać się z nimi. Stąd najpierw
prośba o przedstawienie pierwszych danych z pana życiorysu.
Artur Bagieński, wicemarszałek województwa łódzkiego: - Urodziłem się
w Opocznie, mieszkałem i mieszkam w Paradyżu. Do szkoły średniej chodziłem
w Opocznie. Zawsze byłem raczej humanistą niż umysłem ścisłym, stąd wybór
studiów – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, a tam Wydział Historii.
Jeszcze w trakcie studiów podjąłem pracę jako nauczyciel historii w Aleksandrowie
Łódzkim. Coraz chętniej zacząłem angażować się w sprawy społeczne i politykę,
no i później była praca w Sejmiku.
Zanim zapytamy o sprawy związane z wykonywaną funkcją, jakie informacje mógłby pan przekazać o swojej rodzinie, zainteresowaniach, hobby.
- Nie jestem typem amerykańskiego polityka i raczej oddzielam pracę od rodziny. Powiem może tylko, że mam wspaniałą żonę, dwoje fantastycznych dzieci
i uwielbiam z nimi spędzać wolny czas, którego niestety mam bardzo mało.
A jeśli chodzi o zainteresowania, to zamiłowanie do historii mi pozostało. Jak tylko
mogę sobie na to pozwolić, sięgam właśnie po książki historyczne. Najchętniej
wracam do historii Polski, a okresem, który ostatnio zgłębiam jest okres 20-lecia
międzywojennego. Lubię zagadnienia dotyczące historii dyplomacji i spekulacje
z tym związane. Moje hobby to także sport. Szczególnie przyciąga mnie piłka
nożna, siatkówka i sporty zimowe, choć w młodości uprawiałem kolarstwo i tenis
stołowy.
Od 2002 r., będąc wtedy 31-latkiem, zasiada pan w Sejmiku Województwa
Łódzkiego. Jak to się stało, że został pan samorządowcem? Kandydował pan
też kilkakrotnie do parlamentu krajowego i europejskiego.
- Dość wcześnie zacząłem się angażować społecznie. Chciałem pomóc
najpierw tym, którzy byli najbliżej mnie, potem zadbać o miejscowość, z której
pochodzę, powiat, region. Zaangażowałem się w ruch ludowy, bo te obszary życia
są mi najbliższe i wstąpiłem do Polskiego Stronnictwa Ludowego. To pozwalało
mi przełożyć aktywność na możliwość zadbania o swoje otoczenie. I chyba się
w tym sprawdzam, bo w wyborach samorządowych regularnie otrzymuję blisko 20
tys. głosów poparcia, z czego jestem bardzo dumny. Będąc aktywnym politykiem,
kandyduję również do parlamentu krajowego i europejskiego.
W rozpoczętej jesienią ubiegłego roku IV kadencji po raz trzeci powierzono panu funkcję wicemarszałka województwa łódzkiego. Czy zakres powierzonych panu zadań jest niezmienny?
- Tak, nadal zajmuję się funduszami unijnymi w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich, rolnictwem, ochroną środowiska oraz kulturą i edukacją.
Wiedza, jakiej nabyłem w ostatnich latach w tych dziedzinach ma ogromne
znaczenie, dlatego cieszę się, że mogę kontynuować prace z Departamentami
zajmującymi się tymi zagadnieniami. Moje doświadczenie przyda się zwłaszcza
w sprawach związanych z PROW w związku z wchodzeniem w nowy okres
programowania unijnego. To żmudna biurokratyczna praca, w której można dużo
zyskać wykorzystując właśnie zdobytą w poprzednim okresie programowania
wiedzę. A to są realne i duże pieniądze dla obszarów wiejskich w regionie.
Rozwój Uniejowa, dotychczas powstałe inwestycje, zawdzięczamy w znaczącej mierze przychylności władz samorządowych województwa, w tym
zarządu, w którym pan zasiada. Jest więc w tym i pana wkład przy wspieraniu
inicjatyw i działań Samorządu Gminy Uniejów.
- Dziękuję za to wyróżnienie. Rzeczywiście Uniejów jest dla nas oczkiem
w głowie. Mnie osobiście tematem uniejowskich Term zaraził nieodżałowany
Stanisław Olas, bez którego zaangażowania, realizacja wizji lokalnych
samorządowców, byłaby niemożliwa. Po tym jak odszedł do parlamentu, zająłem
zresztą jego pokój i przejąłem departamenty, którymi się zajmował.
Właśnie w czasie, kiedy marszałkiem był Stanisław Witaszczyk, a wicemarszałkiem województwa Stanisław Olas, Uniejów otrzymał pierwszą transzę

foto - arch. A. Bagieński

– wicemarszałkiem Województwa Łódzkiego

pieniędzy w ramach Zintegrowanego Programu
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. To pozwoliło ruszyć z koncepcją wykorzystania źródeł
termalnych. Ale chyba nikt się wtedy jeszcze nie
spodziewał, jakiego ta inwestycja może nabrać
rozmachu dzięki wykorzystaniu pieniędzy z poprzedniego okresu programowania. Dzięki nim
Uniejowskie Termy, to już nie tylko baseny, ale
cały kompleks wypoczynkowo-uzdrowiskowy
wsparty infrastrukturą hotelową, gastronomiczną
i odrestaurowanym dziedzictwem kulturalnym.
Do tego system grzewczy oparty o geotermię,
podgrzewane boiska piłkarskie, wreszcie nowe
drogi, chodniki itd. Owszem, wkład finansowy,
jaki dla Uniejowa przeznaczył Zarząd Województwa Łódzkiego był do tego niezbędny,
ale to wszystko musiało być wsparte dobrymi
wnioskami o dofinansowanie składanymi przez
samorząd lokalny. Burmistrz Józef Kaczmarek
dwoił się i troił, żeby zadbać najpierw o dofinansowanie jego wizji, a później o ich dobrą promocję.
W ogólnopolskich mediach czasami słyszy się hasło: „Łódzkie promuje Uniejów Uniejów promuje Łódzkie”. Jak może zostać
wdrożone to hasło w najbliższej perspektywie
czasowej przy wspaniałych, dalszych planach
rozwoju Uzdrowiska Uniejów i przy wsparciu
władz samorządowych województwa łódzkiego?
- Hasło wynika z przyjętej strategii promocji
województwa, które chce promować najciekawsze miejsca w regionie i w ten sposób
również promować siebie, jako Łódzkie.
Wdrożenie tego hasła z pewnością będzie
wsparte dalszą współpracą między naszymi
samorządami. Jeśli Uniejów, rozwijając swoją
bazę uzdrowiskową, będzie występował
o wsparcie unijne, z pewnością będziemy patrzeć
na taki wniosek przez pryzmat partnera, który
już udowodnił, że potrafi przekazane mu środki
dobrze wykorzystać. W nowej perspektywie unijnej duże pieniądze będą również przeznaczone
na promocję marki. Myślę, że tutaj jest również
duża szansa dla Uniejowa na otrzymanie
dofinansowania kampanii promocyjnych miasta
i przyciąganie turystów, którzy będą zostawiać
tu pieniądze. Ta wspólna promocja, to również
wsparcie w kontaktach z zagranicznymi partnerami oraz na gruncie instytucji Unii Europejskiej.
Licząc na to, że marzenia dalszego rozwoju
Uniejowa spełnią się, dziękuję za rozmowę.
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Drodzy Nasi Czytelnicy !

Od Redakcji

Otrzymaliście Państwo właśnie pierwsze w tym roku wydanie „Uniejowskich
Stron”. Poprzedni numer kwartalnika ukazał się w połowie grudnia, dlatego
też w obecnym publikujemy kilka wydarzeń mających miejsce jeszcze
w starym roku: niezwykły koncert grupy integracyjnej pn. „Dajmy sobie
siły” z udziałem m.in. podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie, zespołu Raz.Dwa.Trzy., prowadzony przez aktorkę i założycielkę
Fundacji „Mimo Wszystko” – Annę Dymną. Drugim szczególnym wydarzeniem
było wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę Geotermii Uniejów
oraz nadanie odwiertowi geotermalnemu imienia patrona miasta – Bogumił.
Pierwszego wywiadu w tym roku udzielił wicemarszałek Województwa
Łódzkiego – pan Artur Bagieński, który przybliżył charakter wykonywanej
przez niego pracy.
Ważnym Jubileuszem w życiu mieszkańców Spycimierza były obchody
45-lecia działalności Orkiestry Dętej OSP Spycimierz, podczas którego zostały
wręczone odznaczenia „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Uniejów”. Serdecznie
gratulujemy orkiestrze i dziękujemy za uświetnianie swoimi występami
imprez gminnych. Niezwykłym Jubileuszem było również 15-lecie wydawania
kwartalnika „W Uniejowie” przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa. Życzymy
całej Redakcji samych edytorskich sukcesów.
Mieszkańcy sołectw naszej gminy mieli okazję zintegrować się, zaprezentować swoje umiejętności oraz sprawność fizyczną podczas corocznego Gmin-
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nego Turnieju Wsi w Wilamowie – po raz kolejny zwyciężyli gospodarze,
ex – aequo z mieszkańcami Lekaszyna. Wcześniej natomiast Gminny Sztab
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Uniejowie przyłączył się do akcji,
zbierając pieniądze dla potrzebujących – uzbieraliśmy 9535,45 zł.
Tradycyjnie informacje dotyczące zrealizowanych i planowanych inwestycji
oraz przedsięwzięć znajdą Państwo w Z prac Samorządu oraz o podjętych
uchwałach w Z działalności Rady Miejskiej.
Ważnym okresem w życiu społeczności gminnej były Wybory Sołeckie 2015,
o wynikach których szczegółowo informuje w tym numerze. Po raz pierwszy
w dwóch parafiach w naszej gminie przeszedł Orszak Trzech Króli z licznym
udziałem wiernych, który miał na celu przywrócenie tradycji radosnego
kolędowania.
Cieszy nas niezmiernie, że uniejowscy przedsiębiorcy postanowili działać
wspólnymi siłami i założyć Uniejowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
Turystycznych. Gratulujemy idei, życzymy sukcesów i wytrwałości.
Okres zimowy to zawsze czas obfitujący w liczne wydarzenia sportowe,
związane ze sparingami klubów piłkarskich na Kompleksie Boisk Piłkarskich
im. Włodzimierza Smolarka. Tak było również i tym razem. Na obozie
sportowym gościliśmy drużyny Cracovii Kraków oraz Zagłębia Lubin.
Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi zamieszczonym w tym wydaniu
artykułami, życząc tradycyjnie przyjemnej lektury.
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26. Wizyta zagranicznych Gości – Marta Pokorska
27. Powstaje Uniejowskie Stowarzyszenie
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35. Sylwester 2014 – Robert Palka
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– Joanna Wicherkiewicz

42. XII Gminny Festiwal Piosenki dla Dzieci
i Młodzieży – Aleksandra Kałużna – Płaczek
43. Jubileusz „W Uniejowie” – Marta Pokorska
44. Zakończona czwarta edycja treningów karate
„Wielopłaszczyznowa stymulacja poprzez
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- Mirosław Madajski
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– Maja Ostrowska
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48. Poproszę inny Powiat – Paweł Wroniszewski
50. Ile kasy z biomasy? – Paweł Wroniszewski
50. Dołączyć do elity – Ryszard Troczyński
51. Nie do końca odkryty talent…
– Ryszard Troczyński
52. Podróż od źródeł do ujścia Warty – Maciej Boiński
53. W sprawie „okrągłego kształtu wielkiego
szańca” w zamku w Uniejowie z 1556 r.
– Jan Szymczak
54. Arsenał zamku uniejowskiego w świetle
lustracji z 1556 roku, część II
– Zbigniew Pastwiński
56. Jak ograniczyć produkcję odpadów ?
- Wioletta Majewska
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58. Gospodarstwo Sadownicze Jacka i Małgorzaty
Jaszczurów z Uniejowa – Marek Jabłoński
59. Przepis na filet z kaczki z sosem jabłkowodyniowym z puree z selera i modrą kapustą
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Łukasik, Mirosław Madajski, Wioletta Majewska, Edyta Miśkiewicz, Agnieszka Nowak, Maja Ostrowska, Jolanta Pająk, Agnieszka Pajor, Katarzyna Pajor, Magdalena Pajor, Robert Palka, Milena
Pamfil, Maria Pastwińska, Zbigniew Pastwiński, Stanisław Pełka, Jolanta Rafalska – Kęcel, Marek Sak, Karolina Smętkiewicz, Katarzyna Sobolewska, Emilia Straszewska, Beata Szymczak, Jan
Szymczak, Jacek Świątczak, Patrycja Świątczak, Urszula Świerczyńska, Marta Tomaszak, Joanna Wicherkiewicz, Alicja Własny, Izabela Wojtczak, Paweł Wroniszewski, ks. Andrzej Ziemieśkiewicz,
Barbara Zwolińska, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie.

Wsparcie finansowe kwartalnika:
Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

gazeta.us@uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow

Wydawca: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13
99-210 Uniejów, tel. 63 288 97 44, fax 63 288 97 43
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Z prac Samorządu
- Zakończyliśmy i rozliczyliśmy przebudowę ulic Ogrodowej i Spacerowej, realizowaną w ramach Narodowego
programu przebudowy dróg lokalnych.
- Mieszkańcy wyrazili wolę przekazania gruntów
do wytyczenia pasa drogowego w Hipolitowie.
- Przygotowano i złożono do Urzędu Marszałkowskiego
dokumentację na modernizację drogi gruntowej do Lekaszyna.
- Zostało wydane obwieszczenie Wojewody w sprawie
dot. rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku
Uniejów – granica województwa. Przeprowadziliśmy w tej
sprawie spotkanie z mieszkańcami Stanisławowa.
- Złożyliśmy 34 wnioski do Wojewody Łódzkiego
o komunalizację działek o łącznej powierzchni 75,5615 ha,
na których znajdują się drogi gminne.
- Wraz ze współwłaścicielami młyna przy ul. Bogumiła
w Uniejowie podejmujemy starania o jego komunalizację.
- Opublikowano przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego
w budynku komunalnym dawnego Domu Nauczyciela
w Czepowie.
- Zabezpieczono środki na fundusz celowy Policji na
dofinansowanie zakupu radiowozu na potrzeby funkcjonowania Komendy Powiatowej Policji obsługującej teren
Uniejowa oraz dodatkowych służb w zakresie bezpieczeństwa na terenie gminy.
- Wspólnie z Parafią pw. Św. Floriana w Uniejowie
przygotowujemy koncepcję przebudowy terenów wokół
Kolegiaty i plebanii oraz skarpy w stronę rzeki. Projekt
został zaakceptowany przez Kurię Włocławską i czeka na
zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
- Opracowujemy koncepcję architektoniczną oraz wizualizację tężni solankowej wraz z pijalnią wody w Zespole
Zamkowo – Parkowym oraz tężni solankowej na terenach
inwestycyjnych za Zagrodą Młynarską.
- Przygotowujemy wizualizację zewnętrzną i wewnętrzną
oraz Program funkcjonalno-użytkowy projektu termomodernizacji 10 obiektów komunalnych na terenie gminy
w ramach zadania inwestycyjnego: Programu termomodernizacji obiektów na terenie Miasta i Gminy Uniejów
oraz 13 strażnic OSP z zadania: Rewitalizacji gminy
Uniejów.
- Przygotowujemy koncepcję programowo – przestrzenną zagospodarowania terenu przy stawie w miejscowości
Kuczki.
- Opracowaliśmy studium w zakresie rozpoznania
potrzeb, możliwości oraz celowości realizacji przedsięwzięcia w zakresie retencjonowania wody dla Strugi
Spycimierskiej.
- Istnieje szansa na kolejną prywatną inwestycję w
gminie Uniejów. Nowy właściciel terenów dawnej gorzelni
w Czepowie Górnym zamierza otworzyć w tym miejscu
browar.
- Dziękuję spółce P.G.K. Termy Uniejów za uprzątnięcie
terenu przy Zespole Szkół w Uniejowie.

grudzień 2014 – luty 2015

Józef Kaczmarek

- Złożyliśmy wniosek do NFZ o ogłoszenie postępowania
w sprawie dodatkowych świadczeń zdrowotnych na
terenie gminy Uniejów. Uwzględniliśmy w nim możliwość
korzystania z usług poradni rehabilitacyjnej, ginekologiczno
– położniczej, okulistycznej i kardiologicznej ramach
umowy z NFZ.
- Z dniem 1.01 br. rozpoczęła się realizacja projektu
pn.: „E-usługi publiczne w Gminie Uniejów”, który ma
na celu zwiększenie dostępu do usług publicznych oraz
usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej
w urzędzie i jednostkach podległych oraz stworzenie
interaktywnego systemu kształcenia w szkołach.
- Wzrosła stawka za odbiór odpadów z gospodarstw
domowych z terenu gminy Uniejów. Nowe stawki wynoszą
odpowiednio: 6,50 zł za śmieci segregowane i 13,00 zł
za odpady niesegregowane.
- W dniach 15–25.01 br. w 30 sołectwach gminy
Uniejów odbyły się Wybory Sołeckie oraz konsultacje społeczne dotyczące zmiany granic Powiatu Poddębickiego. Dziękuję Państwu za wysoką frekwencję oraz
zaangażowanie podczas spotkań. Obszerniejsza informacja
podsumowująca konsultacje oraz dalsze perspektywy
rozwiązania problemu dotrą do Państwa w korespondencji.
- Zlikwidowano jednostkę pomocniczą Osiedle – Miasto
Uniejów.
- W lutym podjęliśmy delegację z Gruzji – reprezentację
partnerskiego Regionu Racha. Podczas wizyty prowadzono
rozmowy dotyczące rozwinięcia dotychczasowej współpracy.
- Miejscowość Spycimierz bierze udział w projekcie
,,Tworzenie sieci najciekawszych wsi”, realizowanym
przez firmę Imedes z siedzibą w Hiszpanii. Dokumentację
zgłoszeniową opracowują zaproszeni do współpracy
eksperci: dr Małgorzata Marks-Krzyszkowska i mgr Pamela Jeziorska Biel z Uniwersytetu Łódzkiego.
- 9.02 br. w sali OSP w Uniejowie odbyło się
Zebranie Założycielskie Uniejowskiego Stowarzyszenia
Przedsiębiorców Turystycznych. Podczas zebrania podjęto
uchwały, konieczne do zarejestrowania stowarzyszenia
w KRS. Kolejno głosowano nad uchwałami o: założeniu
Stowarzyszenia, przyjęciu statutu, wyborze Komitetu
Założycielskiego, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
Wydarzenia kulturalne
- Tegoroczna zabawa sylwestrowa odbyła się w ogólnodostępnej Sali OSP Uniejów, zaś Nowy Rok przywitaliśmy
tradycyjnie fajerwerkami na Rynku Miejskim.
- 6.01 br. ulicami Uniejowa oraz Wilamowa przemaszerowały barwne Orszaki Trzech Króli. Inicjatywa obu parafii
oraz szkół spotkała się z entuzjazmem mieszkańców.
- 11.01 br. odbyła się zbiórka pieniędzy w ramach
Finału WOŚP. Dziękuję Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi
Kultury w Uniejowie, Gminnemu Sztabowi WOŚP,
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wolontariuszom i wszystkim osobom zaangażowanym
w organizację przedsięwzięcia.
- 31.01 br. Orkiestra Dęta OSP Spycimierz świętowała
45-lecie działalności. Okazały jubileusz był okazją do wielu podziękowań.
- 1.02 br. odbył się Gminny Turniej Wsi w Wilamowie.
Gratuluję wszystkim drużynom reprezentującym sołectwa.
Obszerniejsza relacja na łamach kwartalnika.
- W imieniu wszystkich babć i dziadków dziękuję wychowankom, uczniom i pracownikom Miejskiego Przedszkola
w Uniejowie oraz szkół w Uniejowie, Wieleninie, Wilamowie i Spycimierzu za wspaniałe występy w tymże dniu.
- W dniach 2-13.02 br. trwała przerwa semestralna
w woj. łódzkim. Uczniowie z terenu gminy Uniejów mogli
wybierać spośród bogatej oferty zajęć zorganizowanych
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie,
Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczna w Uniejowie
oraz jej filie w Rożniatowie i Wilamowie, Zespół Szkół
w Uniejowie, Szkoły Podstawowe z Wielenina, Spycimierza i Wilamowa oraz Akademię Rycerską, przy wsparciu
finansowym P.G.K. Termy Uniejów, za co serdecznie
dziękuję.
- Ponadto ferie zwieńczyły 2 wydarzenia w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie: dla młodszych
Gminny Festiwal Piosenki Dzieci i Młodzieży, dla trochę
starszych – Walentynowy koncert „Masz wiadomość”.
- Serdecznie gratuluję Redakcji kwartalnika „W Uniejowie”, która 20.02 br. w Izbie Regionalnej Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa świętowała jubileusz 60. wydania
i zarazem 15-lecie nieprzerwanej działalności wydawniczej.
Życzę wytrwałości i sukcesów w dalszej promocji historycznego bogactwa kulturowego regionu.
- Z inicjatywy Joanny Wicherkiewicz, we współpracy
z Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Uniejowie, 21.02 br.
odbyło się spotkanie z inicjatorkami programu aktywizacji
kobiet „Miss po 50-ce”
- Gratuluję podopiecznym Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie, którzy 9 marca
wystąpią na deskach teatru im. Juliusza Słowackiego
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w Krakowie. Dziękuję pracownikom „Domu”, w szczególności Mirosławowi Madajskiemu, za wysiłek na rzecz
działalności grupy teatralnej.
Wydarzenia sportowe
- Na przełomie stycznia i lutego na murawie Kompleksu Boisk Piłkarskich im. Wł. Smolarka odbyła się
seria otwartych sparingów, zarówno z udziałem drużyn
pierwszo-ligowych, jak i ligi okręgowej.
- Dwie spośród rozgrywających sparingi drużyn zostały
w Uniejowie na tygodniowe zimowe zgrupowania, podczas
których trenowali na podgrzewanej murawie: MKS Cracovia SSA pomiędzy 10. a 17.01 oraz Zagłębie Lubin
w dniach 29.01 – 7.02 br.
- 15.02 br. odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej
o Termalny Puchar Burmistrza Miasta Uniejów.
- 21.02 br. zorganizowany został Otwarty Gminny
Strażacki Turniej Tenisa Stołowego.
- 28.02 br. drużyny amatorskie rozegrały Finał Złotej
Czwórki w piłce halowej
Uniejów w mediach oraz publikacjach
- Od stycznia br. rozpoczęliśmy emisję Strony Samorządowej Gminy Uniejów w tygodnikach „Echo Turku” oraz
„Nad Wartą” (dodatek do środowego wydania Dziennika
Łódzkiego). Zachęcam do lektury oraz współpracy – chętnie
opublikujemy w dodatku relacje z imprez, zapowiedzi,
informacje o wydarzeniach kulturalnych napisane przez
mieszkańców gminy Uniejów.
- Rozpoczął się cykl reportaży pn. „Eko Uniejów”
emitowany w lokalnej telewizji kablowej w Sieradzu oraz
za pośrednictwem strony internetowej Sieradzkiej TV
Media (www.sieradzkatvmedia.com).
- Gmina Uniejów regularnie pojawia się również na
antenie TVP Łódź w programie „Agroexpress”.
- W grudniu 2014 roku wydaliśmy III tom Biuletynu
Uniejowskiego.
- Ukazała się publikacja dotycząca Uniejowa w Przewodniku Turystycznym Łódzkie 2015.

USC informuje

Anna Kowalska, Jolanta Pająk

Poniżej podajemy informacje dotyczące liczby urodzeń, zawieranych małżeństw i zgonów zarejestrowanych w naszej
Ewidencji Ludności i aktów sporządzonych w USC w IV kwartale 2014 r. i za cały rok 2014.
W Ewidencji Ludności rejestruje się
urodzenia, małżeństwa i zgony mieszkańców
naszej gminy niezależnie od tego, gdzie
zdarzenia te miały miejsce. Natomiast
w USC sporządza się akty urodzeń, małżeństw i zgonów dla zdarzeń mających
miejsce na terenie miasta i gminy Uniejów
niezależnie od miejsca zamieszkania osób,
których te akty dotyczą.

Lp.

Rodzaj

1
2
3

urodzenia
małżeństwa
zgony

Liczba zdarzeń zarejestrowanych
w Ewidencji Ludności
IV kw. 2014r.
13
9
24

rok 2014
60
67
88

Liczba aktów sporządzonych
przez USC
IV kw. 2014r.
1
7
14

rok 2014
4
40
48
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Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

Agnieszka Nowak

grudzień 2014 r. – luty 2015 r.

W okresie od grudnia 2014 r. do lutego 2015 r. odbyły
się cztery sesje Rady Miejskiej w Uniejowie, na których
niezmiennie dominowała tematyka związaną z finansami.
III sesja Rady Miejskiej w Uniejowie, w dniu 19
grudnia 2014 r., rozpoczęła się od wprowadzenia zmian
do budżetu gminy Uniejów na 2014 rok i Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2020, wyrażenia
zgody na objęcie dodatkowych udziałów przez gminę
Uniejów w Spółce „Geotermia Uniejów” im. Stanisława
Olasa Sp. z o.o. z siedzibą w Uniejowie oraz udzielenia
pomocy finansowej powiatowi łęczyckiemu na realizację
zadania dotyczącego przewozu i opieki nad uczniem
niepełnosprawnym do ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki.
Jednakże najważniejszymi decyzjami podjętymi na tej
sesji w kwestii finansowych było uchwalenie budżetu
gminy Uniejów na 2015 r. oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2015 – 2020. Podjęta została także
uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
ustalenia stawek tej opłaty – stawki opłaty za jednego
mieszkańca ustalono w wysokości 13,00 zł miesięcznie
w przypadku odpadów niesegregowanych oraz 6,50
zł, jeżeli odpady komunalne zbierane są i odbierane
w sposób selektywny. Ponadto podjęta została uchwała
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu
i miejscu składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach gminy Uniejów.
Rada Miejska w Uniejowie zdecydowała również o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami
dotyczących likwidacji jednostki pomocniczej Osiedle
– Miasto Uniejów oraz podziału powiatu poddębickiego
polegającego wyłączeniu gminy Uniejów z tego powiatu
i na włączeniu gminy Uniejów do powiatu łęczyckiego.
Radni wyrazili także zgodę na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym części działki nr 2079/25 i części
działki nr 2079/26, położonych w Uniejowie oraz na
przetargową sprzedaż lokalu mieszkalnego. Przedłużono
także okres powierzenia PGK „Termy Uniejów” Sp.
z o.o. obowiązku wynikającego z zadania własnego
gminy, dotyczącego utrzymania i oświetlenia dróg.
Na IV sesji w dniu 8 stycznia 2015 r. Rada Miejska
w Uniejowie zarządziła wybory Sołtysów i członków
Rad Sołeckich oraz Przewodniczącego i członków

Zarządu Osiedla – Miasto Uniejów oraz wyraziła zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
części działki nr 33/12, położonej w Uniejowie oraz na
wynajęcie w trybie bezprzetargowym pomieszczenia
w budynku b. Ośrodka Zdrowia w Uniejowie.
Zmianami do budżetu gminy Uniejów na 2015 rok
i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 –
2020 oraz rozszerzeniem katalogu inkasentów opłaty
uzdrowiskowej rozpoczęła się V sesja Rady Miejskiej w
Uniejowie w dniu 26 stycznia 2015 r., następnie podjęto
decyzję o likwidacji jednostki po-mocniczej Osiedla
– Miasto Uniejów. Dokonano wy-boru delegatów do
Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej
i na koniec zatwierdzono plany pracy wszystkich stałych
komisji Rady Miejskiej w Uniejowie na 2015 r.
Na kolejnej sesji w dniu 19 lutego br., w związku
z przeprowadzonymi wyborami sołeckimi, zmodyfikowano listę inkasentów podatku od nieruchomości,
rolnego oraz leśnego, opłaty od posiadania psów oraz
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmian dokonano ponadto w uchwale w sprawie wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz terminu i miejscu składania
deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych
w granicach gminy Uniejów, budżecie gminy na 2015 r.,
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2020
oraz w planie środków przeznaczonych na realizację
Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w gminie Uniejów na 2015 rok.
Ponadto radni wyrazili zgodę na objęcie dodatkowych
udziałów przez gminę Uniejów w Spółce „Geotermia
Uniejów” im. Stanisława Olasa Sp. z o.o. z siedzibą
w Uniejowie oraz nie wyrazili zgody na wyodrębnienie
funduszu sołeckiego w budżecie gminy Uniejów na
2016 r. Uchwalono także regulamin przyznawania
jednorazowego stypendium Burmistrza Miasta Uniejów
za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum, prowadzonych przez gminę Uniejów,
regulamin przyznawania jednorazowego stypendium
Burmistrza Miasta Uniejów za wyniki w nauce dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów
z terenu gminy Uniejów oraz określono kryteria
stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Uniejów.
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Zmarł ks. prałat Stanisław Paweł Janik
– proboszcz parafii Uniejów
27 lutego 2015 roku zmarł w wieku 74 lat, po długiej chorobie, ks. prałat Stanisław Paweł
Janik – mgr teologii, proboszcz parafii Uniejów w latach 1999-2014, prałat prepozyt kapituły
uniejowskiej, kanonik honorowy kapituły katedralnej.

foto - arch. UM w Uniejowie

– koło Koła (1984-1986), Młodojewo – koło Słupcy
(1986-1988), Sompolno (1988-1999), Uniejów (19992014).
Msza św. żałobna, pod przewodnictwem J.E. Ks.
Biskupa Wiesława Meringa, została odprawiona 3 marca
o godz. 11.00 w parafii Ducha Świętego we Włocławku
(Michelinie). Następnie ciało zmarłego kapłana
przewieziono do parafii Cięcina – Węgierska Górka,
koło Żywca. 5 marca o godz. 12.00, po odprawionej
Mszy św., zmarły został pochowany na miejscowym
cmentarzu.
Samorząd Miasta i Gminy Uniejów łączy się w modlitwie po śmierci kapłana, którego Bóg powołał do
wieczności, dziękując za długoletnią posługę kapłańską
w naszej parafii.

foto - arch. UM w Uniejowie

Ks. prałat Stanisław Janik pochodził z Węgierskiej
Górki (pogranicze Beskidu Śląskiego i Żywieckiego).
Studiował na wydziale Teologicznym związanym
z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie, na
Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku oraz
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia
kapłańskie przyjął w 1967 roku we Włocławku. Pracę
duszpasterską sprawował w Diecezji Włocławskiej w
rejonie: Konina, Włocławka, Sieradza i Turku. Lubił
sport – jeździł na nartach, grał w tenisa ziemnego,
uprawiał turystykę połączoną ze zwiedzaniem miejsc
świętych. Czytał dużo książek o tematyce historycznej
(informacje udzielone przez ks. proboszcza w wydaniu
specjalnym kwartalnika „W Uniejowie” w 1999 roku).
Pełnił funkcję dziekana i proboszcza parafii: Białków

Poświęcenie i przecięcie wstęgi wyremontowanej
strażnicy OSP w Spycimierzu w 2014 roku

foto - arch. Parafia Uniejów

foto - arch. arch. M. Zimnowłocka

Uroczystość poświęcenia Pomnika Sługi Bożego Biskupa
Wojciecha Owczarka w 2011 roku

Przedstawiciele Cechów Rzemiosł z ks. prałatem w uniejowskiej Kolegiacie w 2013 roku

Mikołajki 2011

Msza pogrzebowa w Michelinie
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Anna Kowalska

Pani Janina Banaszewska urodziła się 22 lutego 1915 r. w miejscowości Jaszczurów, kiedy
Polska była jeszcze pod zaborami i trwała I wojna światowa. Była świadkiem wydarzeń, które
my znamy tylko z kart historii. Pani Janina całe życie zajmowała się pracą w gospodarstwie.
Wychowała 5 dzieci, doczekała się 10 wnuków i 7 prawnuków. Nasza Jubilatka szczególnie
lubiła – jak zdradziła córka Irena – ogródek i kwiaty.
100 lat to piękny Jubileusz. Wiek bogaty w doświadczenia, wypełniony codziennymi
radościami i smutkami, ale także ciężką pracą i troską o dobro rodziny. Jan Paweł II
powiedział, że starość to pomyślny czas, w którym dopełnia się miara ludzkiego życia.
Z okazji setnej rocznicy urodzin składamy Drogiej Jubilatce wyrazy uznania, głębokiego
szacunku oraz życzenia zdrowia, aby każdy kolejny dzień był wypełniony miłością i opieką
najbliższych.

foto - arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

Harcerze i zuchy Hufca ZHP Uniejów licznie przybyli, 20 lutego 2015 roku, na biwak zorganizowany z okazji
Dnia Myśli Braterskiej w Zespole Szkół w Uniejowie.
To święto przyjaźni obchodzone jest w dniu 22 lutego
każdego roku przez harcerzy i skautów na całym świecie.
Wybór daty padł na dzień urodzin założyciela skautingu
Roberta Baden – Powella i jego żony Olave Baden –
Powell. Dzień Myśli Braterskiej uświadamia skautom
na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla
siebie braćmi, niezależnie od koloru skóry, narodowości,
czy wieku. W ten dzień harcerze myślą o sobie, składają
sobie życzenia, przesyłają kartki, organizują różne gry
terenowe lub spotykają się przy ognisku.
Instruktorzy Hufca Uniejów, przygotowując program
dwudniowego biwaku, zwrócili szczególną uwagę na
ukazanie harcerzom i zuchom wartości przyjaźni do
drugiego człowieka. Na świecowisko przybyli goście
w osobach starszych instruktorów, prowadzących
dawniej gromady zuchowe i drużyny harcerskie, którym
wielką radość sprawiło wspólne spotkanie z zuchami,
harcerzami i innymi instruktorami. Ogień przyjaźni
przekazany przez komendantkę hufca dh hm. Barbarę
Zwolińską dotarł do każdego uczestnika i został ułożony

foto - arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

Dzień Myśli Braterskiej

foto - arch. Janina Banaszewska

100. urodziny pani Janiny Banaszewskiej z Wilamowa

z niego skrót nazwy święta DMB. Stojąc wokół
zapalonych zniczy zaśpiewano pieśń „Płonie ognisko
i szumią knieje”. Drużyny z Jeziorska i z Uniejowa,
pod kierunkiem dh phm. Anny Walczak i dh Martyny
Włodarskiej, przygotowały też część artystyczną, dzięki
której mogliśmy przenieść się w czasie i przypomnieć
sobie genezę i okoliczności powstania harcerstwa.
Przy dźwiękach gitary, na której grali dh phm. Andrzej
Sobański i jego córka Ola, wszyscy śpiewali nowe
i dawne piosenki harcerskie, co sprawiło, że tego
wieczoru nastąpiło niezwykłe duchowe połączenie kilku
pokoleń.
Spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu, że powinniśmy znieść uprzedzenia rasowe, patrzeć na swego
sąsiada w atmosferze przyjaźni i tolerancji. Powinniśmy
dążyć do trwałego pokoju na świecie, wzajemnego,
bardziej serdecznego zrozumienia innych ludzi.
Poza wieczornym spotkaniem odbywały się także
zwykłe zajęcia szkoleniowe dla zuchów i harcerzy.
Zuchy zwiedziły basztę zamkową i, podobnie jak
harcerze, odbyły bieg terenowy po naszym mieście.
Dużą pomoc w organizacji okazał Zespół Szkół
w Uniejowie, który gościł harcerską brać i przygotował
w sobotę wspaniały obiad, za co wszyscy serdecznie
dziękują.
				
				

pwd. Małgorzata Antoniak
pwd. Magdalena Derlacz
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Rewitalizacja uniejowskiej Kolegiaty
27 stycznia 2015 r. odbyło się spotkanie dotyczące
koncepcji zagospodarowania działek nr: 1495, 1496, 1555
i 1556 w Uniejowie (teren wokół Kolegiaty i plebani oraz
skarpy w stronę rzeki), w którym uczestniczyli: J.E. Ks.
Biskup Pomocniczy – Stanisław Gębicki, Konserwator
Diecezjalny – ks. Piotr Sierzchała, Proboszcz Parafii
w Uniejowie – ks. Andrzej Ziemieśkiewicz, sporządzający
koncepcję architekt Bartłomiej Kiereś, Burmistrz
Uniejowa –Józef Kaczmarek oraz dwóch pracowników
Urzędu Miasta w Uniejowie.

Prąd z wody
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ks. Andrzej Ziemieśkiewicz

W trakcie spotkania architekt przedstawił uczestnikom
dwie wstępne wersje koncepcji zagospodarowania
działek, a następnie wspólnie ustalono, które elementy
zaproponowanych koncepcji uzyskują akceptację, oraz
które z nich i w jaki sposób należy jeszcze zmienić.
Zgodnie z ustaleniami wypracowanymi w trakcie
spotkania architekt sporządził ostateczną wersję koncepcji,
która uzyskała akceptację Konserwatora Diecezjalnego,
a ta z kolei przesłana zostanie do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Paweł.Wroniszewski@onet.pl

Przyszłość elektrociepłowni, a raczej elektrowni geotermalnej to produkcja energii elektrycznej
przy wykorzystaniu temperatury wody, wysadów solnych bądź gorących skał.
Pierwsza instalacja ogrzewająca kilka domów powstała
we Włoszech w miejscowości Larderello w 1850 roku,
a w 1904 po raz pierwszy wykorzystano tam energię
geotermalną do produkcji prądu elektrycznego. Na eksploatowanej obecnie powierzchni 250 km2 znajduje się 200
otworów produkcyjnych, z których wydobywa się para
nasycona sucha zasilająca 21 elektrowni o łącznej mocy
594,5 MW. Największa tego typu elektrociepłownia,
przekraczająca 900 MW, znajduje się w Kalifornii.

Inne elektrociepłownie hybrydowe
na świecie
Kraj

Źródła energii

Niemcy

Wiatr i biomasa

Japonia

Wiatr i prądy wodne

USA

Słońce i węgiel

Boliwia

Słońce i ropa

Turcja

Słońce, wiatr i gaz

Ogórki, redukcja zmarszczek i kosmos
Na świecie przeznaczenie energii geotermalnej do
ogrzewania to zaledwie 34%, a w celach balneologii
14%. Inne dziedziny to szklarnictwo 13,8 %, hodowla
ryb 12%, przemysł 9,2 % (głównie pranie i barwienie tkanin, ale także wytwarzanie tlenku glinu i ciężkiej wody)
oraz mało jeszcze popularne suszarnictwo i odladzanie.
Coraz większe zastosowanie woda termalna znajduje
także w przemyśle kosmetycznym do różnego rodzaju
zabiegów i jako składnik do produkcji kosmetyków.
Włosi na bazie solanki termalnej produkują twarogi,
a my możemy się już pochwalić pierwszą partią ogórków
kiszonych w naszej wodzie. Cały czas rozwój nauki
i techniki otwiera nowe kierunki na jej zastosowanie. Nie
znamy jeszcze możliwości i właściwości wody termalnej
poddanej elektrolizie, bo takie doświadczenia nie były
jeszcze przeprowadzane . Można także zastosować do
rożnych celów nie tyle samą wodę, co dwa inne jej stany skupienia czyli parę i lód. Ostatnio odkryto czwarty
stan skupienia wody tzw. nadkrytyczny. Doświadczenia
przeprowadzane są w kosmosie. Woda ma wtedy 373
stopni Celcjusza i ciśnienie 217 atmosfer. Przypomina
płynny gaz i wznieca ogień zamiast go gasić. Dlatego
można by ją stosować do utylizacji odpadów i ścieków
bez tworzenia niebezpiecznych produktów ubocznych.

							
***
Po 4 latach Ustawa o odnawialnych źródłach energii nareszcie trafiła do Senatu. Określa ona m.in. funkcjonowanie
przydomowych mikroinstalacji (energetyka obywatelska) i instalacji wykorzystywanych na większą skalę, na przykład
przez samorządy (spółdzielnie energetyczne).
Więcej na te tematy w następnych wydaniach „Uniejowskich Stron”.
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Maciej Bartosiak

Wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę
Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa
II rocznica śmierci Stanisława Olasa
21 grudnia 2014 r. odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod rozbudowę Geotermii
Uniejów im. Stanisława Olasa, nadania odwiertowi geotermalnemu PIG/AGH-2 imienia Bogumiła oraz
obchody II rocznicy śmierci Stanisława Olasa.

Sabina Olas – żona patrona Geotermii składa podpis na akcie
erekcyjnym inwestycji

Poświęcenie inwestycji przez ks. Proboszcza
Andrzeja Ziemieśkiewicza

foto - arch. UM Uniejów

foto - arch. UM Uniejów

foto - arch. UM Uniejów

Uroczystość rozpoczęła msza św. w intencji patrona
Geotermii, w uniejowskiej Kolegiacie, celebrowana
przez ks. Andrzeja Ziemieśkiewicza. Po zakończeniu
ceremonii, uczestnicy prowadzeni przez kolumnę
jednostek OSP, poczty sztandarowe oraz Orkiestrę
Dętą ZHP-OSP w Uniejowie, przemaszerowali ulicą
Kościelnicką na teren rozbudowy, przy budynku
Geotermii Uniejów.
Gospodarz Parafii pw. św. Floriana w Uniejowie
czynił honory, nadając odwiertowi geotermalnemu PIG/
AGH-2 dumnie brzmiące imię „Bogumił”. To kolejny
z elementów kultu św. Bogumiła na ziemi uniejowskiej.

Kolejnym punktem uroczystości było wmurowanie
kamienia węgielnego pod rozbudowę inwestycji, która
może w przyszłości pomóc skierować całe dobro
uniejowskiej solanki do celów leczniczych, produkcji
kosmetyków czy produktów spożywczych, aby tak
wysokiej mineralizacji wody nie marnować w celach
grzewczych.
Akt erekcyjny inwestycji, po uroczystym odczytaniu,
podpisali kolejno przybyli goście: Dorota Ryl – Radna
Sejmiku Województwa Łódzkiego, Marek Mazur –
Przewodniczący Sejmiku i zarazem Przewodniczący
Rady Nadzorczej Geotermii Uniejów im. Stanisława
Olasa, Michał Umiński – Wiceprezes Zarządu,
Mieczysław Teodorczyk – Członek Rady Nadzorczej
Geotermii Uniejów im. S. Olasa, Sabina Olas – żona
patrona Geotermii wraz z córkami: Ewą Bernacką
i Elżbietą Olas-Janaszkiewicz oraz przedstawiciele
lokalnej społeczności: Radni Rady Miejskiej
z Przewodniczącym Rady – Januszem Kosmalskim,
Radni do Rady Powiatu, Prezes Geotermii – Jacek Kurpik,
Burmistrz – Józef Kaczmarek, sołtysi, prezesi spółek
z terenu gminy, dyrektorzy szkół, delegaci stowarzyszeń
oraz jednostek, przedstawiciele duchowieństwa,
przedsiębiorcy, pracownicy Urzędu Miasta.
Podpisany dokument umieszczono w specjalnej tubie
i symbolicznie zabetonowano w fundamencie. Zgodnie
z przesłaniem, że wspólnie buduje się łatwiej, nie jedna,
lecz kilka kielni „poszło w ruch”, to dobra wróżba dla
inwestycji.
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Wybory Sołtysów 2015
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Urszula Łukasik

W dniach od 15 do 25.01.2015 r. w 30 sołectwach naszej gminy zostały przeprowadzone zebrania sołeckie, podczas
których mieszkańcy wybrali sołtysów oraz Rady Sołeckie.
W większości spotkań z mieszkańcami wsi uczestniczył Burmistrz Miasta – Józef Kaczmarek. Towarzyszyli mu
Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Janusz Kosmalski, Radni Rady Miejskiej w Uniejowie, Radni Rady
Powiatu Poddębickiego oraz do obsługi zebrań pracownicy Urzędu Miasta w Uniejowie.
Wybory sołtysów nie przyniosły istotnych zmian personalnych. Poniższa tabela przedstawia wyniki /imiona i nazwiska nowo wybranych sołtysów/. Tych, którzy zastąpili swoich poprzedników wytłuściliśmy.
Prezentujemy też składy osobowe Rad Sołeckich poszczególnych miejscowości:
Lp.

Miejscowość

Liczba
Liczba
mieszosób
kańców
uczestni
uprawnio- czących w
nych do
zebraniu
głosowania

Frekwencja (%)

Liczba
kandydatów na
sołtysa

Imię i nazwisko
wybranego sołtysa

Skład Rady Sołeckiej

1.

Brzeziny

82

29

35,36

1

Piotr Kozłowski

Maciej Doliński
Marta Kozłowska
Ewa Stasiak

2.

Brzozówka

93

28

30,10

1

Karol
Kaźmierczak

Karol Janik
Piotr Pacześny
Krzysztof Włodarczyk

3.

Czekaj

58

21

36,20

2

Andrzej Zwoliński

Adam Czerwiński
Krzysztof Czerwiński
Malwina Fijałkowska
Gracjan Nykiel

4.

Czepów

145

56

38,62

2

Stanisław Pietrzak

Dariusz Groberek
Sławomir Wojech
Andrzej Kaźmierczak
Kazimiera Łuczak

5.

Człopy

188

52

27,65

2

Szczepan
Miśkiewicz

Władysław Jasiński
Jan Sobczak
Zenon Włazałek

6.

Dąbrowa

30

17

56,66

1

Roman Czyszek

Małgorzata Januszewska
Anna Stasiak
Paweł Swenderski

7.

Felicjanów

147

49

32,65

1

Zbigniew
Sochacki

Jan Kubis
Piotr Stempel
Roman Sztybrych

8.

Góry

106

31

29,24

1

Stanisław
Jaśkiewicz

Anna Cybulska
Małgorzata Florkowska
Iwona Pajor

9.

Hipolitów

41

16

39,02

1

Edward Bieńko

Roman Cieślak
Zdzisław Kałużny
Wacław Urbańczyk

10.

Kozanki
Wielkie

64

18

28,12

1

Stanisław
Szczepuła

Teresa Dębska
Dorota Jaśkiewicz
Władysław Skalski

11.

Kuczki

106

35

33,01

1

Marek Pajor

Piotr Michalak
Damian Nita
Grzegorz Srogosz

12.

Lekaszyn

109

35

32,11

1

Zbigniew Kos

Jarosław Bamberski
Ireneusz Pajor
Jan Pajor

13.

Łęg Baliński

32

17

53,12

1

Jerzy Tybura

Józef Kasprzak
Jan Szkopik
Maria Grubska
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14.

Orzeszków

74

13

17,56

1

Ireneusz Charuba

Zbigniew Dąbrowski
Paweł Rzeźniczak
Marian Wojech

15.

Orzeszków-Kolonia

114

25

21,92

1

Leszek Skiera

Przemysław Głowacki
Michał Kawecki
Jacek Orczykowski

16.

Ostrowsko

287

70

24,39

2

Henryk
Kaźmierczak

Beata Pająk
Agnieszka Pająk
Łukasz Nita

17.

Pęgów

37

10

27,02

1

Roman
Dudkowski

Krzysztof Bińkowski
Janusz Pajor
Sylwester Skonieczny

18.

Skotniki

62

24

38,70

2

Rafał Walczak

Piotr Jurkiewicz
Henryk Bamberski
Anna Banaszewska
Mateusz Banach

19.

Rożniatów

99

24

24,24

1

Marek
Wawrzyniak

Roch Kowalski
Wiktor Kowalski
Marcin Woźniak

20.

Rożniatów-Kolonia

132

41

31,06

1

Wiesław  
Pawłowski

Piotr Jaskuła
Witold Koziński
Marian Obielak

21.

Spycimierz

276

66

23,91

2

Stanisław Pełka

Jolanta Ilska
Tomasz Włazałek
Zbigniew Wróblewski

22.

Spycimierz-Kolonia

51

13

25,49

1

Marzenna
Dopierała

Kazimiera Cepa
Grzegorz Górka
Eugeniusz Wójcik

23.

Stanisławów

176

61

34,65

3

Wiesław Skórka

Barbara Adamczyk
Marek Antoniak
Kazimierz Dembowski

24.

Wielenin

189

57

30,15

2

Henryka
Olejnik - Mann

Konrad Trzebiński
Dariusz Tomczyk
Barbara Filas

25.

Wielenin-Kolonia

198

34

17,17

2

Tadeusz Nowak

Grzegorz Szafarz
Roman Kołodziejczak
Stanisław Oblizajek

26.

Wieścice

21

7

33,33

1

Marek Joński

Eugeniusz Jaskuła
Stanisław Ladziński
Bogumił Miśkiewicz

27.

Wilamów

283

91

32,15

1

Krystyna Maj

Andrzej Gadzinowski
Przemysław Gręda
Agnieszka Paczesna

28.

Wola Przedmiejska

146

52

35,61

2

Wioletta
Kołodziejczyk

Józef Galoch
Roman Sękowski
Katarzyna Pająk

29.

Zaborów

60

14

23,33

1

Zbigniew
Domowicz

Leszek Nowak
Krzysztof Pawlak
Mirosław Sobolak

30.

Zieleń

86

27

31,39

3

Anna Grzelak

Małgorzata Sibińska
Zofia Jesiołowska
Teresa Włodarczyk

Z protokołów z zebrań wyborczych wynotowano
wnioski i postulaty zgłaszane na tych spotkaniach. Różne
sformułowania, określenia tego samego zagadnienia i liczba
wsi, których to dotyczy, świadczy o tym, że są to problemy
dość powszechne.

Drogi…

… to najczęściej poruszany problem – mimo że znaczna część dróg w gminie została wyasfaltowana i wyremontowana.
Wnioski i prośby dotyczące dróg poruszono w różnorodny sposób: naprawa drogi, przekopanie mostku,
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zarwane mostki, poszerzenie mostku, przepusty
odprowadzające wodę, nawiezienie szlaką, gruzem,
wyżwirowanie, szlaka, równiarka, zaorywane rowy,
pozapychane rowy, brak pobocza, poszerzenie pobocza,
podorywanie dróg, zaorywanie rowów, przebudowa
skrzyżowania ulic w Uniejowie: Wschodniej i Dąbskiej,
uzupełnienie oznakowania tablicami informacyjnymi
oraz kierunkowskazami miejscowości, umieszczenie
słupków odblaskowych, wycinka drzew przy drogach,
przedłużenie drogi rowerowej (Zieleń), budowa chodnika
(Ostrowsko, Zieleń), ograniczenie prędkości przy szkole
w Wieleninie itp.
Z informacji Burmistrza wynika, że przygotowana
jest dokumentacja na wszystkie drogi na terenie gminy.
W planach jest też modernizacja drogi wojewódzkiej
Uniejów – Dąbie, przygotowana jest również dokumentacja.

Oświetlenie…

… problemy z tym związane poruszano w większości
miejscowości.
W protokołach wnioski te ujęto następująco: brak oświetlenia, brak latarni, zamontowanie oświetlenia, uzupełnienie
oświetlenia.
Burmistrz poinformował, że będzie uzupełnione oświetlenie w miejscach zaciemnionych, gdzie znajdują się
posesje.
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Melioracja…

…problemy z tym związane zgłoszono w następujący
sposób: oczyszczanie rowów, usuwanie drzew i krzaków
w rowach melioracyjnych, mostki – nie ma odpływu wody,
pozaorywane mostki, brak drożności rowów.

Inne problemy…

…dotyczyły: utworzenia boisk (Wilamów, Kuczki,
Orzeszków), wyrzucania śmieci do lasu, nielegalnych
wysypisk, remontu strażnic, możliwości utworzenia Zakładu
Pracy Chronionej na terenie gminy, ogrodzenia kapliczki,
problemów z Internetem, zagospodarowania działki w Czekaju.
Burmistrz przekazał informację, że zostanie opracowana
dokumentacja na strażnice, które wymagają remontu.
Będą prowadzone inwestycje przeciwpowodziowe, m.in.
udrożnienie Strugi Spycimierskiej, budowa małego
zbiornika. Zakupione zostały 2 pompy. Będzie możliwe
przewożenie osób, które mają trudności z dojazdem, do
Uniejowa wozami strażackimi.
Należy podkreślić, iż część problemów przedstawionych
w protokołach cztery lata temu zostało rozwiązanych.
Nie mniej jeszcze wiele jest do zrobienia.
Czy będzie to możliwe? Jakie będą priorytety? – czas
pokaże…

Po remoncie Hufca ZHP Uniejów

Barbara Zwolińska

Uniejów to miejscowość, w której następują wielkie zmiany, zwłaszcza w ostatnich latach. Pięknieje nasze miasto,
powstaje wiele nowych obiektów rekreacyjnych, przeprowadzane są remonty zabytkowych budowli. Hufiec ZHP
w Uniejowie też nie chce pozostawać w tyle. Nasi instruktorzy zdecydowali, że nie pozostaniemy bierni. Już 4 lata temu
przygotowany został projekt częściowego remontu Hufca.
Dotyczył on docieplenia stropodachu na budynku
gospodarczym, w którym na piętrze znajduje się biuro
kapelmistrza harcersko-strażackiej orkiestry dętej,
biblioteka z magazynem instrumentów i magazyn sprzętu
turystycznego. Na parterze mieści się garaż, magazyn
instrumentów i magazyn ubiorów członków orkiestry.
Planowano również remont pomieszczeń w budynku
głównym.
Z powyższego obiektu korzystają nie tylko
harcerze, ale także mieszkańcy gminy, młodzież i dzieci.
Ogólnodostępna część obiektu często pełni rolę świetlicy,
w której odbywają się spotkania, imprezy okolicznościowe,
próby harcersko-strażackiej orkiestry dętej, Oldbojów
i Kapeli Podwórkowej. Wystąpiliśmy więc z prośbą o
pomoc do Burmistrza Miasta, który zasugerował nam
poszerzenie zakresu remontu m. in. o podwójne sanitariaty i
toalety oraz odnowienie innych pomieszczeń. Rada Miasta
uchwaliła dofinansowanie projektu pn.: ,, Remont Harcówki
w Uniejowie” na sumę 35 tys. zł. Wówczas Hufiec wystąpił
do Lokalnej Grupy Działania o pomoc w uzyskaniu
dotacji w ramach działania ,,Wdrażanie lokalnych strategii

rozwoju” z Urzędu Marszałkowskiego. Wielką pomocą
w tym działaniu służyła nam pani Urszula Łukasik z Urzędu
Miasta w Uniejowie. Urząd Marszałkowski przyznał nam
pomoc w wysokości 25 000,00 zł.
Powyższa kwota pozwoliła na remont pomieszczeń
frontowych na parterze i piętrze, odnowienie klatki
schodowej, urządzenie pomieszczeń sanitarnych, wymianę sieci grzewczej w obu budynkach i sieci wodnokanalizacyjnej w głównym budynku, wspomniane
docieplenie dachu, wymianę rynien i rur spustowych.
Remont wykonał zespół ,,TEAM-BAU” z Radomska,
wybrany z trzech oferentów. Prace pomagał nadzorować
pan Adam Przytuła z Urzędu Miasta w Uniejowie.
Chociaż trudno było nam pracować w okresie remontu,
to jednak dziś cieszymy się z prawie nowego obiektu, choć
jeszcze wiele prac porządkowych przed nami.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
wielkich zmian w naszym obiekcie. Teraz śmiało możemy
przyjmować w naszych progach gości, a zwłaszcza dzieci
i młodzież.
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Monika Bartnik

Zima w uniejowskim przedszkolu
Od lat w kalendarz uroczystości przedszkolnych wpisane są, przedstawiane przez dzieci z najstarszych grup, „Jasełka”
oraz spotkanie opłatkowe. W tym roku opowieść o narodzeniu Jezusa przedstawiły dzieci sześcioletnie, pod kierunkiem
wychowawczyń Wioletty Gralki oraz Iwony Tomaszak. Premierę przedstawienia zaproszeni goście obejrzeli 18 grudnia.
Poprzedziło ją przyjęcie Betlejemskiego Światła Pokoju, a wprowadzeni przez starszaki w bożonarodzeniowy nastrój
goście tradycyjnie podzielili się opłatkiem. Dyrektor Romana Kozińska podziękowała i wręczyła dyplomy oraz wykonane
przez dzieci bożonarodzeniowe stroiki wszystkim osobom, które swoją postawą i bezinteresowną pomocą przyczyniają
się do rozwoju naszej placówki.
Kolejne przedstawienia starszaki zadedykowały rodzicom, uczniom Zespołu Szkół w Uniejowie oraz babciom
i dziadkom. Po raz pierwszy w tym roku „Jasełka” wystawione zostały w uniejowskiej Kolegiacie.
Występ przedszkolaków
11 stycznia wierni zgromadzeni na mszy św. mogli
obejrzeć występ przedszkolaków, wysłuchać śpiewu
kolęd i odebrać najlepsze noworoczne życzenia od dzieci.
W „Jasełkach” udział wzięli: Maria – Zuzia Szewczyk,
Józef – Piotr Walisiak, aniołowie – Julia Figurska, Tosia
Jaszczura, Nadia Białczak, Maja Księżak, Martyna
Pełczyńska, Nina Bartosik, Julia Szymczak, Lena
Rokoszewska, Oliwia Gortat, Trzej Królowie – Dominik
Walczak, Alek Wegner, Radek Marek, dzieci – Mateusz
Toporowicz, Ewa Ostrowska, Damian Izydorczyk,
Arletta Mituta, Dawid Pietrzak, Sebastian Chaba,
Piotr Ciechanowski, pasterze: Adrian Balcerzak, Igor
Koralewski, Dawid Domowicz, Filip Kaczorowski,
Hubert Szymański, Patryk Perkowski.

Odwiedziny kucyka Kajtka
30 stycznia do przedszkola zawitał niezwykły gość –
kucyk Kajtek z Zagrody Młynarskiej w Uniejowie w celu
zachęcenia dzieci do udziału w zajęciach z jazdy konnej.
Opiekunowie Kajtka opowiedzieli dzieciom o nastrojach
i zachowaniach kucyka oraz o tym czym się żywi. Dzieci
mogły odbyć przejażdżkę na grzbiecie Kajtka, a wcześniej
poznały części uprzęży, którą miał na sobie kucyk:
ogłowie, siodło, strzemiona.
Pomimo, że zima nas w tym roku nie rozpieszczała
przedszkolaki korzystały z jej uroków. Codzienne spacery,
zabawy na świeżym powietrzu doskonale dotleniają,
poprawiają krążenie i hartują organizmy dzieci. Zachęcamy
również rodziców do jak najczęstszych spacerów i zabaw
na powietrzy oraz do aktywnego spędzania wolnego czasu
w gronie rodzinnym.

foto - arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Dzień Babci i Dziadka
21 i 22 stycznia to wyjątkowe dni, w czasie których
przedszkolaki składają życzenia: zdrowia, pomyślności,
uśmiechu na co dzień i dużo radości. Skierowane są one
oczywiście do wszystkich babć i dziadków. Z okazji ich
święta dzieci ze wszystkich grup zaprosiły najbliższych
do przedszkola. Przygotowały laurki, nauczyły się
niezliczonej ilości wierszyków, piosenek i tańców, aby
zaprezentować je ukochanym babciom i dziadkom.
Nauczyły również zaproszonych gości zabaw, w które
same codziennie bawią się w przedszkolu.

Bal karnawałowy
Pierwsze półrocze w naszym przedszkolu zakończył bal
karnawałowy, który odbył się 29 stycznia. Bal poprowadził
clown, zachęcając dzieci do tańca i zabaw ruchowych. Jak
co roku, w tym dniu dzieci odwiedził św. Mikołaj, wręczył
im upominki, cierpliwie pozował do zdjęć grupowych
i indywidualnych. Dał się również namówić na wspólne
tańce i zabawy.

„Jasełka” (od lewej): Zuzia Szewczyk – Maria,
Piotr Walisiak – Józef oraz Trzej Królowie:
Dominik Walczak, Alek Wegner, Radek Marek

„Maluszki” – Wojtek, Julita i Cyprian
składają życzenia swoim babciom

Przedszkolaki w pięknych strojach
podczas balu karnawałowego
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Spotkanie z niecodziennym gościem
– kucykiem Kajtkiem

Katarzyna Sobolewska

jak bezpiecznie podawać im przysmaki, miały również
możliwość dosiąść kucyka osobiście.
Akcja promowania jazdy konnej w przedszkolu ma
na celu upowszechnienie bardzo popularnej kiedyś
dyscypliny sportu, której dodatkowym atutem jest kontakt
z cudownymi zwierzętami. Inicjatywa zaproponowana
przez wielbiciela jazdy konnej, Burmistrza Uniejowa,
została wcielona w życie dzięki wsparciu pracowników
Zagrody Młynarskiej oraz przy udziale środków
pochodzących z gminnego funduszu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Urzędu Miasta
w Uniejowie.
Jeżeli i Wy chcielibyście rozpocząć naukę jazdy konnej
lub skorzystać z przejażdżki bryczką zapraszamy do Zagrody Młynarskiej!

foto - arch. UM w Uniejowie

Tak nadzwyczajnego gościa wychowankowie Miejskiego Przedszkola w Uniejowie chyba jeszcze nie gościli.
Mowa o Kajtku, kucyku, który w ramach zajęć z udziałem
koni miał oswoić przedszkolaków w kontakcie z tym
niezwykłym zwierzęciem.
Kuc Kajtek mieszka na co dzień w Zagrodzie
Młynarskiej – skansenie i punkcie postojowym Łódzkiego
Szlaku Konnego, a od niedawna bierze udział w zajęciach
z uczniami szkół z terenu gminy Uniejów. Pierwsze
z cyklu zajęcia odbyły się 30 stycznia w Miejskim
Przedszkolu. Celem niecodziennej wizyty było zapoznanie
dzieci z zachowaniem i zwyczajami koni, pokazanie im
jak bezpiecznie obcować z tymi zwierzętami oraz jak
wygląda prawidłowo skompletowany ekwipunek do jazdy
konnej. Dzieci dowiedziały się czym żywią się konie,
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Spycimierz w zimowej szacie
„Narodził się w stajence…”
Grudzień jest czasem rodzinnych spotkań wśród
zapachu świątecznych potraw oraz pięknie przystrojonych
choinkach. Święta to nie tylko prezenty, ale przede
wszystkim radość z Narodzenia Dzieciątka Bożego. Z tej
okazji dzieci przygotowały jasełka, które zaprezentowały
w ostatni piątek przed świętami. Przedstawienie
składało się z wierszy oraz mało znanych kolęd. Po
zakończeniu części artystycznej nadszedł bardzo ważny
czas poświęcony na połamanie się opłatkiem z dziećmi,
nauczycielami, rodzicami oraz zaproszonymi gośćmi.
W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia dzieci
ponowienie przedstawiły jasełka, tym razem w kościele na
mszy świętej o godz. 11.30.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę
rodziców, którzy przygotowali piękne stroje dla małych
artystów.

Paulina Jaśkiewicz

Czar zabaw zimowych
Początek lutego rozpoczął się dla dzieci bardzo radośnie,
bowiem rozpoczęły ferie zimowe. W pierwszym tygodniu
brały udział w różnorodnych zajęciach, w których każde
z nich mogło znaleźć dla siebie coś ciekawego. Już
w pierwszym dniu dzieci wzięły udział w zabawach
sportowych. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się
wyjazd do MGOK w Uniejowie. W następnych dniach
dzieci mogły wykazać się swoimi umiejętnościami
plastycznymi z wykorzystaniem różnorodnych technik.
Czas bardzo szybko mijał, mijał i pozostały ostatnie
dni zajęć. Dzieci wzięły udział w balu karnawałowym,
w trakcie którego wszyscy prezentowali się w pięknych
strojach, przygotowanych przez kochające mamusie. Dużą
radość sprawiły im zabawy muzyczne oraz wzajemne
malowanie twarzy. W bardzo miłej atmosferze spędziły
także czas na świeżym powietrzu, wśród śniegu, ciepła
>>> Spycimierz w zimowej szacie
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foto - arch. PSP w Spycimierzu

Ferie w Spycimierzu

rozpalonego ogniska i zapachu pieczonych kiełbasek.
Po szkolnych feriach zimowych nadszedł jeszcze czas na
drugi, a jednocześnie ostatni tydzień wolny od zajęć.
Babcia i dziadek to największy skarb
W pierwszą sobotę lutego mury naszej szkoły zapełniły
się zaproszonymi gośćmi – byli nimi babcie i dziadkowie.
Na wszystkich twarzach widać było radość z tak ważnego
spotkania. Dzieci zaprezentowały przedstawienie,
składające się z wierszy oraz piosenek z dawnych lat m.in.

„Tych lat nie odda nikt”, „To były piękne dni”, „Dni, których
jeszcze nie znamy” i wiele, wiele innych. Główne role
odegrały dzieci z oddziału przedszkolnego, które wspaniale
wczuwały się w powierzone im zadanie. W dalszej części
uroczystości wszystkie dzieci zaprezentowały pokaz mody
pod hasłem „Elegancka babcia oraz przystojny dziadek”.
Nie zabrakło także niespodzianek dla przybyłych gości
w postaci różnych konkursów. To nie był jednak koniec
uroczystości, bowiem rozpoczęła się zabawa choinkowa.
Wieczorem przybył jeszcze jeden wyjątkowy gość – św.
Mikołaj, który wręczył dzieciom drobne upominki.

Wieści z Zespołu Szkół w Uniejowie
Koncert wigilijny
Dni coraz krótsze, niebo szare i nisko, niziutko nad
głową. Zbliża się najdłuższa i najświętsza noc roku –
Noc wigilijna. Gruntowne porządki, zakupy, godziny
spędzone w kuchni, by przygotować smaczne potrawy
dla najbliższych, przystrajanie choinki, przygotowywanie
prezentów – świąteczna gorączka, jak co roku, dopadła
niemal każdego.
Zatrzymajmy się na chwilę
Pozwalamy sobie na chwilę refleksji w tym wyjątkowym
czasie. Zanim usiądziemy do świątecznego stołu, każdy
z nas zadaje sobie kilka ważnych pytań…
Poczta elektroniczna przynosi życzenia z całego
świata od przyjaciół, kolegów, a także, coraz częściej,
od „wirtualnych” znajomych, o których do tej pory nie
miało się nawet pojęcia, że istnieją. Wszyscy prześcigają
się w pomysłach. Wystarczy tylko jedno kliknięcie, a już
na monitorach ożywają renifery, zapalają się światełka
na choinkach, przez furtkę wbiega piesek, a po kolejnym
kliknięciu z wirtualnego nieba sypie wirtualny śnieg.
W tym roku Święta Bożego Narodzenia miały szarą
oprawę. Wokół czarno, padał deszcz i wiał wiatr. Jedyna
radość mogła zagościć w naszych sercach. Nasi uczniowie
przygotowali nam ucztę dla ducha. Zebrała się grupa
43-osobowa – artystów i wprowadziła nas w atmosferę

miłości i radości świąt. Rozbrzmiał ,,Koncert wigilijny”.
Aniołki i diabełki śpiewały i mówiły o bożym narodzeniu,
pięknie, z wyczuciem chwili i momentu. Rozbłysło
światełko betlejemskie…
Pomogli im w tym nauczycielki: panie Barbara Jagieła,
Magdalena Derlacz i Agnieszka Pajor. Czuwały nad
słowem, muzyką i scenografią. Społeczność uczniowska,
nauczyciele i goście przenieśli się w czasie…. i 18 grudnia
w naszych sercach już była Wigilia i Święta Bożego
Narodzenia, były życzenia, słowa miłości i życzliwości.
Za te chwile zadumy i refleksji jesteśmy naszym małym
artystom bardzo wdzięczni.
Agnieszka Pajor
Uczymy kultury i przedsiębiorczości cz. 3
W przedświąteczny piątek (tj. 19 grudnia) odwiedziliśmy
Teatr Powszechny w Łodzi, by zrelaksować się na
„Szalonych nożyczkach”. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spektaklu, pomagając w rozwikłaniu zagadki
kryminalnej. Po spektaklu uczestniczyliśmy w lekcji
teatralnej, prowadzonej w interesujący sposób przez
jednego z aktorów, zajrzeliśmy też za kulisy.
Był to już nasz trzeci wyjazd, ale nie ostatni, w nowym
roku obejrzymy głośny musical „Jesus Christ Superstar”
w Teatrze Muzycznym w Łodzi.

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 1 / 45 / 2015

17

Wycieczka do Łodzi
W dniu 15 stycznia 2015 roku odbyła się wycieczka do Łodzi,
na zaproszenie Zespołu Szkół Integracyjnych z Łodzi. Udział
wzięło w niej (bezpłatnie) 40 uczniów Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum (wyróżnienie za dobre wyniki w nauce, działalność
na rzecz szkoły i środowiska).
Zwiedzaliśmy: Palmiarnię Muzeum Kinomatografii w Pałacu
Scheiblera oraz spacerowaliśmy po Księżym Młynie (budynki
fabryczne). Opiekę podczas wycieczki zapewniali nauczyciele:
Małgorzata Rybak, Anna Komodzińska, Aneta Sowa, Urszula
Świeczyńska i Monika Jabłońska.
					
Agnieszka Kaczmarek
Jasełka

Wycieczka do Teatru Powszechnego w Łodzi

Zabawy choinkowe  
Karnawał to czas zabaw, maskarad i wielkich balów, dlatego
też, jak co roku, w styczniu w naszej szkole odbyły się zabawy
choinkowe zorganizowane przez rodziców i przy współudziale
nauczycieli. Samorząd Szkolny zapewnił dzieciom, młodzieży
i rodzicom wspólną interesującą zabawę, podczas której było
wiele konkursów oraz pełen wachlarz niespodzianek. Pozwoliły
one każdemu miło spędzić czas. Młodzież bawiła się wspaniale.
Zabawy choinkowe dostarczyły wszystkim wiele przyjemnych
wrażeń. Było to udane sobotnie popołudnie, spędzone w gronie
rodzinnym, a zarazem okazja do integracji.
Zajęcia techniczne w gimnazjum inaczej
Ten rok potraktowaliśmy jako pilotażowy i objął on tylko lekcje
zajęć technicznych w klasach drugich gimnazjalnych. Zgodnie
z założeniami programu nauczania zajęć technicznych, na trzecim
etapie edukacji młodzież realizuje projekt „Owad III”. Projekt ten
składa się z cyklu godzin, na których uczniowie zapoznają się
i tworzą proste obwody elektryczne, małe formy dziewiarskie,
poznają zagadnienia z zakresu rysunku technicznego oraz
właściwości, obróbki i łączenia różnych materiałów. Każdy uczeń
otrzymał wszystko co potrzebne – od najmniejszego kawałka
włóczki do wiertarki oraz karty pracy z podpowiedziami „krok
po kroku”, według których pracuje na poszczególnych lekcjach.
Uczniowie przychodzą na zajęcia w dobrym humorze i z zapałem
do pracy, słuchają, piszą, czytają, odmierzają, rysują, piłują,
szlifują, wiercą. Toteż nie trzeba się martwić co robić na kolejnej
lekcji i czy wszyscy będą przygotowani oraz czy przyniosą do
szkoły potrzebne materiały czy narzędzia. Oprócz tego na dwóch

Zajęcia techniczne

Konkurs z języka polskiego: Oliwia Raźniewska
z opiekunem – Mirosławą Wiśniewską

foto - arch. ZS w Uniejowie

Coby Wom Pon Jezus błogosławił i na długie roki nom
zostawił”
Na uroczysty podwieczorek do naszej szkoły przybyli
szczególni Goście: Prababcie, Babcie i Dziadkowie. Z okazji ich
święta dzieci przygotowały przedstawienie: „Hej, te nase góry”.
W pięknych góralskich strojach, często używając gwary góralskiej
dzieci prowadziły dialog, śpiewały, tańczyły i recytowały wiersze.
Przeprowadziły konkursy i zapraszały do tańca.
Bardzo dziękuję Rodzicom moich uczniów z klasy IIa za
poświęcenie czasu w przygotowanie strojów, za pyszne smakołyki
i współtworzenie ciepłej atmosfery, dzięki której mogliśmy okazać
Waszym bliskim całą swoją wdzięczność. „Było niezwykle miło”.
Jestem pod wrażeniem opiekuńczości, jaką otaczali wnukowie
swoich gości.
				 	
Urszula Świerczyńska
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uczniów przypada skrzynka z potrzebnymi materiałami
i narzędziami (pozostająca na stanie pracowni). Po wykonaniu wytworu uczniowie zabierają prace do domu.
Wprowadzenie tej formy zajęć okazało się strzałem
w dziesiątkę, zadowolenie i satysfakcja gwarantowane
są u wszystkich uczniów, którzy świetnie rozwijają
swoje umiejętności manualne i nie mają czasu na nudę.
Zajęcia dają ogromną motywację również tym uczniom,
którzy na innych przedmiotach nie mogą „błysnąć”.
Tu często stają się liderami, do których inni zwracają się
o pomoc i radę. Wspólne narzędzia dla każdej pary uczniów
uczą ich planowania pracy, współpracy z kolegą – czego
w dzisiejszym świecie indywidualistów brakuje. Młodzież
uwielbia taką formę zajęć, gdzie mogą coś pomajstrować
i wykazać się kreatywnością oraz pokazać rodzicom
w domu zdobyte na lekcjach umiejętności. Mogą sami
wziąć śrubokręt lub wiertarkę i pomóc w prostych pracach
domowych.
Projekt pozwala przygotować uczniów do planowej
i świadomej pracy o różnym stopniu trudności oraz
kształtować poprawne nawyki podczas wykonywania
wszelkiej działalności technicznej. Realizuje on zarówno
cele ogólnotechniczne, jak i wychowawcze.
Celem wprowadzenia tego projektu jest innowacyjność
(a może raczej powrót do sprawdzonych pomysłów)
na lekcjach zajęć technicznych.
					
Elżbieta Bartnik

Nasi finaliści:
▪ Oliwia Raźniewska – uczennica klasy VI a Szkoły Podstawowej zakwalifikowała się do III etapu
wojewódzkiego w Przedmiotowym Konkursie z Języka
Polskiego – opiekun Mirosława Wiśniewska; Jakub
Stefański – uczeń klasy VI a również zakwalifikował
się do III etapu wojewódzkiego w Wojewódzkim
Konkursie Przedmiotowym z Matematyki – opiekun Anna
Zbytniewska. Gratulujemy i życzymy tytułu laureata!
▪ Powiatowy Konkurs Recytatorski – „Moja mała
ojczyzna”, Poddębice, Powiatowa Biblioteka w Poddębicach: I – Wiktor Warych – kl. III a Gimnazjum,
II – Paulina Bamberska – kl. III a Gimnazjum, wyróżnienie
– Susan Sobczak – kl. II a Gimnazjum – opiekun Agnieszka
Kaczmarek
▪ V Międzyszkolny Konkurs Literacko – Plastyczny
„Co mi w duszy gra”, Turek, wyróżnienie – Emilia
Bamberska – kl. II a, nagroda specjalna – Julia Wolska –
kl. II a –opiekun Elżbieta Bartnik.
▪ I edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
„Dla mojej Babci, dla mojego Dziadka” – edycja górska
– Fundacja Żyj z pasją, Warszawa, wyróżnienie – Ewelina
Wilczyńska – kl. III a – opiekun Elżbieta Bartnik.

Z życia szkoły w Wieleninie

foto - arch. SP Wielenin

„Kiermasz Bożonarodzeniowy”
W dniach od 11 do 20 grudnia 2014 roku w Szkole
Podstawowej w Wieleninie został zorganizowany
„Kiermasz Bożonarodzeniowy”, poprzedzony żmudnymi,
kilkutygodniowymi przygotowaniami. Zorganizowały
go: Daniela Kwiatosińska, Alicja Gapsa i Magdalena
Andrysiewicz. To była niepowtarzalna okazja, aby nie tylko

poczuć klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
ale również podziwiać talenty artystyczne dzieci, rodziców
i nauczycieli oraz dokonać zakupów. Niektóre przedmioty
były bardzo oryginalne. Wykonano bombki, stroiki, kartki
i torby świąteczne, aniołki, szydełkowe ozdoby, papierowe
gwiazdy betlejemskie, mikołaje, ciasteczka, choinki
i wiele innych ozdób świątecznych, zrobionych z różnych
i barwnych materiałów. Pomysłowość twórców zachwycała
kupujących. Kiermasz cieszył się dużym zainteresowaniem
zarówno wśród dyrekcji, uczniów, rodziców, nauczycieli,
pracowników szkoły jak i gości naszej szkoły. Udało
nam się sprzedać większość przygotowanych dekoracji
świątecznych. Kiermasz zakończył się sukcesem!
Szczęśliwi z tego powodu organizatorzy są bardzo
zadowoleni i składają wszystkim twórcom podziękowania
oraz zapraszają ponownie w przyszłym roku. A już teraz
zapraszamy na ,,Kiermasz Wielkanocny”!
		
Daniela Kwiatosińska
Jak skutecznie się uczyć…
… to temat warsztatów jakie zorganizowano dla uczniów
klasy III. Zajęcia prowadziła psycholog Małgorzata
Charuba. Dzieci, które za kilka miesięcy rozpoczną etap
nauki systematycznej, podczas warsztatów uczyły się
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wartościowania treści podręcznikowych i poznawały
techniki skutecznego uczenia się. Kolejne spotkanie
z panią psycholog jest zaplanowane w marcu. Mamy
nadzieję, że warsztaty pomogą uczniom z powodzeniem
podjąć naukę w klasie IV.
Bezpieczeństwo ponad wszystko
Dla przedszkolaków i uczniów klas I – III
zorganizowano spotkanie z przedstawicielami policji. Tematem spotkania było szeroko rozumiane
bezpieczeństwo dzieci. A więc bezpiecznie na drodze,
bezpiecznie w domu, bezpiecznie w szkole i w sieci. Dzieci
z zapartym tchem słuchały tego, co miał do powiedzenia
pan aspirant, a jego mundur budził prawdziwy respekt.
Mamy nadzieję, że to spotkanie pozostanie w pamięci
dzieci i uczuli je na czyhające zewsząd zagrożenia.
W maju zaplanowano podobne spotkanie dla uczniów
klas IV – VI.
			
Beata Czerwińska
Wizyta w teatrze
Ponieważ rok 2015 ogłoszono Rokiem Teatru
postanowiliśmy zaprosić naszych uczniów na wielką
scenę. Wybór padł na Teatr Muzyczny w Łodzi oraz
przedstawienie pt. „ZORRO”. Przepiękne i bogate
kostiumy, choreografia oraz wspaniała muzyka spowodowały, że wszyscy byliśmy świadkami wyjątkowego,
barwnego widowiska. Uczestnikami wycieczki byli
uczniowie klas III – VI. Wielu z nich w teatrze było po
raz pierwszy, ale jak zapewniają nie ostatni.
				

Beata Czerwińska
Jolanta Kwaśniewska

Dzień Babci i Dziadka
W szkole w Wieleninie zapraszanie babć i dziadków
na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe
wpisaną w kalendarz imprez szkolnych. Dla wszystkich
wnuków jest to najpiękniejszy dzień w roku. W tym
dniu babcie i dziadkowie obdarzani są szczególnymi
dowodami miłości.
21 stycznia 2015 roku o godzinie 9.30, w pięknie

udekorowanej na tę okoliczność sali, odbyła się
akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przygotowały ją
przedszkolaki i pierwszaki pod kierunkiem pań: Danieli
Kwiatosińskiej, Alicji Gapsy i Magdaleny Andrysiewicz.
Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby podziwiać
występy swoich wnuków. Szanownych gości powitała
pani dyrektor Elżbieta Goszczyk. Całą akademię pięknie
prowadziły trzy konferansjerki z klasy IV: Vanessa
Karcz, Aleksandra Kozłowska i Klaudia Antosik. Występ
rozpoczęła uczennica klasy I – Ilary Controllo, która
przepięknie zaśpiewała piosenkę ,,Upływa szybko życie”,
wprowadzając wszystkich zebranych w odświętny nastrój.
Swoimi talentami wokalnymi pochwaliły się też: Cynthia
Karcz, Kinga Warych, Agnieszka Kozłowska, Izabela
Rosik, Weronika Rogalska, Weronika Szypowska i Natalia
Nowińska, które radośnie śpiewały piosenki o babciach
i dziadkach. Wspaniała publiczność podziwiała też
i gromko oklaskiwała wszystkie dzieci z klasy przedszkolnej
i pierwszej, które pięknie recytowały wiersze o babciach
i dziadkach. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role,
a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa
kierowane pod ich adresem. Nie zabrakło też dowcipów na
temat babć i dziadków. Szczególnym punktem programu był
zatańczony przepięknie przez dzieci polonez, a na koniec
kaczuszki wykonane razem z panią Magdą Andrysiewicz,
choreografem obu tańców.
Na zakończenie na zebranych czekała jeszcze jedna
niespodzianka. Dzieci ze swoimi opiekunkami w tajemnicy
przed dziadkami przygotowały dla nich drobne upominki,
które wręczyły na zakończenie akademii. Wszyscy byli
bardzo wzruszeni. Uczniowie cieszyli się, że mogą
w tak odświętny sposób wyrazić swój szacunek dla babć
i dziadków. Natomiast goście z dumą patrzyli na swoje
wnuki, które tyle wysiłku włożyły w przygotowanie
uroczystości. Dzień Babci i Dziadka na długo pozostanie
w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków. Jest to jedna
z nielicznych imprez, na której spotykają się ze sobą trzy,
a nawet cztery pokolenia rodzin. Nie tylko dziadkowie,
ale i rodzice również mogą podziwiać talenty swych
najmłodszych dzieci. A wszystko to nagrał kamerzysta
pan Piotr Kozłowski. Po zakończonej uroczystości babcie
i dziadkowie zostali zaproszeni na kawę i ciasto.

foto - arch. SP Wielenin
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Daniela Kwiatosińska

Na małej i wielkiej scenie
Kółko teatralne „Klub aktora – amatora” przygotowało
dla przedszkolaków i klas I – II inscenizację baśni
„O dwunastu miesiącach”. Przedstawienie odbyło się 30
stycznia 2015 roku, a wystąpiła w nim cała klasa III. Każde
dziecko znalazło tu rolę dla siebie i każde spisało się na
medal. Przygotowania do występu trwały cały styczeń.
Do zrobienia było bardzo dużo: nauka ról na pamięć,
przygotowanie kostiumów, rekwizytów, scenografii no
i próby, próby, próby. Na szczęście wszystko się udało.
Przedstawienie podobało się publiczności, a i aktorzy mieli
z tego wielką frajdę.
		
Beata Czerwińska
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Zakończenie pierwszego semestru
Zakończył się pierwszy semestr roku szkolnego
2014/2015. W czwartkowe, styczniowe popołudnie
niektórzy rodzice odebrali Listy Gratulacyjne za wysokie
wyniki w nauce i bardzo dobre zachowanie swoich pociech.
Nowy rok kalendarzowy rozpoczął się dość mile, do naszej
placówki dotarły zakupione jeszcze w grudniu meble
i pomoce dydaktyczne, które zapewne będą służyć nam
przez następne lata. Jeszcze przed rozpoczęciem zimowej
laby nasi uczniowie bawili się na zabawie choinkowej.
Rodzice zadbali o ciepły posiłek, który smakował chyba
wszystkim. W okresie ferii zimowych mogliśmy wypocząć,
spędzając wolne od nauki dni na terenie naszej gminy. Miło
mijał nam czas na basenach termalnych czy też na lodowisku
i innych zajęciach, między innymi organizowanych przez
MGOK w Uniejowie. W tym czasie w szkole trwały prace
remontowe. Uczniowie klasy trzeciej mogli po feriach
wrócić do swojej sali i chodzić po nowej podłodze zamiast
zniszczonych, szarych i z wieloma ubytkami płytkach PCV.
Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w organizacji zajęć
dla dzieci w okresie ferii, nauczycielom za sprawowanie
opieki nad uczniami, pracownikom za zaangażowanie
podczas prac porządkowych i remontowych.
				

Elżbieta Goszczyk

Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej. Uniejów 2015
13 lutego 2015 r. uczniowie wraz z opiekunami
– Magdaleną Andrysiewicz i Danielą Kwiatosińską –
wzięli udział w Gminnym Festiwalu Piosenki dla Dzieci
i Młodzieży w Uniejowie.
W konkursie naszą szkołę reprezentowała
dziewczynka z Oddziału Przedszkolnego oraz uczennice z
klas I, IV, VI. Uczestnicy konkursu zostali podzieleni na
kategorie wiekowe. Podczas konkursu każdy uczestnik
przedstawił przygotowaną wcześniej piosenkę, która
miała być dopasowana do wieku wykonawcy. Pomimo
stresu towarzyszącemu wyjściu przed tak wymagającą
publiczność i szanowne jury, uczestnicy konkursu pokazali
swój talent wokalny. Po burzliwych obradach jury
wyłoniło zwycięzców. Wynik był bardzo zadowalający
i satysfakcjonujący, gdyż pierwsze trzy miejsca w kategorii
wiekowej od 10 do 12 lat zdobyły uczennice z naszej
szkoły. Pierwsze miejsce zdobyła Wiktoria Szczepuła z kl.
VI za piosenkę „Kolorowy wiatr”, drugie zajęła Vanessa
Karcz z kl. IV za piosenkę „Trzynastego”, a trzecie
Wiktoria Królkowska również z kl. IV, która zaśpiewała
piosenkę „Tyle słońca w całym mieście”. W tej kategorii
została także wyróżniona Wiktoria Zynteraza za bardzo
dobre wykonanie piosenki pt.: „Na raz, na dwa”. Poziom
wykonywanych utworów był bardzo wysoki. Aby żaden
uczestnik konkursu nie czuł się poszkodowana, każdy
otrzymał pamiątkowy dyplom oraz mały upominek
w zamian za trud i czas poświęcony na przygotowania do
konkursowych, wokalnych zmagań.
				

Elżbieta Goszczyk

dh pwd Piotr Kozłowski

Harcerskie biwakowanie
foto - arch. Hufiec ZHP Uniejów
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To już tradycja, że tuż po Bożym Narodzeniu harcerze
hufca uniejowskiego spotykają się w szkole w Wieleninie
na trzydniowym biwaku. Stałymi punktami są zawsze
świecowisko, wzbogacone harcerską gawędą oraz Hufcowy
Turniej Tenisa Stołowego.
W tegorocznym biwaku wzięło udział 83 harcerzy z kilku
drużyn i gromad zuchowych Hufca ZHP im. M Konopnickiej
w Uniejowie. Wspólne spotkanie zaplanowano w dniach 9-11
stycznia 2015 r., czyli tuż po przerwie świątecznej.
W świątecznym biwakowaniu wzięli udział harcerze ze
szkół z: Uniejowa, Wielenina, Jeziorska, Piekar, Poddębic
i Zadzimia. Druhna Edyta Serafińska, sprawująca funkcję
komendanta biwaku, dopilnowała, aby ciekawy program
został zrealizowany w 100%. Kadrę instruktorską stanowili:
phm Aniela Gąsiorowicz, phm Anna Walczak, phm Waldemar
Terleck. pwd Tadeusz Szczepaniak, pwd Małgorzata Rosik,
dh Milena Kudanowska oraz pełniący obowiązki gospodarza
pwd Piotr Kozłowski, a także dh Konrad Bączyk, dh Martyna
Włodarska, dh Patrycja Gralka, dh Karolina Bugajak, Lidia
Sobczyńska, Paulina Kudanowska, dh Aleksandra Sobańska.
Uczestników biwaku odwiedzili również inni instruktorzy,
komendantka hufca hm Barbara Zwolińska, hm Marian Pięgot,
dyrektor szkoły w Wieleninie – Elżbieta Goszczyk. Nagrody
w Hufcowym Turnieju Tenisa Stołowego i Mistrzostwach
Hufca w „Dwa ognie” ufundował Urząd Miasta w Uniejowie.
Głównym punktem biwaku było spotkanie z afrykańskim
studentem astronautyki Uniwersytetu Warszawskiego Johnem
Nzoka. Opowiedział on o funkcjonowaniu skautingu w Kenii,
a także wspólnie z wszystkimi harcerzami prezentował tańce
afrykańskie. Nie zabrakło również harcerskich pląsów, śpiewu
i gry na gitarze. W sobotnie przedpołudnie wyruszyliśmy
do lasu, gdzie czekali na nas myśliwi z Koła Łowieckiego
„Gęgawa” z Uniejowa. Panowie zorganizowali dla harcerzy
ciekawy program, który składał się z akcji dokarmiania
zwierząt, pokazem broni myśliwskiej i pieczeniem kiełbasek
przy ognisku, za co bardzo dziękujemy.
W niedzielne południe wszyscy harcerze bardzo
szczęśliwi, choć trochę zmęczeni trzydniowym biwakowaniem,
zakończyli okres świąteczny.

W imieniu harcerzy Hufca ZHP Uniejów
dziękujemy za przekazanie 1 % na naszą organizację.
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Podstawowej w Wilamowie
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Wolontariusze oprócz symbolicznych serduszek rozdawali
karteczki z numerami uprawniającymi do wzięcia udziału
w losowaniu nagród , które odbyło się o godzinie 18
na hali w Uniejowie. Po zakończeniu akcji pieniądze
zostały komisyjnie przeliczone i przewiezione do MGOK
w Uniejowie. Łączna kwota zebranych środków to 1201,04
i 2 euro.
				
Katarzyna Pajor

Babcie i dziadków wszyscy kochają!
Babcie i dziadkowie uczniów Szkoły Podstawowej
w Wilamowie swoje święto obchodzili już 6 stycznia.
Wówczas wnuczęta dedykowały im Jasełka. Przedstawienie
wystawione było tradycyjnie, jak co roku, w sali OSP, na
którą wszyscy dotarli w barwnym Orszaku Trzech Króli.
Dopełnieniem Jasełek były krótkie występy klasy I i III.
Publiczność gromkimi brawami nagrodziła artystów.
Wśród babć i dziadków widać było ogromne wzruszenie,
a nie jednemu popłynęła łza z oka. Na zakończenie
wnuczęta podarowały swoim dziadkom aniołki, które mają
ich strzec przez długie lata, a Rada Rodziców zaprosiła na
słodki poczęstunek.
				
Edyta Miśkiewicz

Rady Pani Zimy – bezpieczne ferie zimowe
Ferie zimowe – to dla uczniów czas wolny od nauki
i szkolnych obowiązków. Należy jednak pamiętać, aby
ten okres spędzić bezpiecznie, z rozwagą i rozsądkiem.
W tym celu uczniowie i uczennice z kl. V-VI pod opieką
nauczycielek: Izabeli Wojtczak i Magdaleny Pajor
przygotowały inscenizację Rady Pani Zimy - Bezpieczne
Ferie Zimowe, która odbyła się 30 stycznia 2015r. Pani
Zima i Pan Mróz przypomnieli dzieciom, jak zachowywać
się bezpiecznie podczas zabaw na śniegu, o czym pamiętać
i na co zwracać uwagę, aby całym i zdrowym wrócić po
feriach do szkoły. Młodzi artyści zachęcali do aktywnego
wypoczynku na świeżym powietrzu i uprawiania sportów
zimowych. Przekazali również wskazówki dotyczące
prawidłowego ubierania się w okresie zimowym, aby
uniknąć przeziębień.
Uczniowie przypomnieli o przykrych skutkach
wchodzenia na kruchy lód, zjeżdżania na sankach w pobliżu
jezdni oraz niewłaściwego zachowania na drodze.
Na koniec wszyscy obejrzeli prezentację multimedialną
na temat „Bezpieczne ferie zimowe”.
			
Izabela Wojtczak, Magdalena Pajor

WOŚP
Jak co roku Szkoła Podstawowa w Wilamowie czynnie
włączyła się w akcję WOŚP. W dniu 9.01.2015r. w szkole
sprzedawane były hot-dogi, z których dochód w całości
przeznaczony był właśnie na ten cel. W dniu 11.01.2015r
opiekunowie Samorządu Uczniowskiego Katarzyna
Pajor i Izabela Wróbel oraz uczniowie: Filip Kos, Kacper
Przybył, Patrycja Stolińska, Julia Zasada, Justyna Wojech,
Aleksandra Bamberska i Eliza Pajor od wczesnych godzin
zbierali pieniądze w naszej miejscowości. Wspaniałomyślni
mieszkańcy chętnie wrzucali pieniądze do puszek.

Ferie, ferie i po…
Tegoroczne ferie zimowe uczniowie naszej szkoły
rozpoczęli zabawą choinkową, która odbyła się w sobotę
31 stycznia. W niedzielę jeszcze część uczniów uświetniła
występami Turniej Wsi odbywający się w sali OSP
w Wilamowie. (A przyznać trzeba, że cieszył się ogromnym
powodzeniem). Już od kilku lat uczniowie tańczą i śpiewają
podczas jego trwania. W tym roku tańczyły dzieci z klasy
integracyjnej – przygotowane przez panią Beatę Kos,
a dziewczynki z klasy V i VI śpiewały piosenki opracowane
przez panią Edytę Miśkiewicz. Zaprezentowały się również

Akcja WOŚP w Wilamowie

Udział w Gminnym Festiwalu Piosenki

foto - arch. SP Wilamów

foto - arch. SP Wilamów

Dzień Babci i Dziadka

22

UNIEJOWSKIE STRONY

w układzie tanecznym. Szyku dodały kolorowe pompony.
Siedem gimnazjalistek, absolwentek naszej szkoły,
zaprezentowało kilka układów tanecznych przygotowanych
pod kierunkiem pani Sylwii Wrąbel.
W pierwszym tygodniu ferii dzieci wyjechały na
lodowisko i na basen. Dla niejednej osoby było to pierwsze
zetknięcie z łyżwami i sztucznym lodem. Śmiechu i dobrej
zabawy było co nie miara.
W ostatni piątek ferii Aleksandra Bamberska, Eliza
Pajor, Julia Zasada, Justyna Wojech i Agnieszka Maruszak
wzięły udział w Gminnym Festiwalu Piosenki. Wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni, a Julka Zasada zdobyła
wyróżnienie. Pani Edyta Miśkiewicz – nauczycielka
muzyki, zabrała dziewczynki do pizzerii.
I na tym zakończył się czas dwutygodniowego
wypoczynku dzieci.
					
Alicja Własny

foto - arch. SP Wilamów

>>> Zimowe wieści ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie

Wyjazd na baseny

Biblioteczne nowinki

Jolanta Rafalska-Kęcel
Beata Szymczak

Początek roku to zawsze świetna okazja do podsumowań, zatem korzystając z okazji podajemy Państwu trochę liczb.
W ubiegłym roku w uniejowskiej bibliotece zarejestrowano 491 czytelników, wypożyczono natomiast 25 420
woluminów. Biblioteka wzbogaciła się także o 686 książki. Są to książki zakupione z budżetu biblioteki (dotacja z Urzędu
Miasta), podarowane od czytelników oraz instytucji. Należy tu wspomnieć, że 113 książek zostało zakupionych dzięki
pozyskaniu środków z Ministerstwa Kultury na kwotę 3600 zł.
W ostatnim kwartale ubiegłego roku wzbogaciliśmy się o następujące pozycje książkowe:
▪ literatura piękna: Robert N. „Druga miłość”, Patterson J. „Podwójna gra”, Forsyth „Kobra”, Chwin S. „Złoty
pelikan”, Grass I. „Sąsiedzi”, Domagalik M. „Siostrzane uczucia”, Fortis T. „Zew pustyni”, Glass C. „Kobieta bez
przeszłości”, Plebanek G. „Bokserka”, Socha M. „Macocha”, Witkiewicz M. „Szczęście pachnie wanilią”, Macomber
D. „Rodzinne strony”, Nowak B. „Dopadnę Cię”, Forsyth F. „Kobra”;
▪ literatura niebeletrystyczna: Brzóska T. „Fitness dla kobiet”, „Zwierzęta mórz”, Burpo T. „Niebo istnieje
naprawdę”, „Lokomotywy niezapomniane modele”, Byrne R. „The secret”, Kędzior E. „Akademia pomysłów-zrób to
sam”, „Samochody-niezapomniane modele”, Szczyt M. „Chirurg czy artysta”, Kędzior E. „Akademia pomysłów-zrób
to sam”;
▪ literatura biograficzna (uwielbiana przez naszych czytelników): Boniewicz E. „Dymna”, Spencer J. „Graceksiężna Monako”, Kozakiewicz W. „Nie mówcie mi, jak mam żyć”, Demer P. „Polański”, „Zginęli pod Smoleńskiem”,
Mela J. „Poza horyzonty”, Herbich A. „Dziewczyny z Powstania”.
Nie zapomnieliśmy również o naszych najmłodszych czytelnikach i to właśnie dla nich zakupiliśmy piękne kolorowe
bajeczki. Dzięki temu, iż dysponujemy nowościami czytelniczymi naszą książnicę chętnie odwiedzają również turyści.
Obecnie kończymy wprowadzać księgozbiór do bazy komputerowej, co w niedalekiej przyszłości wiąże się
ze skomputeryzowaniem całego procesu wypożyczania. Zapraszamy do korzystania z katalogu on-line, dostępnego
w internetowym portalu e-usług bibliotecznych: w.bibliotece.pl. Portal jest ogólnodostępnym serwisem skierowanym do
wszystkich użytkowników Internetu, zainteresowanych wymianą informacji na temat książek.
Można nas też znaleźć poprzez stronę Urzędu Miasta pod adresem: www.uniejow-mgbp.sowwwa.pl.
Nasza książnica oprócz zakupywania, opracowywania i wypożyczania książek prowadzi również kroniki: ważnych
i bieżących wydarzeń Miasta i Gminy Uniejów oraz kronikę wycinków prasowych dotyczących naszego miasta i całej
gminy.
Uniejowska biblioteka udostępnia bezpłatnie 4 stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu oraz świadczy
odpłatnie usługi ksero i drukowania.
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Uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czepowie wystąpią na deskach
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Mirosław Madajski

foto - arch. PŚDS w Czepowie

Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie!   

Albertiana 2015 w Zgierzu - Laureaci z Czepowa tuż po ogłoszeniu werdyktu
Olbrzymim sukcesem dla podopiecznych Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie
zakończył się II – ostatni etap eliminacji do tegorocznej
Albertiany. Grupa teatralna z PŚDS w Czepowie
zwyciężyła w nim znakomicie zagranym spektaklem „Mąż
zmarł, ale już mu lepiej”, odnosząc jeden z największych
sukcesów w historii placówki.
„Albertiana” to coroczny Ogólnopolski Festiwal
Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych. Pomysłodawcą Festiwalu jest aktorka Anna
Dymna, a organizatorami Fundacja im. Anny Dymnej
„Mimo wszystko” oraz Fundacja im. Brata Alberta.
Ogólnopolskie Święto Teatru to doskonała forma
promocji działań artystycznych osób niepełnosprawnych,
aktywizacja do ich pełnego uczestnictwa w życiu
społecznym oraz podejmowania nowych ról niezbędnych
w codziennym funkcjonowaniu.
I etap w Krakowie to ocena nagrań video. Na ich
podstawie jury kwalifikowało do II etapu maksymalnie
9 teatrów w każdym regionie. Cały kraj podzielony jest
bowiem na pięć regionów konkursowych. Województwo
łódzkie wchodzi w skład regionu drugiego, wspólnie
z województwem mazowieckim i podlaskim. Pięć
najlepszych zdaniem jurorów spektakli z całej Polski
dostępuje corocznie zaszczytu zaprezentowania swoich
umiejętności w Teatrze im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie. Aby tego jednak dokonać trzeba zwyciężyć
w swoim regionie.
Tegoroczne przesłuchania regionalne odbyły się
5 lutego 2015 r. w Zgierzu. W naszym regionie pomocy
w/w fundacjom w organizacji festiwalu udzielili: Urząd
Miasta Zgierza, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Zgierzu oraz
Gimnazjum nr 3 w Zgierzu. W skład jury konkursu
wchodzili: dr Krzysztof Grzeszczak – kompozytor,
wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, Andżelika

Anna Świątczak i Piotr Tarcz

Kusak – przedstawicielka Fundacji Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”, Barbara Droździńska – pieśniarka, jedna
z najlepszych w Polsce wykonawczyń ballad i romansów
rosyjskich, Małgorzata Godek –Wójcik – przedstawicielka
Fundacji im. Brata Alberta.
Laureaci II etapu w Zgierzu: I – Grupa teatralna
„Pozytywka” z PŚDS w Czepowie z przedstawieniem
„Mąż zmarł, ale już mu lepiej”, II – Orkiestra Instrumentów
Perkusyjnych „Mały Big Band” ze Stowarzyszenia
Rodziców i Opiekunów Chorych z Zespołem Downa
w Łodzi z przedstawieniem „Historia Garnka Miodu”, III
– Warsztat Terapii Zajęciowej Maniacy z Fundacji „Dom”
w Warszawie z przedstawieniem „Sensacyjny Teatr Cieni”.
Grupa „Pozytywka” wystąpiła w składzie:
Anna Świątczak – Zośka, Piotr Tarcz – Leon, Beata
Szczepaniak – córka Jola, Dagmara Berczyńska – sąsiadka
Krzyżanowska, Henryk Grabarczyk – Grabarz. Aktorów
przygotowali: Mirosław Madajski i Marta Tomaszak
9 marca 2015 r. oprócz „Pozytywki” nasz region
w Krakowie reprezentować będzie także Krzysztof Olczyk
z WTZ przy Stowarzyszeniu „Razem” w Koluszkach,
który piosenką „Wszystko ma swój czas” wyśpiewał
1 miejsce wśród solistów.
Słowo o krakowskim finale Albertiany
Autorem słów Hymnu Festiwalu jest Czesław
Miłosz, muzyki – Abel Korzeniowski. Podczas ceremonii
otwarcia uroczystej gali, kiedy w Teatrze Słowackiego
unosi się Kurtyna Siemiradzkiego, wykonuje go Chór
Młodej Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Rafała
Marchewczyka. Gale prowadzone są przez Annę
Dymną i Lidię Jazgar, podczas których wręczane są medale
św. Brata Alberta.
W tym roku odbiorą go ks. Henryk Zątek, Alain Michel
Lyonu oraz Justyna Kowalczyk, ale to już opowieść na
następną relację.
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Przez cały rok byliśmy aktywni

Prezes Elżbieta Bartnik

Z działalności Stowarzyszenia Historyczno – Kulturalnego

„Dworzanie”

Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne „Dworzanie” ma na celu krzewienie kultury średniowiecznej,
rozwijanie umiejętności manualno – ruchowych dzieci i młodzieży. Składa się z ZespołuTańca Dawnego „Dworzanie”
(18 członków) oraz utworzonej z jego członków grupy „Lux Tenebris”. Od lutego 2014 r. utworzono nową grupę
„Dworzanie” juniorzy (10 członków). Stowarzyszenie wspierane było z budżetu gminy Uniejów.
10.05 – wycieczka do Łęczycy – poznanie zabytków
średniowiecza,
8.06 – występ dla delegacji z Białorusi z miasta Gorki,
14.06 – występ
grupy „Dworzanie” na Festynie
Rodzinnym w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie, pokaz
wyrabiania metodą średniowieczną papieru czerpanego,
27.06 – występ w programie telewizyjnym Polsat News
– Zamek Uniejowski
5-06.07 – występ zespołu „Dworzanie” na X Turnieju
Rycerskim,
5.07 – występ ,,Lux Tenebris” na X Turnieju Rycerskim,
2.08 – występ zespołu „Dworzanie” na IX Jarmarku
Rycerskim,
6.09 – występ grupy „Lux Tenebris” na IX Jarmarku
Rycerskim,
7.09 – udział w Mixerze Regionalnym w Łodzi,
9.09 – występ zespołu „Dworzanie” i pokaz wyrabiania
papieru czerpanego metodą średniowieczną,
13.10 – udział w Gminnych Dożynkach w Uniejowie
– asysta w kościele,
25.10 – występ w TVP3 – promocja Uniejowa, asysta przy

foto - arch. Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne „Dworzanie”

Na spotkaniach członkowie grup uczą się tańczyć,
szyć, grać w gry, uczestniczą w konkursach, poznają
zabawy plebejskie, oglądają filmy edukacyjne o tematyce
historycznej, rozwiązują rebusy, krzyżówki itp. W zeszłym
roku uczestniczyli w wielu imprezach organizowanych
przez gminę Uniejów oraz występowali w różnych
programach telewizyjnych, promujących nasze miasto.
Co tydzień w piątki odbywały się próby zespołu i grupy
„Lux Tenebris”. Kartki z kalendarza z 2014 roku:
13.01 – występ w programie telewizyjnym TVP 3 – Zamek uniejowski,
21.02 – założenie nowej grupy „Dworzanie” juniorzy,
14.03 – warsztaty dla członków zespołu, praca z lucetką,
28.03 – prezentacje multimedialne na lekcjach historii
w gimnazjum o ubiorach średniowiecznych,
15.03 – obchody powstania grupy „Dworzanie”,
27.04 – występ w programie telewizyjnym Polsat News,
6.05 – Unijna majówka, występ na żywo dla TVP 1
– „Termy Uniejów”, wycieczka po okolicy – zwiedzanie
Zamku uniejowskiego, poznajemy zabytki naszego
miasta,

Występ dla TV TOYA

Udział w Mixerze w Łodzi

uroczystości kościelnej Matki Boskiej Fatimskiej –
Kolegiata uniejowska, udział w Gali Stypendialnej,
7.11 – występ dla telewizji TOYA – promocja
Uniejowa,
19.12 – Biesiada wigilijna.
Uszyliśmy płaszcze dla wielu członków
starszej grupy, sukienki letnie, paski dla młodszych dwórek oraz kilka stroi dla chłopców,
uzupełniamy nasze akcesoria i wyposażenie.
Posiadamy konto na facebooku: www.facebook.
com/DworzanieUniejow, do którego odwiedzania
serdecznie zapraszamy.
Wszystkim dziękujemy za pomoc i wsparcie
naszego stowarzyszenia.
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Wspólny taniec z młodzieżą z Białorusi

Mirosław Madajski

foto - arch. PŚDS w Czepowie

Kalendarium najważniejszych wydarzeń
z działalności Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czepowie

11.12.2014 – udział w koncercie pn. „Dajmy sobie siły” w Uniejowie z udziałem zespołu RAZ.DWA.TRZY. i Anny Dymnej,
13.12 – uczestnictwo w Turnieju Gwiazdkowym w Poddębicach,
18.12 – wieczerza wigilijna w Czepowie,
19.12 – udział w zakończeniu projektu „Wielopłaszczyznowa stymulacja poprzez trening karate”,
31.12 – Zebranie Społeczności nr 6 – dyskoteka sylwestrowa,
11.02.2015 – karnawał – dyskoteka walentynkowa,
12.02 – tłusty czwartek,
16.02 – rozpoczęcie VI Igrzysk Pod Dachem.
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Uniejów nadal walczy z nadwagą i otyłością Polaków
mu były zajęcia aerobicu w uniejowskiej wodzie termalnej.
Kolejnym etapem walki z nadwagą i otyłością Polaków
w Uniejowie jest 7 – dniowy turnus przygotowujący do samodzielnego odchudzania.
Pierwszy pilotażowy turnus odbył się w Instytucie Zdrowia Człowieka – Uzdrowisku Uniejów Park w terminie 12.01
– 18.01.2015 r. W ramach turnusu przygotowującego do samodzielnego odchudzania pacjenci mieli zagwarantowane:
zakwaterowanie w komfortowych apartamentach, pokojach
1 – osobowych, pełne wyżywienie (5 serwowanych, prawidłowo zbilansowanych posiłków), spotkania warsztatowe z dietetykiem, psychologiem – trening motywacyjno – relaksacyjny,
zabiegi balneofizykalne oraz z wykorzystaniem uniejowskiej
wody termalnej, dostęp do strefy SPA, wyjście na baseny termalne, spacery Nordic Walking (poprzedzone instruktażem),
zajęcia ruchowe na sali fitness – konsultacja z fizjoterapeutą.
Podstawowym celem projektu była nie tylko redukcja
masy ciała, przede wszystkim natomiast zmiana nawyków żywieniowych i stylu życia, pokazanie uczestnikom, iż można
redukować masę ciała w sposób przyjemny i smaczny.
Kolejne edycje zaplanowane są w maju i czerwcu 2015 r.
			
			

Emilia Straszewska
Dietetyk, koordynator projektów

Wizyta zagranicznych Gości

W ramach partnerskiej współpracy na początku
lutego gminę Uniejów odwiedzili przedstawiciele Gruzji.
Zagraniczni Goście przyjechali z 8-dniową wizytą, podczas
której spotkali się m.in. z władzami Samorządu Gminy
Uniejów i Wartkowic. Na spotkanie w Domu Pracy Twórczej
przybył również poseł na Sejm RP – Michał Pacholski.
Gruzińską delegację reprezentowali: Giorgi Tchelidze
– Prezes Związku Wina w Regionie Racha – Lechkhumi,
Dyrektor Biura Podróży, Tamaz Kvinikadze – Dyrektor
Generalny firmy budowlanej, Lasha Gotsiridze – Rektor
Gruzińskiego Uniwersytetu Agrarnego w Tbilisi. Oprócz
naszych partnerów z Gruzji odwiedzili nas również

Marta Pokorska

przedstawiciele miasta Winnica z Ukrainy
Walory turystyczne Uniejowa nie były jedynym polskim
atutem, który wzbudził zainteresowanie podczas wizyty.
Gruzini zasmakowali w polskich, tradycyjnych wędlinach
i kto wie czy w tej dziedzinie nie nawiążą w przyszłości
z naszym regionem współpracy…
Region Racha, z którego Goście przybyli, słynie nie
tylko z przepięknych krajobrazów górskich lasów i łąk, ale
przede wszystkim ze wspaniałego wina, które produkowane
jest według dawnej tradycji, sięgającej czasów starożytnych.
Region ten znany jest również z pszczelarstwa, hodowli bydła
i produktów mlecznych, śpiewu, ogrodnictwa oraz stolarki.

foto - arch. UM Uniejów

Wyniki badań epidemiologicznych są zatrważające – już
co drugi Polak ma nadwagę, a co piąty jest otyły. Problem ten
z roku na rok staje się coraz bardziej poważny, z tego powodu tak istotne jest wczesne diagnozowanie tych schorzeń.
Jednakże celem jaki chcemy osiągnąć, diagnozując nadawę
i otyłość, jest nie tylko redukcja masy ciała, zmiana sposobu
żywienia i aktywności fizycznej, ale przede wszystkim poprawa stanu zdrowia, w tym wyników badań laboratoryjnych –
zmiana świadomości naszego społeczeństwa.
Instytut Zdrowia Człowieka – Uzdrowisko Uniejów Park
współpracuje z Instytutem Żywności i Żywienia. Pierwszy
realizowany projekt w ramach współpracy dotyczył „Wdrażania zasad racjonalnego stylu życia wśród osób z nadwagą
i otyłością w systemie ochrony zdrowia w Polsce” – 12 tygodniowy program redukcji masy ciała.
W ramach projektu zakwalifikowani pacjenci objęci byli
opieką dietetyka, psychologa oraz rehabilitanta, wykonany
był również komplet badań laboratoryjnych. Projekt zmienił
świadomość wielu osób, redukując 240 kg wśród 50 osób
z Uniejowa i okolic.
Część uczestników biorących udział w 12 – tygodniowym programie redukcji masy ciała miała możliwość uczestniczenia w kontynuacji powyższego programu, która również
trwała 12 tygodni. Dodatkowym atutem przedłużenia progra-
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Powstaje Uniejowskie Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Turystycznych

Karolina Smętkiewicz
Patrycja Świątczak

W lutym odbyły się dwa zebrania przedsiębiorców turystycznych gminy Uniejów mające na celu doprowadzenie
do założenia i działania stowarzyszenia. Ważnym krokiem w tym procesie jest przygotowanie i zatwierdzenie statutu
Uniejowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych.

Według statutu stowarzyszenie będzie miało na celu
głównie: rozwój i promocję przedsiębiorczości branży
turystycznej gminy Uniejów oraz integrację i kompleksowe
promowanie usług turystycznych o coraz wyższej jakości.
Stowarzyszenie postawiło sobie za cel wzajemną współpracę,
wymianę doświadczeń zawodowych, integrację i aktywizację
członków. Podejmowane działania przyczynią się do
wzbogacania oferty turystycznej Uniejowa, poprawy jakości
i standardów świadczonych usług. Realizacja założonych
celów odbywać się będzie poprzez m.in.: spotkania
w gronie przedsiębiorców, wydawanie wspólnych materiałów
promocyjnych, organizowanie wydarzeń branżowych
i kulturalnych uatrakcyjniających ofertę turystyczną gminy
Uniejów oraz organizowanie wizyt studyjnych.
Pierwsze ze spotkań miało miejsce 3. lutego w sali
OSP w Uniejowie. Gościem specjalnym była pani Urszula
Urbaniak – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa,
która przybliżyła kwestię zakładania i funkcjonowania
stowarzyszenia. TPU działa już od dwudziestu czterech lat,
a zatem może poszczycić się bogatym doświadczeniem. Pani
Urbaniak podzieliła się swoim zaangażowaniem w pracę
społeczną, a przede wszystkim motywowała przedsiębiorców
branży turystycznej do wzajemnej współpracy i poparła ideę
zrzeszenia się.
W imieniu TPU – stowarzyszenia działającego na
polu kulturalno-społecznym – pani Prezes, podkreślając
zbieżne cele i zakres działań obu stowarzyszeń, wyraziła
chęć i gotowość współpracy z członkami stowarzyszenia
przedsiębiorców turystycznych. Następnie pan Piotr
Zapałowski, przedstawiciel PGK „Termy Uniejów” sp. z o.
o., kierownik kompleksu termalno-basenowego, podkreślił
celowość i konieczność wzajemnej współpracy w trosce
o wymierne korzyści zarówno dla wszystkich usługodawców
turystycznych, jak i odwiedzających Uniejów.
Kolejnym punktem spotkania była prezentacja na temat
wykorzystania wód geotermalnych, którą przedstawiła
Karolina Smętkiewicz z Działu Promocji UM Uniejów.
Była to odpowiedź na zgłaszane przez przedsiębiorców

turystycznych zapotrzebowanie na wiedzę o sposobach
wykorzystania, właściwościach i korzyściach wynikających
z zastosowania wód geotermalnych na przykładzie Uniejowa,
tak aby móc osobom odwiedzającym przekazywać dalej
te informacje.
Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja, w czasie której zaproponowano dalsze działania przyszłego
stowarzyszenia.
Kolejne spotkanie – tym razem założycielskie – miało
miejsce 9. lutego o godz. 18 w sali OSP w Uniejowie.
Wzięło w nim udział 18 członków założycieli. Na początek
wybrano przewodniczącą zebrania – Małgorzatę Brożek
oraz protokolantkę – Anielę Pikińską. Następnie rozpoczęto
podejmowanie uchwał, koniecznych do zarejestrowania
stowarzyszenia w KRS. Kolejno głosowano nad uchwałami:
o założeniu stowarzyszenia, przyjęciu statutu, wyborze
Komitetu Założycielskiego, Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej.
W Komitecie Założycielskim, który będzie upoważniony
do czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia,
znaleźli się: Małgorzata Brożek, Radosław Andryszczak,
Aniela Pikińska, Paweł Czarnecki oraz Sławomir Gaworski.
Prezesem Zarządu został Michał Dębski, sekretarzem
Małgorzata Brożek, skarbnikiem Aniela Pikińska oraz
członkami: Anna Gogol, Krzysztof Troczyński i Paweł
Czarnecki. Przewodniczącym organu kontroli – Komisji
Rewizyjnej został Patryk Brożek, zaś członkami: Wanda
Knysak i Karolina Śmiechowska.
Po zakończeniu formalnej części zebrania, dyskutowano
o różnych kwestiach, koniecznych do omówienia przed
zarejestrowaniem stowarzyszenia.
W niedługim czasie Komitet Założycielski spotka się,
aby wypełnić wniosek do KRS i skompletować potrzebne
dokumenty do zarejestrowania stowarzyszenia.
Osobom zaangażowanym w działalność powstającego
stowarzyszenia życzymy wiele sił
i zapału do pracy, a także owocnych przedsięwzięć i satysfakcji ze współpracy.
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Galeria DPT w Uniejowie prezentuje rysunki

Przemysława Tomaszewskiego

Marek Sak

foto - arch. DPT w Uniejowie

Przemek jest dydaktykiem posiadającym stopień doktora
sztuk projektowych i jest artystą, którego twórczość to głównie
komunikacja wizualna. Jego dorobek obejmuje między innymi
znaczną ilość interesujących plakatów. Tym razem ujawnia się
jako znakomity obserwator i kontestator otaczającego świata.
Swoimi rysunkami w zabawny sposób przedstawia nurtujące
współczesność problemy np. stosy śmieci wypełniające każdy
fragment naszego świata, czy szkic do obrazu z pełnym opisem
kolorów, który jest jak instrukcja obsługi ni to do malowania, ni
to do życia. Świetnie dobrany kameralny format i syntetyczne
środki pozwalają nam na indywidualny, można zaryzykować
więcej, intymny kontakt z taką właśnie formą zapisu myśli.
Na koniec pragnę podkreślić, że rysunki te są osobistą
notatką, zapiskiem chwili refleksji, a nie zaprojektowaną jak
plakat wypowiedzią i stąd bierze się ich siła przekazu.

Orszak Trzech Króli
Parafia Uniejów

Parafia Wilamów

				

ks. Andrzej Ziemieśkiewicz

6 stycznia również po raz pierwszy w Wilamowie
zorganizowany został Orszak Trzech Króli. Po mszy, która
odbyła się w miejscowym kościele, odświętny pochód przemaszerował do sali OSP na bożonarodzeniowe jasełka.
Na czele orszaku kroczyli uczniowie wilamowskiej podstawówki przebrani za Trzech Króli.
				

ks. Bogusław Karasiński

foto - arch. UM Uniejów/ SP Wilamów

6 stycznia 2015 roku, w święto Objawienia Pańskiego,
potocznie zwane Świętem Trzech Króli, ulicami Uniejowa
przeszedł pierwszy w tej parafii Orszak Trzech Króli. Poprzez to
wydarzenie wspólnota parafialna włączyła się w wykonanie celu
realizowanego przez Fundację „Orszak Trzech Króli”, którym
jest przywrócenie radosnej tradycji wspólnego kolędowania do
przestrzeni publicznej oraz szerzenie wartości prorodzinnych
i wspólnotowych.
Orszak parafii Uniejów rozpoczął się o godzinie 10.00
przy Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich wystrzałem
z armat. Wtedy dopiero wyruszył orszak za Gwiazdą
Betlejemską w kierunku Kolegiaty Uniejowskiej. Wielu
zgromadzonych wiernych, a wśród nich dzieci, młodzież,
dorośli i osoby starsze podążali za Gwiazdą, a na ich czele
stanęli Królowie w przepięknych szatach, żeby odnaleźć
nowonarodzone Dziecię. Proboszcz parafii podążał na czele
orszaku, natomiast Burmistrz miasta jechał konno ubrany
w królewski strój. Wędrowcom towarzyszyły dźwięki kolęd.
Nad bezpieczeństwem orszaku czuwała policja i straż pożarna.
Zwieńczeniem Orszaku Trzech Króli była msza święta
w kościele, podczas której homilię okolicznościową wygłosił
proboszcz parafii Uniejów.
Współpraca Parafii i Gminy Uniejów pokazała, iż można
wspólnie stworzyć piękne dzieło. Natomiast orszak nie miałby
najmniejszego sensu, gdyby nie licznie zgromadzeni parafianie.
Na zakończenie Eucharystii dzieci i młodzież zebrali się
przy Kolegiacie na gorące kakao (fundatorem były Termy
uniejowskie) oraz przepyszne drożdżówki (fundatorem był
ks. Proboszcz Andrzej). Za rok spotykamy się po raz kolejny
na wspólnym świętowaniu.
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foto - arch. UM Uniejów

Koncert „Dajmy sobie siły” z udziałem Anny Dymnej, Zespołu Raz.Dwa.Trzy.
i Grupy Integracyjnej dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych

foto - arch. UM Uniejów

Wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę
Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa
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foto - arch. Orkiestra Dęta OSP Spycimierz

45-lecie Orkiestry Dętej OSP Spycimierz

foto - arch. UM Uniejów

Orszak Trzech Króli w Parafii:
Uniejów

foto - arch. SP Wilamów

Wilamów
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Gminny Turniej Wsi w Wilamowie

foto - arch. Aneta Sowa

Spotkanie z Finalistkami I Edycji Konkursu Miss po 50ce
na zamku w Uniejowie
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Sparingi ekstraklasy „u Smolarka”

foto - arch. UM Uniejów

Cracovia Kraków – Jagielonia Białystok

Lech Poznań (juniorzy) – Wisła Puławy (juniorzy)

foto - arch. Piotr Michałowski

Cracovia Kraków – Dolcan Ząbki

Zagłębie Lubin – Warta Poznań
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Marta Tomaszak

foto - arch. UM Uniejów

W warsztatach wokalno – instrumentalnych wzięło udział
47 osób. Byli to uczestnicy Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czepowie, Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Łęczycy, uczniowie Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Stemplewie, a także uczniowie
oraz absolwenci Zespołu Szkół w Uniejowie.
Projekt trwał od początku września, patronatem
honorowy objęli go: Anna Dymna – Prezes Fundacji Anny
Dymnej „Mimo Wszystko”, Adam Nowak – lider zespołu Raz
Dwa Trzy, Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – Prezes Fundacji
im. Brata Alberta, Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki,
Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego oraz
Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa.
Merytorycznie realizatorów wspierało Regionalne
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi. Współorganizatorami
warsztatów oraz koncertu finałowego byli: Urząd Miasta
w Uniejowie, Fundacja im. Brata Alberta oraz Miejsko
– Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie. Mecenat nad
przedsięwzięciem sprawowały PGK „Termy Uniejów”.
Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Centrum
Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON”, a jego koordynatorem Mirosław Madajski.
Wsparcie finansowe na to zadanie stowarzyszenie
otrzymało w wyniku konkursu ofert, ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących
w dyspozycji Województwa Łódzkiego.
Przy akompaniamencie lokalnych muzyków: Marcin
Jaśkiewicz – gitara, Łukasz Mosiagin – gitara basowa,
Tomasz Piasecki – akordeon, Maciej Janecki – instrument
klawiszowy, Mirosław Madajski – trąbka grupa przez prawie
4 miesiące uczyła się piosenek z repertuaru zespołu Raz.
Dwa.Trzy. Oprócz prób dodatkowe warsztaty tematyczne
poprowadzili: Marta Tomaszak (choreografia), Agnieszka
Jaskuła (scenografia) i Katarzyna Kwiatosińska (multimedia).
Na koncert finałowy z udziałem całego zespołu Raz.
Dwa.Trzy. grupa przygotowała 10 piosenek. Można było
usłyszeć największe przeboje grupy, m.in.: „Trudno nie

foto - arch. Tomasz Wójcik

Na Sali Rycerskiej na Zamku w Uniejowie odbyło się 11 grudnia 2014 r. podsumowanie projektu
integracyjno – artystycznego dla dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych pn. „Dajmy sobie siły”.

wierzyć w nic”, „I tak warto żyć” czy „W wielkim mieście”.
Uroczystości dodawał blask prowadzącej Anny Dymnej oraz
osób, które pojawiły się również na scenie. Byli to: Adam
Nowak, Krzysztof Cwynar, Włodzimierz Rzadkiewicz oraz
Przemysław Wieczorek.
Wspólny występ na scenie z Adamem Nowakiem
i zespołem Raz.Dwa.Trzy. zarówno dla grupy integracyjnej,
jak i dla uniejowskich instrumentalistów był cudownym
przeżyciem. Próba generalna i koncert pokazały, że w Uniejowie gościliśmy wyjątkowych artystów i jednocześnie wspaniałych ludzi.
Zespół Raz.Dwa.Trzy. : Adam Nowak – śpiew, gitara
akustyczna, Grzegorz Szwałek – pianino el., akordeon, Mirek
Kowalik – kontrabas, gitara basowa, Tadek Kulas – trąbka,
Jacek Olejarz – perkusja, Jarek Treliński – gitara elektryczna,
akustycy: Marcin Kalkowski, Leszek Palczak.
Grupa integracyjna: Zespół Szkół w Uniejowie – Julia
Winnicka, Alicja Świtalska, Zofia Winnicka, Aleksandra
Kozińska, Błażej Kujawa, Stanisław Jeżka, Julia Galoch,
Patrycja Jaśkiewicz, Mariusz Woźniak, Krystian Bruz, Hanna
Sowa, Lidia Tomaszak, Weronika Kujawa, Weronika Napieraj,
Oliwia Raźniewska; absolwenci ZS w Uniejowie – Dominika
Derlacz, Martyna Włodarska, Aleksandra Sobańska, Martyna
Kaźmierczak, Wiktoria Krzesłowska, Agnieszka Barcka;
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foto - arch. Tomasz Wójcik

>>> „Dajmy sobie siły”

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie
– Włodzimierz Rzadkiewicz, Anna Świątczak, Barbara
Królikowska, Jarosław Grabarczyk, Dariusz Jaśkiewicz,
Dariusz Kaźmierczak, Beata Szczepaniak, Agnieszka
Wesołowska, Barbara Tomczyk, Katarzyna Łukaszewska,
Emilia Olejnik, Stanisław Tomasik, Dagmara Berczyńska,
Piotr Tarcz, Henryk Grabarczyk, Damian Berczyński, Marek
Kucharski, Sylwia Pietrzak, Joanna Grubska, Paweł Bielawski;
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łęczycy – Agnieszka Olczyk;
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie:
Klaudia Wiankowska, Marika Wyrębska, Radosław
Kuligowski, Justyna Leśniewska, Aneta Łukaszewicz.
Darczyńcy: Bank Spółdzielczy w Poddębicach, MAR
- TOOLS Marcin Mosiagin, PHU KOMA Marek Komajda,
SIAGAN TRANS Firma Transportowo – Usługowa Łukasz
Mosiagin, OLIMPIKO Uniejów Lidia i Piotr Kozłowscy, PPH
OPTIM Jacek Karpiński, Leszek Cieślak, Agencja Reklamowa
„STUDIO W” Jakub i Mateusz Własny, Foto Centrum
Elwira & Jan Maniak, Andrzej ANDRE Adamczewski, Jacek
Świątczak.
Patronat medialny wydarzenia: Telewizja Polska S.A.
Oddział w Łodzi, Ogólnopolski Magazyn Integracja, Dziennik
Łódzki, Echo Turku, Uniejowskie Strony, W Uniejowie.
Repertuar wykonany podczas koncertu: 1. Pod niebem
pełnym cudów – płyta: Cztery (1994), solo: Adam Nowak,
Chór Integracyjny – wokaliza; 2. Nie będziemy – płyta: Sufit
(1996), solo: Adam Nowak i Dominika Derlacz (absolwentka
Zespołu Szkół w Uniejowie); 3. Trudno nie wierzyć w nic
– płyta: Trudno nie wierzyć w nic (2003), solo: Jarosław
Grabarczyk (uczestnik Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czepowie), Stanisław Jeżka (Zespół
Szkół w Uniejowie), z udziałem solowym Adama Nowaka;
4. Już – płyta: SkąDokąd (2010), solo: Martyna Włodarska
– Absolwentka; 5. W wielkim mieście – płyta: Cztery (1994),
solo: Błażej Kujawa, Krystian Bruz, Mariusz Woźniak (Zespół
Szkół w Uniejowie) z udziałem Adama Nowaka; 6. Nazywaj
rzeczy po imieniu – płyta: Trudno nie wierzyć w nic (2003),
solistki: Julia Winnicka (Zespół Szkół), Klaudia Wiankowska
(Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie,
Anna Świątczak (Powiatowy Środowiskowy Dom
Samopomocy w Czepowie), Agnieszka Barcka (Absolwentka
Zespołu Szkół w Uniejowie); 7. Tak mówi Pismo – płyta:
Trudno nie wierzyć w nic (2003), solo: Adam Nowak; 8. Jutro
możemy być szczęśliwi – płyta: Trudno nie wierzyć w nic
(2003), solo: Adam Nowak; 9. Czekam i wiem – płyta: Cztery

(1994), solo: Wiktoria Krzesłowska (absolwentka Zespołu
Szkół w Uniejowie); 10. Nikt nikogo (I tak warto żyć) – płyta:
Cztery (1994) (Grupa integracyjna).
Goście koncertu „Dajmy sobie siły”: Adam Nowak
– lider Raz Dwa Trzy, Anna Dymna – Prezes Fundacji Anny
Dymnej „Mimo Wszystko”, Sławomir Wasilczyk – Dyrektor
Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, Anna Mroczek
– Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Jan
Bujnowicz – Przewodniczący Rady Fundacji im. Brata Alberta,
Prezes Olimpiady Specjalne Polska – łódzkie, Dyrektor
Domów Pomocy Społecznej w Łodzi i Chorzeszowie, Maja
Jaworska – Wiceprezes Zarządu Fundacji Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”, Dyrektor Fundacji, Adam Wiaderski – Prezes
Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „Dragon”, Krzysztof
Cwynar – polski piosenkarz i kompozytor, Marek Kowalski
– Asystent Prezesa Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”,
Maciej Grubski – Kierownik Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czepowie, Rafał Wincenciak
– Dyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie, Andrzej Zielonka
– Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stemplewie, Milena Pamfil – Dyrektor Miejsko – Gminnego
Ośrodka Kultury w Uniejowie, Przemysław Wieczorek
– zawodnik para-taekwondo, Andrzej Kilańczyk – Hetman
Bractwa Kurkowego w Łasku, Edward Janusz – Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, ppłk
Piotr Wojtczyk, Szef Stabu 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego
w Łasku (BLT), Krzysztof Kaniecki – „Dziennik Łódzki”
Andrzej Tyczyno – „Echo Turku” (w zastępstwie za Andrzeja
Jarka), Tomasz Wójcik – kwartalnik „W Uniejowie”, Marta
Pokorska – „Uniejowskie Strony”, Jakub Pięgot – Dyrektor
Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Uniejowie, Alicja
Własny – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilamowie,
Elżbieta Goszczyk – Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wieleninie, Romana Kozińska – Dyrektor Przedszkola
Miejskiego w Uniejowie, Krzysztof Bielawski, Jolanta Ilska,
Marianna Grubska, Teresa Łuczak, Tadeusz Warych – Radni
Rady Miejskiej w Uniejowie, Urszula Urbaniak – Prezes
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, Cecylia Józefiak – (BS
w Poddębicach o/ Uniejów), Marcin Mosiagin – (MARTOOLS), Małgorzata Komajda (KOMA), Łukasz Mosiagin
(SIAGAN TRANS), Lidia i Piotr Kozłowscy (OLIMPIKO),
Mateusz Własny (Studio-W), Elwira Maniak (Studio
Centrum), Andrzej ANDRE Adamczewski, Jacek Świątczak.
Nagłośnienie koncertu zapewnił M-Art. Maciej Janecki.
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Karolina Smętkiewicz

foto - arch. UM Uniejów

Tradycyjnie już w okresie przedświątecznym, 19 grudnia 2014 roku w Sali Rycerskiej
na uniejowskim Zamku, odbyło się spotkanie promocyjne tomu 3 „Biuletynu Uniejowskiego”.
Z okazji promocji „Biuletynu Uniejowskiego” głos zabrała Redaktor Naczelna czasopisma
– dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ, reprezentująca Katedrę Zagospodarowania Środowiska
i Polityki Przestrzennej WNG UŁ. Pani Redaktor przedstawiła zasady wydawania czasopisma,
a następnie autorów i ich artykuły opublikowane w tomie 3.
Historię i zakres kilkuletniej już współpracy władz samorządowych gminy Uniejów
z Wydziałem Nauk Geograficznych UŁ przedstawił prof. Tadeusz Marszał, Dziekan Wydziału. Redaktor Naczelna czasopisma
Podkreślił on rolę tej współpracy i jej owoce, z których jednym jest właśnie „Biuletyn Uniejowski”. – dr hab. Elżbieta Kobojek,
W spotkaniu wzięli udział autorzy artykułów opublikowanych w tomie 3, członkowie Zespołu prof. UŁ
Redakcyjnego oraz osoby zaangażowane w wydawanie i promocję czasopisma.
Tom 3 „Biuletynu Uniejowskiego” – czasopisma naukowego, rocznika poświęconego gminie Uniejów zawiera
jedenaście artykułów z różnych dziedzin nauki: biologii, ochrony środowiska, geografii fizycznej i społeczno – ekonomicznej,
językoznawstwa i historii. Wszystkie artykuły z tomów 1, 2 i 3 dostępne są na stronie internetowej „Biuletynu Uniejowskiego”
pod adresem: biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl w zakładce „Numery”.
Artykuły opublikowane są także w bibliotekach cyfrowych
np. w repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego, w bazie
CEEOL i EBSCO.
„Biuletyn Uniejowski” cieszy się coraz większym
zainteresowaniem środowiska naukowego oraz społeczności lokalnej gminy Uniejów i jest cennym źródłem wiedzy
o środowisku geograficznym, przyrodniczym, historii,
kulturze i gospodarce gminy Uniejów.
Zapraszamy Państwa do lektury artykułów opublikowanych we wszystkich trzech tomach „Biuletynu Uniejowskiego”.
Od prawej: prof. Tadeusz Marszał, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych UŁ i Józef Kaczmarek
– Burmistrz Uniejowa dziękują sobie wzajemnie za dobrą współpracę

Robert Palka

Sylwester 2014
31 grudnia 2014 roku mieszkańcy Gminy
Uniejów przywitali, przy odgłosach fajerwerków
i symbolicznej lampce szampana, Nowy 2015
Rok. Od godz. 20.00 mieszkańcy bawili się, na
otwartej zabawie tanecznej, w sali OSP Uniejów.
Dla uczestników tegorocznej zabawy sylwestrowej,
której organizatorami byli: Burmistrz Miasta
Uniejów, Rada Miejska w Uniejowie, OSP Uniejów,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy
Uniejów Sp. z o.o. oraz Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury w Uniejowie, zagrał zespół „Kryterium”.
Przed północą na uniejowskim Rynku wszyscy witali
Nowy Rok i składali sobie życzenia pomyślności
w 2015 roku. Zabawa sylwestrowa trwała do „białego rana” w sali OSP Uniejów.

foto - arch. Andrzej Sobczak

foto - arch. UM Uniejów

Spotkanie promocyjne „Biuletynu
Uniejowskiego” tom 3
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Milena Pamfil

23. Finał WOŚP – Gminny Sztab w Uniejowie

foto - arch. Andrzej Sobczak

zakończyliśmy zbiórkę w Gminnym Sztabie WOŚP.
Gminny Sztab WOŚP w Uniejowie, który mieścił się
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie, składa
serdeczne podziękowania organizacjom, instytucjom,
sponsorom oraz mieszkańcom całej gminy, którzy wsparli jego
działania.
Szczególnie dziękujemy wszystkim wolontariuszom oraz
ich opiekunom – Szkole Podstawowej z Wielenina, Szkole
Podstawowej z Wilamowa, Publicznej Szkole Podstawowej
ze Spicymierza oraz Zespołowi Szkół w Uniejowie za pracę na
rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze
zebrali kwotę 9535,45 zł.

Zbiórka w Wieleninie

Pokazy Uniejowskiej Akademii Rycerskiej na hali ZS w Uniejowie

Aleksandra Kałużna-Płaczek

Dzień Babci i Dziadka w MGOK Uniejów
22 stycznia br. młodzi aktorzy z Teatru Małego Aktora w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Uniejowie przygotowali dla Babć i Dziadków przedstawienie
pt. „Niespodzianka”. Młodzi artyści wcielili się w role leśnych zwierząt. Motywem
przewodnim całej inscenizacji teatralnej
był las, z tego też względu sale budynku
MGOK zaadoptowane zostały w tożsamej
scenerii. W leśnej atmosferze dzieci i ich
dziadkowie uczcili ten szczególny dzień.
Gratulujemy młodym artystom znakomitego występu, który z pewnością
ucieszył najbliższych.

foto - arch. MGOK Uniejów

foto - arch. MGOK Uniejów

11 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po
raz 23. „zagrała” w całej Polsce. Podczas tegorocznej akcji
zbieraliśmy fundusze „Dla podtrzymania wysokich standardów
leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych
oraz dla godnej opieki medycznej seniorów”.
Wolontariusze zbierali pieniądze do puszek na terenie
całej gminy już od 8:00 rano. Od godz. 18:00 na hali sportowej
Zespołu Szkół w Uniejowie odbywały się pokazy, występy:
Orkiestry Dętej ZHP-OSP z Uniejowa, Uniejowskiej
Akademii Rycerskiej, Klubu Karate BASSAI, Stowarzyszenia
Historyczno-Kulturalnego „DWORZANIE”, Orkiestry Dętej
OLD BAND. O godz. 20.00 światełkiem do nieba oficjalnie
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Stanisław Pełka

45-lecie Orkiestry Dętej OSP Spycimierz

foto - arch. Orkiestra Dęta OSP Spycimierz

Orkiestra Dęta OSP Spycimierz świętowała ostatniego dnia stycznia Jubileusz 45-lecia działalności, połączony
z balem karnawałowym. Uroczystość rozpoczęła się od występu orkiestry oraz przypomnienia historii jej powstania,
którą odczytał druh Krystian Górka.

Jubileusz był dobrą okazją do wręczenia odznaczeń
przyznanych przez Burmistrza Uniejowa strażakom OSP
Spycimierz „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Uniejów”.
Zostały one wręczone przez Burmistrza Józefa Kaczmarka, Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi – Marię
Kaczorowską oraz Prezesa Jednostki OSP Spycimierz –
Stanisława Pełkę. Złotą odznakę otrzymali: Włodzimierz
Smolarek, Tadeusz Pełka, Stanisław Pełka, Włodzimierz
Jałkiewicz; srebrną: Dominik Górka, Michał Grzelak, Tomasz Grzelak, Marek Winnicki, Mateusz Winnicki; brązową: Karolina Winnicka, Wojciech Pełka, Karol Zając,
Mirosław Tołoczko, Mariusz Peraj, Paweł Barcki i Marcin
Antoniak. Podziękowania w postaci bukietów kwiatów
otrzymali: były naczelnik OSP Spycimierz – Stanisław
Pełka (s. Grzegorza), dyrygent Włodzimierz Smolarek
oraz najmłodsi i najstarsi członkowie orkiestry.
Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, nadanymi
przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
w Łodzi, zostali uhonorowani – srebrnymi: Karol Józefowicz, Piotr Ilski, Marek Winnicki, Dariusz Zielonka,
Mateusz Winnicki, Mirosław Tołoczko, Dominik Górka,
Michał Grzelak, Karol Zając, Zbigniew Dzieran, Paweł
Barcki; brązowymi – Arkadiusz Urbankiewicz, Adam
Włazałek, Kinga Winnicka, Joanna Winnicka, Dawid
Winnicki, Sylwester Łukasik, Marcin Karniszewski, Adrian Jałkiewicz, Bartosz Stempień, Krystian Górka.

Odznakę „Strażak Wzorowy”, nadaną przez Zarząd
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP w Łodzi,
przyznano Damianowi Winnickiemu i Adrianowi Napierajowi.
Poniżej zamieszczamy rys historyczny Orkiestry
Dętej OSP w Spycimierzu z okresu czterdziestopięciolecia (1970 – 2015) działalności, który został odczytany
podczas uroczystości:
1. Założenie Orkiestry Dętej
W 1970 roku zrodził się pomysł założenia Orkiestry
Dętej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Spycimierzu. Jego
inicjatorami byli strażacy: Henryk Pasternak i Stanisław
Pełka s. Józefa. Ówczesny Zarząd OSP w Spycimierzu
z aplauzem przyjął pomysł i rozpoczęto jego realizację.
Należy podkreślić wielkie zasługi ówczesnego Zarządu
OSP w składzie: Józef Chajdas – Prezes, Stanisław Pełka
s. Grzegorza – Naczelnik, Stefan Pasternak – Zastępca
Naczelnika, Tadeusz Zaręba – Sekretarz (nauczyciel, kierownik Szkoły Podstawowej w Spycimierzu), Józef Pełka
s. Antoniego – Skarbnik, Antoni Czupryński – Gospodarz.
Następne Zarządy OSP również otaczały orkiestrę
szczególną troską moralną i pomocą materialną.
2. Kierownictwo Muzyczne
Pierwszym kierownikiem muzycznym – dyrygentem
– przez dwa lata był Stanisław Wąsiołek, dyplomowany
organista z Uniejowa. Jego następcą został Zenon Jan-
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kowski, dyplomowany dyrygent Górniczej Orkiestry Dętej
w Adamowie, który przez 34 lata prowadził naszą orkiestrę kompetentnie, ofiarnie i owocnie. Wspólnie z dyrygentem Jankowskim, przez krótki okres czasu, orkiestrę
prowadził Wojciech Czupryński. Od 2006 roku dyrygentem orkiestry jest druh Włodzimierz Smolarek.
3. Działalność artystyczna
W okresie 45-lecia orkiestra ustawicznie poszerzała
repertuar muzyczny z tematyki świeckiej i religijnej. Zespół uczestniczył w uroczystościach państwowych, regionalnych, gminnych oraz lokalnych – wcześniej – na terenie województwa konińskiego, a obecnie – łódzkiego.
Orkiestra występowała w organizowanych przeglądach,
konkursach i spotkaniach muzycznych. Do znaczniejszych sukcesów orkiestry należy zaliczyć: III miejsce
w Konkursie Orkiestr Dętych w Bronowie, powiatu poddębickiego w 1972 roku; III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Rychwale w 1983 roku; III miejsce
w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Spycimierzu w 1987 roku, wtedy też obchodzono uroczystość 60-lecia OSP w Spycimierzu; w latach 1990-1995
na Wojewódzkich Przeglądach Wiejskich Orkiestr Dętych
w Świnicach Warckich zajmowała czołowe miejsca, tj.
trzy razy pierwsze miejsce, jeden raz trzecie miejsce i jeden raz czwarte miejsce.
Za szczególne wyróżnienie poczytujemy sobie wspólny udział naszej orkiestry wraz z orkiestrą KWB Adamów
w ogólnopolskich uroczystościach dożynkowych na Jasnej
Górze w latach 1989-1994. Ówczesny Przewodniczący
Komisji Episkopatu Do Spraw Rolników – Biskup Roman
Andrzejewski skierował do orkiestry serdeczne podziękowanie, ponieważ jej występy, jako wiodącej orkiestry na
uroczystościach, były oceniane bardzo wysoko przez organizatorów.
Zaszczytne zaproszenie otrzymaliśmy też od Biskupa
Henryka Muszyńskiego, gdy był Ordynariuszem Diecezji
Włocławskiej do udziału w uroczystościach diecezjalnych
w dniu 7 czerwca 1991 roku we Włocławku, w których
uczestniczył Papież Jan Paweł II.
W 1992 roku nowo powstałe Stowarzyszenie Sołtysów
Województwa Konińskiego zorganizowało I Wojewódzki Zjazd Sołtysów w Licheniu, który został obsłużony, od
strony muzycznej, przez naszą orkiestrę. Od tej pory we
wszystkich kolejnych zjazdach i imprezach organizowanych przez Wojewódzkie Stowarzyszenie Sołtysów, a od
roku 1995 przez Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów również braliśmy udział jako orkiestra wiodąca.
Najważniejszym wydarzeniem w życiu orkiestry było
jej uczestnictwo i występ w 1998 roku podczas Audiencji
Generalnej z Papieżem Janem Pawłem II na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Dzięki naszemu rodakowi, o. Florianowi Pełce, orkiestra zwiedziła również Wenecję, Asyż,
okolice Watykanu, Monte Casino. Wyjazd ten zawdzięczamy ówczesnym dyrektorom: Panu Kazimierzowi Kowalskiemu z Konina i Panu Zenonowi Siwińskiemu, przedstawicielom Firmy Hydrolemna z Kielc, Firmie MELBUD

Stanisława Pilarczyka, Stowarzyszeniu Sołtysów oraz
Zarządowi Wojewódzkiemu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Koninie, skąd otrzymaliśmy mundury dla orkiestry.
W 2000 roku ponownie otrzymaliśmy zaproszenie
od Kurii Włocławskiej do udziału w Ogólnopolskich
Dożynkach Rolniczych w Częstochowie.
Wielkim zaszczytem dla orkiestry było uświetnienie
uroczystości kościelnych w Licheniu, np. uczestnictwo
podczas pielgrzymki Ojca Świętego do Lichenia, Zjazdu
Sołtysów, samorządów na coroczną pielgrzymkę w Licheniu, poświęcenia dzwonu na Nowej Bazylice, poświęcenia
kaplicy w Lesie Grąblińskim.
W ostatnim 15-leciu orkiestra nasza brała czynny
udział, zajmując czołowe lokaty, w licznych Przeglądach
Powiatowych Orkiestr Dętych, pielgrzymce strażaków do
Częstochowy i innych. Natomiast do godnych wymienienia osiągnięć orkiestry minionego 5-lecia należy zaliczyć:
I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Strażackim Orkiestr Dętych „Łódzkie gra Chopina” w Łowiczu w 2010
roku. W tymże też roku byliśmy w partnerskim mieście
Uniejowa, w Mórahalom na Węgrzech; II miejsce (i nagroda-bęben) w Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych
w Zelowie w 2011 roku. Ponownie też byliśmy w Mórahalom na Węgrzech; VI miejsce (na 11 orkiestr) w Rejonowym Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych w Opatowie w 2012 roku; seria koncertów kolęd wraz z zespołem
„Kwiaty Polne” z Kwiatkowic w 2014 roku – najpierw
w kościele Najświętszej Marii Panny w Łodzi, a później
w Kazimierzu, Małyniu (razem z orkiestrą dętą z Zadzimia) oraz w Spycimierzu. W ubiegłym roku uczestniczyliśmy też w dwóch przeglądach orkiestr dętych: w rejonowym w Polanicy oraz w Zadzimiu z okazji 90-tej rocznicy
powstania i założenia tamtejszej orkiestry dętej.
W tym też okresie, na zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego, trzykrotnie koncertowaliśmy w Łodzi, w tym
w Manufakturze.
Należy nadmienić, że w okresie minionych dziesięcioleci orkiestra nasza uczestniczyła w różnego rodzaju
przeglądach, uroczystościach państwowych, religijnych
w parafii, dekanacie uniejowskim oraz wielu innych miejscowościach.
W tym roku, 19 lipca, odbędzie się 10-ty jubileuszowy
Gminny Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych, organizowany corocznie w Spycimierzu. Orkiestra nasza weźmie w
nim udział. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w 2011
roku wśród laureatów VI Konkursu „Przyjazna wieś” na
najbardziej przyjazny projekt zrealizowany przy pomocy środków unijnych znalazła się OSP w Spycimierzu.
Za projekt w kategorii infrastruktura społeczna pod nazwą
„Kultywowanie tradycji poprzez organizację VI Gminnego Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych w Spycimierzu
i warsztatów dla orkiestry oraz zakup strojów i instrumentów dla OSP” uhonorowani zostaliśmy trzecim miejscem.
Wzbogaciliśmy się o nowe mundury i instrumenty. Całkowity koszt projektu wyniósł około 30 tys. zł, kwota pomocy
– 20 tys., dotacja z Urzędu Miasta w Uniejowie – 8 tys. zł.
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Medale „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Uniejów” wręcza Dyrektor Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi – Maria Kaczorowska, Prezes Jednostki OSP Spycimierz – Stanisław Pełka oraz Burmistrz Uniejowa Józef Kaczmarek

4. Patronat orkiestry
Głównym patronem orkiestry jest OSP w Spycimierzu.
Zespół wspierany jest także przez władze zwierzchnie oraz
Samorząd Uniejowa.
Z dumą należy zaznaczyć, że pierwszymi patronami
byli mieszkańcy Spycimierza i Kolonii na czele z Członkami OSP.
Przykładowo wymieńmy pierwsze składki, w wysokości 1000 zł (była to suma miesięcznej pensji): Henryk
Pasternak, Stanisław Pełka s. Józefa, Władysław Pasternak, Stefan Pasternak s. Stefana, Jan Pasternak, Józef
Marciniak s. Józefa, Wojciech Czupryński, Antoni Górka,
Mieczysław Ilski, Kazimierz Ilski, Stanisław Madajski,
Andrzej Madajski, Wojciech Szymański, Paweł Rojkowski, Marian Pełka, Paweł Pełka s. Józefa, Władysław
Tworkiewicz, Jacek Jaskulski, Franciszek Górka, Marian
Sikora, Eugeniusz Pasternak, Józef Górka s. Eugeniusza,
Stanisław Klata s. Stanisława, Marek Winnicki.
Pierwsze fundusze w wysokości 20 tys. zł wpłynęły
z Urzędu Gminy Kościelnica, gdzie przewodniczącym był
Stanisław Kotulski. OSP w Spycimierzu subsydiowała
orkiestrę z dochodów własnych i ofiar osób prywatnych
– kupowano instrumenty i kształcono członków zespołu.
Ofiarnie, z dużym zrozumieniem potrzeb wywiązywała się władza zwierzchnia – wcześniej w Koninie i Turku,
obecnie w Uniejowie i Poddębicach. Wymieńmy najważniejsze akcje Patronów: Wojewódzka Komenda Straży
Pożarnych w Koninie trzy razy udostępniła autokar na
wycieczkę do Trójmiasta i Wrocławia, gdzie miedzy innymi obejrzeliśmy „Panoramę Racławicką” i dwa razy
do Częstochowy na uroczystości dożynkowe; Wojewódzki
Związek OSP w Koninie ofiarował 31 kompletów mundurów i instrumenty muzyczne; Naczelnik Miasta i Gminy
Uniejów kupił 21 sztuk zimowych kurtek; Dyrekcja Elektrowni Adamów wielokrotnie i nieodpłatnie udostępniła
nam autokar na występy; Samorząd Gminy Uniejów – coroczne wsparcie finansowe; Starostwo Powiatowe w Poddębicach – wsparcie imprez.

5. Zespół orkiestry
Obecnym dyrygentem orkiestry, od 2006 roku, jest
Pan Włodzimierz Smolarek. Z okazji tej rocznicy składamy Panu Dyrygentowi, w imieniu orkiestry, Zarządu OSP
w Spycimierzu oraz zapewne i naszych władz zwierzchnich szczególne wyrazy wdzięczności, uznania i gratulacje. Jesteśmy świadomi, że nasze istnienie i wysoki poziom
artystyczny orkiestra zawdzięcza w wielkim stopniu Panu
Dyrygentowi.
Zespół orkiestry liczy obecnie 30 członków, a najdłużej grającym jest druh Stanisław Pełka, s. Józefa. Śp. Dyrygentami byli: Stanisław Wąsiołek i Zenon Jankowski,
druhami: Stefan Pasternak, Władysław Pasternak, Jan
Pasternak, Jan Pietrzak, Antoni Klata, Piotr Dębowski,
Jerzy Kwieciński, Józef Marciniak, Henryk Pasternak.
Około 100 osób było przez pewien czas członkami zespołu, rezygnowali z różnych powodów, jednak poczytują
swój udział w orkiestrze jako wzbogacenie artystyczne
i zaszczyt.
6. Przyszłość orkiestry
Do zespołu przybywa coraz więcej młodzieży, która
rozwija swe umiejętności poprzez udział w Przeglądach
Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych organizowanych przez Szkołę Muzyczną I stopnia i MGOK w Uniejowie. Obecnie przygotowujemy się do kolejnych przeglądów orkiestr, wyjazdów, mamy nadzieję, że następne
lata działalności orkiestry będą jeszcze pomyślniejsze niż
dotychczasowy okres.
Dziękujemy naszym władzom zwierzchnim w województwie, powiecie, gminie, mieszkańcom Spycimierza
i okolic za różnorodną formę pomocy. Ośmielamy się
prosić o kontynuację twórczego patronatu. Pragniemy,
aby nasza formacja artystyczna w orkiestrze była jeszcze
owocniejsza. Pragniemy współpracować z naszymi władzami, by uroczystości, w których będziemy brać udział
były bardziej uświetnione i przynosiły naszym patronom
dumę, uczestnikom radość, a orkiestrze sławę.
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Aleksandra Kałużna-Placzek

Gminny Turniej Wsi w Wilamowie
znane z lekkoatletycznych bieżni zastąpiły belki słomy.
Dodatkowe emocje wzbudziła również konkurencja
„Picie mleka przez słomkę”. O tym jak zacięta była to
rywalizacja najlepiej świadczyć może fakt, że ostatecznego
zwycięzcy nie dało się wyłonić. Pierwszym miejscem na
podium sprawiedliwie podzieliły się dwa, co ciekawe,
sąsiadujące ze sobą sołectwa: Wilamów i Lekaszyn.
Trzecie, a właściwie drugie miejsce w Gminnym Turnieju
Wsi przypadło reprezentacji Woli Przedmiejskiej.
Organizatorami tegorocznego turnieju wsi byli:
Burmistrz Miasta Uniejów, Rada Miejska w Uniejowie,
Rada Sołecka w Wilamowie, Rada Sołecka w Lekaszynie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowie, Szkoła
Podstawowa w Wilamowie, P.G.K. „Termy Uniejów” Sp.
z o.o. w Uniejowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Uniejowie.

foto - arch. Andrzej Sobczak

Pierwszego lutego br. w sali OSP w Wilamowie odbył
się Gminny Turniej Wsi pod patronatem Burmistrza Miasta
Uniejów. Celem organizowanej imprezy jest: zabawa
i spotkanie społeczności gminy Uniejów, prezentacja
umiejętności, wiedzy i uzdolnień mieszkańców.
W turnieju uczestniczyło osiem drużyn, reprezentujących
następujące sołectwa: Wielenin, Wilamów, Rożniatów
Kolonię, Rożniatów, Lekaszyn, Dąbrowę, Ostrowsko
oraz Wolę Przedmiejską.
Drużyny rywalizowały w dziesięciu konkurencjach:
„Bieg przez płotki”, „Poprzeczka”, „Reklama”, „Placki
ziemniaczane”, „Picie mleka”, „Oddzielenie grochu od
fasoli”, „Slalom rydwanem”, „Od ziarnka do ziarnka
uzbiera się miarka”, „Piłka na widłach” i „Kto najlepiej
wymiata”. Najwięcej emocji wzbudziła konkurencja
„Bieg przez płotki” na czas. Tym razem tradycyjne płotki

numer 1 / 45 / 2015
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Ferie 2015

foto - arch. Renata Skibińska

foto - MGOK Uniejów
foto - arch. Maria Pastwińska

Dla wszystkich dzieci, które spędzały tegoroczne ferie zimowe w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury oraz
Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie, przygotowano program, z którego każde dziecko mogło
wybrać propozycję dla siebie:
- poranki bajkowe dla lubiących filmy przygodowe i nie tylko;
- w krainie sztuki warsztaty rzeźbiarskie, na których dzieciaki poznawały sławnych rzeźbiarzy i ich prace oraz
tworzyły swoje własne „abstrakcyjne” dzieła z drutu;
- kreatywne dzieciaki to twórcze i wesołe zabawy: spotkanie z rycerzami z Akademii Rycerskiej; warsztaty
„Jak dawniej papier wytwarzano” ze Stowarzyszeniem Historyczno-Kulturalnym „Dworzanie”; czytanki, rymowanki
oraz rozbawianki, czyli z książką nie musi być nudno; do-re-mi – zabawy muzyczne; fotobudka – zajęcia na wesoło
- zimowe turnieje: dla rozśpiewanych „Zimowy Konkurs Karaoke”, dla lubiących ruch – Feryjny Turniej X-BOXA
oraz Turniej Tenisa Stołowego.
Wszyscy uczestnicy zajęć feryjnych uczestniczyli w specjalnym spotkaniu poświęconym bezpieczeństwu
w trakcie zimowego wypoczynku, w którym wzięli udział policjanci, strażacy i ratownicy.
Ferie zakończyły się Gminnym Festiwalem dla Dzieci i Młodzieży, w którym uczestniczyło 59 młodych
wokalistów.
Organizatorami ferii byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Uniejowie. Finansowe wsparcie: Urząd Miasta w Uniejowie, Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Uniejowie.
						
Aleksandra Kałużna-Płaczek
			
Beata Szymczak

Gry i zabawy podczas ferii w filii bibliotecznej w Rożniatowie Warsztaty z „Dworzanami”
pn. „Jak dawniej papier wytwarzano”

Karnawałowe kapelusze

Ferie zimowe w Wilamowie
Tegoroczne ferie zimowe w filii bibliotecznej w Wilamowie należały, jak zawsze, do udanych. Ze względu
na pogodę dzieci nie miały okazji ulepić bałwana, ale bałwanki i tak były i to bardziej trwałe, wykonane na bazie
butelki po wodzie sodowej.
Podczas innych zajęć dzieci zajmowały się wykonaniem kapeluszy na ostatkową zabawę. Z dużym zaciekawieniem przygotowały także grzybki-muchomorki. Wykonane prace mogły zabrać ze sobą do domu. Na
zdjęciach można zauważyć zadowolone buzie oraz efekty ich wysiłku. Jak oświadczyła jedna z mam, dzieci
z niecierpliwością wyczekiwały godzin zajęć w bibliotece i czekają już na kolejne.
Dzięki różnego rodzaju zajęciom najmłodsi mieszkańcy nie tylko mile i pożytecznie spędzają czas, ale mają
okazję poznać bliżej bibliotekę i jej księgozbiór.
									
Maria Pastwińska
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Kiedy życia minęło półwiecze

Joanna Wicherkiewicz

21 lutego 2015 roku Uniejów odwiedziły finalistki oryginalnego konkursu piękności, w którym
wartością nadrzędną jest piękno ukryte dla oka, gdzie aktywność życiowa, pasja i rozwój osobisty są
głównymi kryteriami współzawodnictwa.
Miss po 50ce” autorstwa Katarzyny Czajka. Specjalnie na
tę okazję grupa teatralna, działająca przy Uniwersytecie
III Wieku, zaprezentowała inscenizację utworu Agnieszki
Osieckiej pt: „Damą być”.
„Po raz kolejny utwierdziłam się w przekonaniu, że
działając wspólnie można góry przenosić, zamki zdobywać,
a nawet po wodzie chodzić w Termach Uniejów” –
podsumowała wizytę w Uniejowie Aleksandra Katarzyna
Ilnicka, doceniając walory miejscowości i kunszt
organizacyjny sprawców spotkania.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury, PGK „Termy Uniejów” i Towarzystwo
Przyjaciół Uniejowa.

foto - arch. Aneta Sowa

Kilkanaście uczestniczek Projektu Miss po 50ce,
wraz z pomysłodawczynią Katarzyną Czajka, w Sali
Rycerskiej uniejowskiego zamku zachęcały do udziału
w nowej edycji konkursu, którego celem jest „zwrócenie
uwagi na problemy odsunięcia, a często wręcz wykluczenia
zawodowego, odrzucenia, syndromu „pustego gniazda”,
spadku samooceny, które tak często dotykają właśnie
kobiety 50+. Jednocześnie uświadomienie im, że życie po
pięćdziesiątce nadal może mieć ogromną wartość, smak
i pazur (…)” – www.misspo50ce.pl.
Kolorytu spotkaniu dodały występy ambasadorek
projektu: śpiew – Małgorzata Grażyna Kurmin, monolog –
Wiesława Brzezina oraz promocja książki pt: „Zostać Miss.

Małgorzata Grażyna Kurmin – Miss Wytrwałości (współorganizatorka spotkania)

Aleksandra Kałużna – Płaczek

XII Gminny Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży
13 lutego 2015 r. odbył się XII Gminny Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży. Na scenie sali kominkowej Domu
Kultury, w światłach kolorowych jupiterów, zaprezentowała się rekordowa liczba uczestników. 51 młodych artystów
oceniła komisja w składzie: Bartosz Komajda, Jan Piaseczny, Marcin Jaśkiewicz. Jury zwracało szczególną uwagę na
dobór repertuaru do wieku uczestników, prezentację na scenie oraz ogólny wyraz artystyczny.
Po burzliwych obradach nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych:
- do lat 7: I – Aleksandra Gawrońska, II – Igor Koralewski, III – Dominika Kaźmierczak, wyróżnienia: Zuzanna Pacholczyk,
Magdalena Burska.
- 7-9 lat: I – Marianna Stefańska, II – Amelia Perkowska, III – Gracjan Madajski, wyróżnienie – Lidia Pająk.
-10-12 lat: I – Wiktoria Szczepuła, II – Vanessa Karcz, III – Wiktoria Królikowska, wyróżnienia: Wiktoria Zyntera, Julia
Zasada.
Gratulujemy młodym wykonawcom tego niezwykłego talentu!
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foto - MGOK Uniejów

Uczestnicy festiwalu otrzymali nagrody sfinansowane przez Urząd Miasta w Uniejowie oraz Miejsko-Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Uniejowie. Organizatorami festiwalu byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Uniejowie i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie.

7-9 lat – Marianna Stefańska

Jubileusz „W Uniejowie”
W siedzibie Izby Regionalnej Ziemi Uniejowskiej (20
lutego) miało miejsce niezwykłe spotkanie z okazji wydania
okrągłego, bowiem 60. numeru kwartalnika „W Uniejowie”
i jednocześnie 15-lecia publikacji Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa.
Pierwsze, specjalne wydanie „W Uniejowie” zostało
wydane w maju 1993 roku i składało się dosłownie z trzech
kolorowych kartek, na których informacje zostały spisane,
jak przystało na ówczesne możliwości, na maszynie
i odkserowane w ok. 400 egzemplarzach w uniejowskiej
szkole. Pierwsze elementy graficzne czasopisma, w tym
winieta, zostały wykonane przez Lecha Krajewskiego.
W piątkowym spotkaniu uczestniczyły – osoby, od
których zrodził się pomysł powstania pisma: były prezes
TPU – Dariusz Piotrowski, Andrzej Urbaniak i Marek
Jabłoński (współtwórcą tego wydania i pomysłodawcą
jego tytułu był również śp. Stanisław Urbaniak); pierwsza
Redaktor Naczelna – Barbara Pastorczak oraz obecna
redakcja: Prezes TPU – Urszula Urbaniak, Redaktor
Naczelny – Tomasz Wójcik, Małgorzata Charuba i Andrzej

10-12 lat – Wiktoria Szczepuła

Marta Pokorska
Zwoliński, drukarz – Krzysztof Piotrowski, fotograf –
Ryszard Troczyński oraz osoby wspierające piórem i finansowo wydawanie kwartalnika.
Jubileusz stał się okazją do przypomnienia przez
pomysłodawców narodzin pisma, trudnych początków jego
wydawania, kolejnych etapów jego ewaluacji, aż do chwili
obecnej, czyli wydania 60. numeru. Po chwilach wspomnień
nadszedł czas na poinformowanie uczestników o ustąpieniu
z funkcji Redaktora Naczelnego – Tomasza Wójcika (złożył
rezygnację w listopadzie ub.r.) i zastąpienia go przez
Andrzeja Zwolińskiego. Z tej okazji nowemu Redaktorowi
życzymy samych sukcesów, satysfakcji z pełnienia nowej
funkcji oraz lekkiego pióra, a dotychczasowemu dziękujemy
za ogromny trud pracy i wysiłek włożony w ukazywanie się
pisma do chwili obecnej.
W imieniu Samorządu Miasta i Gminy Uniejów
życzymy całej Redakcji kolejnych literackich i edytorskich
sukcesów, okrągłych rocznic, aby nasza historia, tak
jak dotychczas, ożywała i była utrwalana w pamięci
Czytelników „W Uniejowie”.

foto - arch. Ryszard Troczyński/UM Uniejów

I miejsce w kategorii: do lat 7 – Aleksandra Gawrońska
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Marta Tomaszak
Zakończona czwarta edycja treningów karate                                         
„Wielopłaszczyznowa stymulacja poprzez treningi karate”
Od sierpnia do grudnia 2014 r. podopieczni czepowskiego
domu uczestniczyli w regularnych treningach karate.
Celem zasadniczym zadania publicznego było: nabywanie,
rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do
samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych
i osób z autyzmem poprzez uczestnictwo w treningach karate.
Treningi odbywały się zgodnie z zasadami i pryncypiami
karate oraz z zachowaniem odpowiednich metod szkolenia.
Każda część treningu kształciła odpowiednie cechy:
psychiczne, fizyczne i zdolności motoryczne. Hipoteza
dotycząca zmian w sposobie funkcjonowania dotyczyła
wypracowania u uczestników skutecznych mechanizmów
adaptacyjnych optymalizujących ich funkcjonowanie oraz
rozbudowy inwentarza kompetencji interpersonalnych.
Zakładane cele były realizowane w czasie systematycznych
zajęć z zakresu psychoedukacji i treningów karate.
Wskazane metody terapii poprzez trening karate
to nowatorskie w Polsce metody pracy z osobami
niepełnosprawnymi. Sprawdzają się one poza granicami
naszego kraju (w USA, Japonii i wielu innych krajach).
Trener, który prowadził zajęcia, był uczestnikiem szkolenia w USA, gdzie nabył wiedzę i praktykę dotyczącą
pracy z osobami upośledzonymi, chorymi i starszymi
poprzez trening karate. Jego doświadczeniem jest także
przeprowadzenie treningów podczas realizacji projektów:
„Nowa Szansa” w 2011 r., „Moje karate” w 2012 r. oraz
„Karate Moją Szansą” w 2013 r., które zakończyły się
pełnym sukcesem terapeutycznym.
Doświadczenia płynące z poprzednich projektów
pozwoliły zdobyć i usystematyzować formę terapii osób
niepełnosprawnych poprzez trening karate i innych sztuk
walki. Pozwoliło to na stworzenie nowego sposobu terapii,

a w przyszłości może pozwoli stworzyć program kursu
dla instruktorów karate, przygotowującego ich do pracy
z osobami niepełnosprawnymi.
W ramach projektu przeprowadzone zostały 2 spotkania
po 1,5 godziny z psychologiem, który przeprowadził cykl
zajęć psychoedukacyjnych, ostatecznie
decydujących
o udziale w kluczowych zadaniach projektowych. Treningi
karate odbywały się 2 razy w tygodniu. Zorganizowano
dwie wizyty studyjne: pierwsza w Centrum Japońskich
Sportów i Sztuk Walki Dojo w Starej Wsi – beneficjenci
zwiedzili obiekt, wzięli udział w wszechstronnym treningu,
poprowadzonym przez trenera Japońskich Sportów i Sztuk
Walki Dojo; druga na zakończenie projektu, podczas której
beneficjenci uczestniczyli w corocznym Gwiazdkowym
Turnieju Karate, organizowanym przez Centrum Promocji
Sportu i Rekreacji „DRAGON” w Poddębicach.
Wsparcie finansowe na to zadanie stowarzyszenie
otrzymało w wyniku konkursu ofert, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.

UNIEJOWSKIE STRONY

45

foto - arch. Uniejowska Akademia Futbolu
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Uniejowska Akademia Futbolu
Działająca w Uniejowie od października
2014 roku szkółka piłkarska zrzesza 104 młodych
adeptów piłki nożnej. Pomysłodawcą tego typu
szkolenia dzieci na terenie Uniejowa jest Piotr
Kozłowski, pierwszy trener Ewy Pajor – najlepszej
piłkarki Mistrzostw Europy 2013 r. Obecnie
akademia prowadzi zajęcia w trzech szkołach:
Uniejowie, Wieleninie i Dąbiu (woj. wielkopolskie).
Młodzieżą zajmują się trenerzy: Piotr Kozłowski,
Tomasz Bartosik i Piotr Woźniak – trener bramkarzy.
Dzieci są podzielone na grupy wiekowe. Każdy
rocznik trenuje w swojej grupie, max 15-osobowej.
Dodatkowo najzdolniejsi tworzą reprezentację, która
reprezentuje UAF w turniejach. Dzięki współpracy
z PGK „Termy Uniejów” dzieci mogą korzystać
z darmowych kąpieli w uniejowskich basenach. Ideą
szkolenia małych dzieci w Uniejowie jest ogólne
przygotowanie motoryczne i techniczne do gry
w piłkę nożną w MGLKS Termy Uniejów/
Ostrowsko. UFA rozpoczyna pracę z dziećmi na
poziomie przedszkola i prowadzi rozwój sportowy
dziecka do klasy IV szkoły podstawowej.
Akademia organizuje turnieje wewnętrzne,
w których uczestniczą wszyscy podopieczni.
Pierwszy z nich odbywa się w przerwie bożonarodzeniowej na hali Zespołu Szkół w Uniejowie,
a drugi w Dzień Dziecka na boiskach trawiastych

im. W Smolarka w Uniejowie. Wówczas wszyscy
otrzymują pamiątkowe medale ufundowane przez
firmę OLIMPIKO oraz ciepły posiłek, którego
sponsorem są „Termy Uniejów”.
UAF organizuje również coroczne spotkania
z wybitnymi piłkarzami. Spotkanie z cyklu
„Z ORŁEM NA PIERSI” to poznanie wybitnego
Reprezentanta Polski. W tym roku gościliśmy Jacka
Krzynówka, który spotkał się z dziećmi, poprowadził,
krótki trening oraz zagrał mecz towarzyski.
Młodzi piłkarze reprezentują Uniejów również
w turniejach organizowanych w innych miastach.
W tym sezonie UAF uczestniczył w trzech turniejach
wyjazdowych w: Warszawie, Łodzi i Łęczycy.
Ponadto duże zaangażowanie rodziców sprawiło, że
akademia wspólnie z miejscowym klubem organizuje
turnieje, na które zaprasza najlepsze zespoły.
Jest to cykl turniejów o „Termalny Puchar
Burmistrza Miasta Uniejów” TERMY CUP Uniejów
2016 dla roczników 2004, 2005, 2006 i 2007,
trenujących w Uniejowskiej Akademii Futbolu.
Dzieci, rodzice i trenerzy dziękują Burmistrzowi
Józefowi Kaczmarkowi, Prezesowi PGK TERMY
Uniejów – Marcinowi Pamfilowi, dyrektorom szkół,
w których odbywają się zajęcia, za stworzenie
dogodnych warunków do rozwoju sportu w gminie
Uniejów.
				

Mirosław Madajski
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Klub Karate Bassai spędzał ferie aktywnie!

Maja Ostrowska

foto - arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

Ferie to czas odpoczynku od szkolnych obowiązków, ale karatecy Uniejowskiego Klubu Karate zdecydowanie
woleli aktywny wypoczynek. Jeden z wolnych dni spędzili na szkoleniu w plenerze, zorganizowanym przez trenerkę Maję
Ostrowską. Śnieg, słońce i sportowe wyzwania czekały na karateków, którzy zaczęli trening od biegu do wskazanego
punktu. Tam, podzieleni na dwuosobowe zespoły, walczyli nie tylko z własnymi słabościami, ale i ze słabościami partnera.
Musieli bowiem jako zespół wykonać zadanie, wspierać się i pomagać sobie, a jeśli nastała taka konieczność – wyręczyć
partnera. Po ćwiczeniach ulepili bałwana i zasiedli do ogniska. Po zjedzeniu kiełbasek czekała ich jeszcze bitwa na
śnieżki i bieg do klubu, gdzie zakończył się trening. Mimo zmęczenia wszyscy zawodnicy zgodzili się, że kilkugodzinny,
plenerowy i aktywny wypoczynek to najlepszy sposób na spędzenie wolnego dnia od szkoły.
Turniej Małego Karateki 2015
Kolejny raz w Uniejowie staną do rywalizacji
najmłodsi karatecy z całej Polski podczas IV edycji
Turnieju Małego Karateki. 30 maja (sobota) na hali
Zespołu Szkół zaplanowany został sportowy Dzień
Dziecka.
Już dziś serdecznie zapraszamy!

Otwarty Gminny Strażacki Turniej Tenisa Stołowego

Jacek Świątczak

21 lutego br. rozegrany został Otwarty Gminny Strażacki Turniej Tenisa Stołowego. Na hali sportowej Zespołu Szkół
w Uniejowie rywalizowało między sobą 19. zawodników, w tym 1 kobieta. Po kilkugodzinnych zmaganiach
wyłoniono zwycięzców, których nagrodzono pucharami, nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.
Klasyfikacja w poszczególnych kategoriach przedstawia się następująco:
- klasy I-III – Szkoła Podstawowa (chłopcy): I – Bartłomiej Adamczyk, II – Szymon Wojech,
- klasy IV-VI: I – Damian Tarcz, II – Mateusz Napieraj,
- gimnazjum: I – Bartosz Bednarkiewicz, II – Maciej Grubski, III – Jakub Dudziński,
- 17 - 40 lat (kobiety): I – Aleksandra Adamiak,
- 17 - 40 lat (mężczyźni): I – Jakub Chaberski, II – Mateusz Leśniewski, III – Tomasz Miśkiewicz,
- powyżej 40 lat (mężczyźni): I – Piotr Płuciennik.
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foto - arch. Andrzej Sobczak

>>> Otwarty Gminny Strażacki Turniej Tenisa Stołowego

Uroczystego wręczenia nagród dokonali przedstawiciele organizatorów turnieju: Piotr Majer, Piotr Kozłowski – Radny Powiatu Poddębickiego oraz pani Marianna Grubska i Teresa Łuczak – Radne Rady Miejskiej w Uniejowie.

foto - arch. Piotr Michałowski

Organizatorami turnieju byli: Urząd Miasta w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów”, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Uniejowie, Zespół Szkół w Uniejowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Uniejowie.

Zagłębie Lubin – Warta Poznań

Treningi ekstraklasy z termalną energią

Zbigniew Kuglarz

Podczas pobytu w Uniejowie zespoły te rozegrały sparingi, które
przyciągnęły grono kibiców. Wszystkie mecze przeprowadzone były na
naturalnej trawie podgrzewanej wodą termalną. Drużyny miały do swojej
dyspozycji boiska, halę wraz z siłownią oraz baseny termalne, gdzie mogły
zrelaksować się po intensywnych treningach i sparingach.
Cracovia Kraków rozegrała trzy gry kontrolne z: Dolcanem Ząbki
(1 liga) z wynikiem 1:1, Jagielonią Białystok (ekstraklasa)1:2, Podbeskidziem Bielsko – Biała (ekstraklasa) 3:1.
Zagłębie Lubin przeprowadziło cztery gry kontrolne z Podbeskidziem
Bielsko – Biała z wynikiem 0:1,Wartą Poznań (3 liga) 3:0, Rakowem
Częstochowa (2 liga) 1:4, Wiktorią Września (3 liga) 2:0.
Drużyny wyjechały z Uniejowa bardzo zadowolone, a potwierdzeniem
tego są rezerwacje kolejnych obozów sportowych latem.
Zimą na boiskach w Uniejowie odbywają się sparingi drużyn
z niższych lig, także miejscowego klubu MGLKS Termy Uniejów/
Ostrowsko. Rozgrywane mecze naszego klubu można zobaczyć na stronie
internetowej: www.mglks.pl.

foto - arch. UM Uniejów

W okresie zimowym w Uzdrowisku Termalnym Uniejów na Kompleksie Boisk Sportowych im. Włodzimierza
Smolarka odbyły się obozy sportowe klubów: Cracovi Kraków (ekstraklasa) i Zagłębia Lubin (1 liga). Drużyny nocowały
w Domu Pracy Twórczej.

Cracovia Kraków – Dolcan Ząbki
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Uniejów chce zmienić przynależność terytorialną i przenieść się z powiatu poddębickiego
do powiatu łęczyckiego. W naszym kraju wiele gmin przechodzi przez podobne zmiany
administracyjne.

Poproszę inny Powiat
Obecny trójstopniowy podział administracyjny w Polsce obowiązuje od 1 stycznia 1999 roku. Od II wojny
światowej zmieniał się on także w 1946, 1950, 1957 i 1975 roku. Aktualnie mamy 16 województw, 380 powiatów
i 2479 gmin. Powiaty podzielone są na 66 miast na prawach powiatu (gmina o statucie miasta, wykonująca zadania
powiatu) i 314 powiatów zwanych potocznie „ziemskimi”, skupiających od kilku do kilkunastu sąsiadujących ze
sobą gmin. Powiat wykonuje zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: infrastruktury społecznej
(np. edukacja publiczna, ochrona zdrowia), technicznej (np. transport i drogi publiczne), porządku i bezpieczeństwa
publicznego (np. ochrona przeciwpowodziowa), ładu przestrzennego i ekologicznego (np. geodezja, kartografia).
Dokonanie idealnego podziału na województwa i powiaty całego kraju przez grupę osób, którym
towarzyszyły przetargi polityczne nie było możliwe. Dlatego, mimo że w 2001 roku Parlament uznał, że nowy
podział terytorialny państwa spełnia założenia reformy administracji publicznej Sejm jednocześnie stwierdził,
że część powiatów jest zbyt słaba ekonomicznie i mało efektywna. Senat natomiast pozostawił możliwość, wręcz
konieczność, wspierania inicjatyw zmierzających do racjonalizacji podziału terytorialnego kraju na powiaty.
Ustawa o samorządzie powiatowym wskazuje procedury i możliwości do takowych zmian, których autorami
i inicjatorami mogą być sami mieszkańcy poszczególnych terenów. Jeżeli mieszkańcy danej gminy uznają
w konsultacjach społecznych, że względy historyczne, geograficzne, komunikacyjne czy gospodarcze przemawiają
za przynależnością tej społeczności do innego Powiatu, to Rada Gminy przygotowuje w tej sprawie odpowiednią
uchwałę. Następnie uchwałę o chęci przyjęcia danej Gminy sporządza Rada Powiatu. Ostateczną decyzję podejmuje
Rząd poprzez stosowne rozporządzenie.
***
Jak dowiedzieliśmy się od z-cy dyrektora Departamentu Administracji Publicznej w Ministerstwie
Administracji i Cyfryzacji – Szymona Wróbla w naszym kraju w ostatniej dekadzie wyłączono, np.: z powiatu
olkuskiego gminę o statusie miasta Sławków i włączono do powiatu będzińskiego, z powiatu jasielskiego wyłączono
gminę Szerzyny i włączono ją do powiatu tarnowskiego, z powiatu grójeckiego wyłączono gminę Tarczyn
i włączono do powiatu piaseczyńskiego, z powiatu krasnostawskiego wyłączono gminę Rejowiec i włączono do
powiatu chełmskiego.
Z początkiem 2015 roku miasto na prawach powiatu Zielona Góra zostało połączone z gminą Zielona Góra.
Mieszkańcom gminy zaoferowano podwojenie kursów autobusów i zrównanie cen biletów, obniżenie podatków od
nieruchomości i podatku rolnego oraz przeprowadzenie w ciągu 5 lat inwestycji o wartości co najmniej 100 mln zł.
W przypadku Władysławowa dokonała się zmiana granic administracyjnych miasta i statutu z gminy miejskiej na
miejsko-wiejską. W naszym kraju zniesiono także 59 nazw miejscowości na terenie 38 powiatów. Rada Ministrów
nie przeprowadza zmian w zakresie ustalania granic gmin, ich dzielenia czy łączenia, jeżeli dochody podatkowe
na mieszkańca gminy po zmianach byłyby niższe od najniższych dochodów ustalonych dla poszczególnych gmin
zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
***
W nowej ustawie o samorządzie gminnym dużo miejsca poświecone jest tworzeniu związków powiatowogminnych, które mogłyby realizować zadania komplementarne na szczeblu gminnym i powiatowym, np. w zakresie
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komunikacji. Podstawy ustroju takiego związku oraz procedury jego tworzenia określić ma nowelizowana ustawa
o samorządzie powiatowym. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji uważa, że kluczem do wzmocnienia potencjału
polskich samorządów jest przede wszystkim współpraca między nimi.
***
O komentarz w sprawie zmian przynależności terytorialnej gminy do innego powiatu poprosiliśmy
specjalistów od prawa samorządowego.
Dr Piotr Sitniewski (Fundacja JAWNOSC.PL), kierownik projektu jawnoscsamorzadu.pl powiedział:
„Reforma samorządowa jaka została przeprowadzona na początku lat 90-ych oraz kontynuowana w 1998 r., kiedy
wprowadzono szczebel powiatu i województwa samorządowego przez wielu uznawana jest za ogromny sukces.
I to prawda. To jest ogromny sukces nas wszystkich. Reaktywacja samorządu lokalnego w Polsce po prawie 40 latach
faktycznego jego nieistnienia wyzwoliła ogromną aktywność społeczną. Staliśmy się prawdziwie gospodarzami
w naszych wsiach, miastach, powiatach i województwach. Sukces Polski w tym zakresie często wskazywany jest
jako wzorzec, z którego korzystają kraje planujące zreformować swój ustrój administracyjny.
Europejska Karta Samorządu Lokalnego określa samorząd lokalny jako prawo i zdolność społeczności
lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych
na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców. W tym dokumencie prawa międzynarodowego
szczególnie wyróżniony został zapis mówiący o niezaprzeczalnym prawie obywateli do uczestnictwa w kierowaniu
sprawami publicznymi na szczeblach lokalnych, jako o podstawie funkcjonowania demokratycznego społeczeństwa.
Istotą samorządu terytorialnego jest przekazanie mieszkańcom możliwości współdecydowania o kierunkach
działań i warunkach rozwoju lokalnego. I w tym właśnie duchu należy odczytywać dążenie lokalnych społeczności
do dokonania zmian terytorialnych, polegających za zmianie przynależności terytorialnej. Rzeczą absolutnie
podstawową w tym zakresie jest danie mieszkańcom możliwości wypowiedzenia się w tym zakresie, prowadząc
uczciwą i bezstronną w tym zakresie szeroką kampanię informacyjną. Trzeba bowiem jasno sobie powiedzieć,
że zmiany te nie dla wszystkich muszą oznaczać zmiany na lepsze, a i zmiany pozytywne w różnym stopniu odnosić
się będą do rożnych grup społecznych. Pozostaje zatem życzyć władzom lokalnym, by prowadziły obiektywną,
bardzo szeroko zakrojoną kampanię informacyjną, pozwalającą każdemu na zapoznanie się z wszystkimi aspektami
planowanych zmian terytorialnych.”
Mec. Maciej Kiełbus, Kancelaria Prawna Dr Krystian Ziemski & Partners w Poznaniu:
Podział terytorialny kraju pomimo swojej stabilności nie ma charakteru absolutnie trwałego i może ulegać
zmianom, mającym zarówno charakter odgórny (inicjowany i przeprowadzany przez ustawodawcę), jak i oddolny
(inicjowany na wniosek poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego czy ich mieszkańców). Obchodzony
w tym roku jubileusz 25-lecia funkcjonowania reaktywowanego samorządu terytorialnego w Polsce skłania do
pogłębionej refleksji i dyskusji w tym zakresie. Dotyczą one z jednej strony dobrowolnego łączenia się gmin, czego
najlepszym przykładem jest trwający obecnie proces połączenia Miasta Zielona Góra z gminą wiejską Zielona
Góra. Z drugiej strony w wielu miejscach trwają dyskusje o zmianie granic poszczególnych jednostek samorządu
terytorialnego, w tym powiatów. Analizując obecnie obowiązujące przepisy oraz procedowane w parlamencie
projekty należy wskazać, iż ustawodawca nie planuje podejmowania w tym zakresie działań „odgórnych”. Inicjatywa
należy zatem do mieszkańców poszczególnych gmin i powiatów. Muszą oni jednak pamiętać o płynącej z art. 15
ust. 2 Konstytucji RP zasady, iż podział terytorialny państwa musi uwzględniać więzi społeczne, gospodarcze lub
kulturowe oraz zapewniać jednostkom samorządu terytorialnego zdolność wykonywania zadań publicznych.
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W produkcji energii ze źródeł odnawialnych najwięcej nowych technologii opartych jest na procesie przetwarzania biomasy.

Ile kasy z biomasy?
Najpowszechniejszym procesem wykorzystującym
biomasę, głównie słomę, zrębki drzewne i rośliny energetyczne, jest jej spalanie w specjalnych kotłach. W Akademii Górniczo – Hutniczej trwają prace nad biowęglem
czyli mieszanką tradycyjnej roślinnej biomasy z miałem
węglowym. Z uwagi jednak na coraz szersze spektrum
różnorodnych substratów, takich jak pozostałości rolnicze,
zwierzęce, spożywcze czy odpady komunalne, najszybciej
rozwijają się technologie ich zgazowania.
W elektrociepłowniach biomasę spala się w specjalnym kotle. Wartość energetyczna tego procesu spalania zależy od rodzaju surowca, ale i samej technologii spalania.
Najlepsze efekty osiąga się, gdy biomasa jest dodatkowo
rozdrobniona.
- „ Przyszłość to biomasowe paliwo mikropyłowe,
gdzie jedna cząstka ma rozmiar 50 mikronów” zapewnia
nas Prezes firmy EgoVita, Krzysztof Pawlak. „Sieczkę
słomy wprowadza się w przestrzeń pomiędzy dwoma rotorami. Wirują one z prędkością dźwięku, dlatego surowiec
rozdrabniają w drobny pył. Tak powstałe paliwo może zasilać silniki tłokowe i turbinowe produkujące energię elektryczną. W zakładzie firmy EgoVita w Tarczynie proces
mikronizacji wykorzystywany jest z kolei do produkcji
błonnika z surowców roślinnych” – dodaje Prezes.
Innym przykładem wykorzystania biomasy nie jest
jej spalanie, ale zgazowanie. W procesie fermentacji beztlenowej powstaje wówczas biogaz, który może zastąpić
gaz ziemny przy produkcji na przykład energii elektrycznej przez turbiny gazowe. Tutaj też bardzo duże znaczenie
ma rodzaj surowca czyli substratu, ale i jego odpowiednie
rozdrobnienie i ujednolicenie. Wykorzystuje się do tego
w nowoczesnych biogazowniach urządzenia zwane homogenizatorami i blenderami. Do dalszego rozbicia błon komórkowych i uzyskania cząsteczek wielkości kilku mikrometrów służą mikronizery. Zwiększa się wówczas aktywna
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powierzchnia substratu co powoduje skrócenie fermentacji
i zwiększenie jej wydajności. W celu uniknięcia emisji zapachów zużyte powietrze zostaje odessane i oczyszczone
w filtrach biologicznych.
-„ Bez substratów nie ma co myśleć o biogazowi, dlatego pierwszy krok to analiza substratów, które są dostępne
w okolicy. Nie słyszałem jeszcze o inwestycji samej tylko
gminy w biogazownię, ale pojawiają się już propozycje tzw.
spółdzielni energetycznych, inwestujących w różne odnawialne źródła energii na terenie kilku gmin” – powiedział
nam Paweł Kosiński z firmy Bioalians, specjalizującej się
w doradztwie inwestycyjnym w biogazownie.
Każda biogazownia komunalna, oprócz niepodważalnych korzyści ekologicznych, daje także dużo argumentów
ekonomiczno-społecznych. Przede wszystkim poprzez produkcję na potrzeby własne, zapewnia bezpieczeństwo energetyczne gminy. Zostają także obniżone koszty wytworzenia
energii elektrycznej i cieplnej oraz możliwość wspomożenia
lokalnej sieci cieplnej. W związku z obsługą urządzeń i uprawą substratów powstają nowe miejsca pracy. Gdy już biomasa nie fermentuje i nie wytwarza biogazu staje się źródłem
naturalnego nawozu. Ciekawym rozwiązaniem staje się wykorzystanie jako substrat biomasy wodnej czyli glonów. Do
jej produkcji w specjalnych reaktorach potrzebna jest ciepła
woda, energia słoneczna i dwutlenek węgla np. z elektrociepłowni. Idealnym rozwiązaniem dla gminnych biogazowi
natomiast nie jest uzależnienie się od cen i dostaw substratu,
ale pozyskiwanie biogazu z wysypiska śmieci i ścieków komunalnych. Dodatkowo zastosowanie w oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Górniczej ultradźwiękowego systemu dezintegracji osadu ściekowego spowodowało wzrost produkcji
biogazu o 30 %. Tymczasem Sokołów Podlaski zainwestował około 4 mln zł w instalację utylizacji gazu wysypiskowego. Przy produkcji 1 mln m3 gazu rocznie, okres amortyzacji
wyniesie około 5 lat.

Ryszard Troczyński

Tak mi się szczęśliwie trafiło, że dostałem się do sanatorium w Krynicy Górskiej w środku lata. Każdy wie, że to piękne miejsce z wieloletnimi tradycjami. My, mieszkańcy Uniejowa powinniśmy podglądać takie kurorty, ponieważ dopiero
raczkujemy. Mamy tę przewagę, że jesteśmy nowocześni, że się rozwijamy, że możemy się uczyć na błędach innych.
W uzdrowiskach o wieloletniej tradycji organizowane są tzw. potańcówki w każdym lokalu i odbywają się one codziennie. Jeden muzyk – człowiek orkiestra bawi ludzi od 19.00 do 22.00. Potańcówki te traktowane są jako ważna część
terapii. Kuracjusze stają się na tych mini imprezkach młodsi, samotni natomiast poznają nowych partnerów.
A czego brakuje w Uniejowie? – np. małego kameralnego kina 3D, tanich kawiarenek, gdzie można by się
spotkać i nawiązać nowe znajomości, artystów ulicznych,
wystaw artystycznych, malarzy, kuglarzy, muzyków, tan-

cerzy, wszelkiej maści animatorów kultury. Na basenach
spędzimy trochę czasu, trochę na zabiegach, a co poza tym?
Jeśli chcemy dołączyć do elity, to musimy o tym pomyśleć.
To nie tylko zadanie dla władz miasta, ale także dla właś-
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cicieli lokali gastronomicznych, hotelików, kwater, oni też
muszą pomyśleć o uatrakcyjnieniu pobytu kuracjuszom,
wczasowiczom, turystom, aby ich zatrzymać u nas jak
najdłużej. Nocleg to za mało, a więc potrzebne jest zapewnienie atrakcji np. w postaci możliwości grillowania, posłuchania muzyki, placu zabaw dla dzieci, dostępu do Internetu oraz bezpiecznego parkingu. Wycieczki po okolicy,
spływy po rzece, wędkowanie, podobnych atrakcji można
wymyśleć mnóstwo, wszystko zależy od naszej inwencji.
Im więcej atrakcji, tym więcej chętnych. Mile widziane
byłyby też wycieczki autokarowe do: Łodzi, Kłodawy,
Świnic, Łęczycy, Lichenia itp. – a to już zadanie dla przewoźników. Przydałaby się też jakaś stała impreza, która

jeszcze bardziej rozsławiłaby Uniejów, typu festiwal np. jak
w Mrągowie.
W każdym kurorcie jest mnóstwo straganów z pamiątkami, regionalnymi smakołykami, ekologicznym jedzeniem,
zakąską i przetworami. Skupiamy się na wielkich rzeczach,
inwestycjach, infrastrukturze – to dobrze, ale nie zapominajmy o tworzeniu atmosfery kurortu uzdrowiska. To zależy
także od drobiazgów, kompleksowej obsługi naszych gości,
od życzliwości ze strony mieszkańców, chęci uatrakcyjnienia
pobytu u nas.
Idealnie byłoby, gdyby każdy kuracjusz czy turysta
z ogromnym żalem opuszczał Uniejów.

Nie do końca odkryty talent…

Ryszard Troczyński

foto - arch. R. Troczyński

…to Łukasz Pawlak, mieszkaniec Uniejowa z ulicy Targowej. Zacznijmy jednak od początku. Łukasz urodził się
w Poznaniu w 1982 roku i w tym samym roku przywędrował do Uniejowa. Już w szkole podstawowej okazało się, że ma
talent do rysunku, że lubi to robić.

Po podstawówce chciał zdawać do szkoły średniej,
gdzie mógłby kształcić się w tym kierunku. Rodzice uznali jednak, że lepiej będzie jak otrzyma bardziej konkretny zawód i posłali go do technikum gastronomicznego.
Ukończył szkołę bez przekonania, „po łebkach”, ponieważ cały czas czuł, że to nie dla niego. Chciał być artystą,
rysownikiem, grafikiem, plastykiem. Zdał jednak maturę
i przekonał rodziców do tego, aby mógł spróbować sił
w Studium Techniki Teatralno – Filmowej w Łodzi. Tam
uczył się malarstwa, rzeźby, fotografii i to były najlepsze
lata jego życia. Następnie zdawał dwa razy na Łódzką Filmówkę na Wydział Animacji, niestety bez skutku. Ale jak
sam twierdzi, ten kierunek mu nie pasował. Na studia nie
poszedł również z powodów rodzinnych i finansowych.
Musiał podjąć pracę. Rozpoczął ją w Teatrze Wielkim w
Łodzi, gdzie malował dekoracje do widowisk teatralnych.
Następnie pracował w MGOK w Uniejowie. Teraz jest
tzw. wolnym strzelcem. Podejmuje się zleceń do reklam,

a latem rysuje przed zamkiem portrety turystom i kuracjuszom. Jednak jego ulubionym tematem jest: kobieta, fantastyka inspirowana horrorami, muzyka rockowa (tzw. metal
– ciężki rock). Dla szarego odbiorcy rysunki te mogą się
wydać trochę dziwne, straszne, a nawet mroczne. Ale sztuka jest tak różnorodna, zaskakująca i jednocześnie piękna.
Pan Łukasz rysuje Robocopa, diabła, Spidermana,
ale również piękne kobiety i bardzo realistyczne portrety.
Nie jestem fachowcem, jestem jednak przekonany, że to
utalentowany artysta, że się rozwija i kiedyś będzie odnosił
wielkie sukcesy. Wystawiał już swoje dzieła – rysunki, komiksy na międzynarodowych festiwalach. Może doczekamy się wystawy w Uniejowie w – MGOK, TPU lub Domu
Pracy Twórczej. Będę go do tego namawiał.
Dobrze by było, aby jego twórczość poznało jak najszersze grono miłośników sztuki. Jak to dobrze, że mamy
kogoś takiego w Uniejowie, bo Uzdrowisko bez „ulicznych” artystów jest niekompletne…
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Podróż od źródeł do ujścia Warty

Maciej Boiński

jak nazywam takie miejsca, są odpowiednie na chwilę przemyśleń
i zachwytu nad pięknem przyrody.
Proponuję, aby w tym miejscu postawić ławeczkę, by więcej osób mogło
nacieszyć oczy takim widokiem, tym
bardziej, że po wale przeciwpowodziowym biegnie szlak rowerowy.
Dziękuję włodarzom Uniejowa
za możliwość bezpłatnego skorzystania z części atrakcji tej miejscowości.

foto - arch. Maciej Boiński

Od kilku lat pasjonuję się fotografią i pieszymi wędrówkami na łonie natury. To właśnie Dolina Noteci urzekła mnie swoim pięknem. Najpierw wędrówki były jednodniowe, później dwudniowe. W końcu postanowiłem podjąć się dużego wyzwania i przejść wzdłuż, od źródeł do ujścia, całą rzekę
Noteć. Udało mi się to w styczniu 2014 roku, po 23-dniowej wędrówce, śpiąc
wszystkie noce w namiocie. Podczas tej wyprawy zdecydowałem się rozwijać
swoją pasję, zwrócić uwagę na rzeki. Dlatego też postanowiłem przejść rzekę
Wartę. Na początku tego roku rozpocząłem marsz i po 42 dniach wędrówki udało mi się osiągnąć swój cel. Jednym z ciekawszych dni wędrówki był
nocleg w Uniejowie, na terenie Zagrody Młynarskiej, gdzie rozbiłem swój
namiot. Wspomniane miejsce jest bardzo ciekawe. Budynki znajdujące się
tam tworzą zagrodę, która przeniosła mnie o parę wieków wstecz. Do tego
karczma z wyśmienitym jedzeniem… Wieczorem miałem możliwość zrelaksować się w uniejowskich termach. Wieczorny spacer po zamku również
zostanie na długo w mojej pamięci. Nie było mi jednak dane nacieszyć się
wszystkimi atrakcjami tej miejscowości, gdyż wcześnie rano ruszyłem dalej
wzdłuż Warty. Ledwo zacząłem wędrówkę lewym brzegiem Warty, dokładnie
lewym wałem przeciwpowodziowym, a natknąłem się na przepiękne miejsce.
Z wału widoczna była naturalna sadzawka z kilkoma przewróconymi drzewami obrośniętymi mchem, których człowiek nie wykorzystał jako drewno
opałowe. Choć nie miałem tego w planie, to zrobiłem sobie tam dłuższą przerwę, gdyż małe uroczyska,

foto - arch. UM Uniejów

Maciej Boiński
wiek: 35 lat
zamieszkały: Nakło nad Notecią
zawód wykonywany: majster robót budowlanych
dzieci: sześcioletnia córka Zuzanna
żona: Magdalena
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Jan Szymczak

W sprawie „okrągłego kształtu wielkiego szańca”
w zamku w Uniejowie z 1556 r.
Na łamach „Uniejowskich Stron” w 4 (44) numerze
z 2014 r. (s. 72-74) ukazał się artykuł Zbigniewa
Pastwińskiego pt. Arsenał zamku uniejowskiego w świetle
lustracji z 1556 roku, w którym przedstawił koncepcję
istnienia „okrągłego kształtu wielkiego szańca” w jego
obwodzie warownym. Swoją hipotezę oparł na interpretacji
fragmentu spisanej w 1556 r. w języku łacińskim rewizji
arcybiskupiego zamku w Uniejowie przez księdza kanonika Jana Kokalewskiego, ekonoma dóbr kościelnych
arcybiskupstwa gnieźnieńskiego w okresie rządów
arcybiskupa Mikołaja Dzierzgowskiego1. Wróćmy więc
do źródła, aby prześledzić ten zapis i skonfrontować go
z podniesioną w artykule sprawą ewentualnego okrągłego
szańca. Ważna jest też kolejność opisywanych zabudowań
i przedmiotów.
Po scharakteryzowaniu ogólnej bryły zamku, znajdujących się w nim pomieszczeń mieszkalnych oraz
w jego obrębie zabudowań gospodarczych i innych,
przedstawiono stan jego fortyfikacji, czyli propugnaculum.
Wymieniono więc podwójne blanki: zewnętrzne i wewnętrzne, zresztą kunsztownie i solidnie wymurowane,
pokryte ozdobną dachówką na koszt wspomnianego wyżej
arcybiskupa, a następnie wysoko wznoszącą się wieżę
z prowadzącymi na jej szczyt drewnianymi szczeblami lub
raczej schodami2. Na tym kończy się opis samego zamku
uniejowskiego, gdyż inne jego elementy obronne – jak
fosa – i zabudowania – jak przygródek – zostały omówione
na końcu rewizji. W opisie samych fortyfikacji zamku nie
ma zatem informacji o jakimś okrągłym szańcu!
Po opisie fortyfikacji zamkowych czytamy: „Habet
idem castrum tria tormenta bellicalia” (tj. Ma ten zamek
trzy machiny/przyrządy wojenne), po czym następuje
interesujący nas fragment: „globos ad instar magni
pugnaculi”, przetłumaczony przez autora artykułu
jako „okrągłego kształtu wielki szaniec”. Dosłowne
tłumaczenie tego fragmentu jednak brzmi: „kul na kształt
wielkiego szańca” (tłum. JSz). Zwróćmy także uwagę na
kontekst, w którym pojawia się ten fragment. W rewizji
pisarz zachował pewien porządek logiczny opisu, że
przypomnę: zaczął od fortyfikacji zamku, następnie opisał
jego uzbrojenie, a na końcu pozostałe elementy obronne,
począwszy od fosy!
Odnośny fragment kończy opis innych rodzajów
uzbrojenia: „excipiendo tamen etiam et bombardas
maiores et minores alias hakownice quatuordecem
per reverendissimum dominum modernum emptos,
quinque vero veteres (tj. nie licząc ich/a oprócz nich także
strzelby i duże i małe zwane hakownicami 14 kupionych
przez najczcigodniejszego pana nowych i 5 starych),
1
2

a nie Dzierzgońskiego, jak na s. 74.
Zob. J. Szymczak, Uniejów do schyłku XVI wieku, [w:] Uniejów.
Dzieje miasta, red. J. Szymczak, Łódź-Uniejów 1995, s. 95.

et praeter eas sunt bombarda 10 minores alias ruśnice […]”
(tj. a oprócz nich jest 10 strzelb małych – rusznic). Później
wymieniono beczki z prochem dla tych dział i strzelb („pro
huiusmodi tormentis et bombardis”), a więc tormenta były
działami prochowymi.
Interpretacja zaproponowana przez autora artykułu
wynika z błędnego tłumaczenia wyrazu globus, -i,
w bierniku liczby mnogiej – globos. A globus to przecież kula,
zarówno w XVI w. jak i dziś, gdyż na pocisk, nabój często
mówimy kula. W cytowanej przez autora pracy Konstantego
Górskiego o artylerii czytamy, że w 1538 r. starszy nad
armatą Hieronim Noskowski zatrudnił 5 kamieniarzy do
wykuwania kul = pocisków kamiennych („ad […] faciendos
globos lapideos”) i kupił dla nich drewniane przepustnice
(„pro formis ligneis ad globulos lapideos”). Przykłady
te przytaczam zresztą w swojej znanej autorowi pracy3.
Tak (globulami) nazywano także pociski/kule żelazne,
ołowiane (globi ferrei, plumbi), a także ogniste (globi ignei,
igniti) – słowem wszystkie4. Natomiast przymiotnik okrągły
(w sensie kształtu) to globeus, ale raczej używano globosus.
Podsumowując. Omawiany fragment wizytacji z 1556
r. należy tłumaczyć: Ma zamek trzy działa, kul na kształt
wielkiego szańca (tj. kul ułożonych w stos w kształcie
wielkiego szańca, czyli było ich dużo!), a oprócz nich (tych
dział) także strzelby i duże i małe zwane hakownicami 14
kupionych przez najczcigodniejszego pana nowych i 5 starych.
Autor pisze: „Monografia Uniejowa, we fragmencie
odnoszącym się do rewizji z 1556 roku, nie wspomina
o tym” (s. 73), tj. o okrągłym szańcu, wzmacniającym
obronność zamku. Po powyższych wyjaśnieniach trudno
oczekiwać, aby taka informacja znalazła się kiedyś
w moim tekście, skoro niczego takiego nie było! Zbędne
są zatem także dalsze spekulacje co do czasu powstania
wyimaginowanego szańca w obrębie fortyfikacji zamku
uniejowskiego. I bez niego był on bowiem nie tylko jednym
z najważniejszych kościelnych obiektów obronnych, ale
spełniał także ważną rolę w systemie obronnym całej
Rzeczpospolitej. Po wiekach zapomnienia przywrócono mu
blask dawnej świetności i dalszych działań w tym kierunku
życzę jego obecnym administratorom!
			
Jan Szymczak
Chciałbym podziękować Panu Profesorowi za wskazanie błędu w moim tłumaczeniu. Zła interpretacja tego
zwrotu kazała mi wysnuć zbyt daleko idące wnioski.
			
			
3
4

Z wyrazami szacunku,		
Zbigniew Pastwiński

J. Szymczak, Początki broni palnej w Polsce (1383-1533),
Łódź 2004, s. 151.
Tamże, s. 152-155, 159-160.
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Zbigniew Pastwiński

Arsenał zamku uniejowskiego

w świetle lustracji z 1556 roku część II
Ostatnim wymienionym w rewizji typem broni palnej jest 10 rusznic. Nazwa „rusznica” wskazuje już na broń
lekką, którą można strzelać „z ręki” (ruki). Pojęcie wywodzi się z języka czeskiego1. Rusznice miały przeciętną długość
100-112 cm oraz kaliber około 15 mm2. Broń ta niewiele różniła się rozmiarem od lekkich hakownic, stąd wniosek,
że ksiądz Kokalewski, wyraźnie rozróżniając obie odmiany według ich wielkości, wskazuje nam, że uniejowskie hakownice
należały do typów podwójnych.
W XVI wieku lufy rusznic osadzano na łożu zwanym niemieckim. Charakteryzowało się ono smukłym – w porównaniu do dość topornych średniowiecznych form – kształtem. Kolby, w przekroju graniaste, po lewej stronie były spłaszczone w celu oparcia o policzek. Broń ta posiadała już prymitywne przyrządy celownicze (muszki oraz szczerbinki)3. Taką
zapewne formę posiadały rusznice zgromadzone na stanie uniejowskiego zamku. Była to w XVI wieku najpopularniejsza
broń długa, stanowiąca podstawę uzbrojenia polskiej piechoty, powszechnie spotykana w arsenałach miast oraz szlacheckich dworach. Termin rusznica w połowie XVI wieku oznaczał jednak broń przestarzałą względem nowo wprowadzanego wówczas arkebuza – lekkiej strzelby z bardziej niezawodnym zamkiem kołowym. Świadczy o tym zdanie hetmana
wielkiego Jana Tarnowskiego, który, porównując oba typy, rusznice określa jako „podłe” względem nowych arkebuzów4.

Rusznice lontowe z początku XVI wieku

Ostatnim elementem, na który należy zwrócić uwagę, są wymienione w tekście rewizji zapasy prochu. Ksiądz
Kokalewski nie podaje dokładnej ilości prochu jaka znajdowała się w zamkowym arsenale, mowa jest tylko o „kilku beczkach” (aliquot tunnae pulvium)5. Zapewne beczki te zawierały dwa rodzaje prochu: działowy oraz ruszniczy. Już od XV
wieku produkowano różne rodzaje prochu, dostosowane do właściwości technicznych poszczególnych rodzajów broni.
Decydujące znaczenie miała tu wytrzymałość lufy, zaś o sile prochu decydował udział procentowy jednego ze składników
– saletry6. Arsenał, oprócz prochu, musiał również zawierać pozostały sprzęt artyleryjski: wyciory, szufle do odmierzania
ładunku prochowego i ładowania go do lufy, stemple do jego ubijania w komorze prochowej, lontownice oraz choćby
podstawowy zestaw przyborów do broni strzeleckiej – formy do lania kul, lonty, prochownice etc. Niestety nie wspomina
się w rewizji o amunicji.
Do obsługi tego arsenału konieczni byli ludzie. Tekst rewizji nie wspomina o załodze. Jednak do jednoczesnego
użycia zgromadzonej w arsenale broni potrzeba było minimum 33 ludzi, a zapewne nawet więcej, ponad czterdziestu.
Obliczenie to zakłada 2 ludzi na wszystkie trzy działa oraz dowodzącego nimi puszkarza. Opiera się na kalkulacjach księcia
pruskiego Albrechta Hohenzollerna, który w swym dziele Księgi o rycerskich rzeczach a sprawach wojennych z pilnością
zebrane a porządkiem dobrym spisane z 1555 r. zakładał do obsługi lekkich dział 1 puszkarza na 2 lufy wraz z jednym
pomocnikiem7. Zakładamy tu, że hakownice i rusznice obsługiwane były (każda) przez jednego strzelca.
1
2
3
4
5
6
7

Rusznica [w:] Kwaśniewicz W., 1000 słów…, s. 138.
Szymczak J., Początki broni palnej…, s. 45.
Żygulski Z., Broń…, s. 163.
Arkabuz [w:] Gloger Z., Encyklopedia staropolska, t. I, Warszawa 1985, 70; Górski K., Historya Artyleyi…, s. 52.
W literaturze obie nazwy: rusznica i arkebuz, często stosuje się zamiennie.
Wizytacje dóbr arcybiskupstwa…, s. 722.
Szymczak J., Początki broni palnej…, s. 133.
Nowak T., Z dziejów…, s. 123.
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Schemat konstrukcyjny zamka lontowego z XVI wieku

Zamek lontowy (wg A. Hoffa): a. blacha zamka; - b-c. dźwignia spustowa; d. sprężyna; c. zaczep dźwigni; f. orzech; g. kurek

O tym, że zamek uniejowski pozbawiony był stałej załogi świadczą dokumenty kapituły gnieźnieńskiej, zarówno
decyzja z 1520 roku, jak i późniejsze zalecenie z 20 października 1571 roku. Nalegano w nim, aby ówczesny arcybiskup
Jakub Uchański odpowiednio opatrzył pozostawiony bez straży zamek, a broń z niego, wydaną w niewiadome ręce przez
rządców zamkowych, na powrót doń sprowadził. Postulowano też, żeby od rządców zamków arcybiskupich odebrano
przysięgi wierności8. Ostatni dokument daje nam dość jednoznaczny obraz niegospodarności oraz zaniedbania, jakiego
padł ofiarą uniejowski zamek w trzeciej ćwierci XVI wieku.
Wypadałoby zadać teraz pytanie – Jak prezentował się arsenał uniejowskiego zamku w porównaniu z innymi
arsenałami zamków i miast Rzeczypospolitej oraz zasobami uzbrojenia gromadzonymi przez jej obywateli – szlachtę
i mieszczan? Spisane w 1541 roku inwentarze zamków w Bełzie oraz Tyszowcach wyliczają w tym pierwszym: „5 dział,
24 hakownice, beczkę prochu działowego, beczkę i garniec prochu hakowniczego, ok. 16 kg siarki, beczkę saletry,
4 płaty ołowiu, 30 kul kamiennych i 3 żelazne do dział, tylko jedną hakowniczą (!), oraz 12 prochownic do hakownic.”
W Tyszowcach zaś: „2 taraśnice, 2 foglerze (rodzaj dział z wymienną komorą prochową), 13 hakownic, pół beczki prochu,
sztukę ołowiu i 32 kule kamienne”9. Zamek w Chęcinach posiadał w pierwszej połowie XVI wieku: 3 rusznice, 7 hakownic,
1 taraśnicę oraz 4 foglerze. Jak widać skromny arsenał uniejowski nie odstawał bynajmniej od innych arsenałów, podobnych mu niewielkich zamków. Inaczej wyglądała sytuacja w najważniejszych zamkach królewskich, czego przykładem był
arsenał zamku lwowskiego, zawierający: 6 hakownic, aż 194 kozy (czyli petrynały – rodzaj lekkiej, ręcznej broni palnej
o kolbie opieranej o pierś strzelca), 4 taraśnice, 2 harcownice, 2 półśrubnice, 15 śrubnic, 14 hufnic, 3 działa półburzące,
1 działo burzące – w sumie 241 sztuk rozmaitej broni palnej, w tym najcięższe działa10.
Pochodzący z 1555 roku inwentarz broni miejskiej Tarnowa wylicza, oprócz broni białej i uzbrojenia ochronnego,
„działo wielkie 1, hakownic wielkich 12, długich 4, mniejszych 19”11. Jak widać ilość broni ognistej jest tu podobna jak
na uniejowskim zamku. Tarnów był miastem prywatnym, własnością ówczesnego hetmana wielkiego koronnego Jana
Tarnowskiego. Dodać trzeba jednak, że samo miasto Uniejów, jak wynika z rewizji z 1556 roku, nie miało broni palnej
wcale!12
Na koniec warto przytoczyć przykłady arsenałów prywatnych. Mieszczanin krakowski Kacper Jakubowicz,
którego rzeczy spisano 27 maja 1517 r., posiadał 10 rusznic oraz spory garnitur broni białej i uzbrojenia ochronnego.
U piwowara poznańskiego Wojciecha Suszki były 2 rusznice długie i 2 krótkie (prócz broni białej)13. Szlachta dysponowała
podobnymi ilościami broni. Dla przykładu, po zmarłym w 1570 r. Klemensie Świeckim zostały „3 rusznice małe”14.
Jak więc widać zamek uniejowski dysponował bardzo skromnym uzbrojeniem, a jego zdolność do odparcia napaści przedstawiała się źle. Zauważył to wizytujący go ksiądz Kokalewski. Co więcej, jak wynika z późniejszych dokumentów, stan ten uległ pogorszeniu. Rządcy zamku, starostowie arcybiskupi samowolnie wypożyczali, na wieczne oddanie,
zgromadzoną w nim broń. Tekst rewizji, mimo że chwali mocne mury i kryjącą dachy, odporną na podpalenie dachówkę,
zwraca uwagę na zabłoconą fosę oraz na konieczność usunięcia szkód po pożarze (chodzi niewątpliwie o pożar z 1525 r.),
widocznych jeszcze trzydzieści lat później. Jednak stan ten nie odbiegał – co widać na przytoczonych przykładach – od
stwierdzonego w innych zamkach ówczesnej Polski.
Zamku nie traktowano na co dzień jako twierdzy. Był centrum administracyjnym dóbr uniejowskich arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, rezydował w nim zastępca aktualnego wówczas starosty (który przebywał zwykle w swych dobrach
prywatnych), burgrabia uniejowski. Brak stałej załogi nie był również wyjątkiem. Zamki królewskie dysponowały w tym
czasie nader skromną, stałą obsadą. Powszechnie zakładano, że chroniąca się w ich murach okoliczna szlachta, zobowiązana do obrony Ojczyzny, zastąpi stałe prezydia. Podobnie w miastach rady oraz cechy zobowiązane były dać opór
8
9
10
11
12
13
14

Korytkowski J., Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici polscy od roku 1000 aż do roku 1821
czyli do połączenia arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskiem, t. III, Poznań 1889, s. 96.
Szymczak J., Początki broni palnej…, s. 331.
Ibidem, s. 330.
Żygulski Z., Broń…, s. 188.
Wizytacje dóbr arcybiskupstwa…, s. 723.
Żygulski Z., Broń…, s. 186-187.
Ibidem, s. 188.
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wrogowi. Broń znajdowała się w każdym domu szlacheckim i większości mieszczańskich.
W połowie XVI wieku ziemie centralne Królestwa Polskiego wydawały się bezpieczne od zewnętrznego nieprzyjaciela. Wojny toczono na Kresach, z Moskwą, Tatarami i Mołdawią. Poczucie bezpieczeństwa sprzyjało zaniedbaniom,
któż mógł bowiem przypuszczać, że w połowie XVII wieku przyjdzie zamkom Rzeczypospolitej stawić czoło szwedzkiemu
potopowi, z którego większość z nich nigdy już się nie podniosła.
Bibliografia
Źródła:
Wizytacje dóbr arcybiskupstwa gnieźnieńskiego i kapituły gnieźnieńskiej
z XVI wieku, wyd. B. Ulanowski, Kraków 1920.
Literatura:
Gloger Z., Encyklopedia staropolska, t. I, Warszawa 1985.
Górski K., Historya Artyleyi Polskiej, Warszawa 1902.
Gradowski M., Żygulski Z., Słownik uzbrojenia historycznego, Warszawa
1998.
Kobielski S., Polska broń. Broń palna, Wrocław 1975.
Korytkowski J., Arcybiskupi gnieźnieńscy, prymasowie i metropolici
polscy od roku 1000 aż do roku 1821 czyli do połączenia arcybiskupstwa
gnieźnieńskiego z biskupstwem poznańskiem, t. III, Poznań 1889.
Kwaśniewicz W., 1000 słów o dawnej broni palnej, Warszawa 1987.
Nowak T., Polska technika wojenna w XVI-XVIII w., Warszawa 1970.

Nowak T., Z dziejów techniki wojennej w dawnej Polsce, Warszawa
1965.
Plewczyński M., Wojny i wojskowość polska w XVI wieku. Tom I. Lata
1500-1548, Zabrze 2011.
Sondel J., Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków
2006.
Szymański J., Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001.
Szymczak J., Początki broni palnej w Polsce (1383-1533), Łódź 2004.
Uniejów – dzieje miasta, red. J. Szymczak, Łódź 1995.
Żygulski Z., Broń w dawnej Polsce, Warszawa 1975.
Źródła ilustracji:
1. Plewczyński M., Daj nam Boże, sto lat wojny, Warszawa 1997,
wkładka ilustracyjna, nienumerowana, karta nr 4.
2. Żygulski Z., Broń w dawnej Polsce, Warszawa 1975, s. 125.

Wioletta Majewska

Jak ograniczyć produkcję odpadów?
Każdy z Nas powinien pracować nad tym, aby ograniczyć
ilość powstających odpadów. Powstawaniu odpadów możemy
zapobiegać już w domu, a nawet trochę wcześniej, bo już w trakcie robienia zakupów. Zależy to od tego czy wybieramy towary
z materiałów przyjaznych dla środowiska czy takich, które są
krótkotrwałe i szybko je wyrzucamy.
Ważnym przedmiotem naszych zakupów jest również opakowanie. Każdy z nas kupuje rocznie wiele kilogramów materiałów opakowaniowych. Wybierając się do sklepu weźmy ze
sobą torbę, plecak lub koszyk, w które zapakujemy nasze zakupy
– dzięki temu przyniesiemy do domu mniej foliowych czy plastikowych toreb, a przy tym będzie nam znacznie wygodniej nieść
zakupy.
Wybierając towary zwracajmy uwagę na ich opakowania.
Jeśli już musimy korzystać z opakowań wkładajmy zakupy do
jednej dużej torby, zamiast do kilku mniejszych. Nie kupujmy
produktów pakowanych oddzielnie (np. warzyw), bo każde
kolejne opakowanie (folia, tacka) to po prostu następna porcja
śmieci.
Warto zastanowić się nad kilkoma prostymi sposobami, które zawsze w jakimś stopniu zmniejszą ilość produkowanych odpadów. Oto niektóre z nich:
• Jeśli przynosimy do domu torby foliowe to warto je wykorzystać np. jako worki na śmieci.
• Jeżeli mamy działkę lub ogród przydomowy to odkładajmy
kuchenne resztki organiczne na kompost, a plastikowe opakowania spożywcze wykorzystujmy do przygotowania rozsad.
• Używajmy tradycyjnych obrusów materiałowych zamiast
papierowych.

Bezpłatne porady prawne

• Oszczędzajmy papier, róbmy krótkie notatki na małych kartkach, zapisując je po obu stronach.
• Nie używajmy naczyń jednorazowych.
• Do wycierania np. zalanych powierzchni używajmy szmatek wielokrotnego użycia zamiast papierowych ręczników czy
papieru toaletowego.
• Nie wyrzucajmy rzeczy, które moglibyśmy komuś oddać
(np. instytucjom charytatywnym).
Takie zupełnie proste, codzienne zachowania pomogą nam przynajmniej w minimalnym stopniu przyczynić się do ograniczenia
ilości odpadów, a tym samym wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz do ochrony naszego środowiska.
Przypominamy również, iż w przypadku zmiany danych,
które są podstawą do ustalenia wysokości opłaty, tj. zmiany liczby osób mieszkających w gospodarstwie domowym (urodzenia,
zgony lub zmiana miejsca zamieszkania – dłuższa niż 2 m-ce)
należy złożyć nową deklarację w ciągu 14 dni od dnia nastąpienia danej zmiany. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania do
korekty deklaracji należy również dołączyć deklarację lub dokument potwierdzający zgłoszenie w innym miejscu zamieszkania.
W przypadku nieruchomości „mieszanej”, tzn. na której
zamieszkują mieszkańcy oraz prowadzona jest działalność gospodarcza właściciel nieruchomości oprócz złożonej deklaracji
do Urzędu Miasta w Uniejowie zobowiązany jest również do
zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym do odbioru i zagospodarowania odpadów. Nie ma możliwości mieszania odpadów
powstających w gospodarstwie domowym z odpadami wytwarzanymi przy prowadzonej działalności.

Informujemy i przypominamy, iż w siedzibie Urzędu Miasta
w Uniejowie, przy ul. Błogosławionego Bogumiła 13, w każdy poniedziałek w godz. 9.00-12.00 dyżurują adwokaci i radcy
prawni udzielający bezpłatnych porad prawnych z zakresu pracy, prawa cywilnego, rodzinnego i karnego. Zapraszamy!
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Partner z „żywą wodą”
Artur Bagieński, wicemarszałek województwa łódzkiego,
podjął delegację z ukraińskiego
Truskawca. Ten kurort, leżący w
obwodzie lwowskim, jest miastem
partnerskim Uniejowa, uzdrowiska
w Łódz-kiem. Dlatego w spotkaniu z merem Jurijem Jaworskim
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Napisano o nas...

O Uniejowie w prasie ogólnopolskiej

uczestniczył burmistrz Józef Kaczmarek. Trwające od dwóch lat
partnerstwo Uniejowa i Truskawca
wynika m.in. z tego, że oba miasta
wykorzystują złoża wód termalnych. Ukraińcy mogą się pochwalić jedynym na świecie zdrojem
tzw. „wody żywej”. – Zawiera ona
bakterie, które żyją tylko półtorej
godziny od wypłynięcia z wody
na powierzchnię. To dlatego z zalet naszej wody można korzystać

wyłącznie na miejscu – mówi mer
Jurij Jaworski. Spotkania delegacji
z Truskawca w Urzędzie Marszałkowskim i wcześniej w Uniejowie
miały na celu wymianę doświadczeń. Oba miasta chcą się także
wzajemnie promować. Ukraińcy
byli zainteresowani możliwościami
wykorzystania przedakcesyjnych
pieniędzy unijnych, jako reprezentanci państwa stowarzyszonego
z Unią Europejską.

Otwarcie Restauracji

Herbowej

Już w kwietniu nadejdzie długo oczekiwany moment otwarcia Restauracji Herbowej
na Zamku w Uniejowie. Dzięki pracom remontowym lokal otrzymał nowe życie. Będziemy mogli cieszyć się eleganckim wnętrzem i wyjątkową atmosferą. Oprócz sali potocznie
nazwanej „105”, Legendy i Herbowej, wydzielono dodatkowo czwartą „Myśliwską” – kameralną, mniejszą salę doskonałą do organizacji mniejszych imprez okolicznościowych.
Restaurację Herbową poprowadzi nowy właściciel, dla którego gastronomia jest pasją
od wielu lat. Wraz z zespołem ma ambicje stworzyć w restauracji przestrzeń dla ciekawych
i inspirujących spotkań. Szef kuchni sprawi, że przeżyjemy niezapomniane doznania smakowe. Nawiązując do historii miejsca, w karcie pojawią się dania dawnej kuchni biskupiej,
a także zostanie ona urozmaicona o potrawy przygotowane na uniejowskiej wodzie termalnej.
Więcej dowiemy się odwiedzając „Herbową” już w kwietniu. W restauracji będzie można zorganizować niezapomniane przyjęcia okolicznościowe (wesela, komunie, urodziny,
bankiety).
Uroczystości przygotowane będą na najwyższym poziomie.
Już dziś można zarezerwować termin pod numerem – 791 340 595. Zapraszamy.
				
						
Anna Jaworska
						
Menadżer Restauracji Herbowej

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Poddębicach informuje
- zostaną wydłużone godziny pracy Urzędu Skarbowego w Poddębicach w dniach:
29 kwietnia w godz. 7:30-18:00
30 kwietnia w godz. 7:30-18:00
- w marcu 2015r. mieszkańcy Miasta i Gminy Uniejów mogą złożyć zeznanie podatkowe za 2014 rok w punkcie przyjmowania zeznań, utworzonym w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13. Punkt będzie czynny
w dniach: 9, 16, 23 i 30 marca w godz. 9.00-13.00. W tych dniach zostanie utworzone stanowisko komputerowe
do składania zeznań drogą elektroniczną.
								
Więcej informacji na stronie www.uspoddebice.pl
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Zakłady pracy w gminie Uniejów

Marek Jabłoński

Można śmiało przyjąć, że każde gospodarstwo rolne, to swoisty zakład pracy.
Przy naszym rozdrobnieniu gospodarstw, to w większości miejsca samozatrudnienia
rodziny. W przeszłości, na łamach kwartalnika, opisaliśmy gospodarstwa zajmujące
się hodowlą bydła mlecznego i produkcją roślinną. Tym razem jest to

Gospodarstwo Sadownicze

Jacka i Małgorzaty Jaszczurów z Uniejowa

foto - arch. Jacek i Małgorzata Jaszczurowie

Zacznijmy od encyklopedycznych, najprostszych
określeń: sad, to plantacja drzew i krzewów owocowych
dostarczająca owoców jadalnych; sadownictwo, to dział
rolnictwa zajmujący się produkcją owoców jadalnych.
I pewnie nikt specjalnie się w to nie wczuwa, konsumując różnego rodzaju owoce, uprawiane w naszym klimacie. Oczywiście odróżnia jabłko od gruszki, ale mało
kto jest w stanie organoleptycznie podać nazwę każdego
próbowanego owocu, np. jedząc jabłko – czy jest to Alwa,
czy Eliza. A już rozpoznawanie drzew po ich wyglądzie,
kwiatach – to już prawdziwa sztuka…
Mistrzem w tej dziedzinie był pan Bogumił Jaszczura, ojciec Jacka. Rodowity Uniejowianin, w latach
60-tych ub. wieku w Kościelnicy (dziś Uniejów, ul.
Kościelnicka 122) obsadził
swoje grunty rolne drzewami owocowymi, głównie jabłoniami i porzeczkami. Ten
okres można przyjąć jako
początek rodzinnego gospodarstwa sadowniczego. Ponieważ poznał swoją przyszłą
żonę, pochodzącą z Przysuchy (40 km od Radomia), tam
też się wyprowadził. Nietrudno się domyślić, że ziemie,
które mieli wspólnie z żoną zmienili w sady. Po pewnym
czasie, dokupując kolejne grunty, było to łącznie 9,5 ha
sadów (Uniejów i Przysucha).
Nie było łatwo panu Bogumiłowi pielęgnować i doglądać sady w dwóch odległych od siebie miejscach. Do 1991
roku przyjeżdżał bardzo często do Uniejowa. Podczas
tygodniowych pobytów zajmował się pielęgnacją drzew,
sprzedażą owoców itp. W miejscu zamieszkania był bardzo cenionym człowiekiem. Zmarł w Przysusze w 2011
roku.
W Przysusze w 1960 roku urodził się Jacek, od młodości przejawiający zainteresowania sadownictwem. Dla
młodego chłopaka, w sadzie ojca, była to wspaniała lekcja
praktyki. Teoretyczne i również praktyczne tajniki sadow-

nictwa zgłębił w Zespole Szkół Ogrodniczych w Nowej
Wsi koło Warki, który ukończył w 1980 roku.
Poznał Małgorzatę, zamieszkałą w okolicach Końskich, 26 km od Przysuchy. Ukończyła LO w Końskich
oraz Pomaturalne Studium Ogrodnictwa w Nowej Wsi.
Po ślubie w 1982 roku urodziły się dzieci: Sebastian
i Anna, z którymi w 1991 roku przeprowadzili się do Uniejowa, przejmując tutejsze sady.
Wykarczowanie wieloletnich, wysokich drzew owocowych, w tym tzw. starych odmian jabłoni, początkowo
nie spotkało się z aprobatą ojca Jacka. Rozpoczęli jednak nowe nasadzenia, głównie odmian: Lobo, Cortland,
Schampion, Jonagored, Alwa, Eliza i inne. Dzisiaj na 7 ha
ziemi rośnie około 10 odmian jabłoni.
Wybierając nowe odmiany jabłoni dużą uwagę przywiązują do możliwości zbytu owoców i niezawodnego
plonowania (dotyczy to możliwości corocznego owocowania). Zbierane jabłka zbywane są na rynku krajowym.
Ponieważ Gospodarstwo Sadownicze państwa Jaszczurów jest rodzinnym „zakładem pracy”, wszystkie strategiczne decyzje związane z inwestycjami, dystrybucją
owoców podejmowane są wspólnie. Sadownicy, w przeciwieństwie do zwykłych posiadaczy przydomowych kilku
drzew owocowych, muszą mieć specjalistyczny sprzęt do
pielęgnacji sadów oraz profesjonalne przechowalnie owoców.
Pierwszym krokiem w tym kierunku było w 1995 roku
zaciągnięcie kredytu dla młodych rolników. Z tą pomocą
można było wtedy powiększyć areał sadu i go ogrodzić.
W istniejącym budynku zainstalowano urządzenia chłodnicze, dzięki którym poprawiono jakość owoców. W 2002
roku, ze środków SAPARD, unowocześniono park maszynowy. Zakupiono ciągnik, opryskiwacz, podnośniki do
podnoszenia skrzyniopalet. Fundusze unijne – Sektorowy
Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
2004-2006” – pozwoliły na unowocześnienie bazy chłodniczej. W 2006 roku wykonano w istniejącym już budynku
chłodnię z kontrolowaną atmosferą.
Pan Jacek Jaszczura na bieżąco stara się uczestniczyć
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Przepis z Zagrody Młynarskiej

foto - arch. Jacek i Małgorzata Jaszczurowie

w różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach, spotkaniach branżowych w Skierniewicach. Pozyskuje na nich
cenne, najnowsze informacje z zakresu sadownictwa. Ponieważ od wielu lat owoce wytwarza przestrzegając zasad
integrowanej produkcji musi na bieżąco mieć aktualne
„Zaświadczenia ukończenia kursu Integrowana Produkcja
Owoców” wydawane przez Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach.
Zapytani o plany i zamierzenia na przyszłość Jacek
i Małgorzata Jaszczurowie odpowiadają: Brak stabilizacji
na rynku płodów rolnych oraz coraz bardziej nieprzewidywalny czynnik pogodowy (przymrozki, gradobicia) uniemożliwiają racjonalne planowanie i myślenie o przyszłości…

Filet z kaczki z sosem jabłkowo
drą
dyniowym z puree z selera i mo
kapustą

Marszałek Woj. Łódzkiego – Witold Stępień na naszym stoiskuFilet z kaczki umyć i ponacinać skórę, przyprawić solą, pieprzem
z Zespołem Śpiewaczym „Włościanki” z Wielenina (wykonawcą
oraz majerankiem. Zamarynować w marynacie z musu jabłkowo-dyniowego
wieńca dożynkowego)
z dodatkiem czosnku oraz żurawinówki i świeżego tymianku. Pozostawić

Składniki:
- 2 podwójne filety z kaczki
- pięć ząbków czosnku
- mus jabłkowo dyniowy
- 1 pomarańcza
- 0,5 kg selera
- łyżka masła
- łyżka śmietany 18%
- świeży tymianek

- główka czerwonej kapusty
- garść żurawiny
- 2 cebule czerwone
- 1 winne jabłko
- oliwa z oliwek lub olej lniany
- ocet balsamico
- papryczka chili
- sól, pieprz, majeranek

na noc w chłodnym miejscu. Kaczkę podsmażyć, najpierw od strony skóry
8 minut na suchej patelni, następnie odwrócić i smażyć jeszcze 2 minuty.
Tak przysmażone mięso zawinąć w folię aluminiową i pozostawić około 20
minut w piekarniku, w temperaturze 1800. W tym czasie ugotować obrany
i pokrojony seler w niewielkiej ilości wody. Następnie odcedzić i zmiksować
blenderem na gładką masę z łyżką masła oraz czosnkiem, przeciśniętym
przez praskę oraz śmietaną. Doprawić solą i zmielonym pieprzem.
Kapustę pokroić na drobnej tarce, dodając cebulę czerwoną,
jabłko i żurawinę. Doprawić solą, cukrem, octem balsamico i olejem.
Na desce ułożyć pokrojony filet z kaczki na kleksie z sosu
powstałego z połączenia części tłuszczu ze smażenia piersi, musu jabłkowodyniowego, otartej skórki pomarańczy i papryczki chili. Obok podać puree
z selera i modrą kapustę.
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Foto Kontrasty

Na wodzie
Foto Historia

arch. Kółko fotograficzne w Wieleninie

Dwa kociaki

Ryszard Troczyński

i na lodzie...
Co i gdzie to jest ?

Foto Zagadka

Ryszard Troczyński

W ostatnim numerze kwartalnika foto zagadką było zdjęcie budynku
dawnej szkoły oraz Domu Nauczyciela w Kuczkach.
Wpłynęło kilkanaście prawidłowych odpowiedzi.
Nagrodę wylosował pan Dawid Michalak z Zaborowa. Gratulujemy!
Kolejna zagadka to obiekt znajdujący się na terenie
gminy Uniejów – Co, gdzie to jest?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”,
kierowane pod numerem tel. 517-138-165,
czekamy do 15 maja 2015 r.

