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Wywiad z Ewą Pajor,

która zmienia oblicze
polskiej piłki nożnej kobiet

I Spycimierskie
Święto Tulipana

Otwarcie rozbudowanego kompleksu termalno
– basenowego „Termy Uniejów” w 2012 roku

25 lat Samorządu Miasta i Gminy Uniejów
Wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Uniejowie w 2012 roku
– odsłonięcie tablicy upamiętniającej nadanie miastu statusu uzdrowiska

Wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę
basenów w 2011 roku
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Drodzy Nasi Czytelnicy !
Oddajemy do Waszych rąk kolejny numer „Uniejowskich Stron”. Jest to wydanie
wyjątkowe ze względu na obszerną część dotyczącą ważnego jubileuszu – 25. rocznicy
odrodzenia samorządu terytorialnego w Polsce. O osiągnięciach władz naszej gminy,
które udało się zrealizować w czasie wszystkich kadencji samorządowych z dużym
zaangażowaniem jej mieszkańców, możecie Państwo przeczytać właśnie w tym
wydaniu.
Pierwsze wiosenne miesiące zaowocowały organizacją imprez promujących naszą
gminę, wydarzeń kulturalnych i sportowych. Wśród nich wydarzeniem o długiej,
ponad dziesięcioletniej tradycji było „POW WOW” – Festiwal Muzyki i Tańca Indian
Ameryki Północnej, zaś imprezą organizowaną po raz pierwszy było Spycimierskie
Święto Tulipana. Wydarzenia te cieszyły się dużym zainteresowaniem – relację
tekstową możecie Państwo przeczytać na łamach naszego czasopisma.
Z wydarzeń o charakterze patriotycznym, mających miejsce na terenie gminy,
w arto wspomnieć o uroczyście obchodzonych dniach upamiętniających 75. rocznicę
Zbrodni Katyńskiej oraz 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W ostatnim czasie odbyło się ponadto wiele wydarzeń sportowych i kulturalnych,
które zostały również zrelacjonowane w niniejszym numerze. Zachęcamy do przeczytania wywiadu z Ewą Pajor – pochodzącą z naszej gminy najzdolniejszą polską
piłkarką, która w 2013 roku zdobyła wraz z reprezentacją Polski Mistrzostwo Europy
piłkarzy do lat 17.

W tym wydaniu polecamy:

strona 15

Pozytywka z Czepowa na deskach
Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
Mirosław Madajski

strona 54

Indianiści po raz kolejny
w Uniejowie

strona 70

An-Mix – produkcja z materiałów służących
do wyplatania – Anna Kolasa z Lekaszyna
Marek Jabłoński

Szina Sarnecka

Wydawca: Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13
99-210 Uniejów, tel. 63 288 97 44, fax 63 288 97 43
www.uniejow.pl

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

Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
reklam i ogłoszeń
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Z prac Samorządu

Józef Kaczmarek

marzec - maj 2015

Ukończyliśmy remont strażnicy w Rożniatowie. Wartość
projektu wyniosła 96 732,40 zł, z czego 50 000 zł pochodzi
z dofinansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
Chór „Kantylena” z Uniejowa otrzymał nowe stroje.
Zakup dofinansowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwotą 14 044,73 zł.

Wydarzenia kulturalne
9 marca odbył się koncert z okazji Dnia Kobiet przygotowany
przez wychowanków i nauczycieli Miejskiego Przedszkola
w Uniejowie oraz pracowników MGOK w Uniejowie.
21 marca odbyły się rejonowe eliminacje harcerskiego konkursu recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”.

Gmina Uniejów dla wszystkich chętnych rodzin z terenu
Miasta i Gminy Uniejów wprowadza „Koperty Życia”.

29 marca, proboszcz Parafii Wilamów, ks. Bogusław Karasiński we współpracy z panią Marią Pastwińską po raz kolejny
zorganizował doroczny Konkurs Palm w Wilamowie.

Ogłosiliśmy przetarg na remont dwóch pomieszczeń
w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Uniejowie oraz
budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy Uniejów.

30 marca w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie
nagrodzono laureatów Powiatowego Konkursu Literackiego
„Wiosna wierszem pisana” i plastycznego „Wiosenne i wielkanocne impresje”.

5 marca w Domu Pracy Twórczej odbyło się „śniadanie
biznesowe” dla lokalnych przedsiębiorców oraz osób
chcących założyć działalność gospodarczą.

11 kwietnia po raz trzynasty odbył się festiwal Muzyki
i Tańca Indian Ameryki Północnej POW WOW w Uniejowie.

10 marca podjęliśmy niemiecką i austriacką delegację
z regionów bazujących na odnawialnych źródłach energii.
Delegacji towarzyszył przedstawiciel Instytutu Badań nad
Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym przy
Społecznej Akademii Nauk w Łodzi.

13 kwietnia, w 75. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, oddaliśmy
hołd Pomordowanym na Wschodzie oraz ofiarom katastrofy
lotniczej z dnia 10 kwietnia 2010 r. Uroczystość na Placu Dębów
Katyńskich zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa.
22 kwietnia w Szkole Podstawowej w Wilamowie rozstrzygnięto III Gminny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny.

21 marca uczniowie szkół z terenu gminy oraz
przedstawiciele samorządu, przedsiębiorców i działaczy
lokalnych wzięli udział w Dniach Otwartych Wojskowej
Akademii Technicznej.

Podczas majowego weekendu (1-3 maja) odbyło się I Spycimierskie Święto Tulipana zorganizowane we współpracy
z parafianami ze Spycimierza pod okiem ks. proboszcza Wojciecha Kaźmierczaka.

23 marca w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich
odbyła się VIII Sesja Rady Miejskiej w Uniejowie, w której
uczestniczyli: Minister Sportu i Turystyki, Andrzej Biernat
oraz Szef Gabinetu Politycznego Ministerstwa, Diana
Dębowczyk.

3 maja na Rynku Miejskim świętowaliśmy rocznicę uchwalenia
Konstytucji.

1 kwietnia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
w Uniejowie odbyło się zebranie Gminnego Koła Sołtysów
Gminy Uniejów oraz spotkanie sołtysów i radnych Rady
Miejskiej w Uniejowie z przedstawicielami instytucji sektora
rolniczego w celu przedstawienia i omówienia aktualnych
spraw i problemów związanych z rolnictwem.
16 kwietnia w Sali Rycerskiej Zamku w Uniejowie Łódzki
Urząd Wojewódzki podsumował ćwiczenie „Aglomeracja
2015”, realizowane w ramach kontroli kompleksowej
desygnowanej przez Prezesa Rady Ministrów. Spotkanie
otworzyła Wojewoda Łódzki, Jolanta Chełmińska.
20 kwietnia wpłynęło do Urzędu Miasta w Uniejowie
obwieszczenie zawiadamiające o przekazaniu Ministrowi
Infrastruktury i Rozwoju odwołań od decyzji Wojewody
Łódzkiego zezwalającej Zarządowi Województwa Łódzkiego na rozbudowę drogi krajowej nr 473 (Uniejów-Dąbie).

4 maja jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy
Uniejów uczciły święto swojego patrona. Defilada prowadzona
przez Orkiestrę Dętą ZHP Uniejów przemaszerowała przez
miasto, spod budynku Hufca, do Kolegiaty na mszę celebrowaną
przez ks. prałata Andrzeja Ziemieśkiewicza.
7 i 8 maja odbyły się Dni Otwarte Funduszy Europejskich,
podczas których udostępniliśmy obiekty termalne wchodzące w
skład projektu Termy Uniejów - Regionalny Markowy Produkt
Turystyki Uzdrowiskowej. W piątek rozegrano grę miejską
z atrakcyjnymi nagrodami.
9 maja w amfiteatrze przy Zamku odbyło się spotkanie pisarzy z młodymi czytelnikami pn. „Z książką na walizkach”.
Współorganizatorem akcji jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie.
Z przyjemnością informujemy, że obsada zbliżających się koncertów, rozpoczynających sezon imprez w Uniejowie, została
ostatecznie potwierdzona. Podczas Dni Uniejowa (24 maja) wystąpią Bajm i Rafał Brzozowski, natomiast w trakcie Dni Wody (27
czerwca): Pectus, Enej oraz Formacja Nieżywych Schabuff.
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Imprezy sportowe

Media i udział w targach:

8 marca odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej
o Termalny Puchar Burmistrza Miasta Uniejów,
14 marca Gminny Strażacki Turniej Halowej Piłki
Nożnej, 21 marca Halowy Turniej Piłki Siatkowej
im. Zbigniewa Dominiaka. Dziękuję organizatorom
i gratuluję zwycięzcom!

W dniach 13-15 marca gmina Uniejów promowała się, w ramach
stoiska Centralnego Łuku Turystycznego, podczas XXI Targów - Regiony
Turystyczne na Styku Kultur w Łodzi.

10 i 11 kwietnia uczniowie z terenu gminy Uniejów trenowali pod okiem Ebiego Smolarka.

I Spycimierskie Święto Tulipana było transmitowane w stacjach
TVN24 oraz TVN Meteo Active.

Rozpoczęły się zapisy do I Biegu ExTERMYnator 2015, który odbędzie się 27 czerwca przy
kompleksie termalno - basenowym w Uniejowie.
Będzie to bieg na dystansie 9 km z przeszkodami.
Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie
www.uniejow.pl.

Uniejów został opisany jako przykład dobrych praktyk w inwestowaniu
funduszy unijnych na łamach dodatku „Gazeta o inwestycjach” w Gazecie
Wyborczej.

15 kwietnia podczas gali finałowej rankingu „Filarów Polskiej Gospodarki”, organizowanej przez „Puls Biznesu” po raz czwarty, towarzyszyło
zestawienie „Samorządowych Menadżerów Roku”.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w Uniejowie były transmitowane
w wejściach na żywo porannego programu TVP „Pytanie na śniadanie”
w sobotę, 9 maja.

Samorządowi Menedżerowie Roku wybrani
Jubileuszowej, dziesiątej edycji rankingu „Filary Polskiej
Gospodarki”, organizowanego przez „Puls Biznesu” po raz
czwarty towarzyszyło zestawienie „Samorządowych Menadżerów Roku”. W gronie nagrodzonych włodarzy najlepiej
rozwijających się miast i gmin znalazł się burmistrz Uniejowa
- Józef Kaczmarek. Pierwsze miejsce w województwie
łódzkim to bez wątpienia powód do dumy.
Prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie wybrali
spośród siebie najlepszych Samorządowych Menedżerów
Regionu. Aby uzyskać ten tytuł trzeba wykazać się sprawnym
zarządzaniem administracją i zdobyć uznanie kolegów po
fachu.

arch. “Puls Biznesu “

Samorządowi Menedżerowie Regionów z powodzeniem
zdobywają unijne fundusze, umiejętnie współpracują z lokalnym biznesem, ułatwiając tworzenie miejsc pracy i zyskują
społeczne poparcie dla swojej wizji zarządzania jednostką
administracyjną.
Informacje uzyskane ze strony „Puls Biznesu”.

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 I kwartale 2015 r.
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 Liczba aktów sporządzonych
w Ewidencji Ludności
przez USC
10
1
16

1
4
12
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Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie marzec - maj 2015 r.

arch. UM Uniejów

W okresie marzec - maj 2015 r. odbyły się trzy sesje Rady
Miejskiej w Uniejowie, na których niezmiennie dominowała
tematyka związaną z finansami.
VII sesja Rady Miejskiej w Uniejowie w dniu 10 marca 2015 r.
rozpoczęła się od wprowadzenia zmian do budżetu gminy Uniejów
na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20152020. Pozostała część posiedzenia została poświęcona gospodarce
nieruchomościami, a konkretnie: uchylono uchwały Rady Miejskiej
w Uniejowie w sprawie przetargowej sprzedaży lokalu mieszkalnego
w bloku komunalnym w Uniejowie przy ulicy 22-Lipca oraz w
budynku „Domu nauczyciela” w Czepowie, wyrażono zgodę
na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy w trybie
bezprzetargowym działki rolnej nr 108 położonej w OrzeszkowieKolonii oraz zdecydowano o zamianie gminnych nieruchomości
gruntowych na nieruchomość gruntową stanowiącą własność PGK
„Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie. Na koniec uchwalono
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt w Mieście i Gminie Uniejów na rok 2015”.
Zwołana w dniu 23 marca 2015 r. VIII sesja Rady Miejskiej
w Uniejowie upłynęła pod znakiem zdrowego trybu życia, a jej
gościem honorowym był Minister Sportu i Turystyki - pan Andrzej
Biernat. Ponadto pan Piotr Woźniak przedstawił prezentację na
temat realizowanego w gminie Uniejów projektu „Koperta życia”,
a przedstawicielki Uzdrowiska Uniejów Park omówiły realizowane
przez Ośrodek projekty dotyczące treningu funkcji poznawczych,
będącego kluczem do sprawności umysłowej oraz nauki zasad

Agnieszka Nowak

racjonalnego odżywiania i zdrowego stylu życia. Następnie Rada
Miejska zdecydowała o wprowadzeniu kolejnych zmian do budżetu
gminy Uniejów na 2015 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015-2020 oraz uchyliła uchwały w sprawie przetargowej
sprzedaży lokalu mieszkalnego w bloku komunalnym w Uniejowie
przy ulicy Targowej 9 i 27. Określono również kryteria stosowane
w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez
gminę Uniejów.
Zmiany, zmiany, zmiany – tak można określić przebieg IX sesji
Rady Miejskiej w Uniejowie, która odbyła się 1 kwietnia 2015 r.
Otóż w tym dniu zmieniono budżet gminy Uniejów na 2015 rok
i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2020 oraz
uchwalono nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejscu składania
deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach
gminy Uniejów. Ponadto na sesji został oficjalnie przedstawiony
pan Piotr Majer, który od 1 kwietnia br. pełni funkcję zastępcy
Burmistrza Miasta Uniejów.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Urszula Łukasik

Jak głosowali Wyborcy w gminie Uniejów?
L.p.

Nazwisko i imię kandydata

Obwód
nr 1

Obwód
nr 2

Obwód
nr 3

Obwód
nr 4

Obwód
nr 5

Obwód
nr 6

Razem

1.

BRAUN Grzegorz Michał

0

4

0

3

2

4

13

2.

DUDA Andrzej Sebastian

258

141

191

183

254

277

1304

3.

JARUBAS Adam Sebastian

19

6

4

12

8

7

56

4.

KOMOROWSKI Bronisław Maria

85

78

65

94

194

200

716

5.

KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard

3

7

6

15

22

30

83

6.

KOWALSKI Marian Janusz

2

0

2

1

1

4

10

7.

KUKIZ Paweł Piotr

61

39

62

51

87

131

431

8.

OGÓREK Magdalena Agnieszka

15

13

4

28

26

21

107

9.

PALIKOT Janusz Marian

3

4

2

2

7

9

27

10.

TANAJNO Paweł Jan

0

0

0

0

1

0

1

11.

WILK Jacek
Razem

1

1

1

1

2

3

9

447

293

337

390

604

686

2757

W głosowaniu wzięło udział 2775 wyborców na 6032 uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 46%.
W dniu 24 maja 2015 r. odbędzie się ponowne głosowanie.
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Piotr Kozłowski

Ewa Pajor – piłkarka występująca na pozycji napastnika, zawodniczka Medyka
Konina, pochodząca z Pęgowa koło Uniejowa, urodziła się 3 grudnia 1996 roku.
W 2013 roku wygrała z reprezentacją Polski Mistrzostwo Europy do lat 17. Po
ukończeniu Szkoły Podstawowej w Wieleninie, gdzie rozpoczęła przygodę z piłką
nożną w Orlętach Wielenin, przeniosła się do Konina i trenowała w Medyku Konin.
W 2012 roku rozpoczęła karierę sportową w Ekstralidze, występując w meczu
przeciwko AZS PSW Biała Podlaska. Była najmłodszą piłkarką, która kiedykolwiek
wystąpiła w Ekstralidze. Miała bowiem zaledwie 15 lat. Ogromnym osiągnięciem
było zdobycie z Medykiem Konin Pucharu Polski w sezonie 2012/2013.
Na Mistrzostwach Europy do lat 17 w 2013 roku zdobyła z reprezentacją Polski U-17
złote medale. Została uhonorowana przez UEFA nagrodą Under-17 Golden Player
jako najlepsza piłkarka w Europie do lat 17.
Tak w telegraficznym skrócie można przedstawić drogę sportową najbardziej
rozpoznawalnej w kraju piłkarki nożnej, obecnie 18-sto letniej mieszkanki gminy
Uniejów.
Wszyscy doskonale wiemy, że pierwsze szlify piłkarskie zdobywałaś w Szkole
Podstawowej w Wieleninie. Co zapamiętałaś z tamtych lat ? Jak to się stało, że
piłka nożna otworzyła Ci drogę do wielkiego świata?
Zawsze po szkole miałam około godziny do autobusu i przez ten czas grałam
z chłopakami w piłkę. Gdy wracałam do domu zazwyczaj spodnie były całe brudne
od trawy, a ja cała mokra od biegania za piłką. Chłopaki, z którymi grałam zawsze
mnie akceptowali. Piłka od zawsze była i jest moją największą pasją. Grze, treningom
poświęcałam się w całości. Największy wpływ na początku mojej kariery miała
zarówno moja rodzina, jak i Pan, który nie tylko mnie trenował, ale również dowoził
na turnieje i mecze do Konina. Poświęcał mi Pan bardzo dużo swojego czasu, za co
dzisiaj bardzo dziękuję. Sport poprzez talent i ciężką pracę otworzył mi furtkę na
świat, dając możliwości rozwoju.
Zamieniłaś małą, rodzinną miejscowość Pęgów na duże miasto Konin,
wyjeżdżając z domu i zmieniając szkołę, wraz z siostrą Pauliną, już w wieku
13 lat. Nie każdy młody człowiek jest gotów podjąć tak odważną decyzję. Czy
trudno było odnaleźć się w nowym otoczeniu?
Znałam już wcześniej dziewczyny z którymi grałam, a także trenerów, dlatego było
mi łatwiej z przeprowadzką do Konina. Najgorsza była tęsknota za domem i bliskimi.
Dzisiaj, po sześciu latach nauki i treningów w Koninie, można nawet
powiedzieć, że utraconego dzieciństwo, pewnie nie żałujesz tej decyzji?
Pamiętam, że bardzo bałam się podejmując tę decyzję. Dziś zrobiłabym to samo,
ponieważ to czego nauczyłam się w Koninie, to jakich wspaniałych ludzi tam
poznałam jest dla mnie czymś wyjątkowym.
Wiemy, że kończy się kolejny etap Twojej kariery. Myślę tutaj o grze
w Medyku Konin - Mistrzu Polski, który zawdzięcza Ci bardzo dużo, m.in.
w ostatnim sezonie: Mistrzostwo Polski, Puchar Polski i bardzo dobre występy
w Lidze Mistrzyń. Przed Tobą kolejna przeprowadzka, tym razem do Niemiec.
Skąd tak odważne i ambitne plany?
Na temat przeprowadzki i transferu do Niemiec nie chcę na tę chwilę rozmawiać.
Przyjdzie jeszcze na to czas.
Pomimo tego, że nie przebywasz w Uniejowie na co dzień to jesteś znaną
osobą w naszej lokalnej społeczności. Chociażby dlatego, że pierwsze wzmianki

arch. Ewa Pajor

Wywiad z Ewą Pajor, która zmienia
oblicze polskiej piłki nożnej kobiet

o Twoich sukcesach sportowych systematycznie
opisywane były na łamach naszego kwartalnika.
Dzięki Tobie również powstała w Uniejowie
Uniejowska Akademia Futbolu, którą wspierasz przy okazji turniejów sportowych dla
naszych dzieci. Jak oceniasz rozwój sportu
w naszej gminie, którego jesteś częścią?
Mam nadzieję, że dzięki niedawno powstałej
Uniejowskiej Akademii Futbolu sport w naszej
gminie będzie się rozwijał. Na pewno w przyszłości będą tego owoce w postaci wielu
zawodników i zawodniczek grających w wielkich
klubach.
Od samego początku uważałem, że jesteś
„nadzieją polskiej piłki nożnej”, porównując
Cię do Justyny Kowalczyk czy Adama Małysza,
którzy odmienili oblicze dyscyplin, stając się
w nich mistrzami. Dziś obserwujemy, że to
miedzy innymi Ty z koleżankami zmieniacie
oblicze polskiej piłki nożnej kobiet. Jak się
czujesz w roli podstawowej zawodniczki
zespołu Medyka Konin i kadry narodowej?
Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Być
podstawową zawodniczką w Medyku Konin
i grać w reprezentacji z orzełkiem na piersi jest
dla mnie czymś wyjątkowym, jednym słowem
spełnieniem marzeń. Mam nadzieję, że będzie tak
przez cały czas trwania mojej kariery.
Wiele osób uważa Cię za ambasadorkę
Uniejowa w świecie sportu, stawiając za wzór
sportowy godny do naśladowania. Ze swej
strony życzymy Ci wielu sukcesów na arenie
międzynarodowej.
			
			

Piotr Kozłowski
pierwszy trener Ewy Pajor
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Zakończony remont strażnicy w Rożniatowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Rożniatowie zrealizowała
inwestycję remontu strażnicy. W ramach inwestycji został
wykonany remont pomieszczeń w budynku OSP Rożniatów,
tj.: sali, sanitariatów, pomieszczenia zaplecza oraz przedsionka.
Prace remontowe polegały m.in. na: wymianie podłóg, instalacji

Stypendia za wyniki
w nauce dla uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
i studentów z terenu
gminy Uniejów
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci z terenu gminy Uniejów mogą składać wnioski
o jednorazowe stypendia za wyniki w nauce. Podstawę prawną stanowi uchwała Nr VI/59/2015 Rady
Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 lutego 2015 r. w
sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego
stypendium Burmistrza Miasta Uniejów za wyniki
w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i studentów z terenu gminy Uniejów.
Wypełniony wniosek kandydata należy złożyć
lub przesłać na adres: Urząd Miasta
w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210
Uniejów, w terminie:
1) uczniowie do dnia 31 lipca 2015 r.,
2) studenci do dnia 10 października 2015 r.
Uchwała oraz wniosek są dostępne na stronie
internetowej: www.uniejow.pl
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty

Urszula Łukasik

elektrycznej oraz stolarki drzwiowej, pomalowaniu ścian,
montażu sufitów podwieszanych. Remont wykonała firma
budowlana „KAR-BUD” Kuszczyński Karol z miejscowości
Dobra.
Projekt realizowany był w ramach działania 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013
w zakresie małych projektów.
Wartość projektu wyniosła 96 732,40 zł, z czego dofinansowanie z PROW stanowiło 50 000 zł. Pozostałą część kwoty,
tj. 46 732,40 zł OSP Rożniatów otrzymała od Gminy Uniejów.
Ponadto Gmina Uniejów sfinansowała dodatkowe prace remontu zaplecza kuchennego w kwocie 13 998,30 zł.

„Koperty Życia”

Jolanta Figurska

Gmina Uniejów dla wszystkich chętnych rodzin z terenu
Miasta i Gminy Uniejów wprowadziła „Koperty Życia”, które
składają się z ankiety oraz naklejki.
Na podstawie ankiety przygotowuje się informacje na temat stanu zdrowia i przebytych chorób, przyjmowanych
leków, skłonności do uczuleń i alergii. Podaje się również
numery telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów. Tak
przygotowana informacja jest ważna rok. Po upływie roku
powinna być aktualizowana a wypełnioną ankietę należy
umieścić w lodówce w plastikowej kopercie. Na lodówkę
należy przykleić naklejkę o treści: „Tu jest Koperta Życia”.
„Koperta Życia” przydatna jest na wypadek konieczności
udzielenia nam pierwszej pomocy. Adresatami koperty są ratownicy medyczni i lekarze, którzy mają ją znaleźć i otworzyć
w sytuacji zagrożenia, gdy właściciel jest sam i nie jest w stanie
udzielić informacji związanych ze swoim zdrowiem. Dzięki
temu szybciej można rozpoznać chorobę i podać właściwe
leki. Z pewnością informacje te będą pomocne przy przyjęciu
do szpitala.
Dystrybucję kopert prowadzi Miejsko – Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6, gdzie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane.
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Rafał Jałkiewicz

Medal Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie (50-lecie)

Urządzenie zieleni

Rafał Jałkiewicz

Prace lecznicze drzewostanu
w parku po wykonanych pracach oraz
sfrezowanie pieńków jakie pozostały
zarówno po wykonanej wycince, jak i po
wcześniejszym usuwaniu drzew z sektorów parku.
Etap II obejmował wykonanie ochrony drzew – kasztanowców białych metodą opasek lepowych. Wykonawcą prac
był Zakład Usługowy Drewzel.
Koszt całkowity zadania wyniósł
472.018,00 zł, z czego dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi (www.zainwestujwekologie.pl) wyniosła 443.918,00 zł.

arch. UM Uniejów

W kwietniu br. na terenie zabytkowego parku w Uniejowie wykonane zostały
zabiegi ochronne kasztanowców białych
metodą opasek lepowych w ramach realizacji zadania „Prace pielęgnacyjnolecznicze drzewostanu oraz nowe nasadzenia drzew na terenie zabytkowego
parku w Uniejowie - etap II”.
Zadanie podzielone było na II etapy.
Etap I obejmował: prace pielęgnacyjne
w koronach drzew, montaż wzmocnień
mechanicznych drzew i odciągów linowych, wykonanie zabiegów oczyszczania ubytków powierzchniowych
drzew i nasadzeń, uprzątnięcie terenu

Nowe stroje dla Chóru „Kantylena”
Chór „Kantylena” z Uniejowa otrzymał nowe stroje.
Zadanie realizowane było przez Gminę Uniejów w ramach
projektu pn. „Zakup strojów dla chóru Kantylena z Uniejowa”,
dofinansowanego z działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych
projektów.

arch. UM Uniejów

Małżeństwa, które w 2015 roku obchodziły lub będą obchodziły 50-lecie
pożycia małżeńskiego i chciałyby, aby wystąpić w Ich imieniu o Medal
Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie proszone są o zgłoszenie tego faktu do końca
maja 2015 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Uniejowie (ul. Bł. Bogumiła 13,
pok. 11 lub telefonicznie pod nr. tel. 63 288 97 89).

W kwietniu br. rozpoczęliśmy
prace polegające na urządzeniu
zieleni w otoczeniu Kompleksu
Termalno-Basenowego, na terenie
Zagrody Młynarskiej oraz na terenach
inwestycyjnych w Uniejowie.
Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo
Handlowo Usługowe GITPOL.
Zaplanowane krzewy i drzewa
dostosowane są do lokalnych warunków.
Koszt całkowity zadania wynosi
346 593,52 zł, z czego dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
(www.zainwestujwekologie.pl)
wynosi 234 715,00 zł.

Urszula Łukasik

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 21 721,80 zł.,
z czego kwota dofinansowania to 14 044,73 zł.
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Zebranie Gminnego Koła Sołtysów
Gminy Uniejów
Spotkanie z przedstawicielami instytucji sektora
rolniczego

Starostwa Powiatowego w Poddębicach, pan Józef Klimczak –
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Poddębicach oraz pan Jacek
Kurpik i pan Paweł Urbaniak – członkowie Rady Powiatowej
Izby Rolniczej w Poddębicach.
Szczególną uwagę poświęcono wnioskom o dopłaty składane
w ARiMR, a największe emocje wzbudził temat terminowości
zgłaszania bydła do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt
i jego wpływ na dopłaty oraz procedury zgłoszeniowe związane
z ubojem zwierząt.
Tematyka związana z rolnictwem pojawiła się także na zwołanej w tym samym dniu IX sesji Rady Miejskiej w Uniejowie,
na której Rada przyjęła stanowisko dotyczące niekorzystnej
sytuacji w rolnictwie.

arch. UM Uniejów

1 kwietnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
w Uniejowie odbyło się zebranie Gminnego Koła Sołtysów
Gminy Uniejów, a następnie spotkanie sołtysów i radnych Rady
Miejskiej w Uniejowie z przedstawicielami instytucji sektora
rolniczego w celu przedstawienia i omówienia aktualnych
spraw i problemów związanych z rolnictwem.
W spotkaniu wzięli udział: pani Edyta Michalska – kierownik
Placówki KRUS w Poddębicach, pani Anna Urbaniak –
kierownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poddębicach,
pan Jakub Gajewski – kierownik Biura Powiatowego Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Bałdrzychowie,
pani Agnieszka Gosławska – naczelnik Wydziału Ochrony
Środowiska, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Agnieszka Nowak

W roli głównej Przedszkolaki

Małgorzata Wojtasiak

Wraz z nadejściem wiosny tempo życia i pracy w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie nie zmalało. Dzieci mogą pochwalić się na
forum miasta i gminy kolejnymi sukcesami. Rozwijająca się w tle przyroda była dobrym bodźcem do tej aktywności.
Dziś dla pań wszystko naj... naj... naj …
9 marca 2015 r. odbyła się gminna uroczystość z okazji
Dnia Kobiet. Na scenie, w sali OSP, wystąpiły dzieci 3-letnie,
4-letnie oraz 5-letnie. Przedszkolaki, pod kierunkiem swoich
pań, przygotowały występ artystyczny, którym złożyły wyrazy
szacunku i wdzięczności kobietom. Koncert zawierał żartobliwe
scenki aktorskie, poważne w treści wiersze i piosenki, stylowe
tańce, które miały na celu sprawić, obecnym na widowni
kobietom, jak najwięcej radości. - „Zdrowia i jak najmniej
zmartwień na głowie” życzyli ze sceny mali chłopcy, a na koniec
koncertu wręczyli wszystkim Paniom przebiśniegi, od których
w sali zrobiło się biało. Dyrektor Przedszkola - pani Romana
Kozińska zaprosiła na poczęstunek. Wszyscy mogli zjeść pyszne
ciasta, wypić herbatę. Dzieci otrzymały, w podziękowaniu

za występ, dodatkowe słodycze, ufundowane przez M-GOK
w Uniejowie, który był także współorganizatorem uroczystości.
Niech wreszcie nadejdzie wiosna!
Uciekaj zimo! – tak śpiewały 20 marca, zebrane w jednej sali
z okazji pierwszego dnia kalendarzowej wiosny, przedszkolaki.
Żegnały się z zimą bawiąc się wesoło, np. zamieniły zimowe
ubrania na wiosenną garderobę. Oglądając inscenizację wiersza
Jana Brzechwy pt. „Przyjście wiosny”, zaprezentowaną przez
dzieci 6-letnie, także zastanawiały się: Kiedy i w jaki sposób
wiosna nareszcie nadejdzie, szukały wiosennych oznak na
obrazkach, rozwiązywały zagadki. Wiosenną potrzebę ruchu
zaspokajały podczas tańców i pląsów. Na koniec Wiosna
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Dzieci 6-letnie w inscenizacji wiersza Jana Brzechwy
„Przyjście wiosny”
przyszła do dzieci „w spódniczce mini, sznurowanych butkach
i warkoczyku”. Tak jak w dziecięcej piosence.
Kto wymyślił kolory? - czyli kolejne spotkanie w ramach
ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
Dwadzieścia minut dziennie, codziennie”. W naszym
przedszkolu nauczycielki czytają książki dzieciom oczywiście
codziennie, ale od czasu do czasu zapraszamy gości, którzy
oprócz czytania dzieciom opowiadają o swojej pracy,
zainteresowaniach i dokonaniach i tym samym wzbogacają
dziecięcą wiedzę o nowe treści i stają się wzorcem osobowym.
Tym razem na zaproszenie odpowiedziała pani Elżbieta Bartnik,
nauczycielka w Zespole Szkół w Uniejowie. Odwiedziła dzieci
24 marca 2015 r. i przeczytała opowiadanie, pt.: „Bajka o tym, kto
wymyślił kolory” Marii Lorek. Dzieci słuchały utworu i oglądały
obrazki na pokazie multimedialnym. W drugiej części spotkania
odbyła się interesująca rozmowa na temat światła i cienia,
o tęczy, o barwach podstawowych i tworzeniu barw pochodnych.
Wysłuchały relacji na temat warsztatu pracy malarzaartysty, oglądały obrazy i oczywiście przybory malarskie.
„Tajemnica wielkanocnego koszyczka”
Pod takim tytułem przebiegło tegoroczne śniadanie
wielkanocne przedszkolaków (30. 03. 2015 r.). Tradycyjne
spotkanie odbywa się w ostatnim tygodniu przed świętami i jest
nie tylko okazją do wspólnego spędzenia czasu, ale także do
podsumowania wiedzy dzieci na temat Świąt Wielkanocnych.
Pod wrażeniem dużej znajomości dzieci o obyczajach i tradycjach wiosennych świąt była s. Danuta Duniec, przełożona
Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Marii,
którą w tym dniu gościliśmy w przedszkolu. Siostra Przełożona
przeczytała opowieść, która przybliżyła jeszcze bardziej
dzieciom istotę Świąt Wielkanocnych. Przedszkolaki wesoło
bawiły się w toku spotkania: celująco wypatrzyły przedmioty,
które na wielkanocnym stole nie pasowały, pięknie ozdobiły
wielką pisankę, rozpoznawały zawartość i symbolikę koszyczka
- święconki. Śpiewały piosenki o pisankach, barankach,
zajączkach, kurczątkach. Gdy już tajemnice Wielkanocnych
Świąt zostały odkryte, wszyscy podzielili się jajkiem, a na
pożegnanie każda grupa dostała „dyngusa” (prezent): stroik do
„kącika wielkanocnego”, babeczki wielkanocne do zjedzenia
w sali w gronie kolegów oraz wiosenne oblanie wodą na
szczęście od prowadzących spotkanie nauczycielek.

Wycieczki marcowe do Palmiarni, Jupi Parku, do Teatru
Pinokio w Łodzi
Pierwsza dekada marca okazała się trafionym czasem na wycieczki. 9 marca br. wyruszyły w drogę autokarem dzieci z grup:
III i V, a 10 marca przedszkolaki z grup: I, II i IV. Głównym
celem wszystkich grup było obejrzenie w Teatrze Pinokio
spektaklu, pt.: „Świnki 3”. Możemy wystawić bardzo dobrą
recenzję. Dzieciom przedstawienie bardzo się podobało. Znana
bajka braci Grimm została przedstawiona w bliskim i znanym
dzieciom stylu country and western. Przedstawienie świetnie
zostało zagrane, zaśpiewane i zatańczone przez młodych
aktorów. Godzina przedstawienia minęła niepostrzeżenie,
ponieważ ze sceny nie wiało absolutnie nudą.
Podczas poniedziałkowej wycieczki po teatrze dzieci
pojechały jeszcze do Jupi Parku. Skorzystały z całej oferty
rozrywek zaproponowanej przez animatorów, opiekunów na
sali zabaw. Nowe urządzenia, sprzęt zgromadzony na dużej
przestrzeni oczarował dzieci. Spędziły czas wesoło, rozwijając
swoją sprawność ruchową, wyobraźnię i doświadczenie.
Podczas wtorkowej wycieczki pogoda dopisała, z przyjemnością
więc dzieci odbyły spacer przez park prowadzący do palmiarni.
Tam wycieczkowicze odbyli jeszcze kolejną podróż - przez
wszystkie kontynenty do świata egzotycznych roślin i zwierząt.
Radość wzbudzały owocujące bananowce, dojrzewające cytryny
i mandarynki, akwaria pełne kolorowych ryb czy pełzające przy
oczkach wodnych żółwie. Jak zwykle robiliśmy wiele zdjęć,
które utrwalą wszystkie przeżycia z tych dwóch wspaniałych dni.
IX Powiatowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych
„Kolorowa scena”
27 marca 2015 r. na konkurs teatralny do Poddębic
pojechały dzieci 6-letnie. Zaprezentowały adaptację bajki
Janiny Porazińskiej pt.: „Szewczyk Dratewka”. Jury przyznało
wszystkim występującym na turnieju grupom teatralnym
I miejsce (ex aequo). Specjalne wyróżnienia otrzymali: Zuzanna
Szewczyk – za interpretację postaci Czarownicy oraz Dominik
Walczak za rolę Dratewki. W przedstawieniu wystąpili również:
Julia Szymczak - księżniczka, Nadia Białczak, Maja Księżak
- kaczki, Antonina Jaszczura – pszczoła, Lena Rokoszewska,
Nina Bartosik – mrówki, Aleksander Wegner - niedźwiedź
Julia Figurska – narrator.

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie
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Gość przedszkolaków – s. Danuta Duniec z dziećmi
prezentującymi własnoręcznie wykonane stroiki wielkanocne
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>>> W roli głównej Przedszkolaki
„Zdrowo jemy, więc nie chorujemy”
Takie związki przyczynowo-skutkowe wyciągnęły dzieci
podczas spotkania z dr Błażejem Chmieleckim i pielęgniarkądietetykiem – panią Renatą Fijałkowską, które odbyło się 17
kwietnia w przedszkolu. Dzieci doskonale znają i stosują zasady
profilaktyki zdrowia. Po wyjaśnieniach gości i ich zachętach
do zjadania warzyw i owoców, ograniczania śmieciowego
jedzenia z samego czubka „piramidy żywienia”, dzieci stały
się wręcz ekspertami w omawianym temacie. Pozostaje
tylko wierzyć, że afirmacja zdrowego stylu życia ograniczy
liczbę pacjentów w przychodniach lekarskich. Truizm:
„Lepiej zapobiegać niż leczyć” trafił do kolejnych odbiorców.
Hufcowy Festiwal Piosenki
25 kwietnia br. przedszkolaki z grup: IV, V i VI gościły na
23 Hufcowym Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej
w Stemplewie. Dzieci wystąpiły z krótkim recitalem,
zaśpiewały piosenki, pt.: „Wycieczka” i „Idzie zuch”. Po raz
drugi najstarsze dzieci uczestniczyły w tej ważnej imprezie,
która nie tylko integruje i łączy wszystkich uczestników,
lecz także sprawia, że przedszkolaki ochoczo staja się
adeptami zuchowych drużyn. W całym przedszkolu dzieci
zapoznały się z ideami harcerstwa, które tak wiele robi dla

rozwoju postaw. W historii harcerstwa polskiego znajdują
autorytety, przewodników życiowych, których poszukują.
„Kto Ty jesteś? Polak mały”
30 kwietnia br. na spotkaniu z okazji majowych świąt kolejne
pokolenie dzieci recytowało „Katechizm polskiego dziecka”
autorstwa Władysława Bełzy. Kolejny raz wiersz dotarł do
serc dzieci, uczył miłości do Ojczyzny. Znów sprawił, że każde
dziecko poczuło się dumne, że jest Polakiem, mieszka w Polsce
i słyszy wokół siebie polską mowę. Zabawy i różne zadania,
przygotowane przez nauczycielki na to specjalne spotkanie,
zachęcały dzieci do identyfikowania symboli narodowych,
nazywania bohaterów, poznawania historycznych miast
i polskiej muzyki. Wspólna wędrówka po kraju uczyła dumy
i szacunku do wszystkiego, co polskie. Nomen omen zabawa:
„Orzeł i orlęta” zakończyła spotkanie. Po uroczystościach
w przedszkolu dzieci, wyposażone w wiedzę o swoim kraju
i mieście, mogły obchodzić przez kolejne dni majowe święta
w gronie rodzinnym.
I to koniec marcowo-kwietniowych wydarzeń w naszym
przedszkolu. Nasza praca z dziećmi trwa dzień po dniu, wytrwała,
mrówcza, systematyczna. Każdy dzień jest inny, bogaty
w wydarzenia. Bohaterami każdego są nasze przedszkolaki.

Nasza biblioteka po raz trzeci bierze udział w programie „Orange
dla bibliotek”. Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa
informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii
komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by gminne biblioteki
publiczne stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi,
kulturalnymi i edukacyjnymi.
W tym roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 2 156,63 zł w szczególności na
zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce
głównej i 3 naszych filiach bibliotecznych. Ze względu na fakt, że dobiega
końca budowa bazy danych naszego księgozbioru w najbliższym czasie
przystępujemy do uruchomienia komputerowej wypożyczalni. Zachęcamy do
odwiedzania naszego facebooka oraz korzystania z katalogu księgozbioru online.

Wśród nowości czytelniczych polecamy:
- dla dzieci i młodzieży: Flanagan J.- Zwiadowcy; Quick M.- Niezbędnik
obserwatorów gwiazd; Łowcy Smoków ; Ralph Demolka; Uniwersytet Potwory;
Piosenki Przedszkolaka; Kim zostanę; Podręcznik Detektywa; Dlaczego…
Odpowiedzi na pozornie łatwe pytania; Akademia pomysłów; Muzyczny Świat
Zabaw, Baśniowy Angielski.
- beletrystyka: Weisberger L.- Diabeł ubiera się u Prady; Andrews C. Virginia
- Płatki na wietrze (seria); Albom M- Wtorki z Morriem; Kucówna - Szara
godzina; Grzebałowska M.- Beksińscy portret; McAdams - Wybieram miłość;
Samotność ma twoje imię - Oleksa M.; Szukaj mnie wśród lawendy – Lingas Łoniewska Z.A; Córki księżyca Ewing L.; Życie Anny Walentynowicz; Kośnik
R.- Amazonia piekielne piękno;
- nauka: Święci na każdy dzień; Pięta J.- Pedagogika czasu wolnego;
Domiter M.-Zarządzanie projektami unijnymi; Raczkowski K.- Zarządzanie
bezpieczeństwem; Mazur M.- Marketing polityczny; Trempała J.- Psychologia
rozwoju człowieka, Elementy prawoznawstwa i prawa cywilnego.

Beata Szymczak
Sylwia Szymańska

Z działalności
biblioteki
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Przedstawienie Teatrzyku
Młodego Aktora

Emilia Charuba

Paulina Jaśkiewicz

arch. MGOK Uniejów

26 marca uczestnicy zajęć z Teatrzyku Młodego Aktora, działającego w Miejsko –
Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie, przygotowali premierowe przedstawienie
na podstawie bajki Marii Konopnickiej „Na Jagody”. W role baśniowe wcielili się:
Amelia Perkowska - Narrator, Kamil Gawroński - Jagodowy Król, Amelia Tomczyk –
Borówczyna, Ola Gawrońska - Panna Borówczanka, Ola Gogol – Wiewiórka, Asia
Gogol – Wiewiórka, Emilia Charuba - Janek, Ola Krysiek - Jagodowy Królewicz, Ana
Marciniak – Jagodowy Królewicz, Wiktor Jarek - Jagodowy Królewicz, Sebastian
Słoszewski - Jagodowy Królewicz.
Wystawione przedstawienie było dla młodych aktorów okazją, aby uczcić Międzynarodowy Dzień Teatru.

Śniadanie biznesowe
z udziałem przedsiębiorców

Witaj Wiosno!

20 marca 2015 r. dzieci brały udział
w pogadance dotyczącej pór roku, a jednocześnie radośnie witanej wiosny. Zwróciły
uwagę na zmiany zachodzące w przyrodzie
m.in. budzenie się drzew po zimowej
drzemce. Niektóre dostrzegły różnice
w sposobie spędzania wolnego czasu. Jest to
dobry moment na długie spacery z rodziną
oraz jazdę na rowerze, wśród śpiewu
ptaków i ciepła słonecznych promieni.
Rozmowa była wstępem do radosnego
świętowania z przyjścia nowej, kolorowej
i zaczarowanej wiosny. W tym dniu
dzieci wybrały się na spacer wraz z panną
Marzanną, żegnając zimne zimowe dni.
Z ciekawością spoglądały do ogródków,
wypatrując
pierwszych
wiosennych
kwiatów. Dalszą część dnia spędziły na
placu zabaw, bawiąc się oraz kierując swój
wzrok na puste gniazdo bocianów. Chętnie
widziane ptaki zrobiły mieszkańcom miłą
niespodziankę, przylatując w czasie Świąt
Wielkanocnych. Ogromną radość sprawia
widok nisko latających bocianów, tuż nad
placem zabaw. Coraz cieplejsze dni będą
okazją do dalszego ich obserwowania oraz
spędzania czasu na placu szkolnym.

5 marca 2015 roku w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie odbyło się śniadanie
biznesowe dla przedsiębiorców oraz osób chcących założyć działalność
gospodarczą.
Spotkanie to zostało zorganizowane przy współpracy z Łódzką Agencją
Rozwoju Regionalnego oraz BIZ Bankiem. Uczestniczący w nim przedsiębiorcy
mogli dowiedzieć się więcej na temat trendów panujących w polskiej gospodarce
oraz uzyskać informacje o tym w co warto zainwestować. Reprezentanci marki
BIZ Banku przedstawili swoją bieżącą ofertę oraz informacje na temat inicjatywy
JEREMIE i dostępnych w jej ramach produktów. Następnie przedstawiciel ŁARR-u
omówił nową perspektywę unijną i korzyści płynące z niej dla przedsiębiorców.
Na koniec spotkania można było indywidualnie porozmawiać z prelegentami.
W śniadaniu biznesowym uczestniczyło 40 osób.
Mamy nadzieję, że to nie ostatnie takie przedsięwzięcie w Uniejowie.

arch. PSP w Spycimierzu

arch. UM Uniejów

Patrycja Świątczak

Wiosenny
powiew wiatru
w Spycimierzu
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Mirosław Madajski

Kalendarium PŚDS w Czepowie 2015

Śniadanie Wielkanocne

Tajemnice Miejskiej Dżungli

Igrzyska

arch. PŚDS Czepów

arch. PŚDS Czepów

- 20 luty – Wybory do samorządu uczestników. Na przewodniczącą
wybrana została Dagmara Berczyńska;
- 3 marca – Występ ze spektaklem dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku;
- 6 marca – Dzień Kobiet;
- 8-9 marca – Albertiana 2015. Występ „Pozytywki” w Teatrze
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie;
- 16 marca – Zebranie społeczności 1;
- 20 marca – Topienie Marzanny;
- 31 marca – Śniadanie Wielkanocne/Zakończenie i podsumowanie
Igrzysk/ Zebranie społeczności 2;
- 8 kwietnia – Spektakl w wykonaniu Pozytywki pt. „Mąż zmarł,
ale już mu lepiej” w Zespole Szkół w Uniejowie;
- 13 kwietnia – Dyskoteka;
- 22 kwietnia - Teatr w PŚDS w Czepowie. Przedstawienie pt.
„Tajemnice miejskiej dżungli”.

Dominika Jaśkiewicz

Wszystko o usługach turystycznych w regionie, miejscach
wartych odwiedzenia oraz atrakcjach, których nie można
przegapić... Jeżeli dodać do tego jeszcze wystawców z lokalnymi
przysmakami oraz animatorów gier i zabaw otrzymamy obraz XXI
Targów Regiony Turystyczne Na Styku Kultur, które w weekend 1315 marca 2015 zagościły w Hali EXPO- Łódź. Przy takiej tematyce
nie mogło zabraknąć również Gminy Uniejów.
Prezentowaliśmy nasze główne atrakcje w ramach Centralnego
Łuku Turystycznego. Przez trzy dni zachęcaliśmy uczestników
targów do odwiedzenia zarówno Gminy Uniejów, jak i pozostałych
członków naszego stowarzyszenia. Nie zabrakło również gier i konkursów.
Z imprezy przywieźliśmy wyróżnienie za najciekawszą atrakcję
zaprezentowaną podczas targów.

arch. UM Uniejów

Uniejów na Targach
na Styku Kultur w Łodzi
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Mirosław Madajski

arch. Andrzej Głuc

Pozytywka z Czepowa na deskach Teatru
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

9 marca 2015 to data, która na długo pozostanie w pamięci uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie. Po pełnych emocji eliminacjach, najpierw w Krakowie, a następnie w Zgierzu, przyszła pora na finał podczas uroczystej
gali Albertiany 2015 na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Zdobycie I miejsca i tym samym zakwalifikowanie się do 15. Gali Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno - Muzycznej
Osób Niepełnosprawnych w Krakowie to niezwykły sukces podopiecznych czepowskiej placówki. Zespół odniósł go dzięki brawurowo
zagranej czarnej komedii wg scenariusza Izabeli Degórskiej pt. „Mąż zmarł, ale już mu lepiej”. Fakt wyjazdu do Krakowa i zwiedzanie
tego pięknego miasta było nie lada gratką dla podopiecznych. Atmosfera związana z występem w przepięknym teatrze w Krakowie od
początku była niepowtarzalna.
Podczas Gali na scenie zaprezentowało się pięć, najlepszych zdaniem jurorów, grup z całego kraju, wybranych w drodze eliminacji.
Jak co roku wystąpił także znakomity Teatr Radwanek, który do występu przygotowała sama pani Anna Dymna, a głosu użyczyli
krakowscy aktorzy. Współuczestnictwo w gali z tak świetnymi teatrami i wokalistami z całej Polski to wielka radość i powód do dumy
dla artystów z Czepowa. W spektaklu „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” na deskach w Krakowie zagrali: Anna Świątczak (Zofia Stachurska),
Piotr Tarcz (Leon Stachurski), Beata Szczepaniak (Jolka), Dagmara Berczyńska (sąsiadka Krzyżanowska), Henryk Grabarczyk (Romek
Grabarz). Aktorom towarzyszyli opiekunowie oraz uczestnicy najbardziej zaangażowani w działania artystyczne w PŚDS w Czepowie.
Spektakl powstał pod okiem terapeutów: Mirosława Madajskiego oraz Marty Kozaneckiej.
Każdego roku podczas trwania uroczystości wręczane są medale Brata Alberta za działalność na rzecz osób potrzebujących.
W 2014 roku zaszczyt ten przypadł w udziale Irenie Santor oraz Agnieszce i Urszuli Radwańskiej. W tym roku medalem wyróżniono:
Justynę Kowalczyk (w jej imieniu medal odebrała Małgorzata Krynke - dyrektor zarządzający polskiego towarzystwa do walki
z mukowiscydozą), Księdza Henryk Zątka oraz Alain’a Michel’a.
Organizatorami wydarzenia byli: Fundacja im. Brata Alberta oraz Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko”. Galę poprowadzili:
Anna Dymna oraz Lidia Jazgar.
Na widowni gali 15. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Albertiana” zasiadło wielu znamienitych gości, m.in.: Władysław Kosiniak - Kamysz (minister pracy i polityki społecznej), Janina
Ochojska (działaczka humanitarna), Jarosław Duda (pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych), Damian Muskus (biskup
pomocniczy archidiecezji krakowskiej), Krzysztof Orzechowski (dyrektor naczelny i artystyczny Teatru im. Juliusza Słowackiego
w Krakowie) oraz ks. Tadeusz Isakowicz - Zaleski (prezes Fundacji im. Brata Alberta). Obecni byli także przedstawicieli władz Krakowa
i Małopolski, dyrekcji Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej (pensjonariusze zakładów karnych pracują w placówkach Fundacji
im. Brata Alberta), duchowieństwa i Bractwa Kurkowego.
Przedstawienie „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” oprócz widzów w krakowskim teatrze oglądali także uniejowscy studenci Uniwersytetu
Trzeciego Wieku (3 marca) oraz gimnazjaliści i nauczyciele Zespołu Szkół w Uniejowie (8 kwietnia).
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25 lat Samorządu
Miasta i Gminy Uniejów

25 lat samorządowej wspólnoty
Jubileusz ćwierćwiecza to okazja do pozytywnego
podsumowania
dorobku
samorządności
gminnej.
W latach 1990-2015 polskie wspólnoty lokalne przeszły
długą drogę, którą można definiować w kategoriach
transformacji, emancypacji, europeizacji, modernizacji.
Rewolucyjny ,,skok w samorządność’’ w 1990 r. oznaczał
dopełnienie gruntownych reform ustrojowych, politycznych,
społecznych i gospodarczych. Wpisanie samorządu
terytorialnego do Konstytucji oraz uniwersalny charakter
ustaw ustrojowych zabezpiecza interes tej instytucji przed
koniunkturalnymi zmianami politycznymi. Tym niemniej
ustrój samorządu terytorialnego przeszedł w ciągu tych
dwudziestu pięciu lat znaczącą ewolucję. Jej wyrazem
było powołanie samorządowych powiatów i województw
oraz wzmocnienie roli wójtów (burmistrzów, prezydentów
miast). Administracja samorządowa jest oceniana o wiele
lepiej niż inne podmioty publiczne. Przedmiotem tych ocen
jest przede wszystkim sprawność zarządzania publicznego
i gospodarowania mieniem komunalnym. Rosnący udział
samorządu terytorialnego w finansach publicznych łączy
się z większą racjonalnością wydatkowania pieniędzy
podatników (znów w porównaniu z innymi podmiotami, np.

administracji rządowej). Samorządowe budżety, zasilane
często przez fundusze pozyskane w ramach programów Unii
Europejskiej, odznaczają się dużą dynamiką i efektywnością.
Coraz więcej zależy od wizji stworzonej przez liderów gminy,
jej konsekwentnej realizacji i obywatelskiego uczestnictwa.
Dalszy kierunek przemian polskich gmin będzie opierał się na
endogennym wysiłku wspólnot: pracowników administracji,
instytucji publicznych, organizacji społecznych, podmiotów
gospodarczych, aktywnych obywateli. Szukając jednego
kluczowego słowa określającego wyzwania stojące przed
samorządem lokalnym, należy odwołać się do kreatywności,
jako imperatywu nadchodzących zmian. Kreatywność, oparta
na nowoczesnej działalności informacyjno-komunikacyjnej
oraz inteligentnej specjalizacji (np. w odnawialne źródła
energii). Wymaga to z jednej strony rozwoju nowych
technologii a jednocześnie przeorganizowania społeczności
w ten sposób, aby użycie siły techniki służyło technice siły,
zrównoważonemu rozwojowi, wspólnemu dobru. Najwięcej
jednak zależy od zaangażowania ludzi tworzących wspólnotę
samorządową. Doskonałym przykładem skutecznego
podejmowania takich wyzwań jest działalność samorządu
Uniejowa.
				
prof. dr hab. Andrzej Piasecki
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Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Uniejów,
Od 25 lat żyjemy w czasach, w których samorząd
terytorialny odgrywa ważną rolę w kształtowaniu sytuacji politycznej, społecznej, gospodarczej całego kraju
i poszczególnych regionów, miejscowości oraz w życiu
codziennym wspólnot lokalnych. Przemiany te oraz
wynikające z nich umocnienie poczucia tożsamości lokalnej
obywateli przyczyniają się do rozwoju regionalnego i współpracy międzynarodowej między samorządami w kraju i za
granicą.
Okrągłe rocznice zwykle stanowią dobrą okazję do
podsumowań. Oddajemy zatem w ręce Mieszkańców
broszurę dokumentującą osiągnięcia ostatnich 25 lat funkcjonowania Samorządu Gminy Uniejów.
Uniejów nie znajdowałby się na obecnym poziomie
rozwoju, gdyby nie długotrwały proces budowania
samorządności na poziomie lokalnym w naszej gminie, do
czego przyczyniły się swoim zaangażowaniem i ciężką pracą
społeczną władze wszystkich kadencji oraz mieszkańcy
gminy.
Punktem wyjściowym rozwoju gminy Uniejów była
i jest umiejętność kompleksowego i wszechstronnego
wykorzystania potencjału turystycznego, społecznego,
gospodarczego oraz przyrodniczego (wody geotermalne),
a także jasna wizja tego rozwoju bazująca na innowacyjnym,
strategicznym i długofalowym planowaniu oraz na
umiejętnym i skutecznym pozyskiwaniu zewnętrznych
środków finansowych – głównie unijnych. Za główne
czynniki rozwoju gminy Uniejów można uznać szczególnie
inwestycje gospodarcze w zakresie rozwoju i promocji
infrastruktury turystyczno-uzdrowiskowej wykorzystującej
wody geotermalne. Kolejnym składnikiem przepisu na sukces
Uniejowa jest także współpraca partnerska między sferami
władz samorządowych, gospodarki i nauki na szczeblach
regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Ważną rolę
w osiąganiu zamierzeń odgrywa także określony sposób
zarządzania charakteryzujący się: odwagą, kreatywnością
i pomysłowością, wiarą w sukces, skutecznością w pozyskiwaniu środków unijnych, efektywnością realizacji
założonych celów i strategii rozwoju, umiejętnością
zjednywania i przekonywania innych osób, podmiotów
gospodarczych i instytucji do celowości realizacji określonych
pomysłów i wizji. Istotna jest także jednomyślność
podmiotów decyzyjnych przejawiająca się prowadzeniem
działań dla dobra wspólnego interesu i priorytetowym
traktowaniem dobra mieszkańców oraz dbałością o interesy
społeczności lokalnej. Niezbędna jest również otwartość
władz na doświadczenia innych oraz zdobywanie wiedzy
przejawiające się głównie w wykorzystywaniu dobrych
przykładów z innych miejscowości, regionów poprzez
aktywny udział w wizytach studyjnych, konferencjach,
spotkaniach, targach branżowych.

To właśnie dzięki tym czynnikom Uniejów pełni
wiodącą i wzorcową rolę w Polsce w kategorii
gmin najlepiej wykorzystujących fundusze unijne
i realizujących markowe produkty – w przypadku
Uniejowa w zakresie turystyki uzdrowiskowej. W ciągu
ostatnich kilku kadencji władz samorządowych oblicze
gminy Uniejów zdecydowanie zmieniło się w kierunku
poprawy jej modernizacji i wizerunku, wzrostu jej
rangi, konkurencyjności i atrakcyjności, otwarciu się
„na świat” społeczności lokalnej oraz poprawy jakości
życia społeczności lokalnej i sytuacji na lokalnym rynku
pracy, w tym wzrostu przedsiębiorczości szczególnie
w branży turystycznej.
Niewątpliwie jednym z największych sukcesów
władz samorządowych kilku kadencji jest doprowadzenie do uzyskania statusu uzdrowiska termalnego,
a także poprzez inwestycje techniczne i turystyczne
zapoczątkowanie wielu pozytywnych przemian
społecznych, gospodarczych i funkcjonalno-przestrzennych gminy Uniejów. Sukcesy i procesy te kształtują nie
tylko wizerunek naszej gminy, lecz także oddziałują na
cały region, a nawet kraj.
W 2012 roku na mapie Polski pojawiło się
czterdzieste piąte uzdrowisko – Uniejów – najmłodsze
uzdrowisko termalne w Polsce, a zarazem pierwsza
i dotychczas jedyna miejscowość uzdrowiskowa
w województwie łódzkim. Fakt uzyskania przez Uniejów
długo oczekiwanego statusu uzdrowiska sprawił, że
ostatnią kadencję można uznać za wyjątkową. Jest
to ukoronowanie wieloletnich starań oraz dużego
zaangażowania władz i mieszkańców gminy, co jest
dowodem na owocną współpracę wielu osób w dążeniu
do wspólnego celu.
Wszystko zaczęło się już ponad 20 lat temu –
w 1992 r., czyli w czasie pierwszej kadencji, kiedy to
założono Fundację na Rzecz Zagospodarowania Wód
Termalnych ,,Uzdrowisko – Uniejów”. Na terenie
miasta już od 1986 r. działało grono osób, które
swoim entuzjazmem i zaangażowaniem czynnie
propagowało zagospodarowanie cennych właściwości
wód termalnych, będących jednym z najważniejszych
walorów Uniejowa. Fundacja postawiła sobie za cel
wspieranie rozwoju gospodarczego Miasta i Gminy
Uniejów poprzez doprowadzenie do zagospodarowania
złóż wód termalnych Uniejowa na cele lecznicze,
sanatoryjne, usługowe oraz grzewcze. Podejmowano
zatem odpowiednie prace przygotowawcze i organizacyjne zmierzające do utworzenia uzdrowiska,
popularyzowano właściwości lecznicze wód termalnych,
gromadzono środki finansowe na rzecz realizacji planu
zagospodarowania wód oraz prowadzono działania
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służące poprawie stanu ochrony środowiska gminy
Uniejów. Potwierdzeniem, że Uniejów idzie w dobrym
kierunku było poparcie ze strony samego Prezydenta
RP Bronisława Komorowskiego, który 15 października
2012 r. odsłonił tablicę upamiętniającą nadanie statusu
uzdrowiska miastu Uniejów.
Od 2002 roku, czyli w czasie ostatnich trzynastu lat,
łączna wartość wszystkich inwestycji, wyniosła ponad
250 milionów złotych. Realizacja wielomilionowych
inwestycji, pomimo niskich dochodów własnych do
budżetu gminy, jest w kluczowym wymiarze możliwa
dzięki wsparciu i wierze w sukces ze strony: Władz
Samorządowych Województwa Łódzkiego, Wojewody
Łódzkiego,
Wojewódzkiego
Funduszu
Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Ministerstwa
Sportu i Turystyki, a także Radnych Rady Miejskiej,
Sołtysów, spółek, stowarzyszeń, jednostek oświatowych,
pracowników oraz mieszkańców gminy Uniejów.
Zrealizowane projekty obejmowały działania, które miały na celu przede wszystkim poprawę jakości
życia mieszkańców naszej gminy oraz jej rozwój jako
miejsca atrakcyjnego turystycznie i przyjaznego osobom
odwiedzającym.
Władze samorządowe Uniejowa zaczęły sięgać po
fundusze unijne od samego początku, gdy tylko pojawiła się
taka możliwość. Pierwsze projekty zostały dofinansowane
ze środków unijnych w ramach przedakcesyjnego
programu SAPARD 1999-2006, mającego na celu
wspieranie programów dostosowywania rolnictwa
do gospodarki rynkowej w krajach stowarzyszonych,
oczekujących na członkostwo w UE oraz stymulowanie
rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich poprzez
dywersyfikacje działalności gospodarczej na terenach
wiejskich i rozwój infrastruktury na obszarach wiejskich.
Kolejne programy unijne – SPO 2004-2006 (Sektorowy
Program Operacyjny „Restrukturyzacja i modernizacja
sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”),
ZPORR 2004-2008 (Zintegrowany Program Operacyjny
Rozwoju Regionalnego), RPOWŁ 2007-2013 (Regionalny
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego) i POKL
2007-2013 (Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego) przyniosły gminie
Uniejów nowe możliwości, które zostały skutecznie
wykorzystane i zaowocowały realizacją szeregu projektów
w zakresie modernizacji i tworzenia infrastruktury całej
gminy, a także edukacji społeczności lokalnej.
Udało nam się m.in. poprawić infrastrukturę drogową,
zmodernizować sieć wodno-kanalizacyjną, poprawić
bezpieczeństwo publiczne w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, przyczynić się do
poprawy stanu środowiska przyrodniczego, zapewnić
szersze możliwości dostępu w zakresie kultury, oświaty,
rozrywki i rekreacji, a także stworzyć i unowocześnić bazę
turystyczną oraz odpowiednio promować realizowane in-
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westycje i atrakcje turystyczne gminy. Obiekty kompleksu
„Termy Uniejów” zarówno te nowopowstałe (kompleks
termalno-basenowy Termy Uniejów, Kasztel Rycerski,
Dom Pracy Twórczej, Zagroda Młynarska, Kompleks Boisk
Piłkarskich im. W. Smolarka), jak i te zrewitalizowane
(Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich) pełnią funkcję
turystyczną, bez której nie byłby możliwy intensywny
rozwój ruchu turystycznego w mieście i gminie Uniejów.
Stanowią dobrą siłę napędową do dalszych pozytywnych
przemian w zakresie gospodarczym i społecznym. Gmina
osiągnęła korzyści w postaci wzrostu atrakcyjności
turystycznej, poprawy stanu środowiska przyrodniczego
i estetyki, wyglądu przestrzeni oraz wizerunku i prestiżu
Uniejowa jako uzdrowiska termalnego. Duże znaczenie
odgrywa w tym realizacja projektów związanych z budową i kompleksową promocją marki „Termy Uniejów”
i „Eko Uniejów”.
Najbardziej budujące efekty działań samorządu to jednak te, które bezpośrednio przekładają się na poprawę
jakości życia społeczności lokalnej.
Niezmiernie cieszy wzrastająca przedsiębiorczość
w branży usług turystycznych i powstające zakłady pracy.
Doskonałym przykładem jest powstanie firmy K-Flex
Polska Sp. z o.o. w Wieleninie-Kolonii – obecnie jednego
z największych pracodawców prywatnych na terenie
gminy. Od 2011 roku powstały trzy duże obiekty
prywatne: obiekt sanatoryjny Instytut Zdrowia Człowieka
– Uzdrowisko Uniejów Park oraz czterogwiazdkowe hotele
- Medical SPA Hotel Lawendowe Termy i Hotel Uniejów
ecoActive&Spa. Istotna dla rozwoju gminy jest również
wzrastająca aktywność mieszkańców inwestujących w prywatną bazę noclegową i gastronomiczną oraz tych, którzy
zakładają prywatne działalności gospodarcze. Tego typu
działania mają bezpośrednie przełożenie na powstawanie
nowych miejsc zatrudnienia dla mieszkańców.
Dzięki takim inwestycjom, nowym kierunkom działań
i podnoszącej się jakości usług mieszkańcy gminy mają
coraz większe poczucie tożsamości ze swoją „małą
ojczyzną”.
Sukcesy, jakie w ostatnich latach odniósł Uniejów,
lokują nas dopiero na początku drogi do uzyskania
miana markowego uzdrowiska. Jak pokazuje 25-cio
letnie doświadczenie uniejowskiej samorządności,
systematyczne, konsekwentne i wytrwałe dążenie do
realizacji zamierzeń, współpraca i budowanie wspólnego
dobra przynosi wymierne efekty i powoduje, że marzenia
stają się rzeczywistością.
Wyrażamy nadzieję, że trwająca aktualnie siódma
kadencja władz samorządowych zapisze się w historii
naszej gminy dalszym tak dynamicznym rozwojem i poprawą sytuacji społeczno-gospodarczej, oddziałującej nie
tylko w zasięgu regionalnym.
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I kadencja

(1990-1994)

Władze Miasta i Gminy Uniejów:

Radni Rady Miejskiej:
Jadwiga Wawrzyniak
Józef Bujała
Marian Dopieralski
Franciszek Freus
Maciej Gajdecki
Stefan Jagieło
Kazimierz Kolasa
Wojciech Kasprzak
Wojciech Kucharzyk
Ryszard Kołuda
Roman Koziński
Józef Kubiak
Antoni Warych
Zbigniew Włodarski

▪ Marian Pięgot – burmistrz, przewodniczący zarządu, radny
▪ Stefan Janiak – zastępca przewodniczącego zarządu
▪ Bogumił Jaszczura – członek zarządu, radny
▪ Stanisław Pełka – członek zarządu, radny
▪ Maria Szczawińska – sekretarz, radna
▪ Janina Kaczmarek – skarbnik

Prezydium Rady Miejskiej:

Burmistrz Marian Pięgot

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

▪ Mieczysław Urbaniak – przewodniczący Rady Miejskiej
▪ Lech Pyziak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
▪ Urszula Tomczyk – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
▪ Szymon Bugajak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Władze Miasta i Gminy Uniejów I kadencji

Najważniejsze zrealizowane inwestycje
ROLNICTWO (513 090 zł):

▪ budowa wodociągu: w Człopach; na ulicy Wiśniowej, Makowej,
wraz z infrastrukturą na Osiedlu 700-lecia

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
(20 201 426 zł):
▪ przebudowa kotłowni
▪ modernizacja hydroforni
▪ wykup terenu pod budowę targowicy
▪ budowa:
- infrastruktury na Osiedlu 700-lecia
- targowicy

Denominację przeprowadzono w 1995 r.

- kanalizacji: na ulicy Wiśniowej, Targowej, Kościelnickiej
- dróg: Budy Uniejowskie; Zaborów-Kozanki, Grodzisko-Wilamów
- oczyszczalni ścieków w Uniejowie
- hydroforni w Ostrowsku

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (1 783 149 zł):

▪ budowa:
- ulicy Wiśniowej wraz z kanalizacją sanitarną
- linii napowietrznej na ulicy Tęczowej
- instalacji elektrycznej na ulicy Norwida
- dróg: Wilamów-Grodzisko, Człopy-Wieścice, Spycimierz-Łęg
Baliński
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I kadencja (1990-1994)
SOŁECTWA GMINY UNIEJÓW KADENCJI 1990-1994
Brzeziny
Sołtys: Wincenty Gadzinowski
Rada Sołecka: Leon Korczyński,
Marian Stasiak, Władysław Stasiak
Komisja Rewizyjna: Jan Piłatowski
Dariusz Szymczak, Roman Świątczak
Brzozówka
Sołtys: Walenty Andrzejewski
Rada Sołecka: Henryk Gruchot,
Wiesława Józefowicz, Ignacy Pajor
Władysław Pajor
Komisja Rewizyjna: Henryk Dudziński
Józef Pietruszka, Marian Ryjo
Czekaj
Brak dokumentacji z danymi organów
sołectwa
Czepów
Sołtys: Henryk Głowacki
Rada Sołecka: Tadeusz Groberek
Józef Jędrzejczak, Jerzy Nykiel
Komisja Rewizyjna: Leon Kałużny
Stefania Łysiak, Helena Walczyk
Człopy
Sołtys: Lucjan Łukasik
Rada Sołecka: Józef Szajrych,
Lech Kaźmierczak, Jerzy Jaśkiewicz
Komisja Rewizyjna: Józef Łukasik
Jan Miśkiewicz, Mieczysław Pajor

Lekaszyn
Sołtys: Julian Kos
Rada Sołecka: Kazimierz Kolasa
Lechosław Bielawski, Jan Pajor
Włodzimierz Kałużny, Marian Kałużny
Komisja Rewizyjna: Kazimierz Bamberski
Eugeniusz Dudziński, Henryk Kaźmierczak
Łęg Baliński
Sołtys: Jerzy Tybura
Rada Sołecka: Józef Kasprzak
Mirosław Olczyk, Zenon Salamon
Komisja Rewizyjna: Eugeniusz Grubski
Małgorzata Kaźmierczak, Jadwiga Makówka
Orzeszków
Sołtys: Bolesław Charuba
Rada Sołecka: Wojciech Pietrzak
Andrzej Warych, Marian Wojech
Komisja Rewizyjna: Józef Dąbrowski
Wojciech Rzeźniczak, Antoni Warych
Orzeszków - Kolonia
Sołtys: Leszek Skiera
Rada Sołecka: Wojciech Ircha
Jacek Orczykowski, Henryk Żurawski
Komisja Rewizyjna: Kazimierz Andrzejczak
Wiktor Krupiński, Józef Nita
Ostrowsko
Brak dokumentacji z danymi organów
sołectwa

Dąbrowa
Sołtys: Józef Swenderski
Rada Sołecka: Roman Czyszek
Łucja Goszczyk, Henryk Januszewski
Komisja Rewizyjna: Marian Sowiński
Anna Stasiak, Jan Świtaj

Pęgów
Sołtys: Marian Kawecki
Rada Sołecka: Alicja Bińkowska
Ryszard Kołuda, Sylwester Skonieczny
Komisja Rewizyjna: Jerzy Joński
Mieczysław Jóźwiak, Janusz Pajor

Felicjanów
Sołtys: Jan Szafarz
Rada Sołecka: Władysław Galoch
Tadeusz Kaczmarek, Andrzej Mikołajczyk
Komisja Rewizyjna: Zygmunt Kuciński
Marian Ziółkowski

Rożniatów
Sołtys: Józef Jaruga
Rada Sołecka: Tadeusz Adamczyk, Tadeusz
Bartczak, Franciszek Freus, Adam Kowalski
Komisja Rewizyjna: Kazimierz Lisiecki
Zygmunt Oliwiecki, Bogumił Stańczyk

Góry
Sołtys: Ryszard Mruk
Rada Sołecka: Marian Cichomski
Czesław Rosiak, Jan Śliwka,
Stanisław Zimniak
Komisja Rewizyjna: Marek Cybulski
Bogdan Wojakowski, Marian Wojakowski

Rożniatów – Kolonia
Sołtys: Janusz Domowicz
Rada Sołecka: Henryk Grzelak,
Teresa Połatyńska, Janusz Stasiak
Komisja Rewizyjna: Zbigniew Jóźwiak
Henryk Siwiński, Stefan Stegenta

Hipolitów
Sołtys: Lech Rosiak
Rada Sołecka: Edward Bieńko,
Zdzisław Kałużny, Marian Sobczak
Komisja Rewizyjna: Roman Cieślak,
Jadwiga Janecka, Wacław Urbańczyk

Skotniki
Sołtys: Henryk Kałucki
Rada Sołecka: Anna Cieślak,
Kazimierz Banaszewski, Krystian Zając
Komisja Rewizyjna: Henryk Bamberski
Stanisław Nykiel, Józef Zając

Kozanki Wielkie
Sołtys: Stanisław Szczepuła
Rada Sołecka: Jadwiga Flejter
Jan Mikołajczyk, Władysław Skalski
Komisja Rewizyjna: Zenon Flejter
Jerzy Krawczyk, Wiesław Mikołajczyk

Spycimierz
Sołtys: Stanisław Pełka
Rada Sołecka: Zenobiusz Dzieran
Stanisław Glinka, Mieczysław Tworkiewicz
Władysław Wodziński
Komisja Rewizyjna: Władysław Górka
Jan Klata, Paweł Pełka

Kuczki
Sołtys: Jan Zając
Rada Sołecka: Bolesław Jagieła,
Jan Nita, Józef Wojech
Komisja Rewizyjna: Piotr Cybulski
Henryk Kleczewski, Bogumił Michalak

Spycimierz - Kolonia
Sołtys: Alojzy Urbaniak
Rada Sołecka: Piotr Dzieciątkowski
Władysław Gawłowski , Eugeniusz Wójcik
Komisja Rewizyjna: Kazimierz Górka
Czesław Płoszaj

Stanisławów
Sołtys: Teresa Brudnicka
Rada Sołecka: Bogdan Pietrzak
Marek Szczepaniak, Jadwiga Szczepaniak
Komisja Rewizyjna: Zdzisław Janiak
Tadeusz Maciejewski, Krystyna Mokros
Wielenin
Sołtys: Andrzej Trzebiński
Rada Sołecka: Tadeusz Bocian, Mirosław
Dębski, Kazimierz Grąbkowski, Roman
Koziński, Józef Tomczyk, Andrzej Trzebiński
Aleksander Wieczorek
Komisja Rewizyjna: Edward Królewski
Roman Piaseczny, Zenon Szymczak
Aleksander Wieczorek
Wielenin - Kolonia
Sołtys: Bogdan Marciniak
Rada Sołecka: Zenon Ircha, Czesław Marciniak
Franciszek Mysiński, Jerzy Ochocki
Michał Pingot,
Komisja Rewizyjna: Marian Dopieralski
Jan Nowacki, Wojciech Świderski
Wieścice
Sołtys: Bolesław Joński
Rada Sołecka: Kazimierz Domagała
Roman Lodziński
Komisja Rewizyjna: Feliks Jaskuła
Stanisław Lodziński
Wilamów
Sołtys: Franciszek Pająk
Rada Sołecka: Jan Bindas, Arkadiusz
Bonikowski, Stanisław Dudziński
Kazimierz Panfil
Komisja Rewizyjna: Kazimierz Grabowski
Kazimierz Kałużny, Piotr Ratajczyk
Wola Przedmiejska
Sołtys: Ryszard Pietrucha
Rada Sołecka: Maciej Antoniak
Marek Tomaszak, Grzegorz Tomczyk
Stanisław Sękowski
Komisja Rewizyjna: Jan Galoch
Bogdan Sobczyński, Dariusz Sobczyński
Zaborów
Sołtys: Bogumił Piaseczny
Rada Sołecka: Zbigniew Domowicz,
Jan Michalak
Komisja Rewizyjna: Stanisław Nowak
Leszek Nowak, Mirosław Sobolak
Zieleń
Sołtys: Jan Tadeusz Michałowski
Rada Sołecka: Władysław Antoni Grzelak
Kazimierz Kaczka , Jan Madajski
Komisja Rewizyjna: Leszek Grzelewski
Zofia Jaroszewska, Henryk Mikołajczyk
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW MIASTA
UNIEJOWA
Przewodniczący: Sławomir Kozłowski
V-ce Przewodniczący: Tadeusz Komar
Wincenty Krajewski
Sekretarz: Grażyna Ryś
Komisja Rewizyjna: Marianna Komar,
Janina Król, Zdzisław Wieczorek
Członkowie Samorządu Mieszkańców:
Edward Adamczyk, Jerzy Człapiński, Krystyna
Kołodziejczyk, Stanisława Kukulska, Maria
Łuszczak, Krzysztof Miłosz, Elżbieta Wieczorek.
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II kadencja

(1994-1998)

Władze Miasta i Gminy Uniejów:

▪ Henryk Pęcherski – burmistrz, przewodniczący zarządu, radny
▪ Stanisław Urbaniak – zastępca burmistrza, radny
▪ Urszula Tomczyk – członek zarządu, radna
▪ Karol Plak – członek Zarządu
▪ Andrzej Warych – członek zarządu, radny
▪ Maria Szczawińska – sekretarz
▪ Janina Kaczmarek – skarbnik

Prezydium Rady Miejskiej:

Szymon Bugajak
Marian Cichomski
Tadeusz Chmielewski
Jan Gawłowski
Antoni Galoch
Henryk Jagieła
Stefan Jagieło
Roman Koziński
Stanisław Kucharski
Stanisław Pełka
Roman Piaseczny

arch. U. Urbaniak

▪ Mieczysław Urbaniak – przewodniczący Rady Miejskiej
▪ Lech Pyziak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
▪ Grzegorz Wojtczak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
▪ Tadeusz Bartczak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Radni Rady Miejskiej:

Burmistrz Henryk Pęcherski

Władze Miasta i Gminy Uniejów II kadencji

Najważniejsze zrealizowane inwestycje
ROLNICTWO (636 396 zł):

▪ budowa:
- stacji wodociągowej w Ostrowsku
- wodociągu: w Brzezinach o długości 2,35 km i podłączeniem 28
gospodarstw; Kuczkach, Orzeszkowie, Czepowie, Stanisławowie,
Wieleninie; Pęgowie i Łęgu Balińskim o długości 5,047 km
i 2,235 km przyłączy oraz podłączeniem 29 gospodarstw

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
(5 829 220 zł):
▪ zakup działek w Spycimierzu pod budowę oczyszczalni
▪ budowa:
- kolektora sanitarnego w Uniejowie
- oczyszczalni ścieków „Lemna” wraz z kanalizacją w Spycimierzu
- oczyszczalni ścieków w Uniejowie
- zagrodowej oczyszczalni ścieków w Czepowie
- linii telefonicznych: Wielenin, Felicjanów, Czekaj-Uniejów
- kanału deszczowego na ulicy: Targowej, Wiejskiej, Różanej,
Makowej
- kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na Osiedlu 700 – lecia
i na ulicy Kościelnickiej

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (886 175 zł):

▪ budowa:
- dróg: w Orzeszkowie, Spycimierz-Łęg Baliński o długości
1,5 km; Człopy-Wieścice o długości 1,3 km; Wilamów-Biała Górka
o długości 0,7 km; Kościelnica-Ostrowsko o długości 1,5 km;
Ostrowsko-Skotniki
- ulicy Tęczowej i Kwiatowej na Osiedlu Marii Konopnickiej o długości 0,3 km
- chodnika wokół Rynku i przy szkole
- sieci telefonicznej: na Osiedlu 700 – lecia i na ulicy Kościelnickiej;
w Ostrowsku i Orzeszkowie
- wodociągu: w Kuczkach i Orzeszkowie
▪ modernizacja:
- dróg: Ostrowsko-Skotniki, Człopy, Spycimierz, Ostrowsko –
Orzeszków Kol. o długości 1,29 km, Spycimierz Kol. o długości 1,5
km, Orzeszków – Skotniki o długości 1,05 km
- wodociągu na ulicy Rzecznej

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA (6 817 zł):
▪ zakup samochodu dla OSP Uniejów
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II kadencja (1994-1998)
SOŁECTWA GMINY UNIEJÓW KADENCJI 1994-1998
Brzeziny
Sołtys: Wincenty Gadzinowski
Rada Sołecka: Wincenty Gadzinowski
Urszula Tomczyk, Dariusz Szymczak
Komisja Rewizyjna: Stanisław Kmiecik
Andrzej Pietrzykowski, Jan Piłatowski
Brzozówka
Sołtys: Walenty Andrzejewski
Rada Sołecka: Jan Andrzejewski, Walenty
Andrzejewski, Wiesława Józefowicz
Komisja Rewizyjna: Marian Kaźmierczak
Stanisław Pietruszka, Tadeusz
Wojtaszewski
Czekaj
Brak dokumentacji z danymi organów
sołectwa
Czepów
Sołtys: Henryk Głowacki
Rada Sołecka: Halina Fijałkowska
Józef Jędrzejczak, Tadeusz Kowalski
Komisja Rewizyjna: Florian Galoch
Stefania Łysiak, Jerzy Nykiel
Człopy
Sołtys: Lucjan Łukasik
Rada Sołecka: Henryk Jagieła
Marek Pakuła, Józef Szajrych
Komisja Rewizyjna: Kazimierz
Banaszewski, Józef Łukasik
Wojciech Siciński

Lekaszyn
Sołtys: Julian Kos
od 30.08.1996 Zbigniew Kos
Rada Sołecka: Zbigniew Bamberski
Włodzimierz Kałużny, Julian Kos
Komisja Rewizyjna: Kazimierz Kolasa
Zygmunt Urbański
Łęg Baliński
Sołtys: Jerzy Tybura
Rada Sołecka: Zenon Salamon,
Józef Kasprzak, Jerzy Tybura
Komisja Rewizyjna: Eugeniusz Grubski
Zdzisław Rojkowski, Eugenia Siekańska
Orzeszków
Sołtys: Bolesław Charuba
Rada Sołecka: Zbigniew Dąbrowski
Kazimierz Grabarczyk, Wojciech
Rzeźniczak
Komisja Rewizyjna: Kazimierz Charuba
Edmund Moks, Wojciech Pietrzak
Orzeszków - Kolonia
Sołtys: Leszek Skiera
Rada Sołecka: Wojciech Ircha, Ryszard
Jarek, Jacek Orczykowski
Komisja Rewizyjna: Piotr Brożyński
Michał Kawecki, Lech Pchła
Ostrowsko
Brak dokumentacji z danymi organów
sołectwa

Dąbrowa
Sołtys: Józef Swenderski
Rada Sołecka: Roman Czyszek
Marian Sowiński
Komisja Rewizyjna: Florian Nadolny
Wanda Nadolna, Tomasz Stasiak

Pęgów
Sołtys: Marian Kawecki
Rada Sołecka: Ryszard Kołuda
Janusz Pajor, Edward Siekacz
Komisja Rewizyjna: Jan Dudkowski
Andrzej Mann

Felicjanów
Sołtys: Jan Szafarz
Rada Sołecka: Marek Błażałek
Czesław Jagieło , Bogdan Marciniak
Komisja Rewizyjna: Zygmunt Kuciński
Małgorzata Pasternak

Rożniatów
Sołtys: Józef Jaruga
Rada Sołecka: Franciszek Freus
Maria Piętka, Marek Wawrzyniak
Komisja Rewizyjna: Stanisław Czochalski
Zbigniew Kowalski, Kazimierz Lisiecki

Góry
Sołtys: Ryszard Mruk
Rada Sołecka: Marek Cybulski,
Tomasz Florkowski, Czesław Rosiak
Komisja Rewizyjna: Marian Cichomski,
Kazimierz Binkiewicz, Zenon Bonikowski

Rożniatów - Kolonia
Sołtys: Tadeusz Warych
Rada Sołecka: Piotr Jaskuła,
Witold Koziński, Stanisław Świątek
Jadwiga Trzuskowska
Komisja Rewizyjna: Marian Koziński
Piotr Pakuła, Michał Połatyński

Hipolitów
Sołtys: Lech Rosiak
Rada Sołecka: Zdzisław Kałużny, Jadwiga
Janecka, Marianna Bieńko
Komisja Rewizyjna: Wacław Urbańczyk
Mirosław Sobczak, Krystyna Hunker
Kozanki Wielkie
Sołtys: Stanisław Szczepuła
Rada Sołecka: Jadwiga Fleiter
Jan Mikołajczyk, Władysław Skalski
Komisja Rewizyjna: Tomasz Dziekański
Jerzy Krawczyk
Kuczki
Sołtys: Jan Zając
Rada Sołecka: Kazimierz Grzelak, Jan Pajor
Marek Pajor, Stefan Pasternak
Komisja Rewizyjna: Piotr Cybulski, Henryk
Grabarczyk, Bogumił Michalak

Skotniki
Sołtys: Henryk Kałucki
Rada Sołecka: Henryk Bamberski
Krystyna Nykiel, Krystian Zając
Komisja Rewizyjna: Józef Zając
Stanisław Kałużny
Spycimierz
Sołtys: Stanisław Pełka
Rada Sołecka: Stanisław Józefowicz
Marian Włazałek, Zenobiusz Dzieran
Komisja Rewizyjna: Michał Antoniak
Paweł Barcki, Kazimierz Wodziński
Spycimierz - Kolonia
Sołtys: Alojzy Urbaniak
Rada Sołecka: Jan Janczak,
Eugeniusz Wójcik, Lucjan Wójcik

Stanisławów
Sołtys: Teresa Brudnicka
Rada Sołecka: Stanisław Kowalski
Bogdan Pietrzak, Wiesław Skórka
Komisja Rewizyjna: Kazimierz Dembowski
Marek Kaftaniak, Zbigniew Żabiński
Wielenin
Sołtys: Andrzej Trzebiński
Rada Sołecka: Mirosław Dębski, Aleksander
Wieczorek, Wojciech Zielonka
Komisja Rewizyjna: Kazimierz Grąbkowski
Kazimierz Kurzawa, Jan Zgoda
Wielenin - Kolonia
Sołtys: Bogdan Marciniak
Rada Sołecka: Marian Graczyk, Stanisław
Marciniak, Michał Pingot
Komisja Rewizyjna: Wojciech Głowacki
Władysław Kucharski, Ryszard Zajączkowski
Wieścice
Sołtys: Marek Joński
Rada Sołecka: Kazimierz Domagała,
Stanisław Lodziński, Bogumił Miśkiewicz
Komisja Rewizyjna: Krystyna Jaskuła
Ryszard Wróblewski
Wilamów
Sołtys: Józef Darabasz
Rada Sołecka: Franciszek Pająk
Kazimierz Panfil, Czesław Ziemniak
Komisja Rewizyjna: Stanisław Dudziński
Kazimierz Kałużny, Ryszard Maj
Wola Przedmiejska
Sołtys: Ryszard Pietrucha
Rada Sołecka: Stanisław Sękowski
Andrzej Szafarz, Marek Tomaszak
Komisja Rewizyjna: Stanisław Jaśkiewicz
Stanisław Owczarek
Zaborów
Sołtys: Bogumił Piaseczny
od 06.02.1997 – Jadwiga Piaseczna
Rada Sołecka: Zbigniew Domowicz,
Jan Michalak, Stanisław Nowak
Komisja Rewizyjna: Julian Pajor, Dariusz Nowak
Zieleń
Sołtys: Jan Tadeusz Michałowski
Rada Sołecka: Władysław Antoni Grzelak
Henryk Kubiak, Józef Wypiorczyk
Komisja Rewizyjna: Eugeniusz Górczyński
Stanisław Kośla, Stanisław Ścibior
SAMORZĄD MIESZKAŃCÓW MIASTA UNIEJÓW
Przewodniczący: Stanisława Kukulska
V-ce Przewodniczący: Józef Klata
Sekretarz: Jan Krzesłowski
Skarbnik: Grażyna Ryś
Komisja Rewizyjna: Edward Adamczyk
Aniela Gąsiorowicz, Zdzisław Wieczorek
Członkowie Samorządu Mieszkańców: Bogumił
Felisiak, Józef Dębski, Krystyna Kołodziejczyk
Tadeusz Komar, Maria Łuszczak, Elżbieta
Wieczorek, Ryszard Wrzosek
ZARZĄD OSIEDLA MIASTO UNIEJÓW
Wybory: 29.03.1996
Przewodniczący: Józef Klata
V-ce Przewodniczący: Jan Bamberski
Członkowie Zarządu Osiedla Miasto Uniejów:
Aniela Gąsiorowicz, Jan Krzesłowski,
Maria Łuszczak, Grażyna Marecka, Renata Pełka
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III kadencja

(1998-2002)

Władze Miasta i Gminy Uniejów:

▪ Eugeniusz Synakiewicz – burmistrz, przewodniczący zarządu, radny
▪ Krystyna Kowalczyk – zastępca burmistrza, radna
▪ Elżbieta Białczak – członek zarządu, radna
▪ Grzegorz Klejman – członek zarządu, radny
▪ Wiesław Skórka – członek zarządu, radny
▪ Maria Szczawińska – sekretarz
▪ Janina Kaczmarek – skarbnik

Prezydium Rady Miejskiej:

Krzysztof Bielawski
Szymon Bugajak
Wincenty Gadzinowski
Antoni Galoch
Antoni Kaczmarek
Roman Koziński
Adam Łukaszewicz
Ignacy Pajor
Henryk Stasiński
Jerzy Tybura
Jerzy Walczak

arch. UM Uniejów

▪ Andrzej Warych – przewodniczący Rady Miejskiej
▪ Stanisław Grzelak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
▪ Barbara Kozanecka – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
▪ Roman Piaseczny – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Radni Rady Miejskiej:

Burmistrz Eugeniusz Synakiewicz

Władze Miasta i Gminy Uniejów III kadencji

Najważniejsze zrealizowane inwestycje
ROLNICTWO (2 926 999 zł):

▪ budowa wodociągu: w Stanisławowie o 122 przyłączach długości
5,634 km i długości sieci 17,515 km, Czepowie, Skotnikach, Wilamowie,
Czepów-Skotniki-Wilamów; Czekaj-Felicjanów-Hipolitów-Wielenin o
175 przyłączach długości 6,872 km i długości sieci 21,76 km, Wieścicach
o 9 przyłączach długości 0,921 km i długości sieci 1,944 km, Górach,
Brzozówce, Lekaszynie, Brzezinach, Wieleninie, Wieleninie Kolonii,
Hipolitowie
▪ prace przygotowawcze pod budowę wodociągu: w Wieleninie,
Felicjanowie, Czekaju, Wieścicach, Góry-Brzozówka-Lekaszyn-Wilamów
▪ połączenie studni głębinowej awaryjnej do stacji wodociągowej
w Wilamowie i Ostrowsku
▪ modernizacja stacji wodociągowej w Wilamowie
▪ prace przygotowawcze pod budowę kanalizacji deszczowej w Wieleninie

GOSPODARKA KOMUNALNA (1 559 705 zł):

▪ budowa:
- kanalizacji: na ulicy Wschodniej, Polnej, Sienkiewicza, płk. Ścibiora
o 77 przyłączach o długości 0,814 km; Kościelnickiej, Bogumiła,
Rzecznej, Kilińskiego
- dwóch kolektorów sanitarnych
- dwóch sieciowych przepompowni ścieków przy ul. Rzecznej
i Bogumiła
- wodociągu na ulicy Portowej
- hali sportowej w Uniejowie
- sali gimnastycznej w Wieleninie

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (2 487 710 zł):

▪ budowa:
- dróg: w Woli Przedmiejskiej, Łęgu Balińskim, Czekaju
- chodnika na ulicy Bogumiła i Kościelnickiej
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III kadencja (1998-2002)
- chodnika w Rynku i na ulicy Bogumiła
- ulicy Makowej wraz z krawężnikami o długości 0,315 km
- kolektora sanitarnego: na ulicy Tureckiej, Wschodniej, Rzecznej,
Polnej, Sienkiewicza, Kościelnickiej, Bogumiła, Rzecznej, Kilińskiego o 143 przyłączach długości 2,253 km
▪ ułożenie nawierzchni: na ulicy Makowej, Różanej, Wąskiej
▪ modernizacja dróg: w Ostrowsku, Orzeszkowie, Łęgu Balińskim;
Wielenin-Brzeziny o długości 2,5 km
▪ projekt budowy: dróg w Czekaju, Brzezinach i na trasie WieleninZaborów; ulicy Kwiatowej i Osiedla 700-lecia

OŚWIATA I WYCHOWANIE (4 290 706 zł):

▪ prace przygotowawcze pod budowę sali gimnastycznej w Uniejowie i Wieleninie
▪ budowa:
- hali sportowej przy gimnazjum w Uniejowie
- sali gimnastycznej w Wieleninie
- oczyszczalni przy Szkole Podstawowej w Wieleninie

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (73 897 zł):
▪ termomodernizacja budynku urzędu

SOŁECTWA GMINY UNIEJÓW KADENCJI 1998-2002
Brzeziny
Sołtys: Wincenty Gadzinowski
Rada Sołecka: Andrzej Pietrzykowski
Grzegorz Stasiak, Urszula Tomczyk

Kuczki
Sołtys: Jan Zając
Rada Sołecka: Piotr Cybulski , Marek Pajor
Sławomir Szafran

Brzozówka
Sołtys: Walenty Andrzejewski
Rada Sołecka: Ignacy Pajor, Radosław
Pietrzak, Tadeusz Wojtaszewski

Lekaszyn
Sołtys: Zbigniew Kos
Rada Sołecka: Mirosław Bielawski, Jan Kaftan
Kazimierz Kolasa
Komisja Rewizyjna: Marian Kałużny,
Kazimierz Kos, Kazimierz Olejniczak

Czekaj
Sołtys: Władysław Banicki
Rada Sołecka: Jan Czyżo, Andrzej
Zwoliński, Władysław Zwoliński
Od dnia: 28.08.2001
Sołtys: Andrzej Zwoliński
Rada Sołecka: Jan Czyżo, Piotr
Fijałkowski, Władysław Zwoliński
Czepów
Sołtys: Henryk Głowacki
Rada Sołecka: Włodzimierz
Fijałkowski, Tadeusz Kowalski
Urszula Krzewiniak

Łęg Baliński
Sołtys: Jerzy Tybura
Rada Sołecka: Józef Kasprzak
Eugenia Siekańska, Zenon Salamon
Orzeszków
Sołtys: Ireneusz Charuba
Rada Sołecka: Zbigniew Dąbrowski
Paweł Rzeźniczak, Marian Wojech
Orzeszków - Kolonia
Sołtys: Leszek Skiera
Rada Sołecka: Jacek Orczykowski, Piotr
Pietrzak, Zbigniew Nita

Spycimierz - Kolonia
Sołtys: Alojzy Urbaniak
Rada Sołecka: Wiesław Dopierała, Jan Janczak
Lucjan Wójcik
Komisja Rewizyjna: Barbara Urbaniak
Roman Myszka
Stanisławów
Sołtys: Teresa Brudnicka
Rada Sołecka: Marek Antoniak
Zenon Domowicz, Marek Kaftaniak
Wielenin
Sołtys: Andrzej Trzebiński
Rada Sołecka: Paweł Filas, Kamila Szymczak
Aleksander Wieczorek
Komisja Rewizyjna: Roman Koziński
Dariusz Tomczyk, Zofia Zgoda
Wielenin - Kolonia
Sołtys: Bogdan Marciniak
Rada Sołecka: Wojciech Głowacki
Michał Pingot, Wojciech Świderski

Ostrowsko
Brak dokumentacji z danymi organów
sołectwa

Wieścice
Sołtys: Marek Joński
Rada Sołecka: Stanisław Lodziński
Wiesław Ławniczak, Bogumił Miśkiewicz
Komisja Rewizyjna: Aleksandra Jońska
Stanisław Lodziński, Ryszard Wróblewski

Pęgów
Sołtys: Marian Kawecki
Rada Sołecka: Krzysztof Bińkowski
Edward Siekacz, Sylwester Skonieczny

Wilamów
Sołtys: Józef Darabasz
Rada Sołecka: Krzysztof Bielawski
Andrzej Cieślak, Stanisław Gręda

Rożniatów
Sołtys: Józef Jaruga
Rada Sołecka: Zbigniew Jaśkiewicz
Maria Piętka, Bogumił Stańczyk

Wola Przedmiejska
Sołtys: Ryszard Pietrucha
Rada Sołecka: Jerzy Pająk, Stanisław Sękowski
Bogdan Sobczyński, Marek Tomaszak

Rożniatów - Kolonia
Sołtys: Tadeusz Warych
Rada Sołecka: Piotr Jaskuła, Daniela Kozińska
Adam Łukaszewicz

Zaborów
Sołtys: Jadwiga Piaseczna
Rada Sołecka: Zbigniew Domowicz, Stanisław
Nowak Julian Pajor , Mirosław Sobolak

Hipolitów
Sołtys: Edward Bieńko
Rada Sołecka: Jadwiga Janecka,
Zdzisław Kałużny, Tomasz Urbańczyk

Skotniki
Sołtys: Henryk Kałucki
Rada Sołecka: Stanisław Nykiel
Henryk Urbański, Krystian Zając
Komisja Rewizyjna: Kazimierz Woźniak
Kazimierz Miszczak, Eugeniusz Włodarski

Zieleń
Sołtys: Jan Tadeusz Michałowski
Rada Sołecka: Maria Cieślak, Małgorzata
Grzelewska, Janisław Jaskuła

Kozanki Wielkie
Sołtys: Stanisław Szczepuła
Rada Sołecka: Dorota Jaśkiewicz,
Tomasz Dziekański, Władysław Skalski

Spycimierz
Sołtys: Stanisław Pełka
Rada Sołecka: Paweł Barcki
Szczepan Kubacki, Kazimierz Wodziński

Człopy
Sołtys: Szczepan Miśkiewicz
Rada Sołecka: Władysław Jasiński
Jan Sobczak, Zenon Włazałek
Dąbrowa
Sołtys: Józef Swenderski
Rada Sołecka: Roman Czyszek
Małgorzata Januszewska, Jan Nadolny
Felicjanów
Sołtys: Jan Szafarz
Rada Sołecka: Zygmunt Kuciński
Franciszek Pilarek, Krzysztof
Rokoszewski
Góry
Sołtys: Ryszard Mruk
Rada Sołecka: Marek Cybulski,
Czesław Rosiak, Tomasz Wojakowski
Komisja Rewizyjna: Zenon Bonikowski
Józef Gapsa, Piotr Pajor, Marek Zaleski

ZARZĄD OSIEDLA MIASTO UNIEJÓW
Przewodniczący: Józef Klata
V-ce Przewodniczący: Jan Bamberski
Członkowie Zarządu Osiedla Miasto Uniejów:
Aniela Gąsiorowicz, Jan Krzesłowski, Maria
Łuszczak, Grażyna Marecka, Renata Pełka
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IV kadencja

(2002-2006)

Władze Miasta i Gminy Uniejów:

Prezydium Rady Miejskiej:

▪ Wojciech Fijałkowski – przewodniczący Rady Miejskiej (do 21 marca 2006 r.)
▪ Janusz Kosmalski – przewodniczący Rady Miejskiej (od 26 marca 2006 r.)
▪ Wanda Duziak – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

Radni Rady Miejskiej:

Burmistrz Józef Kaczmarek

Krzysztof Bielawski, Sławomir Goszczyk, Zbigniew Jankowski, Grzegorz Klejman, Krystyna Kowalczyk, Lucjan Łukasik,
Ireneusz Pajor, Henryk Pęcherski, Kamila Szymczak, Jerzy Tybura, Tadeusz Warych, Tomasz Wójcik

Najważniejsze zrealizowane inwestycje
ROLNICTWO (2 048 379 zł):

▪ budowa:
- wodociągu: w Rożniatowie, Rożniatowie-Kolonii
- wodociągu wraz z przyłączami: w Dąbrowie, Kozankach
Wielkich, Zaborowie
▪ projekt wodociągu: w Zaborowie, Kozankach Wielkich,
Dąbrowie, Wilamowie
▪ modernizacja stacji wodociągowej: w Spycimierzu, Woli
Przedmiejskiej, Ostrowsku
▪ przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Wilamowie
i Uniejowie
▪ rozbudowa sieci wodociągowej oraz ujęć wody na terenie
gminy Uniejów

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA (982 184 zł):

▪ przebudowa sieci wodociągowej w Uniejowie
▪ rewaloryzacja zespołu zamkowo-parkowego
▪ budowa:
- infrastruktury technicznej na terenie zespołu zamkowoparkowego
- kanalizacji deszczowej na ulicy Reymonta
▪ rewitalizacja parku
▪ odwodnienie ulicy Szkolnej

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (142 761 zł):

▪ przygotowanie dokumentacji pod budowę Regionalnego
Centrum Integracji Społecznej
▪ modernizacja systemu grzewczego na terenie miasta
▪ zakup gruntów

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (3 617 849 zł):

▪ budowa:
- dróg: w Człopach, Orzeszkowie, Woli Przedmiejskiej,
Wilamowie, Łęgu Balińskim, Zaborów-Pęgów, Kuczki-Góry,
Wielenin-Miniszew
- chodnika: na ulicy Tureckiej, Dąbskiej wraz z oświetleniem,
Wiśniowej

- parkingu na ulicy Kościelnickiej
▪ modernizacja:
- dróg: w Brzezinach, Spycimierz-Łęg Baliński, Brzozówce,
Lekaszynie, Skotnikach, Wieleninie-Kolonii, Orzeszkowie Kolonii,
Czepowie, Kuczkach, Górach (etap I)
- ulic: Bł. Bogumiła, Szkolnej, Kościelnickiej, Ogrodowej, Marii
Konopnickiej, Rynku, Kilińskiego, placu Kolegiackiego, Osiedla
700-lecia, Reymonta, Targowej - Kościelnickiej
- chodników na ulicy Targowej, 22 Lipca, Szkolnej, Marii
Konopnickiej
▪ remont:
- dróg: w Uniejowie poprawiających dostęp do regionalnego
systemu transportowego, Kuczki-Góry
- nawierzchni: na ulicy Marii Konopnickiej, Szkolnej, Rynku
- zakup kostki na ulicę: Dąbską, Targową, Polną

OŚWIATA I WYCHOWANIE (642 657 zł):

▪ termomodernizacja: budynku Szkoły Podstawowej w Uniejowie,
Wilamowie i Wieleninie, Miejskiego Przedszkola w Uniejowie
▪ modernizacja budynku pod adaptację na Izbę Regionalną Ziemi
Uniejowskiej

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (177 484 zł):

▪ termomodernizacja budynku strażnicy w Uniejowie
▪ pokrycie kosztów termomodernizacji budynku Policji
w Uniejowie
▪ przyjazna administracja (informatyzacja urzędu)

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA (102 854 zł):

▪ karosacja samochodu strażackiego OSP Spycimierz
▪ dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego OSP Wielenin
▪ wykonanie posadzki w budynku OSP Spycimierz

KULTURA (833 407 zł):

▪ rewitalizacja:
- zespołu zamkowo-parkowego
- historycznego układu urbanistycznego miasta Uniejów
▪ budowa infrastruktury technicznej na terenie zespołu zamkowoparkowego w Uniejowie

arch. UM Uniejów

▪ Józef Kaczmarek – burmistrz
▪ Grzegorz Antosik – zastępca burmistrza, radny
▪ Barbara Szelągowska-Bugajak – sekretarz
▪ Janina Kaczmarek – skarbnik (do 2005 r.)
▪ Arleta Pietrzak – skarbnik (od 2005 r.)
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IV kadencja (2002-2006)
▪ termomodernizacja byłej Przychodni Zdrowia w Uniejowie
▪ modernizacja:
- systemu grzewczego na terenie gminy Uniejów
- oświetlenia w Uniejowie
▪ wymiana zegarów astronomicznych oraz zakup zegara
miejskiego
▪ przebudowa drogi „Trasa Bożego Ciała w Spycimierzu”

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (261 556 zł):

▪ przygotowanie dokumentacji budowy kompleksów:
- termalno-basenowego w Uniejowie

- sportowo-rekreacyjnego w Uniejowie

TURYSTYKA (111 631 zł):

▪ budowa:
- informacji turystycznej
- kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie
- ścieżki edukacyjno-turystycznej w parku
- Regionalnego Centrum Integracji Społecznej
▪ poprawa infrastruktury turystycznej na terenie miasta
▪ wykonanie projektu budowy kompleksu historycznorekreacyjnego w Uniejowie

SOŁECTWA GMINY UNIEJÓW KADENCJI 2002-2006
Brzeziny
Sołtys: Wincenty Gadzinowski
Rada Sołecka: Piotr Pacholczyk
Andrzej Pietrzykowski, Dariusz
Szymczak
Brzozówka
Sołtys: Karol Kaźmierczak
Rada Sołecka: Karol Janik
Radosław Pietrzak, Józef Musialak
Czekaj
Sołtys: Andrzej Zwoliński
Rada Sołecka: Paweł Fisiak
Ryszard Janaszkiewicz
Władysław Zwoliński
Czepów
Sołtys: Henryk Głowacki
od 30.03.2005 Stanisław Pietrzak
Rada Sołecka: Tadeusz Kowalski
Urszula Krzewiniak, Marek Twardowski
Człopy
Sołtys: Szczepan Miśkiewicz
Rada Sołecka: Eugeniusz Bugaj
Władysław Jasiński, Jan Sobczak
Dąbrowa
Sołtys: Józef Swenderski
Rada Sołecka: Piotr Stasiak,
Henryk Januszewski, Roman Czyszek
Felicjanów
Sołtys: Jan Szafarz
Rada Sołecka: Roman Jagieło,
Piotr Stempel, Krzysztof Urbańczyk
Góry
Sołtys: Marek Cybulski
Rada Sołecka: Zenon Bonikowski,
Tomasz Wojakowski, Grzegorz Zimniak
Hipolitów
Sołtys: Edward Bieńko
Rada Sołecka: Jadwiga Janecka,
Zdzisław Kałużny, Tomasz Urbańczyk
Kozanki Wielkie
Sołtys: Stanisław Szczepuła
Rada Sołecka: Tomasz Dziekański,
Jolanta Kamińska, Władysław Skalski

Kuczki
Sołtys: Jan Zając
Rada Sołecka: Marek Pajor
Grzegorz Srogosz, Sławomir Szafran

Spycimierz - Kolonia
Sołtys: Marzenna Dopierała
Rada Sołecka: Tadeusz Andryszek
Czesław Płoszaj, Eugeniusz Wójcik

Lekaszyn
Sołtys: Zbigniew Kos
Rada Sołecka: Krzysztof Bamberski,
Wiesław Dudziński, Włodzimierz Kałużny

Stanisławów
Sołtys: Wiesław Skórka
Rada Sołecka: Kazimierz Dembowski
Mariola Moks, Ignacy Pakuła

Łęg Baliński
Sołtys: Jerzy Tybura
Rada Sołecka: Józef Kasprzak, Halina Tybura
Jerzy Tybura

Wielenin
Sołtys: Andrzej Trzebiński
Rada Sołecka: Hieronim Matusiak
Dariusz Tomczyk, Aleksander Wieczorek

Orzeszków
Sołtys: Ireneusz Charuba
Rada Sołecka: Zbigniew Dąbrowski,
Paweł Rzeźniczak, Marian Wojech

Wielenin - Kolonia
Sołtys: Tadeusz Nowak
Rada Sołecka: Roman Miszczak, Jan Nowacki
Stanisław Oblizajek

Orzeszków - Kolonia
Sołtys: Leszek Skiera
Rada Sołecka: Ryszard Jarek, Michał Kawecki
Jacek Orczykowski

Wieścice
Sołtys: Marek Joński
Rada Sołecka: Stanisław Lodziński,
Wiesław Ławniczak, Grzegorz Miśkiewicz

Ostrowsko
Sołtys: Józef Goszczyk
Rada Sołecka: Grzegorz Antosik, Jacek Przeor
Florian Zielonka

Wilamów
Sołtys: Józef Darabasz
Rada Sołecka: Andrzej Cieślak
Andrzej Gadzinowski, Stanisława Kaźmierczak

Pęgów
Sołtys: Marian Kawecki
Rada Sołecka: Roman Dudkowski
Janusz Pajor, Edward Siekacz

Wola Przedmiejska
Sołtys: Ryszard Pietrucha
Rada Sołecka: Jerzy Pająk, Stanisław Sękowski
Marek Tomaszak

Rożniatów
Sołtys: Józef Jaruga
Rada Sołecka: Gabriel Milczarek
Barbara Wawrzyniak, Zbigniew Jaśkiewicz

Zaborów
Sołtys: Zbigniew Domowicz
Rada Sołecka: Jan Michalak, Julian Pajor
Kazimierz Pawlak

Rożniatów - Kolonia
Sołtys: Tadeusz Warych
Rada Sołecka: Witold Koziński
Adam Łukaszewicz, Stanisław Świątek

Zieleń
Sołtys: Jan Tadeusz Michałowski
Rada Sołecka: Leszek Grzelewski,
Janisław Jaskuła, Władysław Antoni Grzelak

Skotniki
Sołtys: Henryk Kałucki
Rada Sołecka: Tadeusz Jurkiewicz
Elżbieta Urbańska, Krystian Zając

ZARZĄD OSIEDLA MIASTO UNIEJÓW
Przewodniczący: Mirosław Ubraniak
Zastępca Przewodniczącego:
Franciszek Galoch
Sekretarz: Stefan Janiak
Członkowie Zarządu Osiedla Miasto Uniejów:
Jan Bamberski, Jan Krzesłowski, Grażyna
Marecka, Kazimierz Ubraniak

Spycimierz
Sołtys: Stanisław Pełka
Rada Sołecka: Paweł Barcki, Sławomir Janas
Szczepan Kubacki
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(2006-2010)

Władze Miasta i Gminy Uniejów:

▪ Józef Kaczmarek – burmistrz
▪ Grzegorz Antosik – zastępca burmistrza (do 2007 r.)
▪ Barbara Szelągowska-Bugajak – sekretarz
▪ Arleta Pietrzak – skarbnik

Prezydium Rady Miejskiej:

▪ Janusz Kosmalski – przewodniczący Rady Miejskiej
▪ Sławomir Goszczyk – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
▪ Marian Jaszczura – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Radni Rady Miejskiej:
Krzysztof Bielawski
Marek Cybulski
Kazimierz Dembowski
Wanda Duziak
Wojciech Głowacki
Krystyna Kowalczyk
Lucjan Łukasik
Roman Piaseczny
Władysław Tworkiewicz
Mirosław Ubraniak
Tadeusz Warych
Tomasz Wójcik

arch. UM Uniejów

V kadencja

Władze Miasta i Gminy Uniejów V kadencji

Najważniejsze zrealizowane inwestycje
ROLNICTWO (21 755 000 zł):

▪ budowa:
- infrastruktury technicznej na terenie zespołu zamkowoparkowego w Uniejowie
- kanalizacji deszczowej: na ul. Targowej, Mickiewicza,
Reymonta, Norwida, Słowackiego, Krasińskiego
- kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek
- sieci wodociągowej na terenie ogródków działkowych
w Uniejowie
- linii średniego napięcia w ramach przedsięwzięcia „Termy
Uniejów”
- przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w gminie Uniejów
- przepompowni i oczyszczalni ścieków o wydajności 50 m3/d
▪ włączenie sieci wodociągowej wody geotermalnej do instalacji
„Geotermii Uniejów”

▪ modernizacja systemu grzewczego w Uniejowie
▪ zagospodarowanie sieci geotermalnej do podgrzewania
boiska sportowego w Uniejowie
▪ rozbudowa sieci:
- wody termalnej w Uniejowie w ramach realizacji
przedsięwzięcia „Termy Uniejów”
- wodociągowej z przyłączami oraz ujęć wody na terenie gminy
Uniejów
▪ rozbudowa i przebudowa systemów wodociągów i kanalizacji
zbiorczej w ramach projektu „Termy Uniejów”

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA (90 000 zł):

▪ budowa
- hybrydowej elektrociepłowni geotermalnej
- obwałowania przeciwpowodziowego wraz z przepompownią
i wielozadaniowym zbiornikiem retencyjno-wyrównawczym
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w rejonie rzeki Struga Spycimierska w celu ochrony
przeciwpowodziowej terenów inwestycyjnych „Termy Uniejów”

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (32 522 000 zł):

KULTURA (4 816 000 zł):

▪ rewaloryzacja zespołu zamkowo –parkowego w Uniejowie
▪ budowa Regionalnego Centrum Integracji Społecznej
dla osób niepełnosprawnych /etap II/ „Termy Uniejów”
▪ restauracja:
- budynku po byłym kinie
- uniejowskiego zamku
▪ remont budynku OSP w Wilamowie

KULTURA FIZYCZNA I SPORT (1 600 000 zł):

▪ budowa
- kompleksu sportowo-rekreacyjnego oraz edukacyjnosportowego w Uniejowie
- wielofunkcyjnego boiska sportowego przy Szkole
Podstawowej w Uniejowie

TURYSTYKA (21 500 000 zł):

▪ budowa kompleksów:
- termalno-basenowego w Uniejowie /etap I/ pływalnia
otwarta
- termalno-basenowego w Uniejowie /etap II/ restauracja
Termalna
- edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnego Wrota Czasu
w Uniejowie /etap I/Castrum Antiqum
- edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnego Wrota Czasu
w Uniejowie /etap II/ Zagroda młynarska
▪ rozbudowa kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie

arch. UM Uniejów

▪ budowa:
- parkingu i dróg dojazdowych na terenach objętych realizacją
projektu „Termy Uniejów”
- oświetlenia: w Wieleninie Kolonii, Orzeszkowie Kolonii,
Hipolitowie, Pęgowie
▪ przebudowa
- drogi „Trasa Bożego Ciała w Spycimierzu”
- drogi gminnej Wielenin-Brzeziny
- dróg gminnych oraz powiatowych w ramach zintegrowanego
projektu pn: „Termy Uniejów”
- ulicy płk. Sz. Ścibiora wraz z budową kanalizacji deszczowej
▪ remont:
- drogi dojazdowej w Pęgowie i Wilamowie
- sieci dróg w Uniejowie poprawiających dostęp do
regionalnego systemu transportowego (długość dróg:
powiatowych - 15,22 km, gminnych - 28,72 km)
- nawierzchni chodników: na ulicy Kilińskiego, Szkolnej,
Przechodniej
- Placu Kościelnego w Spycimierzu
▪ modernizacja:
- drogi dojazdowej do gruntów rolnych: w Czekaju, Kuczki-Góry,
Lekaszyn-Brzozówka
- ulic: Mickiewicza, Słowackiego, Norwida, Bł. Bogumiła,
Szkolnej, Kościelnickiej, Ogrodowej, Marii Konopnickiej, Rynek,
pl. Kolegiacki, Kilińskiego
- Placu Chrystusa Króla w Uniejowie

▪ rewitalizacja historycznego układu komunikacyjnego miasta
Uniejów (drogi gminne, powiatowe, oświetlenie uliczne;
długość ulic: powiatowych - 2,71 km, gminnych - 2,12 km)

Przedstawiciele Miasta i Gminy Uniejów w latach 1990-2010

SOŁECTWA GMINY UNIEJÓW KADENCJI 2006-2010
Brzeziny
Sołtys: Wincenty Gadzinowski
Rada Sołecka: Krzysztofa Dolińska
Jan Piłatowski, Dariusz Szymczak

Czepów
Sołtys: Stanisław Pietrzak
Rada Sołecka: Dariusz Groberek
Jerzy Nykiel, Wojciech Pajor

Felicjanów
Sołtys: Zbigniew Sochacki
Rada Sołecka: Roman Jagieło, Lech Pilarek
Roman Sztybrych

Brzozówka
Sołtys: Karol Kaźmierczak
Rada Sołecka: Radosław Pietrzak
Marian Stusek, Krzysztof Włodarczyk

Człopy
Sołtys: Szczepan Miśkiewicz
Rada Sołecka: Władysław Jasiński
Jan Sobczak, Zenon Włazałek

Góry
Sołtys: Marek Cybulski
Rada Sołecka: Kazimierz Antosik
Małgorzata Florkowska, Czesław Rosiak

Czekaj
Sołtys: Andrzej Zwoliński
Rada Sołecka: Krzysztof Czerwiński
Tomasz Czyżo, Zdzisław Janaszkiewicz

Dąbrowa
Sołtys: Roman Czyszek
Rada Sołecka: Henryk Januszewski
Janusz Kawecki, Tomasz Stasiak

Hipolitów
Sołtys: Edward Bieńko
Rada Sołecka: Roman Cieślak,
Emilia Sierankowska, Tomasz Urbańczyk
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Kozanki Wielkie
Sołtys: Stanisław Szczepuła
Rada Sołecka: Dorota Jaśkiewicz
Jolanta Kamińska, Władysław Skalski
Kuczki
Sołtys: Jan Zając
Rada Sołecka: Piotr Cybulski
Piotr Michalak, Roman Świątek
Lekaszyn
Sołtys: Zbigniew Kos
Rada Sołecka: Jarosław Bamberski
Mirosław Kuźnik, Jarosław Pchła
Łęg Baliński
Sołtys: Jerzy Tybura
Rada Sołecka: Józef Grubski
Józef Kasprzak, Mirosław Olczyk
Orzeszków
Sołtys: Ireneusz Charuba
Rada Sołecka: Zbigniew Dąbrowski
Paweł Rzeźniczak, Marian Wojech
Orzeszków - Kolonia
Sołtys: Leszek Skiera
Rada Sołecka: Paweł Cichomski
Wojciech Ircha, Jacek Orczykowski
Ostrowsko
Sołtys: Henryk Kaźmierczak
Rada Sołecka: Andrzej Pająk
Sławomir Pająk, Paweł Urbaniak
Pęgów
Sołtys: Roman Dudkowski

VI kadencja

Rada Sołecka: Ryszard Kołuda, Janusz Pajor
Edward Siekacz
Rożniatów
Sołtys: Marek Wawrzyniak
Rada Sołecka: Adam Andrzejewski
Zbigniew Jaśkiewicz, Lech Skibiński
Rożniatów - Kolonia
Sołtys: Tadeusz Warych
Rada Sołecka: Piotr Jaskuła
Witold Koziński, Janusz Stasiak
Skotniki
Sołtys: Henryk Kałucki
Rada Sołecka: Grzegorz Jurkiewicz
Elżbieta Urbańska, Jadwiga Zając
Spycimierz
Sołtys: Stanisław Pełka
Rada Sołecka: Paweł Barcki, Jolanta Ilska
Władysław Tworkiewicz
Spycimierz - Kolonia
Sołtys: Marzenna Dopierała
Rada Sołecka: Genowefa Andryszek
Wiesław Dopierała, Lucjan Wójcik
Stanisławów
Sołtys: Wiesław Skórka
Rada Sołecka: Andrzej Adamczyk
Stanisław Cnotalski, Jan Ignaczak
Wielenin
Sołtys: Andrzej Trzebiński
Rada Sołecka: Mirosław Kolasa
Henryka Olejnik – Mann, Dariusz Tomczak

Wielenin - Kolonia
Sołtys: Tadeusz Nowak
Rada Sołecka: Eugeniusz Cieślak
Marian Dopieralski, Tomasz Wojtczyk
Wieścice
Sołtys: Marek Joński
Rada Sołecka: Roman Lodziński
Stanisław Lodziński, Bogumił Miśkiewicz
Wilamów
Sołtys: Józef Darabasz
Od 08.05.2008 Krystyna Maj
Rada Sołecka: Dariusz Kałużny
Ryszard Troczyński, Andrzej Gadzinowski
Wola Przedmiejska
Sołtys: Ryszard Pietrucha
Rada Sołecka: Tomasz Antoniak
Marian Galoch, Krzysztof Polaszczyk
Zaborów
Sołtys: Zbigniew Domowicz
Rada Sołecka: Grzegorz Kaźmierski
Grzegorz Michalak, Stanisław Nowak
Zieleń
Sołtys: Jan Tadeusz Michałowski
Rada Sołecka: Stanisław Grzelak, Karol
Grzelewski, Witold Ochapski
ZARZĄD OSIEDLA MIASTO UNIEJÓW
Przewodniczący: Piotr Kałużny
Członkowie Zarządu Osiedla Miasto Uniejów:
Marcin Grabowski, Barbara Kozanecka
Henryka Marciniak, Grażyna Marecka
Andrzej Pacholczyk, Barbara Zwolińska

(2010-2014)

Władze Miasta i Gminy Uniejów:

▪ Józef Kaczmarek – burmistrz
▪ Marek Jabłoński – zastępca burmistrza (od 2011 r. do 2012 r.)
▪ Barbara Szelągowska-Bugajak – sekretarz (do stycznia 2011 r.)
▪ Andrzej Malinowski – sekretarz (od lutego 2011 r. do sierpnia 2012 r.)
▪ Aleksandra Borowska – sekretarz (od września 2012 r.)
▪ Arleta Pietrzak – skarbnik

Prezydium Rady Miejskiej:

▪ Janusz Kosmalski – przewodniczący Rady Miejskiej
▪ Marian Jaszczura – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
▪ Sławomir Goszczyk – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Radni Rady Miejskiej:
Elżbieta Białczak
Krzysztof Bielawski
Władysław Ciesielski
Marek Cybulski
Wojciech Głowacki
Grzegorz Kucharzyk
Krystyna Kowalczyk
Krzysztof Janiak
Lucjan Łukasik
Mirosław Madajski
Tadeusz Warych
Tomasz Wójcik

Najważniejsze zrealizowane inwestycje
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (31 300 000 zł):

▪ przebudowa:
- dróg powiatowych o łącznej długości 15,13 km: WieleninOrzeszków (3,786 km), Brudzew-Warenka-Czepów Dolny (2,739
km), Uniejów – Wilamów (8,605 km) wraz z montażem barierek

ochronnych i wykonaniem oznakowania poziomego i pionowego
przy szkołach w Uniejowie, Wilamowie i Wieleninie
- ulic powiatowych o łącznej długości 2,707 km: Orzechowej
(0,378 km), Kościelnickiej, (1,994 km), Wschodniej (0,335 km)
- dróg gminnych o łącznej długości 28,717 km: Stanisławów

30

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

VI kadencja (2010-2014)

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA (31 900 000 zł ):

▪ rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego w gminie Uniejów

Władze Miasta i Gminy Uniejów VI kadencji

oraz sieci wody termalnej, potrzebnych do rozwoju turystyki,
obejmująca budowę:
- kanalizacji sanitarnej: Uniejów - Ostrowsko (7,094 km), na
terenach inwestycyjnych (lewy brzeg Warty - 3,234 km), w Spycimierzu (0,472 km), od ulicy Targowa do Dąbskiej (0,916 km)
- sieci wodociągowej: ze stacji uzdatniania wody w Uniejowie
doprowadzającą wodę do terenów inwestycyjnych w Ostrowsku
(ulica Targowa – Ostrowsko), od ulicy Targowej doprowadzającą wodę do terenów mieszkalno-inwestycyjnych (ulica
Targowa – Dąbska) o łącznej długości 3,834 km oraz do terenów inwestycyjnych w Uniejowie o długości 1,505 km; ze stacji
uzdatniania wody w Spycimierzu o długości 3,995 km doprowadzającą wodę do terenów inwestycyjnych w Uniejowie
▪ modernizacja oczyszczalni ścieków w Uniejowie
▪ modernizacja i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Uniejowie
i Spycimierzu
▪ modernizacja i wymiana 7 przepompowni ścieków
▪ budowa:
- 376 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków w: Brzezinach, Brzozówce, Czekaju, Czepowie, Człopach, Dąbrowie, Felicjanowie,
Górach, Kozankach Wielkich, Kuczkach, Lekaszynie, Łęgu
Balińskim, Orzeszkowie, Orzeszkowie - Kolonii, Ostrowsku,
Pęgowie, Rożniatowie, Rożniatowie - Kolonii, Skotnikach, Stanisławowie, Spycimierzu - Kolonii, Wieleninie - Kolonii, Wieścicach,
Wilamowie, Woli Przedmiejskiej, Zaborowie, Zieleniu, Uniejowie
- kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek w Wieleninie
- przepompowni i oczyszczalni ścieków o wydajności 50 m3/d
- targowiska miejskiego

arch. UM Uniejów

- Wielenin Kolonia (1,876 km) wraz z włączeniem do drogi
wojewódzkiej nr 473, Rożniatów - Dąbrowa - Wielenin Kolonia
(2,825 km) wraz z włączeniem do drogi powiatowej nr 2523E,
Spycimierz - Spycimierz Kolonia (2,535 km) wraz z włączeniem do
drogi powiatowej 3732E, Zieleń - Spycimierz (2,045 km), Człopy
- Wieścice (4,281 km), Uniejów - Wola Przedmiejska (3,448
km) wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 469, Kolonia
Orzeszków (1,047 km) wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej
nr 473, Orzeszków (1,33 km), Kozanki Wielkie - Pęgów (2,03
km), Uniejów - Ostrowsko - Skotniki - Czepów (7,3 km), drogi
dojazdowej do terenów inwestycyjnych (1,516 km)
- ulic gminnych na Osiedlu 700-lecia o łącznej długości 4,825 km:
Krasińskiego, Targowej, Mickiewicza, Norwida, Prusa, Słowackiego, Reymonta
▪ remont i modernizacja:
- dróg gminnych o łącznej długości 9,569 km: dojazdowej do
bulwarów (0,112 km), do gruntów rolnych w Czekaju (1,467 km)
i Zaborowie (1,5 km), od ulicy Kościelnickiej do Ostrowska (1,4
km), w Orzeszkowie w ramach likwidacji szkód popowodziowych
(1,13 km)
- ulic gminnych o łącznej długości 0,583 km: Zamkowej (0,2 km),
Spacerowej i Ogrodowej (0,383 km)
▪ modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Felicjanowie (1,3 km) i Orzeszkowie Kolonii (2,66 km)
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- czterech stacji transformatorowych
▪ przebudowa sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego
napięcia
▪ zagospodarowanie terenu placów zabaw w gminie Uniejów
przy: Miejskim Przedszkolu w Uniejowie, Szkole Podstawowej
w Wieleninie i Wilamowie, Zespole Szkół w Uniejowie

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA (3 600 000 zł):

▪ dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla
OSP Uniejów i OSP Spycimierz
▪ remont:
- części pomieszczeń budynku OSP Spycimierz wraz ze zmianą
sposobu użytkowania
- świetlicy wiejskiej w remizie OSP Czepów oraz OSP Ostrowsko
wraz z wymianą dachu na budynku
- strażnicy OSP w Wilamowie
▪ rozbudowa budynku OSP w Wieleninie-Kolonii
▪ dofinansowanie prac remontowych w strażnicach OSP:
Felicjanów, Góry, Rożniatów, Czepów, Wola Przedmiejska, Człopy,
Uniejów, Kuczki
▪ bieżące utrzymanie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych

OCHRONA ŚRODOWISKA I OCHRONA
PRZECIWPOWODZIOWA (14 680 000 zł):

▪ budowa obwałowania przeciwpowodziowego wraz z przepompownią i wielozadaniowym zbiornikiem retencyjno wyrównawczym w rejonie rzeki Struga Spycimierska w celu
ochrony przeciwpowodziowej terenów inwestycyjnych „Term
Uniejów”
▪ likwidacja szkód powodziowych na terenie gminy Uniejów
▪ remont zespołu zamkowo-parkowego w Uniejowie w ramach
likwidacji szkód powodziowych
▪ prace pielęgnacyjno - lecznicze drzewostanu oraz nowe
nasadzenia drzew na terenie zabytkowego parku w Uniejowie –
etap I i II
▪ zmiana ukształtowania terenu na obszarze zabytkowego
zespołu zamkowo-parkowego i terenie przyległym – budowa
mobilnego systemu ochrony przeciwpowodziowej
▪ opracowanie studium w zakresie rozpoznania potrzeb,
możliwości oraz celowości realizacji przedsięwzięcia w obszarze
retencjonowania wody

▪ zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na terenie
gminy Uniejów

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (44 540 000 zł):

▪ budowa:
- ciepłociągu na terenie Uniejowa z wykorzystaniem wód termalnych
i biomasy dla celów realizacji przedsięwzięcia Termy Uniejów oraz
budowa sieci przemysłowej wody termalnej w Uniejowie
- sieci wody termalnej
▪ opracowanie dokumentacji na termomodernizację wraz z budową systemów energetycznych wykorzystujących odnawialne
źródła energii
▪ modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Uniejów w oparciu
o odnawialne źródła energii z wykorzystaniem wysokosprawnej
kogeneracji gazowej

KULTURA (830 000 zł):

▪ zagospodarowanie centrum miejscowości Spycimierz w ramach
zadania pn: „Przebudowa Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu”
▪ zakup strojów dla Zespołu Śpiewaczego „Włościanki” z Wielenina
oraz Chóru „Kantylena” z Uniejowa
▪ remonty mogił wojennych

TURYSTYKA I REKREACJA (66 160 000 zł):

▪ rozbudowa kompleksu termalno-basenowego
▪ budowa kompleksów:
- rekreacyjno-turystyczno-edukacyjnego (Zagroda Młynarska)
- rekreacyjno-sportowego (Kompleks Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka)
▪ restauracja:
- budynku po byłym kinie „Ustronie” z przeznaczeniem na Dom
Pracy Twórczej
- zamku wraz z otoczeniem
- zespołu zamkowo-parkowego w Uniejowie
▪ rewaloryzacja zespołu zamkowo-parkowego wraz z budową
ścieżki dydaktycznej

PROMOCJA (5 600 000 zł)

▪ promocja marki „Termy Uniejów” w mediach (prasa, radio,
telewizja, internet) oraz organizacja imprez plenerowych: Dni
Uniejowa, Dni Wody, Koncerty Muzyki Poważnej oraz koncerty
na zakończenie wakacji

SOŁECTWA GMINY UNIEJÓW KADENCJI 2010-2014
Brzeziny
Sołtys: Piotr Kozłowski
Rada Sołecka: Maciej Doliński
Michał Pietrzykowski, Ewa Stasiak
Brzozówka
Sołtys: Karol Kaźmierczak
Rada Sołecka: Jan Andrzejewski
Karol Janik, Jan Pacześny
Czekaj
Sołtys: Andrzej Zwoliński
Rada Sołecka: Krzysztof Czerwiński
Anna Fijałkowska, Grzegorz Gapsa

Czepów
Sołtys: Stanisław Pietrzak
Rada Sołecka: Jarosław Galoch
Dariusz Groberek, Andrzej Kaźmierczak
Kazimiera Urszula Łuczak, Jerzy Nykiel
Człopy
Sołtys: Szczepan Miśkiewicz
Rada Sołecka: Władysław Jasiński
Jan Sobczak, Zenon Włazałek
Dąbrowa
Sołtys: Roman Czyszek
Rada Sołecka: Henryk Januszewski
Małgorzata Januszewska, Józef Swenderski

Felicjanów
Sołtys: Zbigniew Sochacki
Rada Sołecka: Jan Kubis, Piotr Stempel
Roman Sztybrych
Góry
Sołtys: Stanisław Jaśkiewicz
Rada Sołecka: Marek Cybulski
Krzysztof Rosiak, Grzegorz Zimniak
Hipolitów
Sołtys: Edward Bieńko
Rada Sołecka: Zdzisław Kałużny
Lech Rosiak, Mirosław Sobczak
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Sołtysi Gminy Uniejów
Kozanki Wielkie
Sołtys: Stanisław Szczepuła
Rada Sołecka: Ryszard Dębski
Jolanta Kamińska, Karolina Szczepuła

Pęgów
Sołtys: Roman Dudkowski
Rada Sołecka: Krzysztof Bińkowski
Janusz Pajor, Sylwester Skonieczny

Wielenin
Sołtys: Henryka Olejnik - Mann
Rada Sołecka: Wioletta Pecyna
Edmund Szafarz, Adam Zbytniewski

Kuczki
Sołtys: Marek Pajor
Rada Sołecka: Piotr Michalak
Damian Nita, Grzegorz Srogosz

Rożniatów
Sołtys: Marek Wawrzyniak
Rada Sołecka: Zbigniew Kowalski
Gabriel Milczarek, Janusz Żabiński

Wielenin - Kolonia
Sołtys: Tadeusz Nowak
Rada Sołecka: Oktawian Jaśkiewicz
Franciszek Joński, Wojciech Świderski

Lekaszyn
Sołtys: Zbigniew Kos
Rada Sołecka: Krzysztof Bamberski
Włodzimierz Kałuży, Jan Pajor

Rożniatów - Kolonia
Sołtys: Tadeusz Warych
Rada Sołecka: Piotr Jaskuła
Witold Koziński, Marian Obielak

Wieścice
Sołtys: Marek Joński
Rada Sołecka: Aleksandra Jońska
Roman Lodzińki, Stanisław Lodziński

Łęg Baliński
Sołtys: Jerzy Tybura
Rada Sołecka: Józef Grubski
Dariusz Kasprzak, Józef Kacprzak
Mirosław Olczyk, Jan Szkopik

Skotniki
Sołtys: Henryk Kałucki
Rada Sołecka: Teresa Bamberska
Tadeusz Jurkiewicz, Elżbieta Urbańska

Wilamów
Sołtys: Krystyna Maj
Rada Sołecka: Leszek Dudziński
Andrzej Gadzinowski, Jadwiga Wawrzyniak

Spycimierz
Sołtys: Stanisław Pełka
Rada Sołecka: Paweł Barcki, Jolanta Ilska
Zbigniew Wróblewski

Wola Przedmiejska
Sołtys: Ryszard Pietrucha
Rada Sołecka: Andrzej Izydorczyk
Roman Sękowski, Daniel Szafarz

Spycimierz – Kolonia
Sołtys: Marzenna Dopierała
Rada Sołecka: Grzegorz Górka
Stanisław Kukuła, Lucjan Wójcik

Zaborów
Sołtys: Zbigniew Domowicz
Rada Sołecka: Dariusz Nowak
Leszek Nowak, Kazimierz Pawlak

Stanisławów
Sołtys: Wiesław Skórka
Rada Sołecka: Barbara Adamczyk
Karol Banasiak, Krzysztof Pietrzak

Zieleń
Sołtys: Tadeusz Michałowski
Rada Sołecka: Małgorzata Grzelewska
Karolina Górczyńska, Witold Ochapski
Zofia Walczyk

Orzeszków
Sołtys: Ireneusz Charuba
Rada Sołecka: Zbigniew Dąbrowski
Paweł Rzeźniczak, Marian Wojech
Orzeszków - Kolonia
Sołtys: Leszek Skiera
Rada Sołecka: Jacek Orczykowski
Paweł Cichomski, Andrzej Janczak
Ostrowsko
Sołtys: Henryk Kaźmierczak
Rada Sołecka: Władysław Domżał
Stefan Galoch, Florian Zielonka

ZARZĄD OSIEDLA MIASTO UNIEJÓW
Przewodniczący: Marcin Grabowski
Członkowie Zarządu: Wanda Duziak, Krzysztof Łuczak, Teresa Łuczak, Henryka Marciniak, Zenon Sypniewski
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VII kadencja

(2014-2018)

Władze Miasta i Gminy Uniejów:

▪ Józef Kaczmarek – burmistrz
▪ Piotr Majer – zastępca burmistrza (od kwietnia 2015 r.)
▪ Aleksandra Borowska – sekretarz
▪ Arleta Pietrzak – skarbnik

Prezydium Rady Miejskiej:

▪ Janusz Kosmalski – przewodniczący Rady Miejskiej
▪ Sławomir Goszczyk – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
▪ Lucjan Łukasik – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Radni Rady Miejskiej:

Władze Miasta i Gminy Uniejów VII kadencji

arch. UM Uniejów

Krzysztof Bielawski, Marek Cybulski, Wojciech Głowacki, Marianna Grubska, Jolanta Ilska, Grzegorz Kucharzyk,
Teresa Łuczak, Mirosław Madajski, Beata Pokorska, Daniel Szafarz, Tadeusz Warych, Tomasz Wójcik
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VII kadencja (2014-2018)

Sołtysi Gminy Uniejów

SOŁECTWA GMINY UNIEJÓW KADENCJI 2014-2018
Brzeziny
Sołtys: Piotr Kozłowski
Rada Sołecka: Maciej Doliński
Marta Kozłowska, Ewa Stasiak

Kuczki
Sołtys: Marek Pajor
Rada Sołecka: Piotr Michalak, Damian Nita
Grzegorz Srogosz

Spycimierz
Sołtys: Stanisław Pełka
Rada Sołecka: Jolanta Ilska
Tomasz Włazałek, Zbigniew Wróblewski

Brzozówka
Sołtys: Karol Kaźmierczak
Rada Sołecka: Karol Janik, Piotr Pacześny
Krzysztof Włodarczyk

Lekaszyn
Sołtys: Zbigniew Kos
Rada Sołecka: Jarosław Bamberski
Ireneusz Pajor, Jan Pajor

Spycimierz-Kolonia
Sołtys: Marzenna Dopierała
Rada Sołecka: Kazimiera Cepa
Grzegorz Górka, Eugeniusz Wójcik

Czekaj: Andrzej Zwoliński
Rada Sołecka: Adam Czerwiński
Krzysztof Czerwiński, Malwina Fijałkowska
Gracjan Nykiel

Łęg Baliński
Sołtys: Jerzy Tybura
Rada Sołecka: Józef Kasprzak, Jan Szkopik
Maria Grubska

Stanisławów:
Sołtys: Wiesław Skórka
Rada Sołecka: Barbara Adamczyk
Marek Antoniak, Kazimierz Dembowski

Czepów
Sołtys: Stanisław Pietrzak
Rada Sołecka: Dariusz Groberek
Sławomir Wojech, Andrzej Kaźmierczak
Kazimiera Urszula Łuczak

Orzeszków
Sołtys: Ireneusz Charuba
Rada Sołecka: Zbigniew Dąbrowski
Paweł Rzeźniczak, Marian Wojech

Wielenin
Sołtys: Henryka Olejnik – Mann
Rada Sołecka: Konrad Trzebiński, Dariusz
Tomczyk, Barbara Filas

Orzeszków-Kolonia
Sołtys: Leszek Skiera
Rada Sołecka: Przemysław Głowacki
Michał Kawecki, Jacek Orczykowski

Wielenin-Kolonia
Sołtys: Tadeusz Nowak
Rada Sołecka: Grzegorz Szafarz
Roman Kołodziejczak, Stanisław Oblizajek

Ostrowsko
Sołtys: Henryk Kaźmierczak
Rada Sołecka: Beata Pająk, Agnieszka Pająk
Łukasz Nita

Wieścice
Sołtys: Marek Joński
Rada Sołecka: Eugeniusz Jaskuła
Stanisław Lodziński, Bogumił Miśkiewicz

Pęgów
Sołtys: Roman Dudkowski
Rada Sołecka: Krzysztof Bińkowski
Janusz Pajor, Sylwester Skonieczny

Wilamów
Sołtys: Krystyna Maj
Rada Sołecka: Andrzej Gadzinowski,
Przemysław Gręda, Agnieszka Paczesna

Góry
Sołtys: Stanisław Jaśkiewicz
Rada Sołecka: Anna Cybulska
Małgorzata Florkowska, Iwona Pajor

Skotniki
Sołtys: Rafał Walczak
Rada Sołecka: Henryk Bamberski
Anna Banaszewska, Mateusz Banach
Piotr Jurkiewicz

Wola Przedmiejska
Sołtys: Wioletta Kołodziejczyk
Rada Sołecka: Józef Galoch
Roman Sękowski, Katarzyna Pająk

Hipolitów
Sołtys: Edward Bieńko
Rada Sołecka: Roman Cieślak
Zdzisław Kałużny, Wacław Urbańczyk

Rożniatów
Sołtys: Marek Wawrzyniak
Rada Sołecka: Roch Kowalski
Wiktor Kowalski, Marcin Woźniak

Kozanki Wielkie
Sołtys: Stanisław Szczepuła
Rada Sołecka: Teresa Dębska
Dorota Jaśkiewicz, Władysław Skalski

Rożniatów-Kolonia
Sołtys: Wiesław Pawłowski
Rada Sołecka: Piotr Jaskuła, Witold Koziński
Marian Obielak

Człopy
Sołtys: Szczepan Miśkiewicz
Rada Sołecka: Władysław Jasiński
Jan Sobczak, Zenon Włazałek
Dąbrowa
Sołtys: Roman Czyszek
Rada Sołecka: Małgorzata Januszewska
Anna Stasiak, Paweł Swenderski
Felicjanów
Sołtys: Zbigniew Sochacki
Rada Sołecka: Jan Kubis, Piotr Stempel
Roman Sztybrych

Zaborów
Sołtys: Zbigniew Domowicz
Rada Sołecka: Leszek Nowak
Krzysztof Pawlak, Mirosław Sobolak
Zieleń
Sołtys: Anna Grzelak
Rada Sołecka: Małgorzata Sibińska
Zofia Jesiołowska, Teresa Włodarczyk
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25 lat Samorządu
Miasta i Gminy Uniejów
Wybudowane wielofunkcyjne boisko
przy Szkole Podstawowej w Uniejowie

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wieleninie

Wybudowana hala sportowa przy
Zespole Szkół w Uniejowie

Przebudowana „Trasa Bożego Ciała
w Spycimierzu”

Rozbudowany kompleks termalno-basenowy „Termy Uniejów”

Wyremontowany prom w Ostrowsku

Zrewitalizowany historyczny układ komunikacyjny miasta

Adaptacja budynku na Izbę
Regionalną Ziemi Uniejowskiej
Wybudowana oczyszczalnia
ścieków w Uniejowie

foto - arch. UM Uniejów, R. Troczyński

Wianki w Brzozówce - Wytwórnia Ciszy
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Rewaloryzacja zespołu zamkowo – parkowego

Promocja marki „Termy Uniejów’ – koncert Lata Zet i Dwójki

Zespół Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina
w zakupionych strojach

Otwarcie strażnicy OSP w Ostrowsku

Wyremontowana droga
w Wieleninie Kolonii

Uroczystość przekazania samochodu
ratowniczo – gaśniczego dla OSP Spycimierz

Rozbudowany budynek strażnicy
OSP Wielenin

Otwarcie rozbudowanego kompleksu
termalno – basenowego „Termy Uniejów”
Konserwacja i restauracja ołtarza w
Kościele w Wilamowie

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę
Zagrody Młynarskiej
foto - arch. UM Uniejów
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25 lat Samorządu
Miasta i Gminy Uniejów

Gminny Turniej Wsi w strażnicy OSP Wilamów

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Włodzimierza
Smolarka (przez syna Euzebiusza) i nadanie
Kompleksowi Boisk Piłkarskich
jego imienia

Wybudowane przyzagrodowe
oczyszczalnie ścieków

Gminne Obchody Rocznicy Września
1939 w Czekaju

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych w Felicjanowie

Wyremontowana droga w Spycimierzu Kolonii
Gminny Strażacki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza
Miasta Uniejów w Człopach

Posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Uniejowie w Woli Przedmiejskiej
Gminny Turniej Wsi w Górach

Otwarcie strażnicy OSP Spycimierz
foto - arch. UM Uniejów, R. Troczyński, MGOK Uniejów, P. Kozłowski, B. Zwolińska
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25 lat Samorządu
Miasta i Gminy Uniejów
Uroczystości strażackie w Zaborowie

Uroczystość wyświęcenia nowego
krzyża w Łęgu Balińskim
Poświęcenie
kapliczki w
Pęgowie

Modernizacja Placu Chrystusa Króla
Wyremontowana strażnica OSP Rożniatów

foto - arch: UM Uniejów, R. Dudkowski, W. Pawłowski, A. Gosławska

Remont strażnicy OSP Czepów

Przebudowana droga Uniejów-Orzeszków Kolonia
Miejsko-Gminne Zawody SportowoPożarnicze w Brzezinach

I Gminny Piknik Prezesów i Naczelników OSP w Kuczkach
Wyremontowana droga Człopy-Wieścice

39

numer 2 / 46 / 2015

Rozstrzygnięcie konkursów

Beata Szymczak
Aleksandra Kałużna-Płaczek

arch. MGOK Uniejów

30 marca 2015 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród
w Powiatowym Konkursie Literackim „Wiosna wierszem pisana” oraz Plastycznym „Wiosenne i wielkanocne
impresje”

Dawid Domowicz z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie odbierający
nagrodę w Powiatowym Konkursie Plastycznym
Na konkurs literacki wpłynęło 106 wierszy z 12 placówek
oświatowych z terenu powiatu poddębickiego. Wiersze oceniło
Jury w składzie: Halina Jabłońska, Elżbieta Becalik, Marek
Jabłoński, Danuta Łysiak, Robert Palka, Joanna Wicherkiewicz.
Przy wyborze prac Jury brano pod uwagę: poprawność językową, oryginalność zaprezentowania tematu oraz ogólny wyraz
artystyczny.
Nagrody i wyróżnienia otrzymali w kategoriach:
- klasy I-III: I – Marta Powłoka – Szkoła Podstawowa
w Kłódnej, II – Patrycja Czerwińska – Zespół Szkół w Wartkowicach, III – Martyna Grzelak – Publiczna Szkoła Podstawowa
w Spycimierzu, wyróżnienie – Wiktoria Kokorzycka – Szkoła
Podstawowa w Wilamowie, Marianna Stefańska – Zespół Szkół
w Uniejowie, Kamil Węgielnik i Dawid Srogosz – Szkoła Podstawowa w Wilamowie;
- klasy IV-VI: I – Edwin Buldecki – Szkoła Podstawowa
w Poddębicach, II – Zuzanna Klemczak – Zespól Szkół w Zadzimiu, III – Alicja Bartkiewicz – Zespół Szkół w Pęczniewie, wyróżnienie – Klaudia Miszczak – Zespół Szkół w Wartkowicach,
Aleksandra Kozłowska – Szkoła Podstawowa w Wieleninie;
Martyna Ludwicka – Szkoła Podstawowa w Wilamowie, Anna
Mikołajczyk – Szkoła Podstawowa w Poddębicach;
- klasy gimnazjalne: I – Magdalena Durys – Zespół Szkół
w Wartkowicach, II – Julia Pawicka – Zespół Szkół w Pęczniewie, III – Sylwia Jabłońska – Zespół Szkól w Zadzimiu.
Na konkurs plastyczny nadesłano 356 prac z 19 placówek
oświatowych z terenu powiatu poddębickiego. Jury w składzie
– Beata Szymczak, Maria Pastwińska, Aleksandra Kałużna-Płaczek, Milena Pamfil – przy wyborze prac brało pod uwagę: umiejętność przedstawienia tematu w formie plastycznej, samodzielność wykonania pracy, estetykę, warsztat i oryginalność.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w kategoriach:
- przedszkole: I – Szymon Mamos – Zespół Szkół w Pęczniewie filia w Brzegu, Igor Karkowski – Miejskie Przedszkole
w Uniejowie, II – Sebastian Kałużka – Publiczne Przedszkole
w Pęczniewie, III – Dawid Domowicz – Miejskie Przedszkole
w Uniejowie, Franciszek Sawicki – Publiczne Przedszkole
w Pęczniewie, wyróżnienie – Maria Sadłowska – Punkt Przedszkolny w Drwalewie, Milena Olczyk – Publiczne Przedszkole
w Poddębicach, Michalina Pasternak – Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu, Mateusz Szczech – Publiczne Przedszkole
w Pełczyskach;
- klasy I-III: I – Ksawery Mikołajczyk – Zespół Szkół
w Uniejowie, II – Amelia Józefowicz – Szkoła Podstawowa
w Wilamowie, Kamil Gawroński – Zespół Szkół w Uniejowie, III
– Wiktoria Lisowska – Zespół Szkół w Zadzimiu, Dawid Bartosik
– Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu, wyróżnienie –
Tobiasz Gdański – Szkoła Podstawowa w Wieleninie, Hanna Pęcherska – Zespół Szkół w Uniejowie, Zuzanna Bartczak – Szkoła Podstawowa w Poddębicach, Tomek Zimka – Zespół Szkół
w Zadzimiu;
- klasy IV-VI: I – Alicja Solarek – Zespół Szkół w Pęczniewie filia w Brzegu, II – Aleksandra Bamberska – Szkoła Podstawowa w Wilamowie, III – Damian Bartosiak – Zespół Szkół w
Uniejowie, Celestyna Grzelak – Zespół Szkół w Pęczniewie, wyróżnienie – Vanessa Karcz – Szkoła Podstawowa w Wieleninie;
- gimnazjum: II – Karolina Ścibior – Zespół Szkół w Uniejowie, III – Zuzanna Michalak Zespół Szkół w Pęczniewie, wyróżnienie – Wiktoria Cieślikowska – Gimnazjum w Poddębicach.
Organizatorami konkursów byli Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Uniejowie i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Uniejowie.
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Wieści z Zespołu Szkół w Uniejowie
Góra grosza

Jak co roku w naszej szkole odbyła się zbiórka ,,groszy” w ramach akcji „Góra grosza”. Uczestniczymy w niej już od kilku lat.
W tym roku zebraliśmy 295,57 zł. Może jest to troszeczkę mniej niż
w ubiegłych latach, ale nasza młodzież ma ogromne serca, ponieważ
brała udział w wielu akcjach na rzecz potrzebujących dzieci i rodzin.
Podziwiamy wytrwałość i ,,Wielkie serca”. Najwięcej groszy
naliczyliśmy w klasie III b Gim.– 62,75 zł, na drugim miejscu była
klasa I c Gim. – 32,06 zł. Kolejne miejsca zajęły następujące klasy:
III a – 30,63 zł, III a – 28,26 zł, V b – 25,56 zł, I a – 22,30 zł, IV b
– 19,66zł, III b – 14,90 zł, I c – 12,03 zł, III b – 11,59 zł, I b – 10,73
zł, I b – 9,47 zł, Ia – 9,14zł, IV a – 6,49 zł.
Gratulujemy wytrwałości i takiej wrażliwości na potrzeby innych.
Dżesika Dominiak, Wiktor Warych
wraz z opiekunami Agnieszką Pajor i Piotrem Nowakiem

Wycieczka do Eksperymentarium w Łodzi

2 lutego 2015 r. grupa 45 uczniów z Zespołu Szkół w Uniejowie
brała udział w zajęciach organizowanych w Eksperymentarium
w Łodzi. Młodzież została podzielona na dwie grupy: dzieci
młodsze z klas I-V Szkoły Podstawowej i starsze z klasy VI Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum. Zajęcia warsztatowe przystosowane
były do wieku dzieci. Podczas nich uczestnicy samodzielnie,
w kilkuosobowych grupach, wykonywali proste doświadczenia
fizyczne i chemiczne oraz obserwowali pokazy wykonywane przez
pracownika Eksperymentarium. Najwięcej entuzjazmu wzbudziła
produkcja „pasty do zębów dla słonia”, „chemiczna ciuchcia”
i „wybuch wulkanu”. Na pozór zaskakujące okazały się np.
przekłucie balonika tak, aby nie pękł. Potraficie tak?
Atrakcją dla dzieci i młodzieży była także interaktywna
wystawa pozwalająca zrozumieć zagadnienia z różnych
dziedzin nauki: przede wszystkim fizyki i biologii. Dzieci mogły
wypróbować ich działania na specjalnych przyrządach oraz na
stanowiskach interaktywnych. Takie zajęcia to nauka w formie
zabawy, pobudzająca kreatywność i ciekawość, zachęcająca do
zadawania pytań i szukania na nie odpowiedzi.
Wyjazd został sfinansowany z funduszy Rady Rodziców
Zespołu Szkół i Gminnej Komisji Przeciwdziałania Narkomanii
i Alkoholizmowi.
Ewa Trzmielewska

Wrażenia dzieci i młodzieży z pobytu w Eksperymentarium:
„Byłem w eksperymentarium. Bardzo mi się podobało. Najbardziej
podobały mi się krzywe lustra” – Arek Jaśkiewicz, kl. V SP;
„Wycieczka bardzo mi się podobała, a najfajniejszy był kosmiczny
tunel” – Mateusz Burski, kl. V SP; „Wycieczka była bardzo ciekawa
i pouczająca, w eksperymentarium pokazano nam i wyjaśniono
wiele interesujących zjawisk. Zaliczam ją do udanych” - Julia
Wolska, kl. II gimnazjum; „W eksperymentarium w Łodzi bardzo
mi się podobało. Było dużo ciekawych eksperymentów, w których
mogliśmy brać udział. Mogliśmy samodzielnie je wykonywać.
To była bardzo interesująca wycieczka” - Patrycja Światkowska
kl. II gimnazjum; „W trakcie wycieczki do eksperymentarium
sporo można było się nauczyć. Na początku uczestniczyliśmy
w „lekcji chemii”. Sprawdzaliśmy ile styropianu jest w styropianie,
wywołaliśmy erupcję wulkanu. Próbowaliśmy wbić wykałaczkę
w nadmuchany balon, tak aby nie pękł, niektórym się to udało!
Następnie oglądaliśmy doświadczenia fizyczne. Było ich naprawdę

dużo. Chyba najbardziej wszystkim podobał się kosmiczny tunel,
wokół którego krążyła „wielka rura”, co zakłócało pracę błędnika.
Ogólnie wycieczka bardzo mi się podobała.” - Magdalena Kozińska,
kl. II gimnazjum; „Wycieczkę zaliczmy do udanych. Najbardziej
podobał nam się eksperyment z wybuchem wulkanu. Szkoda,
że w szkole nie możemy takiego zrobić. Bardzo chciałybyśmy ją
powtórzyć!” – Klaudia Grzelewska i Kasia Bocian, kl. II gimnazjum.

Maraton filmowy

12 lutego br. samorząd szkolny zorganizował drugi maraton
filmowy. Był to wieczór walentynkowy połączony z tłustym
czwartkiem. Chętnych było więcej niż za pierwszym razem. Może
to wejdzie w krew naszej młodzieży, by jeden wieczór poświęcić
na jakiś interesujący film, wspólnie z koleżankami i kolegami
,,poprzeżywać” historie bohaterów filmowych.
Młodzież miała do wyboru cztery filmy. Zdecydowali się na
film o miłości, ale z łezką w tle. Film „Gwiazd naszych wina”
przedstawia historię miłości dwojga młodych, chorych na raka
nastolatków. Hazel i Gus są dotknięci śmiertelną chorobą, mimo
tego nie tracą poczucia humoru, mają pragnienia, marzenia
i wreszcie miłość, za sprawą której przeżywają cudowną podróż.
Młodzi czerpią z życia garściami, bowiem mają świadomość
bliskiej śmierci.
Film kończy się tragicznie. Gus odchodzi, a Hazel pozostaje
sama. Wie, że ,,…Szekspir nigdy bardziej się nie mylił, gdy kazał
Kartezjuszowi powiedzieć: To nasza tylko, nie gwiazd naszych
wina (…) ale nasze gwiazdy mają wiele win na sumieniu’’.
Polecamy ten film. Ukazuje nam, zdrowym ludziom, co w życiu
jest najważniejsze.
Oczywiście był symboliczny pączek i napój dla osłody, nie
zabrakło chusteczek higienicznych na otarcie łez.
Agnieszka Pajor

Konkurs na 100% frekwencję w styczniu rozstrzygnięty!

23 lutego br. odbyło się losowanie nagród wśród uczniów,
którzy w styczniu nie opuścili ani jednej godziny lekcyjnej.
Zainteresowani i wytypowani przez wychowawców uczniowie
zebrali się gromadnie na sali gimnastycznej i z niecierpliwością
oczekiwali na wynik losowania. A przyznać trzeba, że nagrody były
atrakcyjne i trafiły w ręce: Kamila Mielcarka z I c – 50 zł i Kamila
Janickiego z I b – 50 zł.
13 innych szczęśliwców, obdarowanych zostało różnymi
gadżetami, np.: piłką, maskotką, zestawami: czapka-szalik lub
komin, przyborami szkolnymi itp.
Wygranym gratulujemy! Mamy nadzieję, że I edycja konkursu
zachęci gimnazjalistów do systematycznego uczęszczania do szkoły!
                                    
Anna Bugajak, Agnieszka Kaczmarek

Konkurs „Bezpieczni, świadomi, zdrowi”

24 lutego br. 26 uczniów III klas gimnazjum rozwiązywało
test w ramach I edycji Międzypowiatowego Konkursu pod
hasłem „Bezpieczni, świadomi, zdrowi”, organizowanego przez
Konsorcjum Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi i Zespół Szkół
RCKU w Wojsławicach, we współpracy z Komendami Policji
oraz Rzecznikiem Praw Konsumenta. Uczniowie zmagali się
z pytaniami z zakresu bezpieczeństwa: publicznego, ekonomicznego
i zdrowotnego.
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II etap konkursu odbył się 17 marca w Zespole Szkół RCKU
w Wojsławicach.
Katarzyna Pruchlat

                                                                    

Uczymy kultury i przedsiębiorczości cz. 4

Unijny projekt edukacyjny „Szkoły kluczowych kompetencji”
wciąż trwa. Niektóre zajęcia wygasły, bo uczniowie odbyli już swój
40-godzinny cykl, a inne jeszcze są w trakcie realizacji.
25 lutego byliśmy na czwartym wyjeździe. Tym razem
obejrzeliśmy musical pt. „Jesus Christ Superstar” w Teatrze
Muzycznym w Łodzi. Ta rock-opera w wersji angielskiej to
wymagające, ale piękne widowisko (na szczęście dla widza
były też polskie napisy, ułatwiające rozumienie i odbiór treści).
Tradycyjnie drugim punktem wycieczki była wizyta w zakładzie
pracy. Zwiedziliśmy wytwórnię wód „Primavera” w Ozorkowie.
Zdumienie i zainteresowanie wywołała zwłaszcza linia produkcyjna
butelek typu pet. Jeszcze nie ochłonęliśmy po tych wrażeniach,
a już planujemy kolejny wyjazd, najprawdopodobniej będzie to
teatr i zakład pracy w Kaliszu.

Dzień Otwarty w Wojskowej Akademii Technicznej

Agnieszka Kaczmarek

Najmłodsi w EKOpracowni

Są w szkole miejsca, które uczniowie klasy I b dobrze
znają. Należą do nich: sala lekcyjna, hala sportowa, pracownia
komputerowa, szatnia, stołówka … Do tej listy dołączyła nowa
EKOpracownia. To właśnie w niej uczniowie realizują zajęcia
tematyczne „W kąciku przyrodniczym”.
Dzieci mają okazję poznać pracownię przyrodniczą, po której
przewodnikiem jest jej opiekunka – pani Małgorzata Rybak. Podczas
jednych z zajęć uczniowie pracowali w grupach. Rozpoczęli
realizację projektu „Roślina i jej potrzeby”. Jedną z głównych
ról odegrała rzeżucha, a także nowy sprzęt laboratoryjny oraz
mini szklarnie pozyskane w ramach projektu „Moja wymarzona
ekopracownia”.                 

Finalista Jakub Stefański z kl. VI a z opiekunką Anną Zbytniewską

Teresa Gadzinowska, Małgorzata Rybak

Ogólnopolska Stypendiada Wczesnoszkolna

Konkurs Powiatowy „Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein PLUS”

arch. ZS Uniejów

Uczniowie kl. II i III wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie
Stypendiada Wczesnoszkolna, organizowanym przez Firmę
Edukacyjną Orzeł. Uczestnicy rywalizowali w kilku kategoriach
z zakresu edukacji: czytelniczej, ortograficznej, matematycznej
i plastycznej. Musieli wykazać się dużą wiedzą i umiejętnościami.
W konkursie czytelniczym ,,Abecadło” należało zaznajomić
się z treścią dwóch utworów literackich. Test zawierał 20 bardzo
szczegółowych pytań i trwał 45 minut. Konkurs ortograficzny
,,Ortografek” sprawdzał znajomość reguł ortograficznych. Dużo
emocji dostarczył uczniom konkurs matematyczny ,,Plusik”,
w czasie którego w ciągu 75 min. musieli rozwiązać 20 zadań
zamkniętych o zróżnicowanym stopniu trudności. Zadania
były świetnym treningiem i rozrywką umysłową dla młodych
matematyków. Aktywność twórczą i pomysłowość ujawnili
uczestnicy podczas konkursu plastycznego ,,Plastuś”, w czasie
którego należało wykonać na płaskim podłożu, dowolną techniką
pracę na podany temat, na który przeznaczono 75 min.
Jesteśmy bardzo dumni z faktu, że aż 6 uczniów znalazło się
w czołówce konkursowej, zajmując premiowane miejsce. Na 50
punktów zdobyli ich od 44 do 50. Nie było łatwo, gdyż konkurowali
z uczniami całej Polski. Oto wyniki:
- konkurs czytelniczy (op. Małgorzata Antoniak): III - Cyprian
Antreou, kl. II b laureat, wyróżnienie: Maja Wappa, kl. II b,
Michalina Wappa, kl. II b, Kacper Wójcik, kl. II b;    

Pierwszy Dzień Wiosny
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- konkurs ortograficzny (op. M. Antoniak): wyróżnienie – Maja
Wappa, kl. II b;
- konkurs matematyczny (op. D. Bamberska): wyróżnienie –
Bartosz Adamczyk, kl. IIIa.
Gratulujemy i życzymy laureatom, finalistom i wszystkim
uczestnikom dalszych sukcesów.
Małgorzata Antoniak

I edycja konkursu

6 marca br. w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
odbyła się I edycja Konkursu – „Powstanie Wielkopolskie –
fakty i mity”. Uczestniczyło w nim 9 szkół. Nasze Gimnazjum
reprezentowali uczniowie klasy III a: Dżesika Dominiak, Michał
Kowalski i Artur Szymczak, zajmując szóste miejsce. Konkurs
był zorganizowany we współpracy z Muzeum Niepodległości
w Warszawie. Placówkę tę reprezentował Jan Engelgard, który
wygłosił wykład o Powstaniu Wielkopolskim. Uczniowie mogli
też obejrzeć okolicznościową wystawę, pokaz walki wręcz, a także
poznać Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich.
Joanna Pawlak

Jest taka sala lekcyjna

Na początku roku szkolnego 2014/2015 sala 207 przybrała
niebieskie i żółte kolory, co zwiastowało pogodną aurę. Wkrótce,
dzięki dotacjom unijnym, klasę wypełniły: nowe stoliki, krzesła
i szafki, sprzęt multimedialny, sprzęt sportowy, gry planszowe
i multimedialne oraz urządzenie wielofunkcyjne. Radości
dopełnił basen z piłeczkami, marzenie każdego malucha.
W kąciku czytelniczym, na czerwonych pufach, można zrelaksować
się czytając książki. Trudno oderwać się od gier planszowych.
Szaleństwo w basenie mogłoby nie mieć końca. Przerwa?
Zostajemy w klasie! – z radością oznajmiają pierwszoklasiści.             
Joanna Wicherkiewicz

,,Dzień Kobiet, Dzień Kobiet…

… niech żyją nam zdrowe, bo dzisiaj święto dziewczynek…”
W Dniu Kobiet chłopcy starali się spełnić najskrytsze marzenia
swoich koleżanek z klas i pań – nauczycielek. Pomysły były
najprzeróżniejsze – od symbolicznego tulipana, poprzez róże,
hiacynty i czekolady. Klasy wychodziły ze szkoły na kręgle,
pizzę, lodowisko. Było dużo radości i zabawy. W naszej klasie
chłopcy wpadli na pomysł, by zrobić dodatkową niespodziankę
dziewczynkom. Oprócz słoników z zadartą trąbą na szczęście
i lizaków, chłopcy w tajemnicy złożyli się na pizzę i pepsi. Było to
owiane tajemnicą do ostatniej chwili. Na godzinie wychowawczej
odebrali zamówioną pizzę w szkole i uroczyście wnieśli do klasy.
Dziewczynki były oszołomione i dumne ze swoich klasowych
dżentelmenów. Każda dostała słonika i mogła wybrać spośród
trzech smaków pizzę. Było śmiesznie, w tle rozbrzmiewała muzyka,
później film, a w międzyczasie żarty, konkursy i wspólne ,,foty”.
Słoniki od razu przydały się na klasówce z języka niemieckiego
i mamy nadzieję, że przyniosły szczęście.
Wychowawca klasy I a

Uczymy kultury i przedsiębiorczości cz. 5

13 marca w piątek zwiedziliśmy firmę „Profim” w Turku –
producenta mebli biurowych, odznaczających się wysoką jakością,
ale również atrakcyjnym wyglądem. Drugi stały punkt naszych
wyjazdów stanowiły wizyty w teatrze. Dotychczas były to teatry
w Łodzi i spektakle dzienne. Tym razem gościliśmy w Teatrze

im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu. Budynek ładnie
odrestaurowany, spektakl „Mayday” zabawny, w dobrej obsadzie
i do tego ta niepowtarzalna wieczorna atmosfera.
Wróciliśmy bogatsi o kolejne wrażenia, żałując, że to już ostatni
z unijnych wyjazdów w ramach projektu edukacyjnego „Szkoły
kluczowych kompetencji” (przypomnijmy, że wszystkie wycieczki
były dla uczniów bezpłatne).
Agnieszka Kaczmarek

Konkurs na 100% frekwencję trwa!

16 marca został rozstrzygnięty konkurs za luty 2015.
Kandydatów do nagród był tłum, bo przecież w lutym chodziliśmy
do szkoły zaledwie 2 tygodnie. Tym razem szczęście uśmiechnęło
się do dwóch dziewcząt. Nagrody pieniężne (przypomnijmy
w wysokości 50 zł) wylosowały: Aneta Wojech z I b i Patrycja
Muszyńska z II b. Oprócz tego rozlosowane zostały też nagrody
rzeczowe dla kolejnych 10 osób.
Gratulujemy i zachęcamy do systematycznego uczęszczania
do szkoły!
Agnieszka Kaczmarek, Anna Bugajak

Gminne Potyczki Ortograficzne

18 marca 2015 r., jak co roku, odbyły się Gminne Potyczki
Ortograficzne w Szkole Podstawowej w Uniejowie. Zjechali
do nas ochotnicy do walki ze szkół w Wieleninie i Wilamowie.
,,Otorreadorzy” wzięli ,,byki za rogi”. Na znanych nam
twarzyczkach malowała się zawziętość i upór. Stawką był tytuł
Mistrza Ortografii 2015. Z Wielenina przyjechały do nas dwie
dziewczynki z czwartej klasy: Klaudia Antosik i Vanessa Karcz.
Był to ich pierwszy raz, dlatego troszeczkę się denerwowały. Z
Wilamowa pojawiły się Aleksandra Bamberska i Martyna Ludwicka
z klasy piątej. Starały się robić dobrą minę i pohamować nerwy.
Z Uniejowa stanęły do walki po raz pierwszy dwie dziewczynki
z klasy czwartej: Martyna Kowalczyk i Weronika Kujawa. Czuły
się pewniej, były „na własnych śmieciach”, we własnej szkole.
Pozostali uczestnicy konkursu to stali bywalcy, którzy walczyli
o tytuł już w ubiegłych latach. Z klas piątych: Olga Wincenciak,
Aleksandra Długosz, Oktawia Ircha, Justyna Wawrzyniak i Damian
Bartosiak, a z klas szóstych: Zofia Winnicka, Oliwia Raźniewska,
Wiktoria Krysztofowicz, Małgorzata Obolewska, Hubert Warych
i Jakub Stefański. Nad szczęściem czuwał miś. Po 90 minutach
zmagań szczęście uśmiechnęło się do piątoklasistów. Mistrzem
Ortografii 2015 został Damian Bartosiak z kl. Va , I Wicemistrzem
- Oktawia Ircha z kl. Vb, II Wicemistrzem – Justyna Wawrzyniak
z kl. Vb. Laureatami zostali uczniowie, którzy zdobyli co najmniej
85% możliwych punktów z dyktanda i testu. Są to: Aleksandra
Długosz z kl. Vb i Oliwia Raźniewska z kl. VIa
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja
w składzie: Agnieszka Pajor, Agnieszka Krzesłowska i Mirosława
Wiśniewska. To one sprawdzały testy i dyktanda, tropiąc wszystkie
poprawne odpowiedzi, by nikogo nie skrzywdzić i nie zniechęcić
do polskiej ortografii.
Bardzo dziękujemy pani Joannie Binkiewicz i Jolancie Kulej –
Kwaśniewskiej za przygotowanie uczniów z Wilamowa i Wielenina
oraz pomoc w sprawdzaniu prac uczniów.
Nasi mistrzowie zmierzą się z ortografią w Pęczniewie
w Powiatowym Konkursie Ortograficznym. Życzymy powodzenia
i ,,połamania piór”.
Agnieszka Pajor

Potyczki małych ortografów

18 marca odbył się również gminny etap Powiatowych Potyczek
Ortograficznych klas II-III Szkoły Podstawowej. Dwadzieścia
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czworo reprezentantów naszej gminny: (placówek – Uniejów,
Wilamów, Wielenin, Spycimierz) sprawdziło swą znajomość zasad
polskiej ortografii. Wiadomo, że ta do łatwych nie należy, ale mali
uczniowie dzielnie zgłębiają jej tajniki. Nasi trzecio i drugoklasiści
świetnie poradzili sobie w konkursie.
Tytuł Gminnego Mistrza Ortografii wywalczyła Nadia Ircha
z klasy III a, na drugim miejscu podium uplasował się Witold
Leśniewski z klasy IIIa, a trzecie miejsce należało do Marty
Długosz z klasy IIIa (op. Dorota Bamberska).
Laureatami konkursu zostali: Bartłomiej Adamczyk, Bartosz
Kąpielski, Marianna Stefańska z klasy III a (op.- Dorota Bamberska),
Łukasz Pietrzak, Wiktoria Kowalczyk, Oliwia Kujawiak, Ewelina
Galoch z klasy III b (op.- Anna Włodarska), Kamil Gawroński,
Maja Wappa, Michalina Wappa, Kacper Wójcik, Cyprian Antrou
z klasy II b (op.- Małgorzata Antonia).
Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na powiatowym
etapie konkursu.
Dorota Bamberska, Anna Włodarska

Witaj wiosno!

Gimnazjaliści naszej szkoły z taką niecierpliwością oczekiwali
nadejścia wiosny, że postanowili powitać ją już ostatniego dnia zimy
i to w dość nietypowy sposób. Któż bowiem przypuszczałby, że
nawet w tym dniu przyjdzie im odpowiadać na pytania (wystarczy,
że na co dzień zmagają się ze stawianymi im wymaganiami).
Dzięki przygotowanemu przez Samorząd Uczniowski turniejowi,
pt. „Obudź swój umysł na wiosnę” przekonali się jednak, że warto
pogłębiać swoją wiedzę, by potem „zapunktować” na rzecz swojej
klasy. W zabawie nie mogli uczestniczyć trzecioklasiści, którzy w
tym dniu, pod opieką wychowawców, odwiedzali swoje przyszłe
szkoły średnie. Rywalizacja toczyła się więc pomiędzy klasami
I i II. Każdą z klas reprezentował czteroosobowy zespół ds.
wiedzy oraz pięcioosobowa ekipa sportowców. Zadania wiedzowe
przeplatane były konkurencjami sportowymi, nadzorowanymi
przez pana Sebastiana Napieraja, który zaproponował składom
nadzwyczaj widowiskowe konkurencje, wymagające od nich
szybkości, zręczności i zwinności.
Jeśli chodzi o zadania wiedzowe z 10 kategorii, uczestnicy nie
raz długo konsultowali między sobą poprawną odpowiedź, a nawet
korzystali z przysługującego im „koła ratunkowego” (pomoc
kolegów z klasy, kibicujących na trybunach). Nic dziwnego,
bowiem trzeba było wykazać się sporą wiedzą w zakresie
przedmiotów ścisłych, dobrym obeznaniem w zagadnieniach
dotyczących historii, geografii, języków obcych oraz orientować
się w bieżących wydarzeniach (nie tylko politycznych) w kraju
i na świecie, aby poprawnie odpowiedzieć na chociażby takie
pytania jak: W jakim zakonie obowiązuje reguła „módl się
i pracuj”?, Kto grał rolę profesora Religi w polskim filmie, pt.
„Bogowie”?, Jak nazywa się nawierzchnia, po której latem można
jeździć na nartach?, Jakie kraje zaliczane są do krajów Beneluxu?,
Co oznacza popularne ostatnio powiedzenie: Ale on/ona ma fejm?.
Atmosfera na hali była naprawdę gorąca, publiczność
zagrzewała „swoich” do walki głośnymi okrzykami i nagradzała
brawami, a punktacja z każdą konkurencją zmieniała pozycję
klasy. Ostatecznie, po podliczeniu punków uzyskanych
w zadaniach wiedzowych i sportowych, wyłonił się zwycięzca
– klasa II a. Drugie miejsce zajęła klasa IIB, trzecie należało
do uczniów z klasy IC, czwarte miejsce zajęła klasa IA, a piąte
należało do klasy IB.
Turniej zakończył się gratulacjami i wręczeniem pucharów
i pamiątkowych dyplomów dla każdej klasy. Dziękujemy za dobrą
zabawę i zapraszamy za rok!
Anna Bugajak, Anna Rafalska, Ewelina Kołata

Na tropie wiosny

Uczniowie klas I-III wykonali ekologiczną kukłę symbolizującą
złą zimę. W przeddzień nadejścia kalendarzowej wiosny, w rytmie
instrumentów perkusyjnych wygonili Marzannę z miasta. Wśród
radosnych okrzyków spalono szarą i ponurą kukłę. Grupa uczniów
tworząca Orszak Pani Wiosny przygotowała dziesięć zadań dla
Młodych Tropicieli, którzy wyruszyli w trasę oznaczoną znakami
patrolowymi. Dzieci musiały wykazać się dużą spostrzegawczością
i sprawnością fizyczną, jak również wiedzą przyrodniczą.
Trasa biegu wytyczona była na terenie uniejowskiego parku,
w obrębie którego ukryte były zaszyfrowane wiadomości. Już
podchody zaczynamy, serdecznie do nich zapraszamy. W drogę
Młodzi Tropiciele wyruszajcie, papierowe ślady do worka
zbierajcie. W początkowym etapie uczniowie musieli wykazać się
tworzeniem wiosennych przysłów. Długa i trudna droga sprawdzała
wytrwałość poszukiwaczy. Długa droga prowadzi do celu, a strudzonych jest już wielu. W parach dłonie splatamy i z „rannym na
krzesełku” 10 kroków się przemieszczamy. Potem przed siebie
ruszajcie, dalszych przygód szukajcie. Najwięcej trudności sprawiło
odszukanie ostatniego listu, który został ukryty w Hubertówce. Do
wyznaczonego miejsca droga niedaleka, tam skarb ukryty na Was
czeka. Przedtem jednak się rozejrzyjcie i ukrytych uciekinierów
odkryjcie. Poszukiwany skarb już czeka i widać go z daleka. Tym
skarbem okazała się pięknie wystrojona Pani Wiosna, a orszak jej
ukrył się wśród drzew i krzewów. W ciszy czatował i patrolował
teren ostatniego punktu biegu.
Po radosnym spotkaniu grup nadszedł czas na podzielenie
się wrażeniami i wspólną zabawę. Orszak Pani Wiosny wraz
z Młodymi Tropicielami, pomimo zmęczenia, z uśmiechem
i piosenką na ustach wrócił na teren szkoły. Pani Wiosna usiadła na
honorowym miejscu i witała wszystkich przychodzących.
                                                
Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz

„Maszeruje wiosna, a ptaki wokoło lecą i świergoczą
głośno i wesoło”

20 marca 2015 r. wesoła gromadka uczniów z Zespołu Szkół
w Uniejowie wyruszyła na poszukiwanie wiosny. Z piosenką
na ustach, przy akompaniamencie własnoręcznie wykonanych
instrumentów, wesoły korowód przeszedł ulicami miasta. Wiosenne
nastroje wystraszyły Panią Zimę, ukryła się nie wiadomo gdzie.
Z najnowszych doniesień wynika, że nie zobaczymy jej przez
najbliższe miesiące.
Joanna Wicherkiewicz

„Pożółciło, zazieleniło i wiosennie nas nastroiło…”

Przełom marca i kwietnia to idealna pora na dłuższe i krótsze
wędrówki, spacer w pierwszych promieniach wiosennego słońca…
Nastrój sprzyjał, pogoda idealna, więc uczniowie klas Ib i IIIa,
jeszcze przed rozpoczęciem kalendarzowej wiosny, wybrali się na
wyjątkowy spacer do Zagrody Młynarskiej, gdzie uczestniczyli
w niecodziennych warsztatach i zajęciach dydaktycznych. Na
miejscu powitał nas kustosz – pan Filip Tomaszewski, który był
jednocześnie naszym przewodnikiem i instruktorem podczas
warsztatów. Byliśmy z wizytą w hotelu dla koni, zwiedzaliśmy
oryginalne muzeum młynarstwa ulokowane w wiatraku oraz stodołę,
w której mieści się ekspozycja zabytkowych pojazdów konnych oraz
bogata kolekcja dawnych narzędzi stolarskich i ciesielskich. Każdy
z nas miał możliwość własnoręcznego formowania podpłomyków
z wody, mąki i soli, które po upieczeniu w piecu chlebowym zostały
nam przekazane jako prowiant na drogę powrotną.
Wracaliśmy zadowoleni, uśmiechnięci i z wiosenną piosenką na
ustach, bogatsi o nowe doświadczenia i nową wiedzę. Każdy niósł
swoje przemyślenia.
Nam, wychowawczyniom wspomnianych klas, nasunęło się
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

>>> Wieści z Zespołu Szkół w Uniejowie
jedno – jakże trafne: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie
wiecie, co posiadacie”.
Teresa Gadzinowska i Dorota Bamberska

Dni Otwarte w Wojskowej Akademii Technicznej

21 marca młodzież z naszej szkoły i gminy Uniejów po raz kolejny
mogła wziąć udział w Dniach Otwartych Wojskowej Akademii
Technicznej. Stolicę odwiedziliśmy na zaproszenie Prorektora
WAT ds. naukowych, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Czupryńskiego.
Opiekującym się naszą wycieczką był Kierownik Dziekanatu
Wydziału Nowych Technologii i Chemii – płk Jan Skoczyński.
W czasie wizyty zwiedziliśmy Salę Tradycji WAT, gdzie
poznaliśmy historię Uczelni. W punkcie programu znalazł się:
pobyt na lotnisku i możliwość wejścia do samolotu, potrzymanie
prawdziwej broni palnej, przejażdżka czołgiem T-91 i Rosomakiem,
doświadczenia w pracowniach chemicznych i pokaz pirotechniczny.
Zostaliśmy zaproszeni na obiad do hotelu asystenckiego „Hilton”,
po którym udaliśmy się do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia
w gmachu Biblioteki WAT.
Pod koniec szybko mijającego dnia wyruszyliśmy na Warszawską Starówkę, by zrobić jeszcze kilka pamiątkowych zdjęć.
Opiekę nad uczniami sprawowały Panie: Elżbieta Bartnik, Joanna
Wicherkiewicz, Aneta Sowa.
Elżbieta Bartnik

XIV Rajd „Powitanie Wiosny na Ziemi Łęczyckiej”

21 marca 2015 r. niestrudzeni, mali i duzi miłośnicy pieszych
wędrówek Zespołu Szkół w Uniejowie wyruszyli na XIV rajd
wiosenny, aby tym razem zakochać się w pięknie gminy Grabów.
Nasza wiosenna przygoda rozpoczęła się w słoneczny sobotni
poranek przed halą sportową, skąd autobusem pojechaliśmy na start
rajdu do Smardzewa. Nie macie pojęcia jak piękne są tamtejsze lasy
o tej porze roku.
Było nas w sam raz, chociaż z Wami pewnie byłoby nam
weselej. Leśne ścieżki i polne drogi wyjątkowo nam sprzyjały, były
obietnicą udanego dnia i wspaniałego samopoczucia. Nie zabrakło
intelektualnych wyzwań w postaci konkursów, z którymi dzielnie
się mierzyliśmy. Trudno wyrazić słowami naszą radość wśród
budzącej się do życia scenerii wiosennego lasu – tam trzeba po
prostu być. Leśnej włóczęgi finał miał miejsce przed ruinami zamku
w Besiekierach, gdzie zaprezentowała nam swoje możliwości
Drużyna Palant Team Grabów – zdobywcy tytułu: „Mistrz Polski
w Piłce Palantowej”. Nie zabrakło również rycerzy bractwa
Konfraternia Burgus Carpinei, których opowieści o turniejach
organizowanych na przełomie sierpnia i września przeniosły nas
w klimat XIV i XV wieku, istny żywy skansen. Tyle emocji jednego
dnia. W kwietniu znowu wyruszamy…
                         
Renata Pełka, Ewa Trzmielewska, Piotr Nowak

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie…”

26 marca odbyła się inscenizacja „Dziadów” cz. II w wykonaniu
grupy teatralnej z klasy IIIa. Tym wydarzeniem artystycznym
uczciliśmy Międzynarodowy Dzień Teatru (27 marca) i zwieńczyliśmy działalność koła, działającego przez rok w ramach
projektu „Szkoły kluczowych kompetencji”. Obsada sztuki: Paulina
Bamberska i Anna Brygier (narratorki), Wojciech Wilczyński
(Guślarz), Jakub Wojciechowski (Starzec), Ewelina Wilczyńska
i Zuzanna Gajdecka (Józio i Rózia - aniołki), Wiktor Warych
(dziedzic), Michał Kowalski (chłop), Sylwia Banasiak (matka z
dzieckiem), Joanna Jaszczura (Zosia), Weronika Borowska, Joanna
Ławniczak, Dżesika Dominiak, Nikola Zimnowłocka, Daria Pajor,
Julia Goszczyk (chór) oraz Jakub Sobczak (dźwiękowiec).
Jako opiekun i reżyser dziękuję młodzieży za wyjątkowe

zaangażowanie w realizację projektu, a pani Elżbiecie Bartnik za
pomoc w przygotowaniu scenografii.
Agnieszka Kaczmarek

„Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein PLUS”

27 marca 2015 r. odbył się finałowy etap Konkursu Języka
Niemieckiego dla Gimnazjalistów „Deutsch ist ein PLUS”,
zorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Konopnickiej w Poddębicach. Konkurs sprawdzał umiejętności
językowe i wiadomości z zakresu realioznawstwa krajów
niemieckojęzycznych. Wzięło w nim udział prawie 30 uczniów
gimnazjów z terenu powiatu poddębickiego (Uniejów, Pęczniew,
Poddębice, Wartkowice, Zadzim oraz Zygry).
Konkurs składał się z dwóch etapów i został objęty patronatem
czasopisma dla nauczycieli „Języki obce w szkole”, Starosty
Powiatu Poddębickiego oraz Konsula Honorowego Republiki
Austrii w Łodzi, dr Szczepana Miłosza.
Uczniowie kl. IIIa naszego gimnazjum dosłownie „zmiażdżyli”
konkurencję i zostali finalistami II edycji konkursu. I miejsce zajął
Wojciech Wilczyński, II - Dawid Kujawiak, III - Wiktor Warych.
Nagrody wręczyli: konsul dr Szczepan Miłosz, przedstawiciel
Starosty Poddębickiego – pani Dorota Kubiak, Przewodniczący
Rady Rodziców w LO Poddębice, wicedyrektor LO pan Andrzej
Cieślak oraz nauczyciele języka niemieckiego - pani Halina Duraj
i pan Piotr Kowalczyk.
Skąd wzięła się idea konkursu? Zespół germanistów z liceum
w Poddębicach oraz sami licealiści przekonywali jak ważna jest
popularyzacja nauki języka niemieckiego w regionie oraz większe
zmotywowanie uczniów do nauki tego języka. Ze względu na
powszechność i naukę od najmłodszych lat język angielski
przestaje być dziś traktowany przez pracodawców jako język obcy.
Dlatego ważnym atutem dla młodych ludzi staje się znajomość
innego języka obcego, według organizatorów konkursu właśnie
języka niemieckiego. Stąd też hasło konkursu „Angielski jest
koniecznością, niemiecki jest korzyścią”.
                                                                                                                     
 	 Aneta Sowa

W krzyżu zbawienie...

Po raz pierwszy w naszej szkole, z inicjatywy s. Moniki
Augustyniak, zostało wystawione misterium wielkopostne pt.
„Krzyż”. Aktorami w sztuce byli uczniowie klas młodszych, którzy
wcielili się w role postaci historycznych z czasów epoki starożytnej.
Na tle scenografii męki Pana Jezusa, w stylizowanych kostiumach
z nastrojowymi pieśniami wielkopostnymi, wprowadzili widownię
w nastrój zadumy nad cierpieniem Chrystusa. Słowa Jana Pawła II:
„Brońcie Krzyża, słuchajcie i rozważajcie Słowo Boże” głęboko
utkwiły w sercach uczestników widowiska.
Premiera przedstawienia odbyła się 30 marca br. w godzinach
popołudniowych w sali gimnastycznej. Pomimo niesprzyjającej
pogody i przedświątecznego natłoku zajęć wszyscy zaproszeni
goście dopisali w stu procentach. Swoją obecnością zaszczycił nas
ks. Proboszcz Andrzej Ziemieśkiewicz, który podziękował dzieciom
i zaprosił na występ do kolegiaty w Wielki Piątek. W następnym
dniu, w godzinach porannych, mali aktorzy zaprezentowali się
przed swoimi kolegami z klas I-V. Wszyscy byli zachwyceni ich
kunsztem aktorskim. Misterium poruszyło serca dorosłych, jak
również małych odbiorców. Dla wszystkich, którzy docenili pracę
dzieci i organizatorów przesyłamy sentencję wielkanocną: Chrystus
zwycięża zło i śmierć! To radosne orędzie rozbrzmiewa w tych
dniach w sercu Kościoła. Zwyciężywszy śmierć, Chrystus obdarza
nieskończonym życiem tych, którzy Go przyjmują i wierzą w Niego.
Jego śmierć i zmartwychwstanie stanowią zatem fundament wiary
Kościoła - św. Jan Paweł II.
Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz, Monika Augustyniak
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Sprawdzian Szóstoklasistów

1 kwietnia czterdziestu dziewięciu naszych szóstoklasistów
przystąpiło do ogólnopolskiego sprawdzianu. W tym roku zasady
przeprowadzania sprawdzianu uległy zmianie. Został on podzielony
na dwie części: pierwszą, która sprawdzała wiedzę i umiejętności
z języka polskiego i matematyki oraz drugą z języka obcego.   
Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia
szkoły. Wyniki uczniowie otrzymają pod koniec maja.
Elżbieta Bartnik

Wycieczka do Torunia

15 kwietnia uczniowie klasy II a SP byli na wycieczce
w Toruniu. Miasto, w czasie pieszej wędrówki zachwyciło nas
urodą starych kolorowych kamieniczek, kościołów, rzeźb i fontann.
Odwiedziliśmy Muzeum Piernika. Mistrz i jego wiedźma,
posługując się mową staropolską, z humorem wprowadzali
uczestników w tajemnice wypieku pierników. Każdy mógł
własnoręcznie przygotować swoją piernikową pamiątkę. Moje
„huncwoty” poznały dawne urządzenia ułatwiające przygotowanie
ciasta.
Następnie byliśmy w Centrum Nowoczesności „Młyn Wiedzy”.
Dzieci, z niecierpliwością charakterystyczną dla ich wieku,
„zaliczały” kolejne piętra wystawy, a ich chłonne umysły mnóstwo
zapamiętały z oglądanych wystaw i pokazów doświadczeń.
Zachwycone były działaniem Machinarium, kołem chomika,
bajką „Bolek i Lolek”, którą można było obejrzeć na białym
ekranie dopiero po założeniu specjalnych okularów. Obserwowały
działanie siły odśrodkowej. Wystawa „Rzeka” ukazywała rzekę
od źródeł, można było wykonać doświadczenie jak powstają
wiry, jak woda porusza turbiny, oglądaliśmy zjawisko nakładania
się barw podstawowych. Niesamowitym wrażeniem był sam
moment zagłębienia się głową w Kosmos i obserwacja Ziemi
z Kosmosu, a także „lot” w kapsule po orbicie. Ciekawostką była
możliwość obejrzenia zjawiska obrotu Ziemi wokół własnej osi, na
wahadle Foucaulta. Podziwialiśmy uwiecznione „okiem” aparatu
fotograficznego zdjęcia przyrody i zjawisk przyrodniczych z
konkursu fotograficznego „Widlife Photographer of the Year 2014”.
Dzieci mogły pobawić się konstruowaniem budowli z klocków.
Spacerem po ruinach Zamku krzyżackiego i degustacją
pysznych lodów zakończyliśmy naszą wycieczkę.
		

Nasze osiągnięcia

I miejsce w Zawodach Powiatowych w Piłce Siatkowej Dziewcząt
w rywalizacji szkół gimnazjalnych, III miejsce z Zawodach Rejonowych
w Piłce Siatkowej Dziewcząt w rywalizacji szkół gimnazjalnych.
III miejsce w Zawodach Powiatowych w Halowej Piłce Nożnej
Szkół Podstawowych Dziewcząt, III miejsce w Zawodach Powiatowych
w Halowej Piłce Nożnej Szkół Gimnazjalnych Dziewcząt.
Finał Wojewódzki Gimnazjada Unihokej Chłopców – V miejsce.
Gminny Festiwal Piosenki dla dzieci i młodzieży (op. Magdalena
Derlacz): I- Marianna Stefańska, kl. III a SP, II - Amelia Perkowska,
kl. IIa SP.
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wiosenne i wielkanocne
impresje”, kat. klas I - III SP: I - Ksawery Mikołajczyk, kl. II a - op.
Małgorzata Antoniak, II – Kamil Gawroński, kl. II a - op. Małgorzata
Antoniak, III – Damian Bartosik, kl. III a - op. L. Zaradzka, wyróżnienie
– Hanna Pęcherska, kl. Ia - op. Joanna Wicherkiewicz, kategoria
gimnazjalna - II - Karolina Ścibior, kl. III c/Gim.- op. Elżbieta Bartnik.
I Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla SP – Łódź.
Finalistka - Oliwia Raźniewska, kl. VIa - op. Mirosława Wiśniewska.
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Matematyki – Łódź.
Finalista - Jakub Stefański, kl. VIa - op. Anna Zbytniewska.
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Języka Niemieckiego
– Łódź. Finalista - Wojciech Wilczyński, kl. III a - Gim.- op. Aneta
Sowa.
Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Historii – Łódź. Finalista Karol Pawlak, kl. III a - Gim.- op. Joanna Pawlak.
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i oręża
polskiego” – Sieradz. Finalista - Bartosz Andrysiewicz, kl. VI b - op.
Joanna Pawlak.
I edycja Konkursu – „Powstanie Wielkopolskie - fakty i mity”Kaczki Średnie. VI Dżesika Dominiak, Michał Kowalski, Artur
Szymczak, kl. III a - gim. - op. Joanna Pawlak,
Gminne Potyczki Ortograficzne. Mistrzem Ortografii 2015 został
Damian Bartosiak, kl. Va, I Wicemistrzem - Oktawia Ircha, kl. Vb, II
Wicemistrzem – Justyna Wawrzyniak, kl. Vb. Laureaci: Aleksandra
Długosz, kl. Vb, Oliwia Raźniewska, kl. VIa.

Urszula Świerczyńska

Hufcowy Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”: II - Kamil
Mielcarek, kl. I c gim.- op. Agnieszka Kaczmarek.

Egzamin Gimnazjalny

Gminne Potyczki Ortograficzne. Mistrz Ortografii: - Julia Wolska,
kl. II a gim. – op. Agnieszka Kaczmarek, Wicemistrzowie: Wiktoria
Wicherkiewicz, kl. II b gim., Wojciech Wilczyński, kl. III a gim.- op.
Agnieszka Kaczmarek.

W dniach 21,22,23 kwietnia 2015 roku do egzaminu
gimnazjalnego przystąpiło 71 uczniów. Egzamin składał się z trzech
części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka
obcego nowożytnego. Wyniki uczniowie otrzymają w czerwcu.

Zajęcia z kucykiem

W szkole odbywają się zajęcia z kucykiem z Zagrody
Młynarskiej. Do tej pory wzięli w nich udział uczniowie klas I
i II Szkoły Podstawowej. Niebawem odbędą się również zajęcia dla
starszych klas.

II Rajd Kobiet

7 marca drużyna składająca się z nauczycielek naszej szkoły
oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilamowie wzięła udział
w II Rajdzie Kobiet „Kto jak nie my” pod hasłem „Rajd z Laskami”,
zorganizowanym przez Oddział PTTK Ziemi Łęczyckiej.
Zdobyliśmy I wyróżnienie.

Finałowy Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów
„Deutsch ist ein PLUS” – Poddębice: I - Wojciech Wilczyński, kl. III
a - op. Aneta Sowa, II - Dawid Kujawiak, kl. III a - op. Anna Bugajak,
III - Wiktor Warych, kl. III a - op. Aneta Sowa.
Powiatowy Konkurs Literacki „Wiosenne i wielkanocne impresje”,
wyróżnienie - Marianna Stefańska, kl. III a - op. Dorota Bamberska.
I Konkurs Informatyczny - Powiatowa Olimpiada Wiedzy
Informatycznej dla uczniów Gimnazjum”- Turek ZST, III - Jakub
Sobczak, kl. III a - op. Elżbieta Bartnik, VI - Dawid Kujawiak, kl. III
a - op. Halina Wielogórka.
Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega
pożarom”: II – Szymon Zimnowłocki, kl.VI a SP - op. Lidia Zaradzka,
III - Norbert Marciniak - kl.VI a SP - op. Lidia Zaradzka; I - Paweł
Antoniak, kl.I b gim. - op. Elżbieta Bartnik, III - Norbert Marciniak,
kl.I a gim. - op. Elżbieta Bartnik.
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Wydarzenia ze szkoły w Wieleninie
Z wizytą w Wojskowej Akademii Technicznej

21 marca br. młodzież uczestniczyła w Dniach Otwartych
Wojskowej Akademii Technicznej. W tym samym czasie do stolicy
udali się przedstawiciele uniejowskiego Samorządu w osobach:
Janusz Kosmalski - przewodniczący Rady Miejskiej i Sławomir
Goszczyk - v-ce przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie oraz
Marcin Pamfil – prezes PGK „Termy Uniejów” i Piotr Łuczak prezes Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego Maciej Piotr
Łuczak i wieloletni działacz na rzecz rozwoju sportu w naszej
gminie. Opiekę nad niepełnoletnimi sprawowały panie: Elżbieta
Bartnik, Joanna Wicherkiewicz, Magdalena Pajor, Martyna Janiak,
Alicja Własny, Aneta Sowa i Elżbieta Goszczyk.
Do stolicy wybraliśmy się na zaproszenie Prorektora WAT
ds. naukowych, prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Czupryńskiego
- Honorowego Obywatela Uniejowa. Wizytę rozpoczęliśmy w
Klubie WAT, gdzie przywitali nas: Rektor Komendant WAT - gen.
bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk, Prorektor Krzysztof
Czupryński, Kanclerz WAT - Jan Klejszmit, Kierownik Biura
Rektora - mgr inż. Jarosław Powroźnik oraz Kierownik Dziekanatu
Wydziału Nowych Technologii i Chemii - płk Jan Skoczyński,
opiekujący się naszą wycieczką. Po krótkim zwiedzaniu stoisk
promocyjno-informacyjnych i skosztowaniu wojskowej grochówki,
zostaliśmy zaproszeni do Sali Tradycji WAT. Najciekawszymi
punktami programu wizyty okazały się: pobyt na lotnisku i
możliwość wejścia do samolotu, chwyt za spust prawdziwej
broni palnej, przejażdżka czołgiem T-91 i Rosomakiem, rola
„królika doświadczalnego” w pracowniach chemicznych i pokaz
pirotechniczny. Wyczerpani szybką wędrówką po dużym terenie
Wojskowej Akademii zostaliśmy zaproszeni na pyszny obiad
do hotelu asystenckiego „Hilton”. Po uczcie udaliśmy się do
wspólnego, pamiątkowego zdjęcia w gmachu Biblioteki WAT.
Niestety po mile spędzonym czasie przyszło nam się pożegnać.
Będąc w stolicy musieliśmy chociaż parę chwil spędzić
na Warszawskiej Starówce, poczuć jej klimat i zrobić kilka
pamiątkowych zdjęć. Wieczorem, troszkę zmęczeni ale zadowoleni,
wróciliśmy do rodzinnych domów.
Elżbieta Goszczyk

Kiermasz Wielkanocny w Wieleninie

Od 24 marca do 1 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej
w Wieleninie został zorganizowany ,,Kiermasz Wielkanocny”,
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 Wielkanocy, ale również
podziwiać talenty artystyczne dzieci, rodziców, babć i nauczycieli
oraz dokonać zakupów. Było świątecznie i wiosennie. Niektóre
przedmioty były bardzo oryginalne. Wykonano rękodzielnicze
dzieła: baranki, pisanki, kraszanki, wielkanocne jaja wykonane
różną techniką, stroiki świąteczne, kartki świąteczne, serwetki,
koszyki zrobione na szydełku i wiele innych ozdób świątecznych
zrobionych z różnych i barwnych materiałów. Pięknie prezentowały
się wiklinowe koszyczki z kurczątkami wykonanymi na szydełku,
jajami z papieru i zajączkami ze styropianu. Zostały pięknie
przyozdobione kolorowymi piórkami. Były gotowe na wielkanocną
święconkę. Dużą popularnością cieszyły się też palmy wielkanocne.
Pomysłowość twórców zachwycała kupujących. Kiermasz cieszył
się dużym zainteresowaniem wśród kupujących, zarówno 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 serdeczne podziękowania oraz
zapraszają ponownie w przyszłym roku.

I Gminny Konkurs Wiedzy o Bankowości Spółdzielczej
pod patronatem Banku Spółdzielczego w Poddębicach

17 kwietnia 2015 roku odbył się, zorganizowany przez
Szkolną Kasę Oszczędności w Wieleninie wspólnie z Bankiem
Spółdzielczym w Poddębicach, ,,I Gminny Konkurs Wiedzy
o Bankowości Spółdzielczej pod patronatem Banku Spółdzielczego
w Poddębicach”. Główną jego ideą było przybliżenie zasad
funkcjonowania banków, propagowanie wiedzy z zakresu finansów
i bankowości oraz spotkanie się z innymi członkami i opiekunami
Szkolnych Kas Oszczędności działających na terenie gminy
Uniejów pod patronatem Banku Spółdzielczego w Poddębicach
wraz z pracownikami banku. Konkurs był adresowany do uczniów
klas IV-VI i przebiegał w dwóch etapach:
I etap składał się z części praktycznej (rozwiązywanie zadań
matematycznych związanych z obliczeniami pieniężnymi)
i teoretycznej (podstawowe terminy bankowe i ogólna wiedza
o bankowości spółdzielczej i Banku Spółdzielczym w Poddębicach).
Po tym etapie zostało wyłonionych 6 członków SKO, którzy
pojechali 24 kwietnia 2015 roku do Centrali Banku Spółdzielczego
w Poddębicach i brali udział w finale ,,Gminnego Konkursu
Wiedzy o Bankowości Spółdzielczej pod patronatem Banku
Spółdzielczego w Poddębicach’’. Finaliści musieli zmierzyć się
nie tylko z testem wiedzy o bankowości spółdzielczej, znajomością
walut europejskich, ale także rozwiązywaniem zadań tekstowych
na obliczenia pieniężne.
Oto zwycięzcy: I – Damian Bartosik – SKO Uniejów, II –
Aleksandra Bamberska – SKO Wilamów, III – Jakub Stefański –
SKO Uniejów, wyróżnienia: Julia Antoniak, Vanessa Karcz – SKO
Wielenin, Zofia Grzelak – SKO Uniejów.
Dla zwycięzców Bank Spółdzielczy w Poddębicach ufundował
wspaniałe nagrody, a dla wszystkich uczestników dyplomy i nagrody pocieszenia. Podczas wizyty w banku uczniowie mieli
okazję zwiedzić Centralę oraz Oddział Banku Spółdzielczego w
Poddębicach. Szkolna Kasa Oszczędności w Wieleninie składa
podziękowania p. Prezesowi B.S. w Poddębicach Romanowi Janiszewskiemu za ufundowanie wspaniałych nagród, pani Dyrektor
B.S. w Poddębicach Oddział w Uniejowie - Cecylii Józefiak i pani
Annie Kozie za pomoc w organizacji tego konkursu, wszystkim
pracownikom B.S. w Poddębicach za miłą i wspaniałą atmosferę
podczas zwiedzania banku, opiekunom SKO za przygotowanie
członków do konkursu, a pani Dyrektor Elżbiecie Goszczyk za
wspieranie naszej działalności.

W Wieleninie uczymy się oszczędzać!

W Szkole Podstawowej w Wieleninie nie tylko dzieci
zdobywają wiedzę, ale również uczą innych oszczędzać. 17
kwietnia 2015 roku w naszej szkole odbyło się przedstawienie dla
całej szkoły i zaproszonych z zaprzyjaźnionych szkół członków
SKO i przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Poddębicach oraz
rodziców. Było ono wystawione w dwóch aktach: ,,Złotówka
i Grosik uczą dzieci i Babę Jagę oszczędzania w Szkole
Podstawowej w Wieleninie” oraz ,,Grosik do Złotówki”. Oba akty,
aby bardziej dotarły do najmłodszych członków SKO wystawione
były w formie bajek. Dobre duszki szkoły Grosik i Złotówka
uczą dzieci i Babę Jagę, że zaoszczędzone mniejsze lub większe
pieniądze zamiast na słodycze niech wpłacają na książeczkę SKO.
W ten sposób kształtują nawyk racjonalnego gospodarowania
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Zwycięzcy Konkursu matematycznego

Uczestnicy Konkursu recytatorskiego

posiadanymi środkami finansowymi oraz mogą spełniać swoje
marzenia. Uczniowie dzięki swojemu zaangażowaniu i wspaniałej
grze aktorskiej zdołali przekazać publiczności pozytywne aspekty
płynące z oszczędzania. Można było na nim zobaczyć wszystkie
talenty naszych członków SKO.
Daniela Kwiatosińska

organizatorkę konkursu - Jolantę Kulej-Kwaśniewską została
Aleksandra Michalska z Uniejowa.
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a członkowie komisji podziękowania. Konkurs dostarczył wszystkim
zgromadzonym niezapomnianych wrażeń duchowych i estetycznych. Świetności dodała też sugestywna dekoracja oraz słodki
poczęstunek. Wszystkim recytatorom i ich opiekunom pragniemy
gorąco pogratulować wytrwałości i trudu, które wynikają z głębokiego przekonania o sensie wprowadzania dzieci na niełatwą drogę
umiłowania poezji. Poezja Karola Wojtyły nie jest to łatwa poezja,
więc dziękujemy wszystkim recytatorom za to, że podjęli próbę
jej interpretacji. Odpowiedzieli w ten sposób na prośbę Papieża:
„Proszę was, jak to czynił kiedyś św. Paweł, o trochę miejsca
w waszych sercach i waszych modlitwach. Bóg zapłać za gościnę”.
Organizatorzy składają darczyńcom wyrazy wdzięczności za
ufundowanie atrakcyjnych nagród i pomoc w organizacji konkursu.
„Trzeba odkrywać i stale przeżywać piękno”. Mamy nadzieję, że
spotkanie z poezją Karola Wojtyły w Wieleninie będzie wyraźnym
drogowskazem do duchowej walki o najważniejsze wartości, miłość
do bliźniego, dobro, uczciwość, godność, które trzeba utrzymać
i obronić.

„Szukałeś nas… pamiętamy, dziękujemy”
XII Gminny Konkurs Recytatorski w Wieleninie

„Szukałem Was... a teraz Wy do mnie przychodzicie” – te piękne
słowa Papieża stały się myślą przewodnią Gminnego Konkursu
Recytatorskiego, który odbył się 28 kwietnia 2015 r. w Szkole
Podstawowej im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie.
Dziesiąta rocznica śmierci, pierwsza rocznica kanonizacji stały
się okazją, aby oddać hołd największemu Polakowi, Janowi
Pawłowi II. A uczyniliśmy to poprzez piękną recytację wierszy
o św. Janie Pawle II i poezji autorstwa Karola Wojtyły. Na początku
uczestnicy zaśpiewali ulubioną pieśń Papieża – „Barkę”. Naszą
podniosłą uroczystość uświetniła obecność zaproszonych gości,
oceniających zmagania recytatorów. Wśród nich znaleźli się:
pani Urszula Urbaniak, pani Dominika Jaśkiewicz, pani Beata
Szymczak, pan Andrzej Zwoliński. Swoją obecnością zaszczycili
nas również: proboszcz Józef Waszak, ks. ppłk. Piotr Gibasiewicz,
fundatorzy nagród specjalnych. Nagrody ufundował także ks. Jerzy
Grąbkowski, organizatorka konkursu Jolanta Kulej- Kwaśniewska i
Elżbieta Goszczyk – Dyrektor Szkoły w Wieleninie.
Komisja wysłuchała recytacji w wykonaniu 37 uczestników
ze szkół podstawowych i przedszkoli gminy Uniejów. Uczniowie
po raz kolejny udowodnili, że są niezwykle utalentowanymi
młodymi artystami. Komisja miała więc trudne zadanie, by
wyłonić najlepszych z najlepszych. Po długich obradach przyznano
następujące miejsca:
- przedszkole: I – Zuzanna Brożyńska z Wielenina i Maja
Kowalczyk z Wilamowa, II - Klaudia Wojtasiak z Wielenina, III –
Michalina Pasternak ze Spycimierza.
- klasy I-III: I –Weronika Kuśmierek z Wilamowa i Wiktoria
Stołowska z Wilamowa, II – Kacper Wójcik z Uniejowa, III – Ilary
Controllo z Wielenina.
- klasy IV-VI: I – Wiktoria Szczepuła i Vanessa Karcz z Wielenina,
II - Julita Kacprzak z Wielenina, III – Aleksandra Bamberska
z Wilamowa.
W tym roku recytatorów czekała niespodzianka. Zaproszeni
goście ufundowali nagrody specjalne dla wybranego recytatora. Ks.
Józef Waszak przyznał nagrody dla Vanessy Karcz, Julity Kacprzak
i Wiktorii Szczepuły z Wielenina. Ks. ppłk. Piotr Gibasiewicz
nagrodę specjalną przyznał Wiktorii Szczepule z Wielenina,
Michalinie Pasternak ze Spycimierza i Norbertowi Marciniakowi
z Uniejowa. Kolejne nagrody od ks. Jerzego Grąbkowskiego trafiły
do Kacpra Wójcika z Uniejowa i Julity Kacprzak z Wielenina.
Nagrodę specjalną z rąk Pani Elżbiety Goszczyk odebrał Tomasz
Cichomski z Wielenina. Laureatką nagrody przyznanej przez

Jolanta Kulej-Kwaśniewska

VII Gminny Konkurs Matematyczny
Potyczki Matematyczne

30 kwietnia 2015 r. odbył się VII Gminny Konkurs
Matematyczny Potyczki Matematyczne. W konkursie wzięło udział
19 uczniów ze szkól podstawowych z terenu Gminy Uniejów.
Ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie w konkursie udział
wzięli: Oliwia Raźniewska, Damian Bartosiak, Marcin Pająk, Jakub
Stefański, Oktawia Ircha, Marta Pełka, Michał Derlacz, Izabela
Struś, Weronika Kujawa, Daria Wagner, Martyna Kowalczyk.
Szkołę Podstawową w Wilamowie reprezentowali: Aleksandra
Bamberska, Filip Kos, Wojciech Witczak. Ze szkoły w Wieleninie
do konkursu przystąpili: Bartosz Czyżo, Sebastian Kolasa, Julia
Antoniak, Vanessa Karcz, Klaudia Antosik.
 	 W kategorii klas IV w konkursie wzięło udział 7 osób, z klas V- 8
osób i z klasy VI - 4 osoby. W ciągu jednej godziny konkursowicze
mieli do rozwiązania 4 zadania. Nad prawidłowym przebiegiem
konkursu czuwała komisja w składzie: Magdalena Pajor, Katarzyna
Pruchlat, Barbara Fligiel.
Najlepsze wyniki uzyskali: klasa IV: wyróżnienie – Vanessa
Karcz - SP Wielenin; klasa V: I - Aleksandra Bamberska - SP
Wilamów, II – Damian Bartosiak, III – Marcin Pająk - SP Uniejów;
klasa VI: I – Jakub Stefański, Oliwia Raźniewska - SP Uniejów,
II – Julia Antoniak - SP Wielenin.
Pani Dyrektor Elżbieta Goszczyk wręczyła wszystkim
uczestnikom konkursu pamiątkowe dyplomy, a najlepszym
nagrody ufundowane przez Urząd Miasta w Uniejowie.
Barbara Fligiel
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>>> Wydarzenia ze szkoły w Wieleninie

arch. SP Wielenin

Wielka uczta na Olimpie

6 maja 2015 r. w murach naszej szkoły dostrzec można było
niecodziennie wyglądające postacie. To boginki i bogowie z samego
Olimpu zstąpili w nasze skromne szkolne progi. A wszystko to za
sprawą klasy IV i nauczycielki historii - Jolanty Kwaśniewskiej.
Podsumowanie zajęć z mitologii greckiej zamieniło się w ucztę
bogów. Każdy uczeń przygotował strój, atrybut i historię wybranej
postaci. Efekty naszej pracy przedstawialiśmy na tle muzyki
inspirowanej mitologią, w wykonaniu znanych piosenkarek - Anny
German, Edyty Geppert. Na krótko sala nr 15 zamieniła się w grecki
Olimp. Wśród znamienitych gości biesiady znaleźli się wszyscy
najważniejsi bogowie olimpijscy, pani dyrektor Elżbieta Goszczyk
i wychowawczyni pani Barbara Figiel. Stoły uginały się od potraw,
nie zabrakło boskich przysmaków ambrozji i nektaru. 		
Uczta trwała w najlepsze, kiedy nauczycielka prowadząca
ukazała się z ekscytującą puszką. I podobnie, jak niegdyś w mitycznych czasach, bogowie okazali nadmierną ciekawość. Szczęśliwie
puszka Pandory (bo o niej mowa) wypełniona była słodyczami i nie

Uczta na Olimpie
sprowadziła na klasę czwartą żadnych nieszczęść.
W miłej, przyjacielskiej atmosferze przy dźwiękach liry uczta
dobiegła końca. Ta lekcja historii na pewno pozostanie na długo
w pamięci uczniów.
				
Jolanta Kulej-Kwaśniewska

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie
„Dzień słodkości”
19 lutego 2015 r. Samorząd Uczniowski, wraz z opiekunkami
Izabelą Wróbel i Katarzyną Pajor, zorganizował „Dzień słodkości”.
Był to smutny, szary i zimowy dzień, który pod wpływem słodkich
ciast, galaretek i deserów stał się znacznie weselszy. Zarówno
dzieci, jak i nauczyciele mogli zakupić sobie wybrane słodycze.
Kolejno każda z klas oraz oddział przedszkolny, wraz ze swoim
nauczycielem, przychodzili, aby poprawić sobie humor poprzez
zjedzenie wybranego smakołyka. Wszystkim bardzo spodobał się
ten dzień i zgodnie twierdzili, że powinien być organizowany co
roku i na stałe wpisać się do kalendarza szkolnego.
Katarzyna Pajor

„Wybory książek”
4 marca nasza szkoła włączyła się w akcję Ogólnopolskie
Wybory Książek, której celem było poznanie faktycznych
zainteresowań czytelniczych uczniów. Sprawozdania z wyborów
przekazane zostaną pani Minister Edukacji Narodowej oraz opinii
publicznej i posłużą jako ważny element w dyskusji o kanonie
lektur i gustach czytelniczych uczniów.
Nasi uczniowie chętnie włączyli się w wybory. Każdy uczeń
otrzymał kartę do głosowania, na której mógł napisać trzy tytuły
najciekawszych książek, przeczytanych w ciągu ostatnich dwóch
lat.
Wśród książek, które zostały wskazane, prym wiodą
„Opowieści z Narnii” C.S. Levisa oraz „Zaczarowana zagroda”
Aliny i Czesława Centkiewiczów. Obok nich na półce z lekturami
młodzi czytelnicy chętnie postawiliby „Dzieci z Bullerbyn” Astrid
Lindgren oraz „Mikołajka” R. Goscinn’ego. To tylko kilka tytułów z
długiej listy, która także nam posłuży do uzupełnienia księgozbioru
o interesujące dzieci i młodzież tytuły.
Magdalena Pajor

Dzień Kobiet
5 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z tej
okazji odbył się uroczysty apel przygotowany przez chłopców.

Pod przewodnictwem pani Katarzyny Pajor i Izabeli Wróbel
chłopcy ćwiczyli swoje role, pamiętając o tym, aby nie zdradzić
dziewczynom sekretu. Każda z pań i dziewczynek nie mogła
doczekać się tego, co było przez chłopców zaplanowane.
Na wstępie Łukasz Andrzejewski przedstawił nam wesołe
wiadomości z kraju i ze świata, po czym Krzyś Stala przepowiedział
paniom prognozę pogody na nadchodzący dzień. Kolejnym punktem
programu były wiadomości sportowe, gdzie chłopcy - Sebastian
Kos oraz Kacper i Bartosz Przybyłowie, przebrani za kobiety,
ukazali różne dyscypliny sportowe rozegrane z udziałem pań. Jedna
z zawodniczek wygrała zawody indywidualnej siatkówki dla kobiet
(była to kobieta niosąca ciężkie siatki), inna zajęła pierwsze miejsce
na podium w zapasach dla kobiet (kobieta zakręcająca denka od
słoików). Wisienką na torcie okazał się występ zespołu z klasy III
o nazwie Weekend. Chłopcy zaśpiewali do szczotek -mikrofonów
i zagrali na instrumentach perkusyjnych piosenkę pt. „Ona tańczy
dla mnie”, po czym podciągnęli koszulki, a na ich brzuchach
widniał adresowany do kobiet napis „STO LAT”. Cala publiczność
biła brawa i krzyczała BIS, wszyscy byli bardzo zadowoleni
i roześmiani. Na koniec przedstawienia wszyscy chłopcy wspólnie
wyśpiewali dla kobiet „STO LAT”. Każda kobieta z naszej szkoły
dostała również upominek i życzenia.
Katarzyna Pajor

„Święto Matematyki”
13 marca obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Matematyki.
Z tej okazji dla uczniów klas IV-VI został zorganizowany „Turniej
matematyczny” z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
Celem turnieju było pokazanie dzieciom, że matematyka może być
przyjemna, a wspólne rozwiązywanie ciekawych zadań daje dużo
radości. Uczniowie pracowali w grupach, co sprawiło, że nikt nie
czuł się osamotniony i nie obawiał się porażki. Konkurs przebiegał
w miłej atmosferze. Można było zauważyć wśród dzieci zdrową
rywalizację. Wszyscy pokazali, że potrafią współpracować i dzielić
się swoją wiedzą. Zwycięzcami turnieju okazali się uczniowie klasy
piątej, którym serdecznie gratulujemy.
						
Magdalena Pajor
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Żywe lekcje historii
Również w marcu uczniowie uczestniczyli w żywych lekcjach
historii, które poświęcone były wczesnemu średniowieczu.
Pierwsza z nich – „Od Mieszka I do Bolesława Krzywoustego, czyli
Polska pierwszych Piastów” poświęcona była kulturze duchowej
i materialnej dawnych Słowian. W czasie kolejnej przedstawiona
została „Legenda o Lechu, Czechu i Rusie”.
Żywe lekcje historii stanowią świetną okazję do tego, aby ukazać
wydarzenia historyczne w inny sposób niż na zwykłej szkolnej
lekcji. Tutaj dzieci mają możliwość spotkania „prawdziwych”
wojowników, obejrzenia dawnych strojów, dotknięcia broni. Mogą
przymierzyć hełm czy poczuć na własnym ciele, że średniowieczna
kolczuga wcale nie była lekka. Bardzo cennym elementem tego
typu spotkań jest sposób, w jaki są prowadzone – uczniowie biorą
w nich czynny udział, są uczestnikami przedstawianych wydarzeń.
Takie lekcje na pewno długo pozostaną w ich pamięci.
Joanna Binkiewicz

Pierwszy dzień wiosny
Jak co roku w naszej szkole odbyło się uroczyste powitanie nadejścia
kalendarzowej wiosny. Każda klasa miała za zadanie przygotować
marzannę, która jest symbolem odchodzącej zimy. Klasy młodsze,
razem z przedszkolem, popisały się swoimi talentami muzycznymi,
prezentując wszystkim piosenkę o wiośnie. Uczniowie z klas IV–
VI ujawnili swój talent aktorski, przygotowując skecze o dowolnej
tematyce, w których nie zabrakło wielu zabawnych i śmiesznych
dialogów. Po zakończonych występach każda klasa otrzymała
dyplom i słodki upominek. Pomimo iż pogoda za oknem nie
przypominała nadejścia wiosny, to w naszej społeczności wiosna
zagościła już na dobre.
Izabela Wróbel

Dzień Ziemi
Dzień Ziemi należy do tradycyjnego repertuaru wpisanego
w uroczystości naszej szkoły. Głównym zadaniem święta jest
przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych
ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii,
szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska
i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Ma on również
uświadomić młodym mieszkańcom jak kruchy jest ekosystem ziemi
oraz jak duży wpływ na jego niszczenie mają działania człowieka.
W naszej szkole nie tylko w tym dniu, ale przez cały rok szkolny
uczniowie angażowali się w różnego typu działania ekologiczne:
prezentowali inscenizacje o treści ekologicznej, uczestniczyli
w festiwalach i szkolnych konkursach ekologicznych. Sprzątali
najbliższą okolicę oraz pobliskie lasy. Zbierali makulaturę,
zużyte baterie i nakrętki. W okresie zimowym dokarmiali ptaki,
brali udział w wycieczkach krajobrazowych. Oglądali filmy

arch. SP Wilamów
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Kolorowy przemarsz ulicami Wilamowa
przyrodniczo-ekologiczne, tworzyli gazetki oraz wystawki. Spotkali się z myśliwym. Wszystkie te działania odbywały się w ramach
programu ekologicznego ,,Z ekologią za pan brat”.
Na przełomie lutego i marca włączyliśmy się do ogólnopolskiej
akcji ,,Dni Przyjaciół Lasu”, która miała na celu przybliżenie
wszystkim wiedzy o polskich lasach oraz ludziach, którzy o nie
dbają. W ramach niej odbyły się pogadanki na temat znaczenia lasu
i roli, jaką pełni on w życiu człowieka. Uczniowie brali też udział
w ogólnopolskich konkursach plastycznych: ,,Bajkowy Las” - dla
przedszkolaków, ,,Drzewa Naszych Lasów” - dla uczniów klas I-III
oraz konkursie multimedialnym ,,Przyjaciel Lasu” - dla uczniów
klas V-VI.
22 kwietnia zorganizowany został przez panią Izabelę Wojtczak
i panią Edytę Miśkiewicz III Gminny Konkurs PrzyrodniczoEkologiczny dla klas IV-VI. Podsumowaniem obchodów Dnia
Ziemi oraz trwającego w tym czasie Tygodnia Zdrowia był zielony
przemarsz wszystkich uczniów z naszej szkoły ulicami Wilamowa.
Uczniowie w kolorowych strojach z transparentami nawoływali do
dbania o naszą planetę oraz zdrowy i ekologiczny tryb życia.
Izabela Wojtczak

III Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny
dla klas IV –VI
22 kwietnia odbył się III Gminny Konkurs PrzyrodniczoEkologiczny, który zorganizowały panie Izabela Wojtczak i pani
Edyta Miśkiewicz. Konkurs adresowany był do uczniów klas IV-VI
z terenu naszej gminy. Wzięło w nim udział 17 dzieci (SP Uniejów–
6, SP Wielenin – 5 i SP Wilamów – 6). Komisja w składzie: pani
Izabela Wojtczak, pani Edyta Miśkiewicz, pani Małgorzata Rybak
i pani Elżbieta Goszczyk wyłoniła laureatów:
- klasa IV: I - Martyna Paczesna – SP Wilamów, II - Klaudia
Antosik – SP Wielenin, III - Aleksandra Mirek – SP Wilamów,
wyróżnienie: Vanesa Karcz – SP Wielenin i Jakub Piaseczny – SP
Uniejów;
- klasa V-VI: I - Oliwia Raźniewska– SP Uniejów, II - Zuzanna
Kaczorowska – SP Uniejów, III - Aleksandra Bamberska – SP
Wilamów, wyróżnienie - Filip Kos – SP Wilamów.
Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd Miasta w Uniejowie.

arch. SP Wilamów

Edyta Miśkiewicz, Izabela Wojtczak

Uczestnicy Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego

Gminny Konkurs Plastyczny
To już piąta edycja Gminnego Konkursu Plastycznego pt.
„Żyjmy Zdrowo i Higienicznie”. W tym roku klasy młodsze miały
przygotować swoją pracę, wykorzystując tylko farby plakatowe,
natomiast klasy IV-VI technikę wydzieranki. Otrzymaliśmy 38
prac, spośród których komisja w składzie: pani Alicja Własny,
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pani Martyna Janiak i pani Magdalena Pajor przyznała następujące
miejsca i wyróżnienia:
- klasy I – III: I - Aleksandra Drubkowska - ZS w Uniejowie, Adrian
Mruk i Michał Pajor - SP w Wilamowie, II - Kamil Gawroński ZS w Uniejowie, Amelia Zych - PSP w Spycimierzu, Agnieszka
Bamberska - SP w Wilamowie, III - Nicola Malinowska, Kacper
Wójcik - ZS Uniejowie, Amelia Józefowicz SP w Wilamowie,
wyróżnienie dla Michaliny Wappy - ZS w Uniejowie;
- klasy IV –VI: I - Jakub Przybył - ZS w Uniejowie, Aleksandra
Bamberska - SP w Wilamowie, II - Eliza Pajor i Filip Kos, III Monika Światek - SP w Wilamowie, Damian Bartosiak - ZS
w Uniejowie, wyróżnienie otrzymała Wiktoria Przeganiała - ZS
w Uniejowie.
Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbyło się w dniu
22 kwietnia w naszej szkole. Nagrody wszystkim laureatom
ufundowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Izabela Wróbel, Anna Gazda

„Tydzień zdrowia”
Po raz kolejny w naszej szkole zorganizowany został „Tydzień
zdrowia”. Rozpoczęliśmy go czytaniem wierszy i opowiadań
o tematyce zdrowotnej. W role czytających wcielili się kolejno
zaproszeni goście: pani sierż. Małgorzata Rzepecka, pan Krzysztof
Mruk – strażak, pan Robert Wręczycki – górnik i pan Janusz
Kosmalski – myśliwy.
Następnego dnia odbyło się rozstrzygnięcie V Gminnego
Konkursu Plastycznego „Żyjmy zdrowo i higienicznie”. Czwartek
był natomiast kolorowym dniem. Uczniowie zobowiązani byli do

arch. SP Wilamów

>>> Wieści ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie

Służby mundurowe czytają dzieciom teksty o tematyce zdrowotnej
założenia różnego rodzaju elementów garderoby w określonym
kolorze. W piątek dzieci z transparentami i plakatami z hasłami
promującymi zdrowy styl życia przemaszerowały uliczkami
Wilamowa. Uczniowie przygotowali również kolorowe kanapki,
owocowe desery i warzywne sałatki. Następnego dnia w naszej
szkole na przerwach było bardzo cicho, ponieważ był to dzień bez
hałasu. Starsi uczniowie porozumiewali się za pomocą gestów
lub odpoczywali na materacach, słuchając muzyki relaksacyjnej.
Młodsi natomiast bawili się w „Pajęczynkę”, „Parzącą piłkę” lub
„Głuchy telefon”.
Tydzień zdrowia został zakończony przedstawieniem „Szanuj
zdrowie jak je masz, bo o różne bzdury dbasz”.
Anna Gazda, Izabela Wróbel

Niedziela Palmowa w Wilamowie

tradycji. W każdej z nich staramy się wkomponować wierzbowe
gałązki z baziami oraz stroikiem bukszpanowym i kwiatami.
Tradycja wysokiej palmy ma już osiem lat. Każdego roku
przybywa palm o różnej wysokości. Najwyższa miała 6,5 m,
inne od 1,5 do 4,5 metrów. Są one owocem rodzinnych talentów,
przeróżnych kwiatów i kompozycji. Zauważa się przy tym
staranność i duże zaangażowanie rodzin, co świadczy o rozwijaniu
tej tradycji dla bożej chwały i naszej wilamowskiej parafii.
Myślę, że nasz proboszcz, ks. Bogusław Karasiński był usatysfakcjonowany owocami pracy parafian.

foto M. Pastwińska

W Niedzielę Palmową wspominamy triumf Jezusa, Króla
i Pana przez uroczystą procesję z palmami, wyrażając jednocześnie
hołd Jezusowi, jako poddani w Jego duchowym królestwie. Było
to radosne uwielbienie Chrystusa przez ludność Jerozolimy.
Nasze wilamowskie palmy zastępują gałązki palm
jerozolimskich. Najczęściej są to gałązki wierzbowe z „kotkami” przyozdobione kwiatami z bibuły, bukszpanem,
żywotnikiem i różnymi dodatkami natury botanicznej. W naszym
nadwarciańskim regionie wierzba jest wczesnowiosenną gałązką
ozdobną o magiczno-leczniczych właściwościach. Już Mikołaj Rej
pisał: „w kwietną niedzielę, kto „bagniątka” czyli kotka z palmy
wielkanocnej nie połknął, ten już zbawienia nie otrzyma”. Ponadto
wierzba była symbolem tęsknoty emigrantów do Ojczyzny. Poeta
Kazimierz Laskowski pisał o emigrantach: „Tyś widział gaje
stepowych czereśni, widziałeś laurem spowite skały. Mnie dość
gdzie polem powiewa wierzbina. Wiem, że z nią Polska kończy się,
lub zaczyna”. Teofil Lenartowicz tak się zwierza o mazowieckiej
wierzbie: „Witam cię, drzewo ty najmniej cenione, Piasków
Mazowsza jedyna ozdobo, Ilekroć myślą zwracam się w tę stronę,
Na pustej wydmie wraz się schodzę z tobą, Z twą rozwichrzoną
spotykam zielenią, Nad wodą, w polu i przed chłopską sienią...”.
Dzisiejsze palmy, które stroją Niedzielę Palmową, znacznie
odbiegają swoim wyglądem od tych tradycyjnych z XIX wieku.
Współczesne techniczne możliwości wystroju, kompozycji
gałązek „palmowych” spowodowały, że na całym obszarze
Polski środowiska religijne wykonują przepiękne palmy, strojne
w kwiaty, wstążki i różne symbole religijne. My w tym kunszcie
nie odstajemy. Małe palmy wilamowskie nawiązują do dawnej

Maria Pastwińska

Mieszkańcy Wilamowa ze swoimi palmami
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Wizyta studyjna Niemców i Austriaków

właściwościach uniejowskich wód geotermalnych przy tężni
termalnej, gdzie wiedzę na ten temat przekazał Jacek Kurpik
– prezes „Geotermii Uniejów”. Głównym punktem programu
była wizyta w „Geotermii Uniejów”, gdzie, przy odwiercie
produkcyjnym PIG/AGH-2, prezes Geotermii powiedział
o sposobie eksploatacji wód geotermalnych w Uniejowie i ich
zastosowaniu.
Goście wyrazili duże zainteresowanie geotermią w Uniejowie
oraz rozwojem turystycznym miasta dzięki wykorzystaniu wód
termalnych.

arch. UM Uniejów

10 marca br. gościła w Uniejowie kilkunastoosobowa grupa
Niemców i Austriaków wraz z przedstawicielką Instytutu Badań
nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym (EEDRI)
przy Społecznej Akademii Nauk w Łodzi (organizowała tę wizytę
studyjną w naszym regionie). Goście wywodzili się ze środowiska
przedsiębiorców, władz samorządowych i otoczenia biznesu oraz
reprezentowali dwa regiony, w których wzorcowo wykorzystywane
są odnawialne źródła energii: Kyritz w niemieckim landzie
Brandenburgia i Güssing w austriackim Burgenland. Było to
już kolejne spotkanie w tym gronie, mające na celu: wymianę
doświadczeń w zakresie wykorzystania OZE, termomodernizacji
budynków oraz obiektów energooszczędnych pomiędzy trzema
wymienionymi regionami.
Tym razem, jako jeden z przykładów dobrych praktyk
wykorzystania OZE w województwie łódzkim, wybrano m.in.
Uniejów. Uczestnicy mogli ponadto obejrzeć inne projekty
związane z budownictwem ekologicznym i energooszczędnym
– w Sokolnikach, wykorzystaniem biomasy – w Parzęczewie
i zastosowaniem kolektorów słonecznych – w Zgierzu.
W Uniejowie goście mieli okazję odwiedzić Zagrodę
Młynarską oraz Dom Pracy Twórczej, w którym odbyło się krótkie
spotkanie powitalne. Podczas spotkania uczestnicy obejrzeli
prezentację zdjęć z Uniejowa oraz otrzymali materiały i gadżety
promocyjne. Następnie goście mogli przekonać się o zdrowotnych

Karolina Smętkiewicz

pwd. Sylwia Wojtczak

XXIII Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej
hm. Barbara Zwolińska – Komendant Hufca ZHP Uniejów, phm. Aniela
Gąsiorowicz - seniorka z uniejowskiego Hufca, Edward Cymmer –
Radny Powiatu Łęczyckiego, hm. Marian Pięgot – Skarbik Hufca ZHP
Uniejów. Imprezę swą obecnością zaszczycił także: Dyrektor SOSW
w Stemplewie – hm. Andrzej Zielonka oraz Kierownik Internatu
- Piotr Wawrzyniak. Organizatorami festiwalu byli: V Szczep DH
Nieprzetartego Szlaku w Stemplewie, Komenda Hufca ZHP Uniejów,
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”, Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. Juliana. Tuwima w Stemplewie.

arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

25 kwietnia 2015 roku w pomieszczeniach Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Stemplewie odbył się 23. Hufcowy
Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej.
W festiwalu udział wzięły 2 gromady zuchowe, 4 drużyny
harcerskie, 1 drużyna Nieprzetartego Szlaku, 1 drużyna wędrownicza, 1 zespół szkolny oraz 6 solistów. Ogółem w imprezie brało
udział ponad 100 osób, a na stemplewskiej scenie zabrzmiało 30
piosenek o tematyce harcersko - turystycznej. Festiwalowym
zmaganiom przysłuchiwali się zaproszeni goście w osobach:

Uczestnicy 23. Festiwalu Piosenki Harcerskiej w Stemplewie
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>>> XXIII Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej
Uroczystego otwarcia XXIII Hufcowego Festiwalu Piosenki
dokonał Dyrektor Ośrodka - Andrzej Zielonka, a „Słoneczna
Gromada” z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie ochoczo rozpoczęła
występy młodych artystów na festiwalowej scenie.
Komisja Artystyczna w składzie: phm. Alina Karolak, Marta
Przybylska oraz Maksymilian Milczarek, po wysłuchaniu 9 występów
zespołowych i 6 solistów, jednogłośnie postanowiła przyznać
następujące nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:
- I - zuchowej (klasy I-III SP): I – Lidii Pająk, II – Kamilowi
Gawrońskiemu (Zespół Szkół w Uniejowie), III – Agnieszce
Kozłowskiej (GZ z Wielenina), wyróżnienie – Amelii Perkowskiej
(Zespół Szkół w Uniejowie), 3 GZ „Leśne Duszki” z Uniejowa;
- II – harcerskiej (klasy IV-VI SP): I – 9 DH „Nieprzemakalni” ze
Świnic Warckich, II – 3 DH „Strażnicy Lasu” z Uniejowa, III – 8 DH
im. M. Kopernika z Wielenina;
- III – harcerzy starszych (klasy I-III Gimnazjum): wyróżnienie –
zespołowi „Mała Pozytywka” (Gimnazjum w Świnicach Warckich);
- IV – wędrowniczej (klasy I-III Szkoły Ponadgimnazjalnej i powyżej
lat 19): wyróżnienie – 2 ADW „Khako-Czarni” z Uniejowa;

- V – DH Nieprzetartego Szlaku ZHP: wyróżnienie – 2 DH NS
„Wszędołazy” ze Stemplewa.
Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali pamiątkowe znaczki,
dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez: Komendę Hufca
ZHP Uniejów, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „ Termy
Uniejów”, Starostwo Powiatowe w Łęczycy oraz Stowarzyszenie
„Mamy Wielkie Serca” ze Świnic Warckich.
Miłą tradycją festiwalu jest nagroda Dyrektora SOSW
w Stemplewie – pana Andrzeja Zielonki dla najmłodszego uczestnika.
Tym razem trafiła ona do 6 letniej Zuzi – zuchny z GZ z Wielenina.
Kolejną stałą już częścią festiwalu jest niespodzianka festiwalowa.
W tym roku zuchy i harcerze zostali wyjątkowo zaskoczeni, bowiem
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” obdarowało wszystkich
pysznymi jabłkami.
Pląsy, śpiewy i okrzyki wprowadziły wszystkich w cudowny
nastrój, a organizatorzy nie zapomnieli także o harcerskich brzuchach
i zaprosili wszystkich na pyszny obiad. Uczestnicy żegnali się z sobą
pełni pozytywnej energii. Wyjeżdżali ze Stemplewa z uśmiechami na
twarzach, nucąc festiwalowe melodie.

Cykliczne spotkania ze sztuką współczesną

Uniejowskie Jarmarki
W dniach 28-29 marca br. przy „Termach Uniejów” odbył się
pierwszy w tym roku Jarmark Uniejowski, rozpoczynający cykl
spotkań z producentami lokalnej, tradycyjnej, wysokiej jakości
żywności oraz rękodziełem.
Tematem przewodnim były oczywiście zbliżające się Święta
Wielkanocne. Na stoiskach z żywnością można było kupić: zakwas
na barszcz, chrzan, ćwikłę czy pasztet. Dodatkowo na stoiskach z
rękodziełem były pięknie zdobienie jajka, koszyczki wiklinowe,
wiosenne stroiki, itp. W dużym namiocie odbyły się warsztaty

Wykładom towarzyszyła ożywiona dyskusja, w trakcie której
padały ważne pytania, skierowane do prowadzących. Ten dialog
między artystą a odbiorcą pozwala wierzyć, że uniejowianie
podczas wykładów i warsztatów wypracują definicję sztuki
współczesnej.

arch. R. Troczyński

Czym jest sztuka współczesna? Odpowiedzi na to pytanie
szukają uczestnicy wystawy, wykładów i warsztatów, których
pomysłodawczynią jest Ela W-Walters, mieszkanka Kuczek od
2004 roku, absolwentka Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
(dawniej Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu), obecnie
studentka studiów doktoranckich na tym samym uniwersytecie.
Projekt artystka realizuje we współpracy z Towarzystwem
Przyjaciół Uniejowa.
Na wystawie, jaka miejsce w dniu 27 marca br., pokazano pracę
wideo fińskiej artystki Salli Myllylä, jak również pięć ścieżek
dźwiękowych przygotowanych przez polskich artystów: Marię
Dmitruk, Karolinę Głusiec, Zofię Kuligowską, Pawła Syposza
i Edytę Mąsior.
Podczas wykładów poprowadzonych przez Elę W- Walters
i Marię Dmitruk uczestnicy mieli Początek formularzaokazję
zaznajomić się z terminologią taką jak: praca wideo jednokanałowa,
wielokanałowa, instalacja wideo, wideo performance. Poznawali
również zagadnienia instalacji w sztuce współczesnej i dowiedzieli
się co współcześni twórcy robią w przestrzeni i z przestrzenią,
w szczególności na przykładzie obiektów i instalacji.

Urszula Urbaniak

Ireneusz Stańczyk

prowadzone przez twórczynię ludową. Na miejscu można było
samodzielnie zrobić palmę wielkanocną z kwiatami z bibuły.
Oprócz tego na stoiskach sprzedawano: wędliny, pieczywo,
makarony, nabiał (mleko niepasteryzowane, masło, jogurt, kefir,
twarogi itp.) sery korycińskie, pierogi z pieca, soki tłoczone
owocowe i warzywne, ciasta drożdżowe i serniki, miód, olej
rzepakowy, sery w ziołach, sery wędzone, ryby wędzone. Osoby
zwracające szczególną uwagę na swoje zdrowie mogły także
zaopatrzyć się w stewię, acerolę, acai itp. produkty.

53

numer 2 / 46 / 2015

arch. Zagroda Młynarska

Kolejny Jarmark Uniejowski zorganizowano w dniach 2-3
maja. Pogoda dopisała, było słonecznie i ciepło, dzięki czemu
Uniejów odwiedziło wielu turystów. Zgodnie z wcześniejszymi
zapowiedziami na stoiskach były do spróbowania i kupienia,
m.in.: makarony, wędliny, chrzan, soki owocowo-warzywne
tłoczone, przetwory warzywne, mleko, śmietana, oleje, wędzone
wędliny z Podlasia, przyprawy, herbaty, zioła, pierogi z ciasta
chlebowego, sery z mleka krów rasy Jersey, sery krowie wędzone,
sery kozie, a także talerze z otrębów pszennych, stewia oraz inne
rośliny i preparaty prozdrowotne, w tym z aloesu. Dużą atrakcję
stanowiło stoisko serwujące pieczone polskie ślimaki winniczki.
Na stoiskach z rękodziełem dużym zainteresowaniem cieszyły się
torby z filcu i bawełny, ozdoby i biżuteria, ręcznie szyte zabawki
oraz instrumenty etno.
Serdecznie zapraszamy na kolejne jarmarki!

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Urszula Urbaniak

„Były jedyne w historii świata, w historii wojen, w historii cywilizacji obozy i zbiorowe mogiły polskich oficerów, policjantów, elity narodu,
wymordowanych świadomie, tysiącami. Wymordowanych cicho, w tajemnicy przed światem, w przekonaniu, że ziemia i ciała nigdy nie
przemówią. Wymordowani bez oskarżenia, bez procesu, bez sądu i bez wyroku” („Tam zostali” pod red. Andrzeja Urbaniaka).
upamiętniono także trzech księży zamordowanych w Dachau:
ks. dr Feliksa Bińkowskiego, ks. prof. Mariana Chwiłowicza i ks.
Leonarda Stawickiego.
Aktu poświęcenia kolejnych Dębów Pamięci dokonał ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz-prałat kapituły uniejowskiej, który
odczytał też modlitwę w intencji pomordowanych, a uczniowie
Zespołu Szkół w Uniejowie roznieśli zapalone znicze-symbole
naszej pamięci.
Wiązanki kwiatów u stóp pomnika złożyli: Poseł na Sejm
RP-Piotr Polak, przedstawiciele Urzędu Miasta w Uniejowie
z wiceburmistrzem Piotrem Majerem, delegacja Rady Miejskiej
w Uniejowie z przewodniczącym Januszem Kosmalskim, ks. prałat
Andrzej Ziemieśkiewicz, insp. Marek Krzemiński-Komendant
Powiatowy Policji w Poddębicach, przedstawiciele Cechów
Rzemieślniczych Uniejowa z nadcechmistrzem Krzysztofem
Zimnowłockim, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa z wiceprezesem
Jerzym Królem, a wychowankowie z Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stęplewie złożyli zapalony znicz.
Obecność i zaangażowanie młodzieży szkolnej w przygotowanie
tej uroczystości pozwala wierzyć, że słowo KATYŃ- symbol
tragedii naszego narodu, zakłamywania historii i represji wobec
tych, którzy dociekali prawdy, nie będzie obce młodemu pokoleniu.

arch. UM Uniejów

Te wymowne słowa dotyczą więźniów: Kozielska, Starobielska,
Ostaszkowa - Ofiar zbrodni katyńskiej, wśród których nie brakuje
nazwisk związanych z Ziemią Uniejowską.
13 kwietnia, w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, na Placu
Dębów Katyńskich przy ul. Kilińskiego w Uniejowie odbyła się
(już po raz siódmy) uroczystość patriotyczno-religijna, będąca
świadectwem pamięci o tych, którzy od 75 lat spoczywają na Ziemi
Smoleńskiej, z daleka od swoich bliskich.
Uczestników uroczystości powitała melodia zagrana na trąbce,
po czym głos zabrała Urszula Urbaniak – prezes Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa. W dalszej kolejności wysłuchano wierszy
patriotycznych w wykonaniu miejscowych gimnazjalistów. Dh
Piotr Kozłowski (Hufiec ZHP Uniejów) odczytał nazwiska z tzw.
„Uniejowskiej listy katyńskiej”, a wtórowały mu dźwięki werbla.
Dziewięć z 17 wyczytanych nazwisk to policjanci-więźniowie
Ostaszkowa, osadzeni w klasztorze na wyspie jeziora Seliger.
To tam powstała piosenka nieznanego autora – „Na wyspie Iłowej”,
której zebrani mieli okazję wysłuchać w wykonaniu gimnazjalistów.
Tego dnia odsłonięto również (z udziałem rodziny
pomordowanych) tabliczki przy kolejnych Dębach Pamięci: pamięci
kpt. Wacława Rysia-żołnierza WP i por. Marcelego Szymankiewiczahandlowca. W tym miejscu, będącym symbolicznym cmentarzem,
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Gość Specjalny w Uniejowie
Gatcan - Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka w Kiszyniowie,
Aliona Mihaila-Brinza - Sekretarz w Kancelarii Prezydenta
Republiki Mołdawii, Galina Paduraru - Szef Kancelarii Prezydenta
Republiki Mołdawii, przedstawiciele Instytutu Matki i Dziecka
w Kiszyniowie, przedstawiciele Centrum Zdrowia Matki Polki
w Łodzi oraz przedstawiciele Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

arch. ŁUW w Łodzi

Na zaproszenie Wojewody Łódzkiego – pani Jolanty
Chełmińskiej do Łodzi przyjechała Pierwsza Dama Republiki
Mołdawii - Margareta Timofti. W planie wizyty znalazł się
również Uniejów. 23 kwietnia pani Prezydentowa w towarzystwie
Wojewody Łódzkiego, władz Uniejowa oraz pozostałych członków
delegacji zwiedziła uniejowskie inwestycje. Cała delegacja miała
okazję m.in. poznać smaki kuchni regionalnej w Zagrodzie
Młynarskiej, skorzystać z przejażdżki bryczką oraz odwiedzić
kompleks termalno-basenowy. Ostatnim punktem programu było
zwiedzanie XIV- wiecznego zamku. Pierwszą Damę, wystrzałem
z armaty, przywitali uniejowscy rycerze.
Pani Prezydentowej i Wojewodzie Łódzkiemu - Jolancie
Chełmińskiej towarzyszyli m.in. Robert Krmelj - Ambasador
Republiki Słowenii, Katarina Gradič Režen - Radca -Minister
Ambasady Republiki Słowenii, Valentina Bodrug - małżonka
Ambasadora Republiki Mołdawii, Pavel Scura - Konsul Honorowy
Republiki Mołdawii w Łodzi, Joanna Skrzydlewska - członek
Zarządu Województwa Łódzkiego, prof. Maciej Banach - Dyrektor
Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, prof. Stefan

Szina Sarnecka

Coroczna impreza POW WOW - Festiwal Muzyki
i Tańca Indian Ameryki Północnej otwiera sezon imprez
indiańskich w Uniejowie. Nie inaczej było w tym
roku. Hala Zespołu Szkół stała się barwną areną tańca
dla około 80. tancerzy i tancerek, których zmagania
obserwowała licznie zgromadzona publiczność. Dla
wszystkich pasjonatów kultury Indian to wyjątkowe
święto. Do Uniejowa przyjeżdżają indianiści z rożnych
zakątków Polski. W tym roku pojawili się również goście
ze Szwecji, Anglii, Czech, Niemiec, a nawet Grenlandii.
Imprezę rozpoczął korowód nazywany Grand Entry.
Jak co roku wszystkim tańcom towarzyszyła indiańska
muzyka, grana na bębnach. Nie zabrakło dobrej zabawy
podczas tańców społecznych: międzyplemiennych oraz
Round Dance (Taniec Kręgu – Taniec Przyjaźni). Goście
specjalni tegorocznego festiwalu, czyli Terry i Lee
Jackson z Arizony, zaprezentowali taniec Owl Dance.
Jest to taniec społeczny, dlatego do wzięcia udziału
zaprosili tancerzy, tancerki oraz widzów. Po raz kolejny
zagościł u nas panamski malarz Amancio Chiari wraz ze
swoją żoną Ewą.
Przy okazji festiwalu dzień wcześniej odbyła się
także wystawa „Indiańskie Bieganie”, dotycząca idei
towarzyszącej Świętym Biegom Indiańskim. Podczas
wystawy można było oglądać wiele pamiątek związanych
z indiańskimi biegami w Europie oraz indiańskim

Arch. M. Rybczyński

Indianiści po raz kolejny
w Uniejowie

bieganiem i chodzeniem w Stanach Zjednoczonych. Inicjatorem tej wystawy
był Krzysztof Mączkowski, który był także organizatorem V Biegu Na Rzecz
Ziemi. Odbył się on tuż przed rozpoczęciem 13 Festiwalu Pow Wow.
Indiańskie bębny ucichły około 22.00, a tancerze i tancerki zostali
nagrodzeni za swoje osiągnięcia.
Organizatorzy dziękują wszystkim sponsorom oraz gościom festiwalu
i zapraszają ponownie za rok!

55

numer 2 / 46 / 2015

Marek Sak

Kompozycje strukturalne
Elżbiety Pióreckiej
arch. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

w Galerii DPT w Uniejowie

W Galerii Domu Pracy Twórczej w Uniejowie można było
obejrzeć interesującą wystawę pt.: „Kompozycje strukturalne”.
Swoją twórczość zaprezentowała artystka z Przemyśla, Elżbieta
Piórecka.

Karolina Smętkiewicz

arch. M. Sak

Uniejów jako przykład
nowoczesnej i europejskiej
gminy

Jej prace nie krzyczą, nie kontrastują ostro ze ścianami
wręcz odwrotnie, emanują ciszą, spokojem, są zrównoważone
i pięknie harmonizują zarówno z kolorem, jak i z rytmem
ceglanego wnętrza galerii. Eksponowane dzieła to misternie
wykonane obiekty z papieru, zamknięte w przeźroczystych
akwariach niczym biżuteria w gablotach. To porównanie nasuwa
mi się również ze względu na zastosowane przez artystkę
środki typu złocenia i srebrzenia, wykonane płatkami metalu,
które dopełniają precyzyjnie wykonane struktury reliefowe
idealnie zrównoważone płaszczyznami. Kolekcja przemawia
racjonalizmem, jej piękno pochodzi nie z emocji lecz z rozważań
intelektualnych. Całą wystawę cechował umiar emanujący
zarówno z prac, jak i prezentowanej ilości, odpowiednio
dobranej do wielkości wnętrza. I jeszcze jedno, siedząc
i analizując ekspozycję nasuwały mi się refleksje o tym, jak żywe
i ciągle inspirujące dla kolejnych pokoleń artystów są te idee,
które rozkwitały już w twórczości Henryka Stażewskiego czy
w pracach Antoniego Stareczewskiego.
Autorka jest absolwentką Wydziału Tkaniny i Ubioru w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Uniejów miał okazję zaistnieć jako dobry przykład sukcesu,
jako nowoczesna i europejska gmina podczas Międzynarodowej
Konferencji Naukowej pt. „Aktualne procesy modernizacyjne
w administracji publicznej – doświadczenia polskie i europejskie”.
Konferencja ta odbyła się w dniach 22-23.04. br. w Krakowie na
Uniwersytecie Pedagogicznym. Inspiracją do zaproszenia na tę
konferencję, jakie otrzymał burmistrz Uniejowa od prof. Andrzeja
Piaseckiego z Instytutu Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie, był fakt, że rozwój gminy Uniejów może być
wzorem do naśladowania dla innych samorządów i że warto
rozpropagowywać tę wyjątkową historię sukcesu.
Konferencję otworzyło wystąpienie prof. Andrzeja Piaseckiego
i dr Karoliny Smętkiewicz reprezentującej burmistrza Uniejowa.
Profesor przedstawił część teoretyczną dotyczącą zagadnień
związanych z administracją gminną wobec wyzwań modernizacji
i administracji. Następnie została przedstawiona prezentacja
pt. „Uniejów Uzdrowisko Termalne jako przykład sukcesu
w zakresie europeizacji i modernizacji gminy”, która zawierała
następujące zagadnienia: sytuacja społeczno-gospodarcza
gminy i jej przemiany w okresie przedinwestycyjnym do 2004 r.
i okresie inwestycyjnym, czynniki dynamicznego rozwoju gminy
w ostatniej dekadzie, wizja i cele strategiczne rozwoju, działania
władz gminy w zakresie modernizacji (inwestycje), europeizacji
(współpraca zagraniczna), działania prospołeczne władz dla
mieszkańców oraz działania w zakresie promocji gminy Uniejów.
Uczestnikom konferencji zostały przedstawione również zdjęcia
inwestycji i wydarzeń w Uniejowie, a także zostały przekazane
materiały promocyjne w formie broszur.
Wystąpienie to było dobrą promocją gminy, poskutkowało
bowiem chęcią odwiedzenia Uniejowa, spotkało się z dużym
zainteresowaniem ze strony słuchaczy oraz uznaniem dla władz
samorządowych z tytułu osiągnięć w zakresie kreowania gminy
nowoczesnej, innowacyjnej i otwartej na Europę.
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Ks. Wojciech Kaźmierczak udziela wywiadu dla TVN Meteo Active

I Spycimierskie Święto Tulipana

Ks. Wojciech Kaźmierczak
Beata Czyszek

wych tulipanów, które wprowadzały na teren kościoła i zapraszały do obejrzenia kompozycji kwiatowych. Niezwykle
szlachetne odmiany tulipanów: Jan Paweł II, Maria Kaczyńska,
Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska budziły zachwyt
wśród turystów. Samo święto organizowane w naszej parafii,
wspólnie z gminą Uniejów i panem Burmistrzem – Józefem
Kaczmarkiem, rozpoczęło się od wcześniejszego przygotowania
trawników, wzorów dekoracji i szablonów. Konkretne trawniki
zostały przydzielone do dekoracji parafianom z poszczególnych
miejscowości tworzących parafię.
Ostatnie przygotowania do Święta rozpoczęły się w czwartek
(30 kwietnia) i trwały do późnych godzin wieczorowych.
1 maja na godz. 6.00 rano dostarczono zamówione tulipany.
Wtedy to Parafianie wraz z dziećmi rozpoczęli dzieło tworzenia
tulipanowych kompozycji. Prace zakończono tego samego dnia
w południe. Samej pracy przyglądał się gospodarz naszej gminy.
Przygotowując się do majowej uroczystości pierwszej
rocznicy wprowadzenia relikwii Jana Pawła II do kościoła
wszystkie rodziny z parafii Spycimierz otrzymały w tamtym roku
pięknie opakowane pamiątkowe cebulki z tulipanem o nazwie

Od lewej stoją: Janusz Kosmalski – przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, ks. prał. Andrzej
Ziemieśkiewicz – proboszcz parafii Uniejów, prof. Andrzej Wachowicz z Akademii Sztuk Pięknych w
Łodzi, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, prof. Marek Sak z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, ks.
bp Wiesław Alojzy Mering – Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, Lucjan Łukasik – radny Rady Miejskiej
w Uniejowie, Marszałek Woj. Łódzkiego – Witold Stępień, ks. Zbigniew Łukasik, ks. Michał Krygier – kapelan ks. biskupa, prof. Krzysztof Czupryński z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Jarosław
Klimas – Wicewojewoda Łódzki, Jolanta Ilska – radna Rady Miejskiej w Uniejowie, Maria Pełka,
Stanisław Pełka – sołtys Spycimierza, ks. prał. Artur Niemira – kanclerz kurii diecezjalnej we Włocławku.

arch. UM Uniejów

Tulipany dla Jana Pawła II
Długi weekend majowy za nami. W wielu miejscowościach
,,majówka” przebiegała na różne sposoby. My ze swojej strony
możemy pochwalić się zorganizowanym po raz pierwszy
Spycimierskim Świętem Tulipana w miejscowości słynącej
z kwietnych kobierców układanych na Boże Ciało. To właśnie
w Spycimierzu w ramach trasy Bożego Ciała w długi weekend
majowy zostały przygotowane przepiękne kompozycje
z tulipanów. Do przygotowania takich wzorów zostało użytych
ponad 300 tyś. żywych tulipanów. Były to różne odmiany i
gatunki o bogatej kolorystyce. Wśród wzorów uformowanych
na placu przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego był
herb Jana Pawła II, godło Polski, gołąb z płomieniami - Symbol
Ducha Świętego oraz flaga narodowa. Pachnące kompozycje
tematycznie nawiązywały do uroczystości patriotycznych, które
odbywały się w tych dniach w Spycimierzu. Wzory ułożyli
parafianie Spycimierza, Człop i Zielenia raz młodzież, która
przyjęła wtedy sakrament bierzmowania. Nie zabrakło również
dzieci, układających z dużym zaangażowaniem tulipany.
Kompozycjom towarzyszyła również wystawa doniczko-

arch. R. Troczyński
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Jan Paweł II. Po zasadzeniu w swoich ogródkach przyniesione
zostały do świątyni 3 maja. Pieczołowicie wyhodowane przez
parafian tulipany stawiane są w doniczkach przy popiersiu Jana
Pawła II i tworzą pachnący ogródek.
Na uroczystość do Spycimierza przybyli: ks. bp Wiesław
Alojzy Mering - Ordynariusz Diecezji Włocławskiej z ks.
Kanclerzem Arturem Niemirą, Marszałek Woj. Łódzkiego –
Witold Stępień, Wicewojewoda Łódzki – Jarosław Klimas,
Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska, Prezes Wiesław
Łukomski z WFOŚiGW w Łodzi, prof. Krzysztof Czupryński
z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, profesor
Andrzej Wachowicz i prof. Marek Sak z Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi, ks. Andrzej Ziemieśkiewicz i ks. Zbigniew
Łukasik.
Pomysłodawcą zorganizowania takiej uroczystości był Burmistrz Miasta Uniejów - Józef Kaczmarek. Jak można teraz
ocenić była to udana ,,inwestycja kwiatowa”

Relacja z uroczystości w Spycimierzu była transmitowana na
żywo w TVN METEO ACTIVE i TVN 24. Udzielono również
wywiadów do Sieradzkiej TV Media, Radia Łódź i Polsat
NEWS.
W trakcie ,,tulipanowej majówki” nie zabrakło mieszkańców
gminy i turystów z różnych zakątków Polski. Podziwiali całą
wystawę i gratulowali profesjonalnie wykonanych wzorów.
Święto to wypływające z tradycji Bożego Ciała było jednocześnie
przypomnieniem i zaproszeniem dla wszystkich wiernych do
przybycia 4 czerwca 2015 r. do parafii Spycimierz, by razem
z nami przeżywać Święto Bożego Ciała.
Dziękujemy serdecznie Panu Bogdanowi Królikowi i całej
ekipie z Hurtowni Ogrodniczej w Chrzypsku Wielkim za profesjonalna obsługę i dostawę tulipanów na nasze Święto.
Składamy podziękowania wszystkim, którzy bezinteresownie
służyli pomocą w przygotowaniu Święta Tulipana.

Witaj maj, piękny maj!

organizacji politycznych i społecznych, banków, kombatanci,
harcerze i kapłani Parafii św. Floriana w Uniejowie złożyli
wiązanki na płycie Pomnika Bohaterów Września 1939 r.
Obchody uświetnił występ Młodzieżowej HarcerskoStrażackiej Orkiestry Dętej. O godz. 12.00 w Uniejowskiej
Kolegiacie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny,
poprzedzona występem chóru „Kantylena” oraz krótką częścią
artystyczną w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Uniejowie
pod kierunkiem pani Agnieszki Kaczmarek i pani Jolanty Chajdas.

arch. M. Charuba

3 maja 2015 r., w 224. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
na Rynku naszego miasta tradycyjnie już odbyły się obchody Święta
Narodowego. O godzinie 11.15 delegacje i poczty sztandarowe
zebrały się przy Domu Harcerza, po czym przemaszerowały na
Rynek.
Uroczystość, prowadzona przez pana Roberta Palkę, rozpoczęła
się powitaniem zgromadzonych i krótką notą historyczną na temat
Święta Konstytucji 3 Maja. Następnie przedstawiciele lokalnych
władz samorządowych, instytucji kulturalnych i oświatowych,

Aneta Sowa

Delegacja UM w Uniejowie z v-ce przewodniczącą Sejmiku WŁ - Dorotą Ryl

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
W dniach 7-9 maja Uniejów przyłączył się do akcji Dni
Otwartych Funduszy Europejskich. Przez 3 dni udostępniliśmy
turystom i mieszkańcom wszystkie obiekty do zwiedzania
i korzystania, wchodzące w skład projektu „Termy Uniejów Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej”.
Podczas Dni Otwartych można było skorzystać z: 50 % zniżki na
korzystanie z basenu w kompleksie „Termy Uniejów”, bezpłatnego

wejścia na wieżę XIV - wiecznego Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich wraz z przewodnikiem, zwiedzania zabytkowego
wiatraka w Zagrodzie Młynarskiej wraz z przewodnikiem oraz
ekspozycji w sali średniowiecznych tortur Kasztelu Rycerskiego.
Ponadto 8 maja przygotowaliśmy grę miejską. Dla najszybszych
uczestników, którzy odkryli „Tajemnicę Białej Damy” czekały
atrakcyjne nagrody (tablet).
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Jacek Świątczak

14 marca br. odbył się, na hali sportowej Zespołu Szkół
w Uniejowie, Gminny Strażacki Turniej Halowej Piłki Nożnej.
Turniej rozegrały cztery drużyny, zgłoszone w regulaminowym
czasie przez prezesów jednostek z: Uniejowa (2 drużyny),
Ostrowska i Brzezin. Na uwagę zasługuję fakt, iż jedną z drużyn
OSP Uniejów reprezentowali najmłodsi uczestnicy turnieju –
uczniowie Gimnazjum w Uniejowie. Po zaciętych i emocjonujących
rozgrywkach klasyfikacja wyglądała następująco: I miejsce – OSP
Ostrowsko, II - OSP Uniejów II, III - OSP Brzeziny, IV - OSP
Uniejów I (Gimnazjum).

arch. UM Uniejów

Gminny Strażacki Turniej
Halowej Piłki Nożnej

Uroczystego wręczenia nagród dokonali przedstawiciele
organizatorów turnieju: Piotr Majer, Piotr Kozłowski, Marianna
Grubska i Teresa Łuczak.
Organizatorami turnieju byli: Urząd Miasta w Uniejowie,
P.G.K. „Termy Uniejów” Spółka z o.o. w Uniejowie, MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Uniejowie. Ochotnicza Straż Pożarna
w Uniejowie oraz Zespół Szkół w Uniejowie.

Pracowity czas młodych uniejowskich piłkarzy
Wyjątkowo pracowite były ostatnie cztery miesiące dla młodych
uniejowskich piłkarzy. Rozegrali oni wiele turniejów i meczów
sparingowych. Atrakcji i wrażeń piłkarskich było co niemiara,
a największą z nich była wspólna praca treningowa z wielokrotnym
reprezentantem Polski Euzebiuszem Smolarkiem.
Warto w olbrzymim skrócie wspomnieć, że systematyczne
treningi z dziećmi trwają już od ponad dwóch lat, najstarszy
piłkarz Uniejowskiej Akademii Futbolu ma lat 11, a najmłodszy
5. Ćwiczących piłkarzy jest ponad 100, a trenerami są: Piotr
Kozłowski, Tomasz Bartosik i Piotr Woźniak.

15.02 – Turniej Halowej Piłki Nożnej
„O Termalny Puchar Burmistrza Uniejowa” (rocznik 2004)
22.02 – Turniej Halowej Piłki Nożnej
„O Termalny Puchar Burmistrza Uniejowa” (rocznik 2005)
28.02 – Turniej ARPiT Cup w Koluszkach
1.03 – Turniej Halowej Piłki Nożnej
„O Termalny Puchar Burmistrza Uniejowa”(rocznik 2006),
8.03 – Turniej Halowej Piłki Nożnej
„O Termalny Puchar Burmistrza Uniejowa” (rocznik 2007)
15.03 – Towarzyski Turniej Przyjaźni: Uniejowska Akademia
Futbolu – Akademia Futbolu Tomasza Hajty
23.03 – Wojewódzki Finał Ogólnopolskiego Turnieju „Z podwórka
na stadion” o Puchar Tymbarku (Wicemistrzostwo Województwa
Dziewcząt z rocznika 2007!!!)
10-11.04 – Treningi prowadzone przez Euzebiusza Smolarka
17.04 – Mecz sparingowy: Uniejowska Akademia Futbolu - Boruta
Zgierz (rocznik 2007 i 2008)
1.05 - Turniej o Puchar MAL-BET w Kaliszu (na zaproszenie
Prosny Kalisz)

arch. Uniejowska Akademia Futbolu

Kalendarium najważniejszych wydarzeń 2015:
2.01 – Pierwszy Noworoczny Trening bramkarzy UAF w kręgielni
w Nautilusie
18.01 – Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej „Hajto Cup Zina 2015”
w Łodzi
30.01 – Mecz sparingowy w Uniejowie: Górnik Łęczyca – Uniejowska Akademia Futbolu
2-05.02 – Cykl codziennych treningów z okazji Ferii
6.02 – Turniej Piłkarski „Feriada” w Łęczycy

Mirosław Madajski

Rywalizacja z takimi drużynami jak Widzew Łódź, czy Jagiellonia Białystok
dała dużo satysfakcji i cennego doświadczenia młodym piłkarzom

UKP Zielona Góra - Przez kolejne cztery tygodnie odbywały się w Uniejowie
turnieje o Termalny Puchar Burmistrza TERMY CUP. W turniejach wzięło
udział wiele klubów i akademii piłkarskich. Jedną z najciekawszych drużyn
turniejów w Uniejowie był UKP STELMET Zielona Góra.
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Robert Palka

Halowy Turniej Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka
21 marca br. rozegrany został na hali sportowej w Uniejowie Halowy Turniej Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka.
W turniej wzięło udział 10 drużyn: „Drink Team” Kalisz, „Czarne Perły” Łęczyca, Absolwenci LO Poddębice, LO Poddębice, „Ochocki”
Turek, „Tury” Turek, Uniejów, „Volleyball Błyskawica” Wieluń, Witonia, „Victoria” Zadzim. Do finału z grup eliminacyjnych awansowały
4 drużyny, a klasyfikacja końcowa wyglądała następująco: I - „Ochocki” Turek, II - Uniejów, III - Witonia, IV - „Tury” Turek.
Turniej sędziowali: Grzegorz Bartnik, Igor Włodarczyk, Adrian Rojek, Piotr Kozłowski. Uroczystego wręczenia nagród dokonali
Milena Pamfil - dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie i Jacek Dominiak - brat Zbigniewa Dominiaka.
Organizatorami turnieju byli: Urząd Miasta w Uniejowie, P.G.K. „Termy Uniejów”, Zespół Szkół w Uniejowie, MGOK
w Uniejowie.

Udany początek wiosny w Uniejowie

to odbyło się 24 kwietnia w Uniejowie, a „Termalni” przegrali 2:0.
Pomimo porażki w meczu ze Starem w Uniejowie panuje optymistyczny nastrój. Bilans po 5 spotkaniach wynosi: 3 zwycięstwa,
1 remis, 1 porażka, a bilans bramkowy to 13 strzelonych i 5
straconych bramek. Zarówno zarząd, trener jak i piłkarze głośno
przedstawiają swoje cele: „Nie interesuje nas walka o utrzymanie,
walczymy o 5 miejsce”.
Przed nami wiele spotkań, miejmy nadzieję, że uniejowska
drużyna wygra jak najwięcej spotkań i sezon zakończy na jak najwyższym miejscu.

arch. MGLKS Termy Uniejów

MGLKS Termy Uniejów po słabej rundzie jesiennej
potrzebował zmian. Trenera Jacka Dutkę zastąpił były piłkarz
Widzewa Łódź, Tura Turek i MGLKS – Sławomir Sałaciński.
Dodatkowo naszą kadrę wzmocnili: Adrian Kasztelan, który ma
bardzo bogatą piłkarską przeszłość, a ostatnio występował w IIIligowym ŁKS Łódź oraz doświadczony bramkarz Jakub Skrzypiec,
który występował już w Uniejowie, ale grę łączył z pracą trenera
bramkarzy w ŁKS. Teraz Jakub może w pełni skupić się na grze
w Uniejowie. Po długiej kontuzji do gry wrócił Jacek Dutka, który
podczas rehabilitacji piastował funkcję trenera oraz Tomasz Jatczak.
Wszystkie te działania pierwsze efekty przyniosły w czasie okresu
przygotowawczego, podczas którego MGLKS przegrał tylko jedno
spotkanie. Dobrą grę i wyniki z okresu przygotowawczego trzeba
było przenieść na mecze o stawkę.
Pierwszy mecz „Termalni” rozegrali przed własną publicznością,
a naszym rywalem była drużyna Ostrowi Ostrowy. Pierwszy egzamin
nasza drużyna zaliczyła na 5, a nawet na 6, ponieważ ostateczny
wynik tego spotkania to 6:1 dla Uniejowa. Hat-trickiem popisał
się Janusz Jonczyk, swoją debiutancką bramkę zdobył również
Adrian Kasztelan, a powracający Jacek Dutka rządził w środku
pola. Kolejnym testem był pierwszy wyjazd do Justynowa, gdzie
„Termalni” pewnie pokonali gospodarzy 4:1, a kolejne 2 bramki
w rundzie wiosennej zdobył nasz napastnik Janusz Jonczyk
(w ciągu 2 kolejek podwoił swój dorobek bramkowy z rundy
jesiennej). Prawdziwy sprawdzian umiejętności nastąpił w 18
kolejce, kiedy to do Uniejowa przyjechał vice-lider –Włókniarz
Pabianice. Ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem,
chociaż to Uniejowianie byli bliżej zdobycia kompletu punktów.
Po remisie z Włókniarzem MGLKS wrócił na zwycięską ścieżkę,
pewnie pokonując rezerwy Zawiszy Rzgów 3:1. Niestety passę
meczy bez porażki zakończył mecz ze Starem Brzeziny. Spotkanie

Michał Kaźmierczak

Kadra na rundę wiosenną sezonu 2014/2015

Górny rząd od lewej: Prezes Piotr Łuczak, Jakub Skrzypiec,
Adrian Kaczmarek, Jakub Jesionowski, Marcin Woźniak,
Dariusz Piaseczny, Adrian Kasztelan, Piotr Matusiak, Krzysztof
Łuczak, Ireneusz Szczęsny (II trener), Kamil Zych, Wojciech
Król (kierownik), Tomasz Jatczak, Sławomir Sałaciński (trener).
Dolny rząd od lewej: Zbigniew Kuglarz (kierownik), Janusz
Jonczyk, Adrian Kuglarz, Jakub Zdych, Jacek Dutka, Łukasz
Wojciechowski, Szymon Kwiatosiński, Artur Stasiak, Witold
Przytuła, Michał Kaźmierczak.
Na zdjęciu brakuje: Łukasza Pacholczyka, Piotra Rosiaka, Adriana
Janiaka, Sebastiana Galocha

60

arch. UM Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Andrzej Gawłowski

Podsumowanie ćwiczenia wojewódzkiego „AGLOMERACJA 2015”
16 kwietnia 2015 roku na Sali Rycerskiej Zamku w Uniejowie
odbyło się spotkanie, które miało na celu podsumowanie ćwiczenia
wojewódzkiego „Aglomeracja 2015”, realizowanych w ramach
kontroli kompleksowej zarządzonej przez Prezesa Rady Ministrów.
Organizatorami spotkania był Łódzki Urząd Wojewódzki
w Łodzi oraz Urząd Miasta w Uniejowie. Otworzyła je pani
Jolanta Chełmińska, Wojewoda Łódzki, a poprowadził pan
Arkadiusz Makoski, zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
W podsumowaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów
terytorialnych oraz starostw powiatowych, na terenie których
przeprowadzone było ćwiczenie wojewódzkie. Przemówienia
wygłosili: Wójt Gminy Ujazd - Artur Pawlak, Starosta Tomaszowski
- Mirosław Kukliński, Starosta Zgierski - Bogdan Jarota, Starosta
Kutnowski - Krzysztof Debich, Starosta Zduńskowolski - Wojciech
Rychlik. W swoich wystąpieniach ocenili przebieg ćwiczenia na
podległym im terenie. Z prezentacją multimedialną wystąpił mjr

Remigiusz Pierzchalski z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego
w Łodzi. Po zakończeniu podsumowania pani Magdalena Nowak,
przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
w Łodzi, zapoznała uczestników z historią zamku Uniejowskiego
oraz oprowadziła po jego najciekawszych miejscach.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: gen. bryg. Sławomir
Wojciechowski -Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania
Obronnego w Ministerstwie Obrony Narodowej, płk Sławomir
Olearczyk - Szef Oddziału Koordynacji i Nadzoru Przygotowań
Obronnych w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego
w Ministerstwie Obrony Narodowej, płk Wojciech Filkowski - Szef
Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi, Jakub Mielczarek
- Sekretarz Województwa Łódzkiego, Członkowie Zespołu
Kontrolnego, Przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej Policji
w Łodzi, Państwowego Inspektora Sanitarnego, Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, uczestnicy ćwiczenia
wojewódzkiego oraz zaproszeni goście. Na spotkaniu obecny był
również gospodarz Uniejowa, Burmistrz Józef Kaczmarek.

Lech Krajewski

Eliminacje Miejsko-Gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
za II i 50 zł za III, do zrealizowania w podanych uniejowskich
sklepach. Zaś wszystkich uczestników eliminacji obdarowano
biletami na baseny termalne.
Na zakończenie druhowie seniorzy z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Uniejowie wykonali pokaz udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz prezentację podręcznego sprzętu
przeciwpożarowego.
W eliminacjach udział wzięło dziewiętnastu młodych ludzi.

arch. A. Sobczak

W eliminacjach Miejsko-Gminnego Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” mogła brać
udział młodzież, która pomyślnie przeszła zmagania środowiskowe
w swoich podstawówkach, gimnazjum czy też w macierzystych
jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych odpowiednio
w swoich kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalne.
Konkurs na szczeblu miejsko – gminnym zorganizowali: Urząd
Miasta w Uniejowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Uniejowie oraz
P.G.K Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie.
W grupie szkół podstawowych najlepsza była Julia Antoniak,
reprezentantka Szkoły Podstawowej w Wieleninie, przed Szymonem
Zimnowłodzkim i Norbertem Marciniakiem ze Szkoły Podstawowej
w Uniejowie. Paweł Antoniak z Gimnazjum w Uniejowie był
liderem swojej grupy wiekowej przed gimnazjalistami również z tej
szkoły – Ewą Ścibior i Tomaszem Krzysztofiakiem. Grupę wiekową
szkół ponadgimnazjalnych zwyciężyła Patrycja Grzelewska (OSP
Uniejów) przed Arletą Stasiak (OSP Rożniatów) i Damianem
Miśkiewiczem (OSP Uniejów).
Osobom, które zajęły I, II i III miejsce wręczono pamiątkowe
dyplomy oraz talony o wartościach: 150 zł – za I miejsce, 100 zł
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Maja Ostrowska

18 kwietnia 2015 r. w Królewskim Mieście Łęczyca odbyły się V Mistrzostwa Polski
w Karate NSKF.
Na starcie stanęło ponad 100 zawodników z klubów z całego kraju. Eliminacje odbywały
się na trzech matach, a finałowe rozgrywki na dwóch. Mimo świetnej organizacji i sprawnej
pracy sędziów zawodnicy walczyli do późnych godzin popołudniowych.
20-osobowy skład Uniejowskiego Klubu Karate spisał się znakomicie. Na podium
kilkakrotnie stawali: Patrycja Kowalczyk, Weronika Kujawa, Oliwia Staniak, Aleksandra
Leśkiewicz, Julia Koper, Karolina Szczepańska, Julia Krokosz, Bartosz Kąpielski, Marta
Długosz, Aleksandra Bierzyńska, Maja Matusiak, Iza Antosik, Hania Sowa, Magdalena
Durys i inni. Jan Pabich, Wiktoria i Mateusz Szymczak startowali na tak dużej imprezie
sportowej po raz pierwszy. Ich start również był udany.
Na duże gratulacje zasłużyła Ania Płoszyńska, która zwyciężyła z odwieczną rywalką
z Brodnicy i stanęła na najwyższym podium w konkurencji kata indywidualne. Sensei
Maja Ostrowska podsumowała zawody jako zadowalające i z obserwacji startów swoich
podopiecznych wyciągnęła wnioski do dalszej pracy.
Obecnie trwają przygotowania najmłodszych reprezentantów klubu BASSAI do startu
w Turnieju Małego Karateki, którego gospodarzami są karatecy z Uniejowa. Już 30 maja
zapraszamy na Dzień Dziecka na macie poza startami. Dla najmłodszych czeka mnóstwo
atrakcji. Słodki poczęstunek w tym roku stanowić będzie tort z okazji 18-stki Trenerki!
18 lat startów i treningów postanowiła uczcić podczas Turnieju Karate, wraz z najmłodszymi adeptami tej sztuki walki. Serdecznie zapraszamy!

arch. Uniejowski Klub Karate

Złota brygada z BASSAI Uniejów!

Mirosław Madajski

arch. Uniejowska Akademia Futbolu

arch. Olimpiko Uniejów

Euzebiusz Smolarek trenerem
młodych uniejowskich piłkarzy
Dwa dni spędził w Uniejowie Euzebiusz Smolarek. Jego wizyta nie miała
jednak charakteru wypoczynkowego. Na zaproszenie Burmistrza Uniejowa
słynny Ebi poprowadził treningi dla najmłodszych uniejowskich piłkarzy.
W spotkaniach z wybitnym reprezentantem Polski wzięło udział 20 zawodników
Uniejowskiej Akademii Futbolu (roczniki od 2007 do 2004). Zajęcia odbyły się
na Kompleksie Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka.
Trzy, półtoragodzinne treningi dały się mocno
we znaki zawodnikom. Osoba Euzebiusza sprawiła
jednak, że jeszcze długo po zakończonych
treningach młodzi piłkarze analizowali i ćwiczyli
warianty gry, które pokazał im świetny piłkarz, a od
niedawna trener młodych zawodników Feyenoordu
Rotterdam.
Rodzice młodych uniejowskich piłkarzy
dziękują Burmistrzowi, Prezesowi PGK „Termy
Uniejów”, trenerom Uniejowskiej Akademii Futbolu, a przede wszystkim znakomitemu piłkarzowi
za profesjonalne przygotowanie i poprowadzenie
zajęć.
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Włościanki na Jasnej Górze

Strażacki pokłon Hetmance Narodu
Polskiego na Jasnej Górze
W przeddzień majowego Święta u stóp Jasnej Góry tysiące
strażaków ślubowało wierność tradycji i zasadom pięknej
humanitarnej służby” „Wiary ojców dochować życia i mienia
naszych Braci ze wszystkich sił bronić. Cnoty Rycerskie naszego
Patrona Świętego Floriana naśladować. Dla dobra Ojczyzny ze
wszystkich sił pracować”.
Staraniem Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej
w Warszawie, Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych w Warszawie, Kapelana Krajowego Strażaków oraz
Komendantów Wojewódzkich Państwowych Straży Pożarnych
RP i Kapelanów Wojewódzkich Związku OSP RP, za zgodą władz
Jasnogórskiego klasztoru, 20 kwietnia 2015 r. zorganizowana
została 7 Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków na Jasną Górę.
Od najwcześniejszych godzin porannych, na wszystkich drogach
naszej Ojczyzny, spotkać było można autokary przepełnione druhami
OSP i strażakami zawodowymi pielgrzymującymi do Częstochowy
z północy i z południa, ze wschodu i z zachodu i wszystkich
kierunków pośrednich. Szkoda, że starania o zorganizowanie takiej
autokarowej wycieczki dla strażaków z naszego miasta i gminy
padły z powodu braku chętnych.
Na Jasną Górę wybrał się jednak strażacki zespół „Włościanki”
z Wielenina (pojechało 13 osób). Wielu uniejowskich druhów
żałowało, że oficjalna pielgrzymka autokarowa nie wyszła.
Najbardziej chyba nie mógł tego przeżyć dh Antonii Łukaszewski.
W końcu zaproponował kilku kolegom strażakom podróż na
Jasną Górę jego prywatnym samochodem, który w zasadzie mógł
tylko pomieścić 4 osoby łącznie z kierowcą. Druhowie Ci chętnie
skorzystali z oferty kolegi Antoniego. Ostatecznie uniejowską
organizację strażaków ochotników reprezentowali ze swoim
sztandarem druhowie: Antonii Łukaszewski, Leon Walczykowski,

Jacek Sroka i Lech Krajewski. Na miejscu trudno było przedrzeć się
przez tłumy strażaków na terenie klasztoru, jak i na błoniach, u jego
podnóża. Od godziny 10.30 koncentrowało kolejno 140 orkiestr
strażackich na przemian ze strażakami chórami (w tym Zespół
„Włościanki” z Wielenina.
W południe na wałach rozpoczęła się Msza Święta sprawowana
w intencji wszystkich polskich strażaków zawodowych i ochotników,
a szczególnie w intencji tych zebranych u podnóża siedziby
Jasnogórskiej Hetmanki Narodu Polskiego. Mszę Św. Sprawował
Generał Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź- Metropolita Gdański.
Podczas Mszy Świętej grały wszystkie 14 połączone orkiestry
strażackie, pod jedną batutą dyrygenta Witolda Chmileckiego,
a pieśni religijne śpiewały wszystkie obecne na uroczystości chóry
strażackie połączone w jeden wielki zespół śpiewaczy.
Gośćmi honorowymi 7 Zjazdu Strażaków na Jasnej Górze
byli m.in.: Prezydent RP - Bronisław Komorowski, Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej - Generał Brygadier Wiesław
Leśniakiewicz, Prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych - Waldemar Pawlak, Kapelan Krajowy Strażaków,
Minister Spraw Wewnętrznych - Teresa Piotkowska, Minister Pracy
– Władysław Kosiniak-Kamysz.
W zjeździe uczestniczyli również przedstawiciele Komendant
Wojewódzkich PSP i Zarządów Wojewódzkich Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP ze wszystkich chyba województw
w kraju oraz tysiące przedstawicieli jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych z całego kraju ze swymi sztandarami.
Organizacyjnie Zjazd przygotowała Śląska Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, a służbę porządkową, informacyjną i medyczną pełnili podchorążowie i kadeci
strażackich szkół woj. śląskiego.

Parafialny Dzień Strażaka w Brzezinach
Druhowie z jednostek OSP z: Brzezin, Rożniatowa, Wielenina,
Zaborowa i Zelgoszczy w tradycyjny sposób świętowali dzień swojego
patrona św. Floriana. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w kościele
parafialnym w Wieleninie, którą odprawił proboszcz Józef Waszak,
będący jednocześnie honorowym członkiem OSP w Rożniatowie.
Na uroczystości przybyli Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa
i zastępca Burmistrza – Piotr Majer. Po mszy wszystkie jednostki

Lech Krajewski

Piotr Kozłowski

w kolumnie przejechały samochodami strażackimi do remizy
w Brzezinach. Przemarsz orkiestry OSP z Wielenina, pocztów
sztandarowych i 30-osobowej kolumny strażaków przez wieś, w której
4 lata temu reaktywowano jednostkę, było nie lada wydarzeniem.
Na placu przy remizie prezes OSP w Brzezinach – Piotr Kozłowski
rozwiązał kolumnę i zaprosił wszystkich druhów do dalszego
świętowania.
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Lech Krajewski

Teresa Łuczak

arch. A. Sobczak

Obchody Dnia Strażaka
w Jednostkach OSP

Dzień Strażaka w Uniejowie

arch. R. Troczyński

W strażackiej rodzinie maj to okres uroczystości, które pozwalają oderwać się
od codziennych kłopotów, pozwolić sobie na chwilę odpoczynku w gronie druhów,
przyjaciół i sympatyków. Choć w każdej chwili może zdarzyć się sygnał alarmowej
syreny, wezwanie na pomoc…		
Obchody Dnia Strażaka związane ze Świętem naszego Patrona Świętego
Floriana to czas podziękowania za kolejny rok aktywności. Duma z nowych
samochodów, odnowionych strażnic, szykownych mundurów, młodzieży kroczącej
w ślad za seniorami, zapewniającej gwarancję kontynuacji służby. Niezależnie od
czasów w których żyjemy pomoc drugiemu człowiekowi to bezcenna wartość,
niezbędna w środowisku i przez niedoceniona.
Strażacy z terenu Miasta i Gminy Uniejów tradycyjnie rozpoczynają świętowanie
od uczestnictwa we mszach świętych odprawionych w Kościołach parafialnych, do
których przynależą, by podziękować Bogu i św. Florianowi za duchową opiekę
i bezpieczeństwo podczas akcji ratowniczych i wyprosić łaski w przyszłych akcjach.
O dzień wcześniej niż koledzy druhowie z innych parafii obchodzą strażacy z parafii
w Spycimierzu (OSP Spycimierz i OSP Człopy). Swoje święto strażackie łączą
z obchodami Maryjnego Święta 3 Maja. Podobnie 3 maja modlili się, uczestnicząc
w sumie o godz. 11. 30, strażacy z parafii Wilamów (OSP Wilamów). Natomiast
druhowie z jednostek OSP parafii w Wieleninie (OSP Wielenin, OSP Rożniatów,
OSP Zaborów, OSP Brzeziny i OSP Zelgoszcz) uczestniczyli w popołudniowej
mszy św. w kościele w Wieleninie.
Po mszy wszyscy razem spotkali się w strażnicy OSP w Brzezinach zgodnie
z tradycją, że gospodarzem floriańskiego spotkania towarzyskiego każdego roku
jest inna jednostka OSP. Straże związane z parafią pod wezwaniem św. Floriana w
Uniejowie, gdzie 4 maja przypada odpust parafialny (OSP Uniejów, OSP Ostrowsko,
OSP Kuczki, OSP Skotniki, OSP Czepów, OSP Orzeszków, OSP Felicjanów,
OSP Wola Przedmiejska, OSP Biernacice), spotykają się na uroczystości mszy
odpustowej w południe. Natomiast jeżeli święto to przypada w dzień powszedni na
sumę przychodzą tylko strażacy z Orzeszkowa i Felicjanowa, a po mszy wszyscy
uczestniczą w spotkaniach swoich jednostek.

Dzień Strażaka w Wilamowie

Walne Zebranie

w Ogrodzie Działkowym
11.04.2015 r. w świetlicy Ogrodu Działkowego
im. „U Bogumiła” w Uniejowie odbyło się Walne
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, w którym
uczestniczyła, wspierająca nas od lat, prezes
Okręgowego Zarządu Łódzkiego – pani Izabela
Ożegalska.
Zebranie otworzyła dotychczasowa prezes
Ogrodu - Teresa Łuczak. Podsumowała pięcioletni
okres kadencji, poinformowała ile prac udało
się wykonać z pomocą działkowców w czynie
społecznym, jakie wydatki poniesiono na
modernizację altany ogrodowej, zakup farb na
konserwację ogrodzenia, placu zabaw oraz kosy
w celu utrzymania porządku na terenach ogólnych
ogrodu. Poinformowała, że zarząd pracował
w niezmienionym składzie, całkowicie społecznie,
nie pobierając za swoją pracę pieniędzy.
Poinformowała również o kwotach jakie udało się
zaoszczędzić, czyli o dobrej gospodarce finansami.
Na zakończenie oznajmiła, że plan pracy, jaki
był zaplanowany w poprzednim roku, zrealizowano
w całości. Opowiedziała o działaniach jakie
zarząd podejmował zbierając podpisy w obronie
PZD - wyjeździe osób chętnych na manifestację
do Warszawy i petycjach wysyłanych przez
Zarząd oraz Burmistrza Miasta do Związku Miast
Polskich w sprawie ustawy o altanach w Ogrodach
Działkowych. Podziękowała za bardzo dobrą
współpracę ustępującemu Zarządowi, jednocześnie
podając się do dymisji po mijającej kadencji.
Po podsumowaniu pracy zarządu przystąpiono
do wyboru komisji wyborczej, komisji mandatowej
oraz uchwał i wniosków. W następnej kolejności
przystąpiono do wyboru kandydatów do zarządu,
komisji rewizyjnej oraz kandydata na Zjazd Okręgowy do Łodzi.
Po wyborach Zarząd ukonstytuował się następująco: prezes - Teresa Łuczak, v-ce prezes - Jerzy
Stempień, sekretarz - Bogumiła Słodkiewicz,
skarbnik - Mariola Król, członek - Hubert Gęsiarz;
Komisja Rewizyjna w składzie: przewodnicząca
- Jadwiga Bednarkiewicz, sekretarz - Jadwiga
Sudra, członek - Stanisława Anczyk. Kandydatką
na Zjazd Okręgowy do Łodzi wybrana została
Teresa Łuczak.
Składkę członkowską na 2015 r. ustalono na
kwotę 0,24 zł od metra/2działki.
Złożono podziękowania pani prezes Izabeli
Ożegalskiej oraz Urzędowi Miasta i panu
Burmistrzowi za dobrą współpracę.

64

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Doszło ostatnio lub dojdzie do wielu nowelizacji kluczowych Ustaw dla prac samorządów.
Wszystkie dokładne informacje znaleźć można w odpowiednich Ministerstwach.

Na prawo patrz
Gminy chcą inwestycji w OZE
Naukowcy - dr Andrzej Ancygier i dr Kacper Szulecki zaprosili władze
ponad dwóch tysięcy gmin do udziału w ankiecie na temat roli OZE.
Badanie obejmowało 17 pytań. Pierwsze dwa pytania w ankiecie
dotyczyły aktualnego stanu rozwoju OZE w gminach. W 14 proc.
z nich znajdowały się elektrownie wodne, w 12 proc. wiatrowe, w 3 proc.
biogazownie, a w 1 proc. elektrownie fotowoltaiczne. Jednak aż 52 proc.
gmin deklarowało, że dotarły do nich propozycje lub rozważane były
projekty inwestycji w elektrownie fotowoltaiczne. 50 proc. zastanawiało
się nad elektrowniami wiatrowymi, 26 proc. nad biogazowniami.
Największe poparcie władz gmin mają takie źródła OZE jak: energia
słoneczna i wodna, a także farmy wiatrowe (Te ostatnie mają mniejsze
poparcie wśród mieszkańców gmin, choć władze samorządowe chętnie
by je widziały na swoim terenie. Zaledwie 2 proc. respondentów
zdecydowanie opowiedziało się przeciwko energetyce wiatrowej
w swojej gminie). Ankieta zawierała również pytanie o to, czym OZE
mogłyby być dla gminy. Odpowiedzi na nie doskonale pokazują, że
korzyści płynące z energetyki odnawialnej są lokalnym władzom dobrze
znane: szansa na rozwój (69 proc.), inwestycja w przyszłość (61 proc.),
zyski dla budżetu gminy (59 proc.), nowe źródło zatrudnienia (31 proc.).
Samorządy chcą minimum 20 proc. OZE do 2050 r.
Badanie sprawdzało również opinię na temat polskiej polityki
energetycznej. 86 proc. osób potwierdziło, że energetyka odnawialna
jest ważna dla polskiej gospodarki. Zdaniem samorządów, które wzięły
udział w ankiecie, do 2050 roku udział OZE w Polsce powinien wynieść
ok. 20-40 proc. (drugą najczęściej wskazywaną odpowiedzią było 40-60
proc.), co pokazuje brak obaw przed ambitnymi celami wyznaczanymi
dla zielonej energii, a więc stanowisko całkowicie odmienne od
deklarowanego przez polski rząd. Zapytani jakie źródła energii powinny
być w Polsce wspierane badani w znaczącej większości (85 proc.)
odpowiedzieli, że słoneczna. 65 proc. wskazało energię wiatrową,
56 proc. wodną, 54 proc. geotermalną. Prawie połowa respondentów
widziała również konieczność wspierania rozwoju biogazowni. Na
pytanie o to, czy Polska może wzorować się na doświadczeniu Niemiec
we wspieraniu i rozwijaniu rozproszonych źródeł energii odnawialnej 51
proc. badanych odpowiedziało twierdząco, 46 proc. że nie wie, a 3 proc.,
że nie.
Fundusz sołecki – nowelizacja
Ustawa o funduszu sołeckim została uchwalona w 2009 r. i wtedy gminy
podejmowały pierwsze decyzje o utworzeniu funduszu sołeckiego.
Pełen cykl związany z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego
dotyczy okresu trzyletniego: w pierwszym roku – podjęcie uchwały
o utworzeniu funduszu sołeckiego, w drugim roku – realizacja zadań
w ramach funduszu przez dane sołectwo, w trzecim roku – zwrot części
wydatków z budżetu państwa. Do tej pory były trzy pełne cykle związane
z istnieniem funduszy sołeckich.   Widać już, co warto poprawić. Stąd
propozycja zmian.
Projekt zmian w ustawie zakłada, że:
- Większe będzie wsparcie budżetu państwa: zwrot wydatków na projekt,
o którym mieszkańcy zdecydowali wspólnie, byłby o 10 pkt proc.
większy. Powinno to przyczynić się do większego zainteresowania
tworzeniem funduszu sołeckiego w gminach, a co za tym idzie – do
wzrostu aktywności obywateli w życiu lokalnej społeczności;
- Doprecyzowane zostaną sformułowania, które budzą wątpliwości
interpretacyjne i tworzą barierę dla rozwoju funduszy sołeckich.

Pawel.Wroniszewski@onet.pl

Na przykład do tej pory rada gminy musiała corocznie podejmować
uchwałę o utworzeniu funduszu sołeckiego. Po zmianie taka decyzja
będzie obowiązywała na stałe – do czasu, aż rada ją zmieni. Za to uchwała
odmawiająca wyodrębnienia funduszu sołeckiego będzie stosowana
tylko do jednego roku budżetowego;
- Rada gminy będzie mogła zwiększyć pulę środków funduszu sołeckiego
ponad limit określony ustawą. Proponujemy, aby rozstrzygnięcie
o wysokości środków określała rada gminy w terminie do dnia 30
czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy, w drodze uchwały,
- Kilka sołectw z danej gminy będzie mogło realizować razem wspólny
projekt. Umożliwi to kumulowanie środków funduszu na realizację
przedsięwzięć, które są istotne z punktu widzenia co najmniej dwóch
sołectw.
Celem proponowanych zmian jest to, by odsetek gmin, w których jest
fundusz sołecki, wzrósł o 15 punktów procentowych, to jest do poziomu
70% (dziś ok. 55% gmin tworzy fundusz sołecki).
- W 2011 r. wysokość zwrotu za realizację zadań w 2010 r. wyniosła
43 823 tys. zł; w 2012 r. za realizację zadań w 2011 r. – 51 172 tys. zł,
w 2013 r. za realizację zadań w 2012 r. – 58.341 tys. zł.
- Stosunek liczby gmin, które utworzyły fundusz sołecki do liczby gmin,
w których są sołectwa: 2010 r. – 54,6%, 2011 r. – 52%, 2012 r. – 54%,
2013 r. – 54, 5%, 2014 r. – 56,1%.
- W ok. 13 % gminach w kraju nie ma sołectw.
Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych
Jak otrzymać dofinansowanie?
Nabór wniosków o dofinansowanie samorządowych projektów
drogowych przeprowadzają corocznie wojewodowie oraz komisje
wojewódzkie. W skład tych komisji wchodzą przedstawiciele urzędu
wojewódzkiego, zarządu województwa, oddziału Generalnej Dyrekcji
Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policji. Od uruchomienia Programu
rząd udostępnił samorządom 3,7 mld złotych na modernizację
i rozbudowę dróg lokalnych. Dzięki tej pomocy samorządy zrealizowały
inwestycje na w sumie 8 mld złotych, dzięki którym powstało lub
zostało wyremontowanych ponad 10 000 kilometrów dróg. Dzięki
przeprowadzonym inwestycjom poprawiło się bezpieczeństwo na
drogach, a gminy i powiaty są ze sobą lepiej skomunikowane, co ma
wpływ na ich rozwój gospodarczy. Z rządowego wsparcia skorzystały
już niemal wszystkie jednostki na szczeblu powiatu oraz ponad połowa
gminnych wspólnot samorządowych. Planowane są kolejne dwie
roczne edycje Programu, które mają zostać zrealizowane do końca 2015
roku. Przystępując do tegorocznej edycji rząd szukał dodatkowego
źródła finansowania, które uzupełniłoby planowaną w projekcie budżetu
kwotę 250 mln zł. Efektem jest rządowy projekt nowelizacji ustawy o
lasach, którego uchwalenie przez Sejm umożliwi zwiększenie rezerwy
budżetowej na realizację tegorocznej edycji programu do 900 mln zł. Taka
wielkość nakładów pozwoli na dofinansowanie większości projektów
zgłoszonych przez samorządy. Zasady realizacji programu wieloletniego,
a także listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie projektów
drogowych publikowane są na stronie BIP MAC. Szczegółowe informacje
o naborach i kwalifikacji wniosków jednostek samorządu terytorialnego
oraz o realizacji programu w poszczególnych województwach są dostępne na stronach internetowych urzędów wojewódzkich.
Zmiany w przepisach dla samorządów
Samorządy to dziś najważniejszy usługodawca usług publicznych
i największy inwestor. W 2011 r. polski sektor samorządowy wydał co
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trzecią publiczną złotówkę. Udział ten jest znacząco wyższy niż we
Francji i Wielkiej Brytanii, a zbliżony do udziału sektora samorządowego
w Holandii i Norwegii. Ministerstwu Administracji zależy, aby
zwiększyć samodzielność jednostek samorządu terytorialnego (JST)
w zakresie organizacyjnym. Obecnie mamy ok. 59 tys. jednostek
organizacyjnych JST, których funkcjonowanie w dużej mierze jest
zdeterminowane prawnie. Samodzielne funkcjonowanie instytucji
kosztuje (obsługa, administracja, księgowość etc.). Korzystniejsze dla
jakości wykonywanych zadań byłoby pozostawienie możliwości wyboru
sposobu realizacji poszczególnych zadań władzom samorządowym,
np. poprzez przekazanie jednej wyspecjalizowanej instytucji obsługi
księgowej jednostek organizacyjnych. Propozycje zmian zostały
wypracowane właśnie dzięki dialogowi z samorządowcami: wiosną
2012 r. Ministerstwo zebrało uwagi dotyczące uwarunkowań
prawnych. Przygotowało też opracowania: Ocena działania samorządu
lokalnego oraz Biała księga obszarów metropolitalnych. Zakładamy, że
proponowane zmiany pomogą samorządom zaoszczędzić dodatkowe
środki, nawet 1 mld zł rocznie.

2. Współpraca jednostek samorządu terytorialnego
Specyfika obszarów funkcjonalnych, w tym tzw. obszarów metropolitalnych, powoduje, że pomimo różnych form współpracy jednostek
administracyjnych usługi publiczne są zarządzane przez różne władze
samorządowe. Formy współpracy jednostek samorządu terytorialnego
nie są wystarczające, przede wszystkim brakuje koordynacji zadań
o znaczeniu strategicznym, np. planowania przestrzennego czy publicznego transportu zbiorowego.
W obszarach metropolitalnych współpracę ułatwi możliwość powoływania związków gminno-powiatowych, usprawnienie procedury podejmowania decyzji przez związki jednostek samorządu terytorialnego oraz
przyspieszenie procedury rejestracji takich związków.

Zgodnie z założeniami, zmiany przepisów obejmą
cztery grupy tematyczne:

3. Dobrowolne łączenie jednostek samorządu terytorialnego
Małe gminy (do 5 tys. mieszkańców) mają problemy związane
z wyższymi kosztami działalności, brakiem wystarczającego zaplecza
kadrowego, niekorzystną strukturą demograficzną czy migracjami. Te
trudne warunki wpływają negatywnie na ich rozwój i ograniczają realne
szanse na podniesienie jakości życia mieszkańców. Rozwiązaniem
mogłoby być zwiększenie zachęt do łączenia samorządów, aby korzystały
na tym jednostki osiągające niższe wpływy z PIT (po dalszych dyskusjach
w fazie przygotowywania projektu ustawy).

1. Zwiększenie samodzielności i elastyczności działania jednostek
samorządu terytorialnego
Głównym przesłaniem jest stworzenie możliwości zapewnienia
wspólnej obsługi dla samorządowych jednostek organizacyjnych oraz
uelastycznienie rozwiązań organizacyjnych w sferze pomocy społecznej.

4. Poprawa procedur realizacji zadań
Zmiany w wielu przepisach prawa materialnego związane z realizacją
procedur administracyjnych i podatkowych na szczeblu lokalnym, które
ułatwią jednostkom samorządu terytorialnego stosowanie przepisów oraz
zmniejszą koszty realizacji zadań.

Na początek anegdota: Pewien radca prawny miał kilka pół i ćwierć etatów. Jak policzono okazało się, że pracuje 25 godzin na
dobę. Gdy go zapytano jak on to robi, odpowiedział, że wstaje godzinę wcześniej.
Piotr Kozłowski ma tyle funkcji, że trudno wyobrazić sobie jak on to wszystko godzi. Aby utrzymać rodzinę i żyć na przyzwoitym
poziomie uprawia 14 hektarów ziemi, ma hodowlę gęsi oraz działalność gospodarczą (sklep sportowy OLIMPIKO), jest też
nauczycielem wf-u w Wieleninie.

arch. R. Troczyński

Człowiek kombajn

Ryszard Troczyński

Do zawodu przygotował się solidnie. Ukończył AWF w Gorzowie Wielkopolskim, został menadżerem sportu, zrobił studia podyplomowe, ale „gruszek
w popiele nie zasypiał”, ma żonę Lidię, dwie córki – Agnieszkę (8 lat) i Aleksandrę
(10 lat). A teraz uwaga! Tu zaczyna się pozytywne zakręcenie Piotra. Jest on
mianowicie działaczem i społecznikiem „pełną gębą”. Był trenerem piłki nożnej
w MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko w latach 2003-2014. To wtedy odkrył
prawdziwy talent i był pierwszym trenerem Ewy Pajor (2004-2009). Ewa została
mistrzynią i najlepszą piłkarką Europy w 2013 roku. W tymże roku założył Uniejowską
Akademię Futbolu. Przez tę placówkę i jego ręce „przeszło” ponad 100 trenujących
dzieci. Jak widać bardzo polubił pracę z młodzieżą, dlatego jest też instruktorem ZHP
i drużynowym, a w Uniejowie kwatermistrzem hufca ZHP.
Społeczeństwo Brzezin szybko się zorientowało, że na Piotra Kozłowskiego można
liczyć. Brać strażacka ustanowiła go prezesem OSP Brzeziny, a wszyscy mieszkańcy
wybrali go sołtysem wsi. W 2011 został członkiem Platformy Obywatelskiej.
Zaangażowanie Piotra docenili mieszkańcy całej gminy Uniejów i w wyborach
w 2014 bardzo dużą ilością głosów wybrano go na radnego do Rady Powiatu.
Należy trzymać kciuki za Piotra i życzyć mu wytrwałości oraz chęci do pracy, aby
jak najdłużej dawał radę i się nie zniechęcał. Dopóki jest młody i ma kondycję niech
pracuje dla gminy i jej społeczeństwa, bo to prawdziwy skarb.
A propos ciekawe ile godzin wcześniej wstaje pan Piotr Kozłowski...
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- Do sukcesu nie ma windy – trzeba wejść schodami.
- Wszystko Ci w życiu wybaczą – z wyjątkiem sukcesu.

Marek Jabłoński

Prawdziwe talenty rodzą się wszędzie

Krzysztof Urbaniak

arch. K. Urbaniak

Powyższe słowa, przypomniane podczas pobytu Bogusława Kaczyńskiego w Uniejowie, wypowiedziała kiedyś do niego Mira
Zimińska – Sygietyńska. Pierwsze zdanie wybitnie pasuje do bohatera niniejszego artykułu: praca, praca, i jeszcze raz praca. Spełniania
drugiego mu nie życzymy…

Krzysztof Urbaniak przy organach romantyczych w Filharmonii Łódzkiej
			
Ale od początku
Pamiętam, kiedy prowadzony za rękę mały Krzysio zadawał
swojemu ojcu Stanisławowi († 54) liczne pytania i uzyskiwał na nie
wyczerpujące odpowiedzi. Przypominam sobie, jak prowadzący
w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie zajęcia
muzyczne (gra na pianinie) nauczyciel – organista (sic!) ze Szkoły
Muzycznej w Turku Teodor Siwkowski powiedział do mnie: - To
będzie kiedyś wybitny pianista… Nie dziwię się jego mamie –
Urszuli, która z taką pasją opowiada o jego aktualnych sukcesach…
Krzysztof Urbaniak urodził się w Turku 5 maja 1984
roku. Ukończył Szkołę Podstawową w Uniejowie i Liceum
Ogólnokształcące w Poddębicach. Imponująco przedstawia się
jego
			
edukacja muzyczna
Zaczynał ją jako 6-latek grą na pianinie w Ognisku
Muzycznym w MGOK w Uniejowie. W 1998 roku ukończył

(o rok wcześniej niż przewiduje to cykl kształcenia – dwie klasy
zaliczone w jednym roku) Państwową Szkołę Muzyczną I stopnia
im. Witolda Lutosławskiego w Turku uzyskując dwa świadectwa
z wyróżnieniem w klasie fortepianu i klarnetu. Będąc jeszcze
uczniem 8. klasy szkoły podstawowej, ale już po ukończeniu
szkoły muzycznej, pobierał cotygodniowe prywatne lekcje gry na
organach w szkole organistowskiej w Lutomiersku. Rok szkolny
1999/2000 był dla niego rokiem równoczesnego rozpoczęcia
nauki w kl. I LO w Poddębicach i w Zespole Szkół Muzycznych
im. Moniuszki w Łodzi. Były to kilkakrotne w tygodniu, po
skończonych lekcjach w liceum, wyjazdy do Łodzi. Jego postępy
były tak duże, że w ciągu jednego roku zrealizował program
nauczania dwóch klas. Będąc w klasie IV zrealizował jednocześnie
program gry na organach z klasy V, a wszystkie przedmioty
teoretyczne w indywidualnym toku nauczania. Kiedy pojawił
się klawesyn, jako instrument dodatkowy, wykazał się również
takimi postępami, że utworzono dla niego klasę klawesynu. Tak
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więc 6-letnią szkołę muzyczną ukończył w ciągu 4 lat, uzyskując
dwa niezależne dyplomy z wynikiem celującym – organy (prof.
Grażyna Fajkowska), klawesyn (prof. Ewa Piasecka).
W 2003 roku rozpoczął studia w Akademii Muzycznej im.
Fryderyka Chopina w Warszawie na dwóch kierunkach: organy
u prof. Józefa Serafina i klawesyn u prof. Leszka Kędrackiego.
4-letni cykl studiów ukończył w ciągu trzech lat, uzyskując dwa
niezależne dyplomy magistra sztuki (organy i klawesyn). W 2006
roku rozpoczął podyplomowe studia w Hochschule für Musik
Darstellende Kunst w Stuttgarcie w klasach: organów u prof.
Ludgera Lohmanna i klawesynu u prof. Jörga Halubka. Obydwa
kierunki ukończył z wynikiem celującym. Zwieńczeniem
wszystkiego, co można było zdobyć w ramach kształcenia
za granicą, było ukończenie kolejnej uczelni w Stuttgarcie,
rozpoczętej w 2009 roku – tzw. Solistenklasse, oczywiście
w klasie organów i klawesynu.
			
Praca zawodowa i naukowa
Od października 2009 roku rozpoczął pracę jako asystent (od
2013 roku jest adiunktem) na Wydziale Fortepianu, Organów,
Klawesynu i Instrumentów Dawnych w Akademii Muzycznej
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi (prowadzi zajęcia
organów, improwizacji i kameralistyki). W 2012 roku uzyskał
tytuł doktora sztuki na Akademii Muzycznej w Krakowie i w niej
też, od 2013 roku, pracuje jako adiunkt. Aktualnie przygotowuje
się do przewodu habilitacyjnego. Warto wspomnieć, że na jego
obecne doświadczenie muzyczne miała wpływ też wcześniejsza
praca, podczas studiów: organisty, tutora na wydziale organów
i historycznych instrumentów klawiszowych, nauczyciela
fortepianu (Niemcy, Winnenden i Stuttgart w latach 2007-2009).
			
Droga do sukcesu
Krzysztofa Urbaniaka prowadziła „schodami”, a nie „windą”.
Zawdzięcza ją przede wszystkim swoim uzdolnieniom, talentowi
i własnej pracy, ale także innym. Od początku wspierali go
Rodzice. Był stypendystą Prezesa Rady Ministrów, Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2005, 2006), Cusanuswerk
(2009), Keymjung University w Korei (2006), Łódzkiego
Stowarzyszenia Pomocy Szkole, laureatem „Łódzkie Eureka”
(2011) i „Młoda Polska” (2009). W 2011 roku uzyskał stypendium
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego
naukowca, zaś w 2013 roku nagrodę Konferencji Rektorów
Łódzkiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk.
Jest koncertującym organistą i klawesynistą, cenionym
ekspertem organowym, przygotowującym i nadzorującym
projekty renowacji historycznych instrumentów. Ma na swoim
koncie renowację następujących organów: Adama Gottloba
Caspariniego z ok. 1780 r. w Adakavus – Litwa (projekt
zakończony w 2009 r.), Wilhelma Sauera z 1900 r. w Topolnie
k. Bydgoszczy (2011), Andreasa Hildebrandta z lat 1717 -1719
w Pasłęku k. Elbląga (2012). Działał też w charakterze eksperta
w komisjach organowych: Kretinga – Litwa (organy Johanna
Preussa z 1785 r.), Różyny (organy Dalitza z 1787 r.), Topolno,
Pasłęk.
W latach 2010-2015 konsultowany przez niego i merytorycznie prowadzony był projekt budowy dwóch instrumentów
w sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina. Zbudowane w jednej sali organy romantyczne i barokowe są w skali europejskiej rozwiązaniem pionierskim. 17
lutego 2015 roku, podczas jubileuszowego koncertu z okazji
100-lecia Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Łódzkiej,
z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, na
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organach barokowych zagrał Krzysztof Urbaniak, a na organach
romantycznych Ludger Lohmann (profesor uczący Krzysztofa gry
na organach w Stuttgarcie). Od sezonu 2013/2014 jest artystą –
rezydentem Filharmonii Łódzkiej.
Brał udział w licznych konkursach na organy i klawesyn zdobywając znaczące nagrody, kursach mistrzowskich, odbył szereg cykli
koncertowych (posiadanymi plakatami z jego nazwiskiem można
zapełnić niemałą salę wystawową). Wielokrotnie prezentował
referaty i prelekcje związane tematycznie z budową organów
i organoznawstwem historycznym na polskich i zagranicznych
konferencjach naukowych, np.: Warszawa (2008), Brucken/
Niemcy, Kretinga/Litwa, Shirikawa/Japonia, Olkusz, Warszawa,
Łódź, Katowice, Gdańsk (2009),Gdańsk, Halberstadt i Stralsund/
Niemcy (2010), Gdańsk (2012).
Ma na swoim koncie udział w mistrzowskich kursach interpretacji muzyki organowej i klawesynowej oraz improwizacji
organowej. Swoje interpretacje rejestrował na płytach CD wydawanych m.in. przez: „Thorophon”, „Dux”, Akademię Muzyczną
w Łodzi oraz Baltisches Orgel Centrum.
Dr Krzysztof Urbaniak jest ponadto od 2013 r. Rzeczoznawcą
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie opieki nad
zabytkami w dziedzinie: instrumenty muzyczne, w specjalizacji:
zabytkowe organy piszczałkowe.
Jest autorem i współautorem licznych książek, publikacji,
artykułów i opracowań jako specjalista w dziedzinie organoznawstwa historycznego oraz w dziedzinie budowy organów. Napisano
o nim w bardzo wielu pismach, gazetach, informatorach itp.
Aktywnie działa w Stowarzyszeniach: Baltisches Orgel Centrum w Stralsundzie (członek zarządu), Stowarzyszenie na Rzecz
Historycznych Organów Hansa Hummla w Olkuszu (wiceprezes),
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa – członek.
Nie wyobrażam sobie kogoś, kto za 50 lat, w podobny jak ten
sposób, zechce opisać dokonania, dziś 31-letniego Krzysztofa
Urbaniaka.
Z pewnością już dziś warto zapamiętać sobie to nazwisko…
		
Zdobyte nagrody konkursowe
- I nagroda (II nagrody nie przyznano) – V Konkurs Polskiej
Muzyki Organowej XX wieku (Legnica 2002)
- II nagroda – XIV Międzynarodowy Konkurs Młodych
Organistów im. Petera Ebena (Opava 2004)
- Nagroda „Estrady Młodych” – XXXIX Festiwal Pianistyki
Polskiej (Słupsk 2005)
- II nagroda i nagroda specjalna – I Międzynarodowy Konkurs
Organowy im. Franza Schmidta (Kitzbünel/Hopfgarten 2006)
- I nagroda (razem z Robertem Selingerem) – I Międzynarodowy
Konkurs Duetów Organowych im. Willema Hermansa (Pistoia
2009)
- I nagroda – I Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Willema
Hermansa (Pistoia/Larciano 2009)
- I nagroda – I Międzynarodowy Konkurs Organowy im. Arpa
Schinitgera (Cappel/Lüdingworth/Alenbrüch/Bremen 2010)
		
Niektóre cykle koncertowe, koncerty i recitale
- „Koncert Viva Vivaldi”, Łódź (2000)
- „Koncert Organowy Absolwentów Szkoły Muzycznej w Turku”,
Turek (2000)
- „Koncert Oratoryjny”, Łódź (2001)
- „Koncert Muzyki Organowej, Sieradz (2002)
- „Muzyka wokalno – organowa”, Czerwińsk (2002)
- „Recital klawesynowy”, Sulejów (2003)
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- „Muzyka u Oo. Jezuitów”, Łódź (2003)
- „Koncert Jubileuszu 70-lecia Henryka Mikołaja Góreckiego”,
Łódź (2003)
- „Festiwal Muzyki Organowej”, Turek (2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008)
- „Recital klawesynowy”, Łódź (2004)
- „Dni Muzyki Organowej”, Gliwice (2004)
- „Iuniores Priores Organorium Seinensis”, Sejny (2004, 2005,
2006, 2007)
- „Koncert Organowy”, Sulejów (2005)
- „Koncert Klawesynowy Muzyki Dawnej”, Warszawa (2005)
- Międzynarodowy Konkurs Klawesynowy „Praska Wiosna
2005”, Praga (2005)
- „Międzynarodowy Konkurs Organowy”, Fraiberg (2005)
- „Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej”, Słupsk (2005, 2007)
- „Festiwal Muzyki Kameralnej Młodych”, Olsztyn (2006)
- „Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej”,
Kamień Pomorski (2006)
- „Festiwal Młodych Organistów i Wokalistów
im. ks. J. Popiełuszki”, Bydgoszcz (2006)
- „Dni Bachowskie”, Kraków (2006)
- Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej „Kolory Polski”,
Łask (2007)
- „Środa w Akademii Muzycznej”, Warszawa (2007)
- „Międzynarodowy Festiwal Muzyka Świata”, Pabianice (2007)
- „Orgelkul Tour”, Memmingen (2008)
- „Notturno”, Stuttgart – Galsburg (2008)
- „Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej“, Giżycko (2008)
- „Bach… ale nie tylko”, Warszawa (2008)
- „Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej”, Leżajsk (2008)
- „Muzyczne impresje na organy i trąbkę”, Uniejów (2008)
- „Rassegna Cembalistica”, Frascati (2009)
- „Niedziela z muzyką u św. Mateusza”, Łódź (2009)
- „Dni Muzyki Organowej i Kameralnej”, Olkusz (2009)
- „Letni Festiwal Muzyki Organowej”, Olkusz (2009)
- „European Feast of Music”, Pistoia (2009)
- „Stralsunder Orgeltage”, Stralsund (2009)
- „Koncert na organy i puzon”, Uniejów (2009)
- „Recitale organowe”: Freiberg, Neuenfelde, Ahrenshoop,
Kamień Pomorski, Rumia, Cieplice, Kurów, Pasłęk, Katowice,
Łódź (2x) - (2013), Weener, Gdańsk, Tangermünde, Bad
Hersfeld, Suhl, Kazimierz Dolny, Legnica, Pasłęk, Katowice,
Straslund (2x), Łódź (2x) - (2014)
- „Koncerty kameralne”: Drezno, Straslund (2x), Pasłęk (2x) (2013), Bern, Pasłęk (2x), (2014)
- „Kameralista”: Legnica (2013), Łódź (2014)
- „Kameralista i Solista”: Olkusz, Częstochowa, Markowice
(2014)
- ponad 30 koncertów w kraju (w tym Filharmonia Łódzka)
i za granicą - Niemcy, Holandia (2015)
		
Udział w kursach mistrzowskich
- Mistrzowski kurs interpretacji dawnej muzyki angielskiej
i włoskiej (Koszalin 2000)
- Mistrzowski kurs improwizacji (Legnica 2002)
- Mistrzowski kurs interpretacji – flanenskiej symfoniki
organowej (Warszawa 2002)
- Mistrzowski kurs interpretacji dawnej muzyki włoskiej
(Kraków 2003)
- Kurs Muzyki Dawnej (Białystok 2004)
- Mistrzowski kurs interpretacji muzyki J. S. Bacha
(Sejny 2004, 2007)

- Mistrzowski kurs interpretacji dawnej muzyki włoskiej,
czeskiej, południowoniemieckiej (Krummhörn 2007)
		
Prowadzone przez niego kursy organowe
- Kurs mistrzowski (Shirakawa/Japonia 2009)
- Kurs interpretacji północnoniemieckiej muzyki organowej
(Stralsund 2010, 2011, 2012)
- Letnia Akademia Organowa w Pasłęku (2013, 2014)
- Kurs improwizacji organowej w Gottorf (2015)
		
Juror konkursów organowych
- IV Akademicki Konkurs Organowy „Romuald Sroczyński im
memoriam”, Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego
w Poznaniu (3-6.12.2014)
- II Międzynarodowy Konkurs Organowy „W kręgu europejskich
organów barokowych”, Katowice (16-21.09.2014)
		
Wydane książki, publikacje
- Japoński biuletyn, nr XXXVIII, artykuł: „The early history
of the polish organ” (2010)
- Praca doktorska: „Maniera wykonawcza organowej szkoły
północnych Niemiec XVII i wczesnego XVIII w. /…/” (2012)
- Japoński biuletyn, nr XLI, artykuł: „Daniel Magnus Gronau
und seine Registriervorschriften” (2013)
- „Die Registriervorschriften von Daniel Magnus Gronau’s
Choralvariationen für Orgel“ – współautor Martin Rost (2013)
- „Sztuka registracji w kręgu północnoniemieckim
od XVI do XVIII wieku” (2013)
- „Organy Andreasa Hildebrandta w kościele św. Bartłomieja
w Pasłęku” – współautorzy: Teresa Piech, Martin Rost (2013)
- „Organy w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina”
(2014)
- „Daniel Magnus Gronau, kompletne wydanie dzieł
organowych” – współautor Martin Rost (2015)

Już tej jesieni będziemy mogli próbować „Ogórki Termalne”.
To nie tylko ogórki kiszone w naszej wodzie solankowej, ale
pochodzące z uprawy gospodarstwa rolnego z naszej gminy.
Recepturę opracował Instytut Ogrodnictwa ze Skierniewic.
Smacznego!
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Rubrykę redaguje Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Uniejowie

Przepisy Teresy Bamberskiej

Napisano o nas...

Przepis na filet z sandacza

Dziennik Łódzki - Nad Wartą, 4-10.02.2015 r.

„Jesteśmy wysoko w wyścigu po pieniądze z Unii Europejskiej”
Najwyżej jest Uniejów. W latach 2011-2013 miał ponad 9 tys.
zł z Unii na osobę. Uniejowskie inwestycje od kilku lat plasują
gminę Uniejów na wysokich miejscach rankingu „Wspólnoty”.
Uzdrowiskowy gród może się pochwalić pierwszym miejscem
w raporcie obejmującym lata 2007-2011. Zresztą Uniejów nigdy
nie spadł poniżej drugiej pozycji.
Uniejów uplasował się na drugim miejscu w Polsce w rankingu
wykorzystania środków Unii Europejskiej w kategorii mniejszych
miast. Najnowszy Ranking ukazał się w Piśmie Samorządu
Terytorialnego „Wspólnota”, w którym podsumowana została działalność jednostek samorządu terytorialnego na
polu pozyskiwania unijnych funduszy w latach 2011-2013.
Przeliczając kwotę unijnego wsparcia na liczbę mieszkańców od
lat niekwestionowanym liderem jest Uniejów. Pierwsze w kraju
termalne uzdrowisko w latach 2011- 2013 na statystycznego
mieszkańca pozyskało ponad 9 tys. zł, co dało Uniejowowi
drugie miejsce w Polsce w kategorii mniejszych miast. Uniejów
wyprzedziła jedynie Krynica Morska (…) Uniejów swoje miejsce
na szczycie rankingu zawdzięcza przede wszystkim potężnej
inwestycji, jaką była rozbudowa kompleksu termalno- basenowego
wzbogacona o nowe obiekty turystyczne w Zagrodzie Młynarskiej
oraz kompleks boisk piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka.
Co ciekawe, Uniejów obok Krynicy Morskiej, Helu, Glinojecka,
Ożarowic i Solca- Zdroju uplasował się w gromie samorządów,
w których w ostatnich trzech latach środki pozyskane z UE
przekroczyły 5 tys. zł na głowę mieszkańca (…)

Tina, 4.03.2015 r.

„Lecznicze ciepłe wody… w Polsce”
Uniejów. W solankach termalnych można zażyć gorących kąpieli
niezależnie od pogody, bo w uniejowskim kompleksie znajdują
się nie tylko baseny kryte ale też otwarte. Powierzchnia wody
we wszystkich strefach basenów to łączenie 1500 m kw. Jest tu
specjalna część dla dzieci-baseny, zjeżdżalnie i brodziki, w której
maluchy mogą się bawić w bezpiecznej dla siebie głębokości
wody. Termy Uniejów słyną z tego, że woda ma tu niezwykły
skład mineralny, doskonały dla skóry-leczy różne schorzenia
dermatologiczne. Oprócz gorących solanek, jacuzzi, saun, jest
również komora lodowa. „Termy Uniejów” to miejsce na relaks dla
całej rodziny.

na kapuście zasmażanej z żurawiną
z sosem z jeżyn i śliwką zapiekaną
w boczku wędzonym
Składniki:
- 400 g fileta z sandacza
- 500 g kapusty kiszonej
- 2 cebule
- 3 ząbki czosnku
- 1 papryczka chili
- 100 g masła
- 100 g śliwki suszonej
- 6 cienkich plastrów boczku
wędzonego

- 100 g boczku wędzonego
w kawałku
- 2 łyżki miodu pszczelego
- 1 cytryna
- 100 g suszonej żurawiny
- 1 pęczek natki pietruszki
- 200 g musu jeżynowego
- 50 ml starki
- sól i pieprz

arch. TVP Łódź

O Uniejowie w prasie ogólnopolskiej

Najpierw należy przygotować kapustę w następujący
sposób: pokroić w drobną kostkę boczek i smażyć na
patelni, następnie wrzucić do niego pokrojoną w piórka
cebulę, czosnek i papryczkę chili. Smażyć do momentu
zeszklenia się warzyw. Potem dodać pokrojoną kapustę
kiszoną, chwilę smażyć i kolejno dodawać: żurawinę,
miód, sok z połowy cytryny, a pod koniec świeżo
zmielony pieprz i połowę masła. Dusić około 20 minut.
Przed podaniem dodać pokrojoną natkę pietruszki.
Śliwki suszone zawinąć w plasterki boczku wędzonego
i włożyć do piekarnika nagrzanego do 180 C na 7-8
minut.
Przygotować sos. W rondelku rozpuścić łyżkę masła,
dodać mus jeżynowy, starkę i łyżkę miodu. Odparować
do połowy objętości.
Na rozgrzanej patelni rozpuścić łyżkę masła
i usmażyć pokrojony na porcje i przyprawiony solą
i pieprzem filet z sandacza po 2 minuty z każdej strony.
Na talerzu ułożyć kapustę zasmażaną, na niej
kawałki sandacza, a obok sos jeżynowy ze śliwkami
w boczku.
		
Smacznego życzy Teresa Bamberska
		
Zagroda Młynarska
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów
Wszystko zaczęło się niewinnie i, jak to często bywa,
przez przypadek. Cztery lata temu państwo Kolasowie
z Lekaszyna pojechali na Targi Rolnicze w Kościelcu. Pana
Mariana (46 l) przede wszystkim interesowały maszyny
rolnicze, zwierzęta hodowlane, panią Annę (32 l) niby też,
ale…

An-Mix

Anna Kolasa z Lekaszyna
Z zainteresowaniem oglądała stoiska z wyrobami z wikliny. Spodobał
się jej np. wiklinowy rowerek i inne wyroby. Pomyślała sobie wtedy: Taki rowerek to ja mogę też zrobić. Mamy przecież u siebie tyle rosnących
brzóz-samosiejek. Ich młode gałązki doskonale będą nadawać się do
wyplatania…
Wkrótce, po powrocie z wystawy, wykonała swój pierwszy brzozowy
rowerek. Wszystkim bardzo się podobał, więc zaczęła wymyślać inne
rzeczy. Sama nie wie skąd powstawały te nowe pomysły: - Od dawna
interesowały mnie rzeczy zrobione ręcznie, przeważnie ogrodowe. Zawsze
się im przyglądałam. Bardzo to lubię. Wyplatać nauczyłam się sama, na
swój sposób. Można powiedzieć, że jestem „samoukiem”. Pomysły na
nowe wzory przychodzą mi same do głowy. Bywa, że zaczynam robić
konkretny wzór, a w trakcie zmieniam go i wychodzi coś nowego.
Tak więc od pierwszych wyrobów, wykonanych głównie dla swoich
potrzeb, a także dla członków rodziny i znajomych, postanowiła zająć się
wyplataniem wyrobów na szerszą skalę. W grudniu 2013 roku otrzymała
dofinansowanie z Funduszu Pracy na rozpoczęcie pozarolniczej
działalności gospodarczej. Zarejestrowała ją w Lekaszynie 14 (15 km od
Uniejowa) w styczniu 2014 r. (tel. 697 560 437).
- Za pieniądze z dofinansowania kupiłam: przyczepkę samochodową,
niezbędną do transportu, zestaw komputerowy, piłę spalinową i stołową.
Wzbogaciłam się też o różne narzędzia, typu: wyrzynarki, wkrętarki,
szlifierki, strugi, sekatory itp. Dzięki tym zakupom mogła rozszerzyć
produkcję wyrobów z brzozy (młodych gałęzi i klocków brzozowych).
- Wyroby, rzeczy, które robię, to: doniczki, wazony, koszyczki różnego
rodzaju, kosze na drewno do kominka, kosze na wino, traktorki, wózki,
rowerki, „koziołki-matołki”, żółwie, pająki, zające, bociany w gnieździe,
a także różne stroiki okolicznościowe w koszyczkach, doniczkach, choinki
z gałązek z ozdobami świątecznymi itp.

arch. R. Troczyński

produkcja z materiałów
służących do wyplatania

Materiał do wyrobów pozyskuje z własnej działki.
Oprócz rosnących tam od lat licznych brzóz-samosiejek
w ostatnim czasie posadzono 200 szt. nowych drzewek.
Posiadanie własnych materiałów zmniejsza koszty
produkcji.
- Z gotowymi wyrobami jeździmy na rynki, różne
imprezy, festyny, jarmarki, kiermasze. W ubiegłym
roku, dzięki panu Marszałkowi Województwa Łódzkiego
– Witoldowi Stępniowi mogliśmy wystawić się na
Mixerze Regionalnym w Łęczycy i w Sieradzu. Ostatnio
w dniach 1-3 maja br. byliśmy ze swoimi wyrobami
na I Spycimierskim Święcie Tulipana.
Przy sprzedaży gotowych wyrobów, a przede
wszystkim przy ich wytwarzaniu czasami pomaga
pani Annie jej mąż. Pomysły i koncepcje należą do
niej. Ponieważ swoich prac nie wykonuje na stelażu
wszystkie brzozowe witki skręca i wiąże drutem
wiązałkowym, łącząc to w całość kompozycji. Jest to
żmudna i czasochłonna praca. Wykonuje ją często do
późnych godzin nocnych, zwłaszcza gdy małe dzieci już
śpią…
Pani Anna, zapytana o plany rozwojowe na przyszłość, odpowiada skromnie: - Trudno planować coś na
przyszłość, ale mam nadzieję, że chociaż jedno z moich
dzieci będzie miało takie zainteresowania jak mama.
Wszystko jest możliwe, ale upłynie na to jeszcze sporo
lat, bowiem Bartosz ma 8 lat, Szymon - 7, Nikola - 6,
a bliźniaki Marika i Gracjan dopiero 3,5 roku…
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Słowa wypowiedziane na uniejowskim cmentarzu w dniu 27 marca 2015 roku

Ostatnie pożegnanie Barbary Pastorczak
arch. Zygmunt Pastorczak

Nie jest łatwo, w tych smutnych okolicznościach, powiedzieć kilka zdań o osobie nietuzinkowej. Taką bowiem osobą była śp. Barbara
Pastorczak. Znało Ją bardzo wielu mieszkańców naszej gminy, ale nie wiedzą o Niej wszystkiego. Sam również do tej pory nie wiedziałem,
że znalazła się w III. wydaniu z 2004 roku „Encyklopedii biograficznej z życiorysami znanych Polek i Polaków”. Znaleźć się w encyklopedii
„Who is who w Polsce”, to jest coś!

Nie sposób przekazać wszystkie informacje o Niej
tam zawarte, o kilkunastu z nich powiedzieć jednak
trzeba. Technikum Ekonomiczne i Wyższą Szkołę
Ekonomiczną ukończyła w Sopocie. W swej bogatej
karierze zawodowej była najpierw naczelnikiem Wydziału
Opieki nad Dzieckiem w Urzędzie Miasta w Gdańsku,
a potem inspektorem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Po
przeprowadzce do Łodzi tę samą funkcję pełniła w łódzkim
TPD, a później naczelnika Wydziału Organizacyjnego
ZHP. Organizowała liczne obozy harcerskie dla dzieci
resocjalizowanych. Brała udział w Międzynarodowych
Zlotach ZHP. Była harcmistrzem Chorągwi Łódzkiej.
Z tym doświadczeniem została szefem Działu Kadr
w Radiu Łódź, a potem Komitetu Radia i Telewizji.
Przenosząc się do Warszawy objęła funkcję starszego
redaktora techniczno – programowego Telewizji Polskiej.
Pracowała w redakcji Teatru Telewizji w okresie jego najlepszego rozwoju. Brała udział w tworzeniu TV Polonia.
Zawsze drzemała w Niej żyłka animatora kultury.
Była menadżerem koncertów Henryka Debicha,
współorganizatorem „Wieczorków przy mikrofonie”, koncertów pieśni żydowskich i powstańczych, festiwali w Kołobrzegu i Sopocie.
W 1998 roku, wraz z mężem Zygmuntem, pułkownikiem
w stanie spoczynku, doktorem prawa, sprowadziła się
do Uniejowa. Od pierwszych dni pobytu uaktywniła się
w Niej dusza animatora kultury i organizatora wielu imprez
kulturalnych. Ukończony w przeszłości kurs dziennikarski

w Wyższej Szkole Radia i Telewizji w Katowicach, posiadana legitymacja
członka Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej sprawiły,
że została pierwszym redaktorem naczelnym kwartalnika „W Uniejowie”
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. Później była też inicjatorką powstania
i członkiem Zespołu Redakcyjnego kwartalnika „Uniejowskie Strony”,
wydawanego przez Urząd Miasta w Uniejowie. W obydwu kwartalnikach była
autorką wielu artykułów o tematyce kulturalnej i regionalnej.
Czynnie włączała się w organizację Dni Uniejowa, zainicjowanych przez
TPU, była pomysłodawcą i współautorką filmu dokumentalnego o Uniejowie,
wydania płyty prezentującej orkiestry dęte Komendy Głównej ZHP.
Udzielała się w wielu organizacjach i stowarzyszeniach. Była członkiem:
PCK, TPD, ZHP, Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, TPU. Zaowocowało
to licznymi odznaczeniami: Brązowym Krzyżem Zasługi, Krzyżem za Zasługi
dla ZHP, Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Aktem Podziękowania
od Towarzystwa Integracji „Zorza”, Złotą Odznaką „Za Zasługi dla rozwoju
Miasta i Gminy Uniejów” oraz wieloma podziękowaniami za działalność
kulturalną.
Jej hobby, to było pisanie wierszy – w większości dedykowanych
ukochanemu mężowi. 18 kwietnia 2005 roku zaprezentowała szerszemu
gronu swój tomik wierszy „Różaniec życia”. Do Jej poezji muzykę tworzyli:
kompozytor i piosenkarz Krzysztof Cwynar, kompozytor Jan Blejzyk, Marian
Pięgot dla uniejowskiej Kapeli „Spod Baszty” i Chóru „Kantylena”.
W ciągu całego swojego życia znana była z niesienia bezinteresownej
pomocy, uaktywniania społeczeństwa w różnych dziedzinach życia,
integrowania ludzi. Cechowała Ją szczerość, otwartość, inicjatywa,
konsekwencja i upartość w dążeniu do celu. Bardzo ceniła sobie życzliwy
stosunek do Niej, z wyrozumiałością odnosiła się do wszystkich. Choć
mieszkała w Uniejowie niespełna 17 lat, była na tyle znana, że np. list,
zaadresowany: „Pani Basia z Uniejowa”, docierał do Niej bezbłędnie.
Trzeba przyznać, że ludzkie losy układają się przedziwnie. Mama śp.
Barbary Pastorczak, rodowita Uniejowianka, Marianna Ścibior, w ostatnich
latach życia mieszkająca w Łodzi, tam jest pochowana. Basia, urodzona
w Łodzi, ostatecznie zamieszkała w Uniejowie i spocznie na tutejszym
cmentarzu. Pozostanie w Uniejowie, który tak bardzo ukochała.
Wszyscy żegnamy śp. Barbarę Pastorczak. W imieniu Władz Samorządowych Miasta i Gminy Uniejów – Spoczywaj w pokoju, ale udzielaj się też
Tam społecznie i pisz kolejne wiersze…

Okładka płyty zespołu Full Steam
z autorskimi tekstami pani Barbary

Okładka tomiku poezji
„Różaniec życia” pani Barbary
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Foto Historia

Kółko Fotograficzne
ZS w Uniejowie

Foto Kontrasty

Ryszard Troczyński

Kotek wije sobie gniazdko
Foto Zagadka

Ryszard Troczyński

W ostatnim numerze kwartalnika foto zagadką
było zdjęcie budynku dawnej mleczarni na ul. Sienkiewicza 18 w Uniejowie, obecnie siedziba firmy
„Agri-Mix”.
Wpłynęło kilka prawidłowych odpowiedzi.
Nagrodę wylosował pan Łukasz Miśko z Wilamowa. 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 sierpnia 2015 r.

Co i gdzie to jest ?

