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Mirosław Madajski z podopiecznymi z zespołu „Pozytywka” z Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czepowie na Przeglądzie Piosenki Wakacyjnej w Łęczycy w 2018 roku

Dominika Rospara

Rozmowa z Mirosławem Madajskim
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Uniejowie

Od wielu lat zaangażowany w życie Uniejowa, pasjonat zarówno muzyki, jak i wędkarstwa,
animator prospołeczny, sympatyk Uniejowskiej Akademii Futbolu oraz jeden z założycieli Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni” - Mirosław Madajski, Radny Rady Miejskiej w Uniejowie.
Od jesieni ubiegłego roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie.

Panie Przewodniczący, jak rozpoczęła się Pana
współpraca z Uniejowem?

I do tej pory zostało Panu zamiłowanie
do muzyki.

Współpraca z Uniejowem rozpoczęła się od momentu, kiedy się urodziłem. Tutaj chodziłem do
przedszkola, uczyłem się w szkole podstawowej,
przez wiele lat byłem członkiem Orkiestry Dętej
ZHP-OSP Uniejów i grałem w piłkę. Także tutaj
wraz z Piotrem Kozłowskim i Piotrem Woźniakiem
założyliśmy Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”.

Tak. Ja wciąż mam ogromny szacunek dla druha
Mariana, druha Jakuba i ś.p. druha Wiesława. Dzięki
nim mogłem uczestniczyć we współbrzmieniu oraz
przyczynić się do dużych sukcesów orkiestry, a trafiały
się nawet te o randze ogólnopolskiej. Jestem im za to
ogromnie wdzięczny. Orkiestra bowiem to nie tylko
granie. Orkiestra to coś więcej. Nie wiem, jaka dziś
panuje tam atmosfera, ale wierzę, że jest podobna
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do tej za dawnych czasów. Z perspektywy czasu
uważam, że był to cudowny i bardzo wartościowy
czas. Orkiestra uczy, wychowuje, daje różnorodne
spojrzenie na świat. Uważam, że jest w Uniejowie
wręcz bezcenna i bardzo jej kibicuję.
W którym momencie życia wszedł Pan w sfery
samorządu i objął stanowisko radnego?
Polityka nie była źródłem mojej fascynacji. Bardziej
interesowało mnie to, co dzieje się w Uniejowie.
Nie zostałem radnym dlatego, że byłem
buntownikiem, który chce krzyczeć z żądaniem
zmian, jak bardzo jest mu źle. Zostałem radnym osiem
lat temu, ponieważ imponowało mi to, co się dzieje
w Uniejowie i bardzo chciałem w tym uczestniczyć.
Osiem lat temu rozpoczął się gorący okres
w Uniejowie. Wtedy już zaczęły prężnie działać
„Termy Uniejów”.
Dzięki głosom oddanym w wyborach przez mieszkańców miałem to szczęście, że mogłem przyglądać się z bliska tym sukcesom. Sukces notabene
nie należy tylko do osób, które „przecinały wstęgę”.
To również efekt pracy poprzednich rad. Wiemy
chyba wszyscy, jak duży udział ma w tym sukcesie
burmistrz Kaczmarek.
Spodziewał się Pan, że obejmie funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej?
Nie spodziewałem się takiej decyzji radnych. Jest to
dla mnie ogromny kredyt zaufania. Sama propozycja
była dla mnie trochę zaskakująca. Szukałem nawet
powodów, dla których radni chcieliby, abym to ja
objął stanowisko przewodniczącego. Jest naprawdę
wielu dobrych kandydatów. Kiedy już opadły
emocje, zrozumiałem, że może to efekt różnych
działań integracyjnych i społecznych. Być może
jawię się jako osoba, która bardziej łączy niż dzieli.
Cieszę się ogromnie, bo jest to dla mnie niesamowite
wyróżnienie. Cztery lata byłem radnym, członkiem
Komisji Społecznej, której przewodniczącym do dnia
dzisiejszego jest Tomasz Wójcik. W komisji obecna
też była między innymi pani Krystyna Kowalczyk.
Kolejne cztery lata przewodniczyłem Komisji
Uzdrowiskowej. Wiele się przez ten czas nauczyłem.
Dla mnie bycie przewodniczącym to ogromna
radość, że osiem lat spędzone tutaj zaowocowały
dalszą współpracą.
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Grupa radnych uznała Pana za osobę godną
zaufania, być może też autorytet.
Tu nie chodzi o autorytet, ale raczej o to, że z reguły
nie jestem człowiekiem konfliktowym. Należę do
grona osób, które mogą pomóc się zorganizować.
W takim też tonie moją osobę zarekomendował radny
Tomasz Wójcik.
Zauważył Pan pewne elementy w zakresie
funkcjonowania Rady Miejskiej, które wymagałyby
zmian?
Bardzo szanuję wcześniejszą pracę pana Janusza
Kosmalskiego. Na stanowisku przewodniczącego jawił
się jako osoba spokojna, pozytywna i integrująca ludzi.
Przez osiem lat współpracy nie dostrzegłem z jego
strony żadnych złośliwości pod adresem kogokolwiek.
Uważam, że Uniejów nie potrzebuje rewolucji
w zakresie organizacji pracy Rady. Zmieniły się jednak
przepisy dotyczące organizowanych sesji. Najbardziej
„widoczną” zmianą jest na przykład nagrywanie
i udostępnianie obrad z sesji w Internecie.
Jak zapowiada się współpraca z nowo wybranymi
radnymi?
Dwunastu radnych pracowało w poprzedniej
kadencji. Do grona Rady dołączyło troje nowych:

arch. UM Uniejów
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Mirosław Madajski
przewodniczy sesji Rady Miejskiej w 2018 roku
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z Uniejowa, Ostrowska oraz z obszaru Pęgowa
i Rożniatowa. Myślę, że w Radzie każdy ma ważną
rolę do spełnienia. Jeśli ktoś zostaje radnym,
w moim odczuciu powinien szukać współpracy
z pozostałymi. Bardzo wierzę w rozsądny dialog
wszystkich wybranych radnych. Chociażby po to,
aby lepiej zrozumieć problemy i szanse dla Uniejowa.
Musimy być gotowi do podejmowania decyzji często
bardzo trudnych i odpowiedzialnych. Mocno wierzę,
że taka będzie nasza piętnastka. Uniejów odkrył
w sobie potencjał, a nowe pomysły pojawiać się
będą w drodze rozwoju. Musimy być na to gotowi.
Jak pogodzi Pan muzykowanie z pracą na
stanowisku Przewodniczącego Rady Miejskiej?
Zgadzając się na rolę przewodniczącego wiedziałem,
że wiąże się z tym ogromna dyspozycyjność. Dopóki
będzie mi to dane, gotów jestem dla dobra Uniejowa
poświęcić swój czas. Ostatnio gram głównie przy
okazji realizacji projektów integracyjnych. Dołożę
wszelkich starań, aby w Uniejowie kontynuowane
były projekty integracyjno-artystyczne. Każdy
koncert, każde działanie integracyjne daje nowe
możliwości, nowe kontakty, otwierają się też nowe
furtki. Tak dla Uniejowa, jak i dla dzieci i muzyków
uczestniczących w corocznych przedsięwzięciach.
W moim odczuciu są to naprawdę wartościowe
sprawy. Wystarczy spojrzeć na koncerty, które
odbyły się do tej pory, jak ogromna była publiczność
na występie Jana Trebuni – Tutki, Moniki Kuszyńskiej
czy Mietka Szcześniaka. Jest to najprawdziwsza
publiczność. Tam są rodzice występujących dzieci,
opiekunowie, najbliżsi. Oni widzą sens integracji,
cieszą się, że ich pociechy czynnie uczestniczą
w tak dużym wydarzeniu. Koncerty to zasługa wielu
ludzi i instytucji. Ja jestem w tej grupie jedynie małą
iskierką.
Myślę, że rodziców cieszy przede wszystkim
fakt, że ich dzieci odkrywają w sobie muzyczny
potencjał. Rozwijają umiejętności wokalne podczas
występów z tak ważnymi artystami polskiej sceny
muzycznej.
Być może dzieci uczestniczące w tych projektach
nie będą nigdy artystami, być może los wybierze dla
nich zupełnie inną drogę, natomiast zawsze będą szły
przez życie ze świadomością aktywnego uczestnictwa

w tak dużym przedsięwzięciu. W ostatnim projekcie pt.
„Splątani miłością do muzyki” uczestniczyli beneficjenci
z trzech gmin: z Uniejowa, Wartkowic i Zadzimia.
Bardzo możliwe, że dzieci z sąsiednich gmin kiedyś
będą ze sobą współpracować. My, dorośli, często nie
potrafimy współdziałać, a one będą już wiedziały, jak
to robić. Być może już nie w sferze artystycznej, być
może politycznej, ale będą wiedziały, jak rozmawiać,
aby wspólnie dokonywać rzeczy ważnych i pięknych.
Tak sądzę. Wierzę w te dzieciaki.
Jak to się stało, że zaangażował się Pan w pomoc
osobom niepełnosprawnym?
Odpowiedź jest prosta - z racji zawodu. Od 2001
roku pracuję w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Czepowie. Na początku placówka prowadzona była
przez stowarzyszenie, obecnie opiekuje się nią powiat
poddębicki. Pracując tam jako muzykoterapeuta,
dostrzegłem przestrzeń dla różnych działań
integracyjnych. Podpatrywałem, moim zdaniem,
najlepszych animatorów: p. Krzysztofa Cwynara
w Łodzi, p. Annę Dymną w Krakowie. Przyglądałem
się temu, co oni organizują, jak to robią, z kim
współpracują. Marzyłem, aby przenieść to na grunt
uniejowski. W pracy udało mi się w taki sposób
zmotywować uczestników, że zaczęli pisać teksty,
scenariusze, udało się stworzyć energię, która
sprawiła, że założyli zespół wokalny. Sami. A skoro
powstały teksty, skoro pojawił się zespół wokalny,
to nie pozostało nic innego, jak skomponować
muzykę i „wyprodukować płytę”. Prawdziwie autorską
płytę. To był rok ... chyba 2003. Płyta nosiła tytuł
„Myśli uparte”, a przy jej realizacji pomagał mi Tomek
Brudkowski. Płyta była pełna niedoskonałości
tekstowych i muzycznych, ale nie wprowadzaliśmy
do niej żadnych większych poprawek. To miała być
pierwsza prawdziwa płyta i taka była. Dała nam
ogromną wiarę, że podążamy we właściwym kierunku
i tak naprawdę wszystko przed nami. Pamiętam, że
dzięki tym autorskim kompozycjom poznałem właśnie
p. Krzysztofa Cwynara. Wielokrotnie zapraszał nasz
zespół do udziału we wspólnych występach. W taki
sposób nawiązaliśmy współpracę. To dało impuls
do kolejnych przedsięwzięć z udziałem dzieci i osób
niepełnosprawnych.
Okazuje się, że mamy tutaj do czynienia
z powołaniem społecznikowskim.
Wiele rzeczy działo się wtedy w ramach pracy.
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Nie przypisywałbym sobie żadnych zasług. Uważam,
że wszelkie inicjatywy były moim obowiązkiem
zawodowym. Po jakimś czasie, owszem, trzeba
było wyjść już poza ramy pracy. Chciałem robić
coś więcej. Zacząłem szukać różnych wspólnych
działań. Pamiętam w 2005 roku, kiedy placówką
w Czepowie opiekowało się Stowarzyszenie Integracji Zorza, zorganizowaliśmy tzw. Koncerty
Pastorałkowe. Nie pamiętam dokładnie, w jaki
sposób ten pomysł się narodził, natomiast był to
pierwszy projekt integracyjny, w który zaangażowane
były dzieci ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie oraz
niepełnosprawni uczestnicy z Czepowa. Wyszukałem
wiele pięknych, lecz mało znanych pastorałek,
wspólnie z Łukaszem Mosiaginem i Marcinem Jaśkiewiczem przygotowaliśmy aranżacje. Grupa najpierw wystąpiła w uniejowskiej kolegiacie, potem
w Starostwie Powiatowym w Poddębicach, a później
nawet w ... Licheniu. Pan Krzysztof Cwynar zgodził
się na udział swoich kilku fantastycznych wokalistów.
Tak się zaczęła uniejowska artystyczna integracja.
Potem były odwiedziny w Krakowie w Fundacji Anny
Dymnej i pierwsza rozmowa „oko w oko” z Panią
Anią, rozmowa z grupą Raz Dwa Trzy w Łodzi w 2014
roku... Ta przygoda artystyczno-integracyjna trwa do
dziś, z czego bardzo się cieszę.
Jakie cele będą Panu szczególnie przyświecały
podczas obecnej kadencji?
Wierzę, że w tej kadencji uda się zrealizować
zaplanowane inwestycje, poprawić stan dróg,
szczególnie powiatowych, rozbudować parkingi.
Uważam, że jest ogromna szansa, aby poprawić
relacje z powiatem poddębickim. Istotne jest też,
by przewodniczący wraz z radnymi nie zamykał się
na słowa mieszkańców. Nawet jeśli będą to słowa
niesprawiedliwe, które będą ranić, powinniśmy się
w nie wsłuchiwać, aby móc wyciągać konstruktywne
wnioski. To, co warto w gminie pielęgnować, to
zrównoważony rozwój
społeczno-gospodarczy.
To się w Uniejowie dzieje. Obok powstających
inwestycji mamy w gminie fantastycznych mieszkańców, animatorów, społeczników. Wystarczy
spojrzeć na działania różnych stowarzyszeń, np.:
Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”, Uniejowskie
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych,
Parafialne Stowarzyszenie Spycimierskie Boże Ciało.
Jestem pełen podziwu dla Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, działań seniorów, którzy skutecznie dbają
o sprawność intelektualną i fizyczną. Dzieje się tak
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arch. Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni
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Mirosław Madajski na warsztatach wokalno-instrumentalnych
przygotowujących dzieci i młodzież do koncertów w ramach projektu
„Splątani miłością do muzyki” w 2018 roku

dzięki odpowiednio stworzonym warunkom i to
daje ogromną motywację wielu ludziom. Uważam,
że zadaniem Rady jest o to dbać. Nie możemy przechodzić obojętnie obok takich inicjatyw, szczególnie
tych, w których udział biorą dzieci. Obecne maluchy
przecież kiedyś będą decydowały o losach naszej
małej ojczyzny.
Co najbardziej zachęca do integracji i współpracy
lokalnych działaczy?
Nic tak nie integruje ludzi, jak wspólna praca, wspólny cel, ale też wspólnota i miejsce. Tego nauczyłem
się przez lata pracy zawodowej i społecznej.
Warto więc skupić się na tworzeniu warunków do
wzajemnej współpracy i wzajemnego zrozumienia.
Myślę, że to nie poglądy budują trwałe więzi. To nie
jest coś, co jest w stanie zintegrować. Nasze wartości
dojrzewają, zmieniają się pod wpływem czasu, czy
też doświadczeń, dlatego uważam, że polityczne
więzi nie są trwałe. Wątpię w ich szczerość i prawdziwość. W Uniejowie to społeczność buduje więź.
To Uniejów zachęca zarówno do integracji, jak
i współpracy.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę wielu
sukcesów i dobrych wyborów w obecnej kadencji!

>>>
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Szanowni Czytelnicy,
Przed nami kolejny rok pełen wyzwań, inicjatyw i wydarzeń, o których będziemy Państwa informowali na
bieżąco w sześciu tegorocznych wydaniach „Uniejowskich Stron”.
W niniejszym numerze przedstawiamy rozmowę z nowym Przewodniczącym Rady Miejskiej w Uniejowie –
Panem Mirosławem Madajskim oraz prezentujemy rozbudowujący się nieustannie, największy na terenie gminy,
Zakład K-Flex Polska Spółka z o.o. w Wieleninie-Kolonii.
Tradycyjnie, najwięcej informacji o realizowanych i zaplanowanych inwestycjach przeczytacie Państwo w „Z prac
Samorządu” Burmistrza Uniejowa, ale również w oddzielnych artykułach zatytułowanych: „Rozbudowa basenów
solankowych w pełni” i „Trwają prace w uniejowskim parku”.
Wiele cennych informacji uzyskacie, Drodzy Mieszkańcy, z artykułów: „Nabór wniosków w programie Czyste
Powietrze” (dofinansowanie termomodernizacji budynków mieszkalnych), „Karty zniżkowe dla mieszkańców
przedłużone” (przedłużenie ważności kart zniżkowych do kompleksu „Termy Uniejów”), „Monografia Uniejów
i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki” (możliwość zakupu nowej monografii), „Medal za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie (50-lecie)” (uhonorowanie małżeństw obchodzących 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego),
„Wybory sołeckie w gminie Uniejów (powołanie przedstawicieli sołectw i rad sołeckich), „Walne Zebrania
Sprawozdawcze OSP” (m.in. sprawozdania z działalności straży, zmiany w zarządach kilku jednostek).
W tym wydaniu otrzymacie Państwo sporą dawkę informacji o wydarzeniach religijnych i kulturalnych: wspólne
kolędowanie ulicami Uniejowa i Wilamowa z Orszakiem Trzech Króli, Strażacki Mikołaj w Rożniatowie, lirycznomuzyczny wieczór autorski uniejowskiej poetki - Joanny Wicherkiewicz, finałowy koncert „Splątanych miłością do
muzyki” i rozmowa z Dariuszem Malejonkiem - założycielem i liderem Maleo Reggae Rockers, międzypokoleniowe
spotkanie „Od przedszkola do seniora” w Spycimierzu, czy Turniej Wsi Gminy Uniejów w Wilamowie.
Z początkiem roku wspieraliśmy, podobnie jak w latach ubiegłych, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
i zebraliśmy, dzięki mieszkańcom i turystom, kwotę ponad 22 tys. zł. A na boiskach piłkarskich gościliśmy drużyny
piłkarskie Widzewa Łódź, czy Ruchu Chorzów.
O sukcesach i aktywności uczniów naszej gminy dowiecie się Państwo z artykułów dostarczonych przez
placówki oświatowe oraz miejską bibliotekę.
Miłej lektury!

Karty zniżkowe dla mieszkańców przedłużone
Informujemy, że karty uprawniające do 50% zniżki
na korzystanie z kompleksu „Termy Uniejów”, wydane
mieszkańcom miasta i gminy Uniejów, którzy złożyli
deklaracje za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i uiszczają regularnie opłaty za wywóz nieczystości,
zostały automatycznie przedłużone do końca roku.
Karty są przedłużone w systemie i nie ma potrzeby
ich wymiany. Pozostałe warunki promocji (okresy,
w których zniżka obowiązuje, liczba osób uprawnionych
do korzystania z karty etc.) pozostają bez zmian.

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

www.facebook.com/uniejow
gazeta.us@uniejow.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
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Liryczno-muzyczny wieczór autorski
Joanny Wicherkiewicz

Spis treści
2.
5.
8.
13.
13.
14.
15.
15.
18.
20.
21.
22.
22.
23.

Rozmowa z Mirosławem Madajskim - Przewodniczącym
Rady Miejskiej w Uniejowie – Dominika Rospara
Karty zniżkowe dla mieszkańców przedłużone
Z prac Samorządu – Józef Kaczmarek
Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie
– Mirosław Madajski
Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50-lecie)
– Anna Kowalska
Rozbudowa basenów solankowych w pełni
– Agnieszka Owczarek
Trwają prace w uniejowskim parku
– Agnieszka Owczarek
Wybory sołeckie w gminie Uniejów – Urszula Łukasik
Walne Zebrania Sprawozdawcze OSP –
Aleksandra Zielonka
Podsumowanie roczne działalności Spółki Wodnej
– Agnieszka Owczarek
Monografia Uniejów i region spycimiersko-uniejowski
poprzez wieki – Urszula Urbaniak
Burmistrz Miasta Uniejów zachęca do adopcji zwierząt
– Anna Pająk-Kowalska
Nabór wniosków w programie Czyste Powietrze
– Michał Łuczak
Uniejów tam był – Paweł Wroniszewski
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23. Wieści z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie
– Wioletta Gralka, Małgorzata Kaźmierczak, Karolina
Bednarek, Ewa Urbaniak
25. Spycimierz w zimowej szacie – Paulina Jaśkiewicz
27. Co słychać w Szkole Podstawowej im. Bohaterów 		
Września 1939 r. w Uniejowie? – Elżbieta Bartnik,
Agnieszka Krzesłowska, Małgorzata Antoniak,
Magdalena Derlacz, Anna Bugajak, Joanna 		
Wójcik, Katarzyna Pruchlat, Jolanta Wieczorek,
Urszula Świerczyńska, Joanna Pawlak, Agnieszka Pajor,
Karolina Marosik, Anna Komodzińska, Lidia Zaradzka,
Dorota Bamberska, Agnieszka Owczarek, Teresa
Gadzinowska, Joanna Wicherkiewicz
36. Wieści szkole z Wielenina – Daniela Kwiatosińska,
Magdalena Andrysiewicz, Beata Maciejewska
38. Zima w Szkole Podstawowej w Wilamowie
– Sylwia Wrąbel, Wioleta Pietrzykowska,
Wiesława Pajor, Magdalena Pajor, Izabela Wojtczak,
Joanna Binkiewicz
42. Zakończył się projekt „Splątani miłością do muzyki”
– Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni
44. Bohaterski buntownik z gitarą - rozmowa z Dariuszem
“Maleo” Malejonkiem – Dominika Rospara
47. Wspólnie kolędowaliśmy z Orszakiem Trzech Króli
– Agnieszka Owczarek, Maciej Bartosiak
48. Po raz 27. w gminie Uniejów zagrała Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy - M-GOK w Uniejowie
49. Dzień Kubusia Puchatka w bibliotece
– Sylwia Szymańska
49. Strażacki Mikołaj odwiedził Rożniatów
– Aleksandra Zielonka
50. Wielenin na podium Gminnego Turnieju Wsi
- M-GOK w Uniejowie
51. Liryczno-muzyczny wieczór autorski Joanny 		
Wicherkiewicz – Agnieszka Owczarek
52. Międzypokoleniowe spotkanie w Spycimierzu
– Aleksandra Zielonka
53. Kalejdoskop Sportowy – Szymon Bugajak
54. Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński
58. Święty Mikołaj na motocyklu – Ryszard Troczyński
58. Zimowe piłkarskie zgrupowania w Uniejowie
– Maciej Bartosiak
59. Komiks Polipowska&Wroniszewski

/63/ 28 89 787

Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy skład i opracowanie graficzne, Marta Pokorska, Ryszard Troczyński.
Magdalena Andrysiewicz, Małgorzata Antoniak, Dorota Bamberska, Elżbieta Bartnik, Maciej Bartosiak, Karolina Bednarek, Joanna Binkiewicz, Anna Bugajak, Szymon Bugajak,
Magdalena Derlacz, Teresa Gadzinowska, Wioletta Gralka, Paulina Jaśkiewicz, Józef Kaczmarek, Małgorzata Kaźmierczak, Anna Komodzińska, Anna Kowalska, Agnieszka Krzesłowska,
Daniela Kwiatosińska, Michał Łuczak, Urszula Łukasik, Beata Maciejewska, Mirosław Madajski, Karolina Marosik, Agnieszka Owczarek, Anna Pająk-Kowalska, Agnieszka Pajor,
Magdalena Pajor, Wiesława Pajor, Joanna Pawlak, Wioleta Pietrzykowska, Julita Polipowska, Katarzyna Pruchlat, Dominika Rospara, Sylwia Szymańska, Urszula Świerczyńska, Ewa
Urbaniak, Urszula Urbaniak, Joanna Wicherkiewicz, Jolanta Wieczorek, Izabela Wojtczak, Joanna Wójcik, Sylwia Wrąbel, Paweł Wroniszewski, Lidia Zaradzka, Aleksandra Zielonka,
M-GOK w Uniejowie, Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni.
Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.
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Z prac Samorządu

Józef Kaczmarek

styczeń - luty 2019

W dalszym ciągu realizowane są roboty budowlane
dotyczące uzbrojenia terenu przeznaczonego pod
budowę drogi wewnętrznej ulicy Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa oraz prowadzone są prace
w kierunku budowy ronda na skrzyżowaniu wspomnianej wyżej ulicy i drogi gminnej ze Spycimierza
z drogą krajową nr 72 (z Uniejowa w kierunku Turku).
W ramach inwestycji, która powinna zostać zrealizowana przed końcem czerwca 2019 r., planowana
jest budowa ledowego oświetlenia drogowego wzdłuż
DK72, na odcinku od mostu w kierunku Turku oraz
równolegle do nowej ulicy.
Zarząd WFOŚiGW w Łodzi przyznał dotację
w wysokości 90 000,00 zł i pożyczkę w wysokości
210 000,00 zł na realizację w/w zadania, realizowanego
pod nazwą: „Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w gminie Uniejów”.
Na terenie przed kompleksem termalno-basenowym „Termy Uniejów” cały czas prowadzone są
roboty ziemne polegające na rozbudowie basenów
termalnych o nowe niecki zewnętrzne.
W związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę
przedszkola integracyjnego, prowadzone są uzgodnienia dot. dokumentacji wykonawczej, doboru detali
i opracowania wizualizacji. Celem przedsięwzięcia,
realizowanego ze wsparciem środkami unijnymi
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego, jest wzrost dostępności do
edukacji przedszkolnej w gminie Uniejów.
Rozstrzygnięty został trzeci przetarg na roboty
budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa skweru
przy ul. Targowej i ul. I. Bojakowskiej w Uniejowie”.
W postępowaniu zostały złożone dwie oferty:
pierwsza przez Firmę Budowlaną „CEGBUD” (Chlebów
48, 62-700 Turek) na kwotę 982 421,02 zł brutto;
druga na niższą kwotę, wybrana w postępowaniu
przetargowym, przez Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe Mariusz Forfecki (ul. Gojawiczyńskiej
8, 95-100 Zgierz) na kwotę 749 999,99 zł brutto.
W pierwszym przetargu wpłynęła oferta na 1,5 mln
zł, przekraczająca znacznie kwotę, która została
przeznaczona na realizację zamówienia.
Zakończyliśmy nabór ofert na dostawę wyposażenia

wnętrza budynku dawnej plebanii, która będzie
nową siedzibą Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Uniejowie. Wpłynęło 5 ofert i obecnie jesteśmy na
etapie ich weryfikacji.
Złożyliśmy wniosek do gruntów rolnych na utwardzenie drogi przy Zagrodzie Młynarskiej.
Pracujemy nad realizacją zadania pn. „Kształtowanie
przestrzeni publicznej w gminie Uniejów w miejscowościach: Spycimierz, Uniejów i Wilamów” na kwotę
ok. 3 mln zł, dofinansowanego z Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich Województwa Łódzkiego w wysokości 1,5 mln. W ramach zadnia zostanie uporządkowane
otoczenie kolegiaty w Uniejowie i kościoła parafialnego
w Wilamowie, a także zrealizowany trzeci etap „Budowy
Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu”.
Kolejny raz ogłosiliśmy przetarg, tym razem
z mniejszym zakresem zadań, na roboty budowlane
pn. „Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie”. Również w tym postepowaniu nie udało się
wyłonić wykonawcy, ponieważ dwie złożone oferty –
pierwsza przez P.P.H.U. „MISZBUD” Jarosław Miszczak
(Przybyłów 4, 62-600 Koło) na kwotę 4 033 750, 51 zł
brutto i druga, korzystniejsza, przez MK STELLA Konrad
Marek (ul. Południowa 37, 62-600 Koło) na kwotę
3 333 333,33 zł brutto – znacznie przekroczyły budżet
przeznaczony na realizację inwestycji.
Trwają roboty budowlane w parku, w ramach inwestycji pn. „Przeciwdziałanie degradacji środowiska
na terenie Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację
infrastruktury turystycznej”. Wykonawcą robót jest
konsorcjum firm z Uniejowa: PPHU „EKOINŻBUD” Piotr
Peraj i FHU Instal Bogdan Wieczorek. Wartość robót
to 3 159 147,95 zł. W ramach prac zostaną wykonane
roboty budowlane w parku, które polegają na: remoncie
układu komunikacyjnego, wykonaniu pergoli i trejaży
z ławkami, obsadzonych pnączami; montażu elementów małej architektury, takich jak: ławki, kosze, tablice
i stojaki do rowerów; zagospodarowaniu fragmentu
starorzecza, przebudowie wewnętrznej instalacji
oświetleniowej, wykonaniu nasadzeń roślinnych i pielęgnacji. Termin realizacji zadania zaplanowany jest do
30.04.2020 r.
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Na terenie gminy trwają roboty ziemne mające
na celu rozbudowę i modernizację sieci wodnokanalizacyjnej. W związku z tymi pracami na drogach
występują czasowe utrudnienia w ruchu. Przepraszamy
za niedogodności, apelując jednocześnie o ostrożną
jazdę oraz korzystanie – w miarę możliwości – z objazdów wytyczonych przez drogowców.
Realizujemy projekt pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego
poprzez działania prowadzone w zakresie promocji
gospodarczej regionu przez gminę Uniejów”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt
ten ma na celu promowanie regionu, w tym również
lokalnych przedsiębiorców podczas odbywających
się misji gospodarczych oraz dzięki uczestnictwu
w targach krajowych, jak i zagranicznych (w lutym
uczestniczyliśmy w targach turystycznych Tour Salon
w Poznaniu i BIT w Mediolanie).
Uregulowaliśmy stan prawny nieruchomości położonej w Uniejowie przy ul. Juliusza Słowackiego
o powierzchni 591m2 i ul. bł. Bogumiła o powierzchni
236 m2.
Z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania
wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe zostaje z mocy prawa przekształcone
w prawo własności. Przekształcenie jest odpłatne.
Osoby, które stały się z mocy prawa właścicielami
gruntów będą zobowiązane do uiszczania na rzecz
dotychczasowego właściciela corocznej opłaty przez
okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Wysokość
opłaty rocznej za przekształcenie będzie odpowiadała
wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste,
obowiązującej w dniu przekształcenia. Dotychczasowi
użytkownicy wieczyści otrzymają w 2019 roku
zaświadczenia potwierdzające fakt przekształcenia
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Zaświadczenie jednocześnie określi zasady wnoszenia
opłaty przekształceniowej. Przekształceniu będą
podlegać jedynie nieruchomości zabudowane na cele
mieszkaniowe, tj. budynkami jednorodzinnymi lub
wielorodzinnymi. W pozostałych przypadkach prawo
użytkowania wieczystego nie ulega przekształceniu
w prawo własności.
Podpisaliśmy umowę na dofinansowanie budowy,
przebudowy i modernizacji oświetlenia publicznego
w Uniejowie, tj. oświetlenie kolegiaty i otoczenia –
zaprojektowanie i budowa dynamicznej iluminacji
oraz oświetlenia użytkowego dla zabytkowych
obiektów, kolegiaty, muru oraz dzwonnicy – 95
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punktów świetlnych; oświetlenie mostu i otoczenia
– zaprojektowanie i budowa dynamicznej iluminacji
mostu nad rzeką Wartą w Uniejowie – 110 nowych
punktów świetlnych; oświetlenie ulic na terenie miasta
– zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulic i rynku na
terenie miasta Uniejów: ul. bł. Bogumiła, Kilińskiego,
Turecka, Ogrodowa, Dąbska, Rynek - ulice wokół parku
z pomnikiem, Przechodnia, Kościelnicka (od ul. Tureckiej
do ul. Ireny Bojakowskiej), Spacerowa, Reymonta (od ul.
Kościelnickiej do ul. Targowej) – 104 nowych punktów
świetlnych, 15 zmodernizowanych; oświetlenie zamku
i otoczenia – zaprojektowanie i budowa dynamicznej
iluminacji oraz oświetlenia użytkowego dla Zespołu
Zamkowo-Parkowego w Uniejowie – 206 nowych
punktów świetlnych. Realizacja inwestycji została
dofinansowana kwotą 2 874 919,66 zł z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji inwestycji
wyniesie 4 160 177,91 zł.
Została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim
w Łodzi na budowę pasywnego budynku Urzędu
Miasta w Uniejowie zgodnie z koncepcją projektowania
uniwersalnego. Budynek dostosowany będzie do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
i intelektualnymi. W budynku zostaną zastosowane
nowoczesne rozwiązania wykorzystujące odnawialne
źródła energii cieplnej i elektrycznej, co sprzyjać
będzie zwiększeniu efektywności energetycznej
oraz zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych do
atmosfery. Realizacja projektu będzie promować
efektywne wykorzystanie i oszczędzanie zasobów
surowców energetycznych w województwie łódzkim.
Projekt otrzymał dofinansowanie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 na kwotę prawie 14 mln zł.
Dofinansowanie projektu na fotowoltaikę pn.:
„Poprawa efektywności energetycznej oraz jakości
powietrza poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł
energii w gminie Uniejów”, złożonego przez gminę
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, jest na
etapie oceny formalnej.
Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zabranymi
z terenu gminy Uniejów będzie sprawował w tym roku
Gabinet Weterynaryjny Lek. Wet. Andżeliki Barczak
Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Psia Ostoja”, ul.
Szkolna 14, Pieczyska, 98-400 Wieruszów. Zwierzęta
przebywające w schronisku objęte są nadzorem
weterynaryjnym, zaszczepione przeciwko chorobom
zakaźnym, odrobaczone, wysterylizowane oraz
zaczipowane. Wszystkie osoby zainteresowane adopcją
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bezdomnych zwierząt uzyskają informacje kontaktując
się z pracownikiem Urzędu Miasta w Uniejowie
pod numerem tel. 63 288 97 49 i na stronie www.
psiaostoja.pl
Od 15 do 21 stycznia we wszystkich 30 sołectwach
gminy Uniejów odbywały się wybory sołeckie.
Zmiana sołtysów nastąpiła w: Brzezinach, Czekaju,
Górach, Hipolitowie, Felicjanowie, Ostrowsku. Wieleninie i Wieleninie Kolonii. W 9 sołectwach w ciągu
najbliższych pięciu lat funkcję sołtysa pełnić będą
kobiety, a w 21 mężczyźni. Gratuluję i życzę samych
sukcesów, wytrwałości w dążeniu do realizacji
planowanych i oczekiwanych przez miejscową społeczność zadań i wyzwań.
Od 21 stycznia wznowiony został nabór wniosków
w programie Czyste Powietrze. Realizację programu
zaplanowano na dziesięć lat. Celem programu jest
m.in. zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza
poprzez likwidację przestarzałych źródeł ciepła
i poprawę efektywności energetycznej jednorodzinnych
budynków mieszkalnych. Wniosek można pobrać
i złożyć w punkcie obsługi zlokalizowanym w budynku
Ośrodka Zdrowia w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,
II piętro, pok. 38.
Od 1 lutego 2019 r. obowiązują nowe stawki za
odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
które aktualnie wynoszą odpowiednio 12,00 zł
miesięcznie od osoby w przypadku segregacji odpadów
oraz 23,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku braku
segregacji odpadów. Odbiorem odpadów komunalnych
w bieżącym roku zajmuje się konsorcjum firm: Zakład
Usług Komunalnych „Eko-Gab” oraz Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”.
Również od 1 lutego wszyscy pacjenci wymagający
pilnej pomocy stomatologicznej, także w nocy i w dni
wolne od pracy, mogą zgłaszać się do przychodni
Hollywood Smile w Turku, ul. Armii Krajowej 1 (tel.
731 009 974 lub 535 757 575). Pomoc doraźna dla
osób ubezpieczonych jest bezpłatna.
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, w ramach
projektu „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, przygotowuje do
druku ok. 800-stronicową monografię „Uniejów
i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki”.
Dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł oraz
wkład własny w kwocie 20.400 zł w całości zostały
przeznaczone na opracowanie tekstów naukowych do
publikacji. Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa prowadzi

zbiórkę przedpłat w kwocie 50 zł na poczet wydruku
monografii. Przyjmowane są także darowizny na jej
realizację, przy czym każdy darczyńca przekazujący
minimum 100 zł darowizny, otrzyma 1 egzemplarz
monografii gratis.

Wydarzenia kulturalne i sportowe:
6 stycznia ulicami Uniejowa i Wilamowa przeszły
barwne Orszaki Trzech Króli. Pierwszy wyruszył spod
uniejowskiego Zamku do Kolegiaty Wniebowzięcia
NMP w Uniejowie, gdzie odbyła się uroczysta Msza
Święta. Drugi korowód wymaszerował spod groty
przed kościołem w Wilamowie i powędrował ulicami
miejscowości. W przedsięwzięciu wzięli udział licznie
przybyli mieszkańcy w jasełkowych przebraniach,
z koronami, berłami i chorągwiami.
Tego samego dnia dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Spycimierzu zaprezentowały parafianom
uczestniczącym we mszy św. w kościele w Spycimierzu
scenkę z narodzin Jezusa. W jasełkach brały udział
wszystkie dzieci ze spycimierskiej szkoły.
8 stycznia w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
w Łodzi odbyła się uroczysta gala, podczas której
nagrodzono laureatów plebiscytu „Nauczyciel na Medal
2018”. Plebiscyt miał na celu wyłonienie i wyróżnienie
najbardziej charyzmatycznych oraz pełnych pasji i zapału
nauczycieli oraz najlepszych placówek oświatowych
w województwie łódzkim. W gronie wyróżnionych
nauczycieli znalazła się uniejowianka Beata Pokorska,
która zajęła I miejsce w powiecie poddębickim,
w kategorii „Nauczyciel szkół ponadpodstawowych”.
Gratuluję!
10 stycznia w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie miał
miejsce bal karnawałowy. Podczas imprezy Mikołaj
rozdał dzieciom prezenty. Przedszkolaki tańczyły, brały
udział w grach i konkursach.
12 stycznia w strażnicy OSP w Wilamowie odbyły się
jasełka dedykowane babciom i dziadkom. Uroczystość
przygotowali uczniowie klas I-IV. Aktorzy zgodnie
z tradycją wcielili się w role Maryi, Józefa, aniołów,
pasterzy, królów, ale na scenie pojawiły się także postacie
z bajek, które narodzonemu Dzieciątku przynosiły
pokłony i dary, a zgromadzonej na sali publiczności
przesłania miłości, wiary, ofiarności.
Również 12 stycznia miało miejsce otwarcie
sezonu zimowego na Kompleksie Boisk Sportowych
im. Włodzimierza Smolarka. W tym dniu odbyło się

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow

spotkanie sparingowe pomiędzy żeńskimi drużynami
Medyk Konin oraz MFA Žalgiris Wilno. W sparingu
zwyciężyły koninianki, pokonując rywalki aż 8:0.
Uniejów również w tym roku przyłączył się do akcji
i zagrał 13 stycznia z WOŚP dla najmłodszych. Sztab
miał swoją siedzibę w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Uniejowie. Wolontariusze Gminnego Sztabu
zbierali od rana pieniądze do puszek na terenie całej
gminy. Od godziny 18-tej w siedzibie sztabu odbyły
się pokazy i występy oraz otwarta aukcja gadżetów
WOŚP.
13 stycznia grupa 6-latków z Miejskiego Przedszkola
w Uniejowie przedstawiła w tutejszej kolegiacie
jasełka. Dzieci odegrały scenki z Narodzenia Pańskiego, prezentując swoje talenty aktorskie i wokalne.
Były piękne kolędy i pastorałki oraz tańce aniołów
i pasterzy.
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hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Uniejowie.
Wśród wielu mocnych ekip swoje siły sprawdziła
również drużyna Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego
Smolarka. Ostatecznie zwycięzcami cyklu turniejów
zostali: 1. Akademia Piotra Reissa Kalisz, 2. Górnik
Łęczyca, 3. TALENT Burzenin, 4. DAF Dąbie, 5. AP
Namysłów, 6. Mazovia Tomaszów Mazowiecki, 7. NER
Poddębice, 8. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego
Smolarka, 9. ORANJE Konin, 10. METALOWIEC Łódź.
20 stycznia kompleks termalno-basenowy w Uniejowie
stał się sceną do wejść pogodowych w ramach programu
,,Pytanie na śniadanie” TVP 2. Prezenterka Agnieszka
Dziekan, podczas kilku wejść transmitowanych na
żywo, korzystając z kąpieli i bogactwa właściwości wód
termalnych, przekazywała do studia TVP informacje
dotyczące najbliższej prognozy pogody.

Dzieci z Prywatnego Przedszkola w Uniejowie
obchodziły 17 stycznia Dzień Kubusia Puchatka.
Swojego ulubionego bohatera przedszkolaki szukały
w bibliotece miejskiej, gdzie Kubuś i Tygrysek
przeczytali im fragmenty książek o swoich przygodach.
Dzieci wykonały prace plastyczne z wizerunkiem
Misia, a na koniec poczęstowały się słodkim miodem.

23 stycznia, dzieci z Miejskiego Przedszkola
w Uniejowie uczestniczyły w imprezie Orlen Przedszkoliada Tour 2019, która odbyła się w hali sportowej
ZSP w Poddębicach. Podczas spotkania przedszkolaki
aktywnie uczestniczyły w różnych zadaniach – rysowały, grały w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i piłkę
ręczną. Na koniec uczestnikom wręczono dyplomy,
medale oraz upominki.

Ochotnicza Straż Pożarna w Uniejowie odbyła 17
stycznia zebranie sprawozdawcze, podczas którego
dokonała podsumowania działań interwencyjnych
w 2018 r., uczestnictwa w licznych uroczystościach
patriotycznych i kościelnych oraz zabezpieczenia
imprez kulturalnych i sportowych. W trakcie zebrania
Prezydium Zarządu OSP Uniejów wręczyło Odznaki
„Za Wysługę Lat” tym członkom OSP, którzy wykazali
się co najmniej 5-letnią działalnością.

25 stycznia w Sali Rycerskiej Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich w Uniejowie odbyła się premiera
najnowszego tomiku poezji autorstwa Joanny
Wicherkiwicz pt. „Dysharmonie”. W spotkaniu wzięli
udział m.in. rodzina, przyjaciele oraz sympatycy
poezji pani Wicherkiewicz. Magdalena Koperska
z Wydawnictwa Anagram przeprowadziła z autorką
rozmowę o życiu i twórczości poetyckiej. Wybrane
wiersze prezentowała sama autorka oraz jej goście.

19 stycznia w remizie strażackiej w Rożniatowie
obchodzono Dzień Strażackiego Mikołaja oraz Dzień
Babci i Dziadka. Podczas uroczystości dzieci i młodzież
zaprezentowały krótką część artystyczną. Wśród
wykonywanych utworów znalazły się kolędy i utwory
o tematyce bożonarodzeniowej. Specjalnie dla babć
i dziadków młodzież odśpiewała również „100 lat”.
Ponadto panie Daniela Kozińska, Janina Łopacińska,
Bożena Antczak, Zofia Freus, Elżbieta Mikołajczyk
oraz Kazimiera Jaruga zostały wyróżnione brązowymi
odznakami „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Uniejów”.

28 stycznia w Sali Rycerskiej na Uniejowskim
Zamku instruktorzy ze Szkoły „Alfa i Omega” z Łodzi
przeprowadzili warsztaty z robotyki skierowane do
uczniów klas 1-3 oraz ich nauczycieli. Podczas spotkania
uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności
z kodowania i programowania. Dzieci przy pomocy
tabletów programowały i kodowały roboty, a następnie
wprowadzały je w ruch. Zajęcia odbyły się w ramach
projektu „Kod do przyszłości”, w którym Szkoła
Podstawowa w Uniejowie wzięła udział.

Czwarta edycja dorocznego cyklu Turniejów Halowej
Piłki Nożnej o Termalny Puchar Burmistrza Miasta
Uniejów (pod patronatem Ewy Pajor i Euzebiusza
Smolarka) rozpoczęła się 19 stycznia. Kolejne turnieje
odbyły się 20, 26 i 27 stycznia oraz 9 i 10 lutego na

Od 28 stycznia do 8 lutego zawodnicy Widzewa
Łódź szlifowali formę na murawie Kompleksu Boisk
Sportowych im. W. Smolarka w Uniejowie podczas
obozu sportowego. W czasie pobytu rozegrali dwa
mecze towarzyskie. 30 stycznia przeciwnikiem drużyny
z Łodzi była Polonia Warszawa (wynik meczu 3:1),
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a 6 lutego piłkarze Widzewa podjęli pierwszoligową
Wartę Poznań (wynik meczu 0:2).
30 stycznia uczniowie klas drugich ze Szkoły
Podstawowej w Uniejowie wystawili przedstawienie
jasełkowe, na które zaprosili swoich rodziców
i dziadków. Uroku inscenizacji dodały kolędy
i pastorałki, które napełniły wszystkich świąteczną
radością. Jasełka nawiązywały także do święta babć
i dziadków, którzy z radością słuchali wierszy i piosenek
płynących prosto z dziecięcych serduszek.
W dniach 1-3 lutego w Poznaniu miała miejsce 30.
edycja Targów Regionów i Produktów Turystycznych
TOUR SALON 2019. Przedstawiciele Uniejowskiego
Stowarzyszenia
Przedsiębiorców Turystycznych,
Instytutu Zdrowia Człowieka „Uzdrowisko Uniejów
Park”, „Term Uniejów” oraz Urzędu Miasta w Uniejowie
zachęcali gości do wizyty w naszym uzdrowisku.
2 lutego w strażnicy OSP Orzeszków odbyło
się walne zebranie sprawozdawcze. Omówiona
została działalność jednostki dotycząca inwestycji
zagospodarowania placu przy strażnicy oraz rozliczenia
pozyskanej na ten cel dotacji ze środków unijnych,
z puli Lokalnej Grupy Działania „PRYM”. Omówiono
sprawy związane z bieżącą działalnością jednostki
oraz dokonano zmian w składzie Zarządu. Nowym
Prezesem został Łukasz Warych, a Naczelnikiem –
Maciej Warych.
Również 2 lutego swoje zebranie odbyła jednostka
OSP Rożniatów. Jednostka pozyskała nowy sprzęt,
m.in. motopompę „TOHATSU 8/16” wraz z wężami
ssawnymi, sprzęt do ratownictwa, ponadto w strażnicy
zamontowano system zdalnego wywoływania
oraz uzupełniono stan umundurowania czynnych
ochotników. Zakupiono 2 płyty gazowe oraz naczynia
na wyposażenie kuchni w remizie oraz pozyskano
meble do urządzenia biura. Wykonane zostały prace na
terenie otaczającym strażnicę: taras z kostki brukowej
i balustradę przed wejściem do budynku, rozpoczęto
budowę nowego ogrodzenia prawej strony placu.
3 lutego walne zebranie odbyło się w Górach.
Do jednostki dołączyło pięcioro nowych członków.
Podczas zebrania podsumowano dotychczasową
działalność oraz podjęto rozmowy dotyczące planów
na kolejny rok, wśród których znalazła się wymagająca
pilnego remontu strażnica.
Od 8 do 14 lutego grupa 30 dzieci od 4 klasy szkoły
podstawowej po 3 klasę gimnazjum wraz z opiekunami
spędziła czas w Szczyrku, jeżdżąc na nartach.
Propozycja wyjazdu była skierowana docelowo do

klas usportowionych, ale ze względu na stosunkowo
niskie zainteresowanie, rozszerzono ją na pozostałe
klasy. Uczniowie nabywali tam i doskonalili umiejętności
narciarskie pod okiem nauczycieli i instruktorów.
Przejazd autokarem sfinansowany został przez Urząd
Miasta w Uniejowie.
9 lutego w sali OSP Spycimierz miała miejsce impreza
integracyjna „Od przedszkola do seniora” zorganizowana
przez Publiczną Szkołę Podstawową w Spycimierzu,
Sołectwo Spycimierz, OSP w Spycimierzu oraz
miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. W uroczystości
wystąpiły dzieci i ich rodzice, a przedstawiony program
spotkał się z wielkim uznaniem publiczności.
10 lutego w sali OSP Uniejów odbyła się kolejna akcja
oddawania krwi. Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli
się w akcję pomocy osobom chorym i potrzebującym tej
niezbędnej do życia substancji.
Drużyna piłkarzy Ruchu Chorzów rozpoczęła 12
lutego treningi na murawie Boisk Piłkarskich im.
W. Smolarka w ramach 6-dniowego, zimowego obozu
przygotowawczego. Rozegrali oni dwa mecze – 13
lutego z Polonią Warszawa (1:0), a 16 lutego z drużyną
Pelikana Łowicz (2:1).
Podczas Turnieju Wsi Gminy Uniejów, 16 lutego
w sali OSP Wilamów, mieszkańcy sołectw uczestniczyli
w różnorodnych konkurencjach prezentując przed
zgromadzoną publicznością swoje estradowe talenty,
wykazując się sprawnością fizyczną i umiejętnością
pracy w grupie. W tegorocznym turnieju wzięło udział
9 drużyn z: Wielenina (zwycięzcy turnieju), Wielenina
Kolonii (II miejsce), Gór (III miejsce), Ostrowska,
Dąbrowy, Wilamowa, Felicjanowa, Woli Przedmiejskiej,
Lekaszyna.
16 lutego, w hali sportowej przy Szkoły Podstawowej
w Uniejowie, w Gminnym Strażackim Turnieju Tenisa
Stołowego wzięło udział 41 uczestników członków
i sympatyków OSP z terenu gminy Uniejów. Rywalizowali
w 4 kategoriach wiekowych, oddzielnie w grupie męskiej i żeńskiej.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim organizatorom i współorganizatorom wydarzeń organizowanych
na terenie gminy Uniejów.
Dziękuję parafiom, instytucjom, szkołom, stowarzyszeniom oraz spółkom za zaangażowanie, wkład
pracy oraz czas poświęcony w przygotowanie imprez
i uroczystości.
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Mirosław Madajski

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie
W okresie grudzień 2018 r. – styczeń
2019 r. odbyły się trzy sesje Rady
Miejskiej w Uniejowie (II,III i IV).
Na drugiej sesji Rady Miejskiej
w Uniejowie w dniu 21 grudnia
2018 r. wprowadzono po raz ostatni
zmiany do budżetu gminy Uniejów
na 2018 r. i obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2018-2040, jak również rozszerzono wykaz inkasentów opłaty uzdrowiskowej. Podjęto także
uchwałę zmieniającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami,
która jednak została zastąpiona
wkrótce przez uchwałę podjętą na
czwartej sesji w dniu 17 stycznia
2019 r. Porządek sesji obejmował
także, jak to zwykle ma miejsce
w przypadku sesji odbywających
się pod koniec roku, podjęcie
uchwały w sprawie uchwalenia
Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Uniejów na 2019
rok oraz podjęcie uchwały w sprawie
Rocznego Programu Współpracy
Gminy Uniejów z Organizacjami
Pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku pu-blicznego
i o wolontariacie na 2019 rok.

grudzień 2018 r. - styczeń 2019 r.

Radni zadeklarowali ponadto chęć
uczestnictwa w pracach komisji
stałych Rady Miejskiej w Uniejowie, w związku z czym powołano
składy osobowe i określono przedmiot działania Komisji Gospodarczej, Komisji Rewizyjnej, Komisji Społecznej, Komisji Skarg,
Petycji i Wniosków oraz Komisji
Uzdrowiskowej. Ustalono także wysokość wynagrodzenia Burmistrza
Miasta Uniejów. Podwyższone
zostało także do wysokości 150%
kryterium ustawowe określone
w art.8 ust.1 ustawy o pomocy
społecznej, kryterium dochodowe
uprawniające osoby i rodziny do
uzyskania pomocy w formie zasiłku celowego – świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub
żywności oraz w formie posiłku
albo
świadczenia
rzeczowego
w postaci produktów żywnościowych
w ramach wieloletniego rządowego
programu „Posiłek w szkole i w domu”. Na koniec wyrażono zgodę na
wydzierżawienie dotychczasowym
dzierżawcom dwóch części działki nr
2720 położonej w Uniejowie.
Podobna tematyka pojawiła się na
trzeciej sesji, która odbyła się w dniu
9 stycznia 2019 r., cztery z pięciu
komisji Rady Miejskiej w Uniejowie

powołanych na poprzedniej sesji
przedstawiły do zatwierdzenia swoje
plany pracy na 2019 r., a Komisja
Rewizyjna dodatkowo przedstawiła
sprawozdanie z realizacji rocznego
planu swojej pracy za 2018 r. Radni
przyjęli ponadto wieloletni program
osłonowy w zakresie dożywiania
„Posiłek w szkole i w domu” na
lata 2019-2023 oraz zarządzili
wybory sołtysów i członków rad
sołeckich na terenie gminy Uniejów.
Zdecydowano dodatkowo o wydzierżawieniu
dotychczasowym
dzierżawcom pod garaż części
położonych w Uniejowie działek
o numerach 2075/3 i 2079/21. Na
wspomnianej sesji został uchwalony
także budżet gminy Uniejów na
2019 r. oraz Wieloletnia Prognoza
Finansowa na lata 2019-2040, jak
również postanowiono o zaciągnięciu kredytu długoterminowego z
przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy
Uniejów na 2019 rok. Warto w tym
miejscu odnotować, iż pierwsze
zmiany do uchwalonego budżetu
i Wieloletniej Prognozy Finansowej
zostały wprowadzone na czwartej
sesji Rady Miejskiej w Uniejowie,
która odbyła się 17 stycznia br.

Anna Kowalska

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50-lecie)
Małżeństwa, które w 2019 roku będą obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego, a ślub brały poza Uniejowem
i chciałyby, aby wystąpić w Ich imieniu o przyznanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie proszone są
o zgłoszenie tego faktu do końca kwietnia 2019 roku. Wnioski o przyznanie medalu należy złożyć w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Uniejowie (ul. Bł. Bogumiła 13, pok.11 lub telefonicznie pod numerem tel. 63 288 97 89).
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Agnieszka Owczarek

Rozbudowa basenów solankowych w pełni
Trwają roboty polegające na rozbudowie kompleksu termalnego w ramach projektów
dofinansowanych ze środków unijnych.
Zamówienie zostało podzielone na dwie części
zgodnie z zakresem programów inwestycyjnych pn.
„Termy Uniejów Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – Rozbudowa kompleksu basenowego”
i „Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę
oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej
infrastruktury turystycznej”.
Aktualnie trwają prace związane z realizacją
pierwszego projektu. Wykonawcą inwestycji jest
firma Polimex Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K. z Siedlec, wyłoniona na drodze przetargu. Pod koniec
lipca ubiegłego roku została podpisana umowa na
realiza-cję robót budowlanych pomiędzy burmistrzem
Józefem Kaczmarkiem a przedstawicielami w/w firmy.
We wrześniu rozpoczęły się prace, a 18 października
miało miejsce uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę obiektu.
Dźwigi i ciężki sprzęt pracują już od blisko pół
roku. Przed przystąpieniem do właściwych prac
budowlanych należało najpierw rozebrać utwardzony
dojazd do boisk sportowych, jak również fragmenty
boisk kolidujących z inwestycją.
Dotychczasowe prace są na etapie fundamentów. Wykonano komorę pod przyszłą maszynownię
nowego
basenu
rekreacyjnego,
zbudowano
podłoże pod posadzenie niecki basenowej, a także
wykonano część prac związanych z instalacją wodnokanalizacyjną. Kolejnym etapem będzie osadzenie
niecki basenowej.

Inwestycja polega na budowie wielofunkcyjnego
basenu rekreacyjnego o powierzchni 800 m kw.,
który będzie wyposażony w urządzenia pozwalające
maksymalnie wykorzystać właściwości lecznicze
wody termalnej takie jak: leżanki i ławeczki rurowe
z masażem powietrznym, masaże karku i ścienne
z zasysaniem powietrza, gejzery, zjeżdżalnie dla dzieci, siatkę wspinaczkową z pływającymi atrakcjami,
kaskadę wodną i armatki.
Dodatkowo, w ramach zadania wykonawca jest
zobowiązany do budowy infrastruktury technicznej
(m.in. komory technologicznej, systemu uzdatniania
wody, budowę instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, instalacji hydrantowej, kanalizacji sanitarnej,
instalacji grzewczej, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacji elektrycznej i niskoprądowych).
Łączny koszt rozbudowy kompleksu oszacowany
jest na kwotę bisko 23 mln zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, w kwocie 12,5 mln
zł przeznaczonej na oba projekty. Reszta to wkład
własny samorządu.
Do tej pory prace są realizowane według harmonogramu, zatem nowy basen powinien zostać
uruchomiony jeszcze przed rozpoczęciem sezonu
wakacyjnego. Prace przebiegają w taki sposób, aby
pozostałe baseny funkcjonowały bez zmian. Użytkownicy mogą cały czas korzystać z obecnych basenów
termalnych bezpiecznie i bez żadnych przeszkód.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow

UNIEJOWSKIE STRONY

15

Agnieszka Owczarek

Trwają prace w uniejowskim parku
W grudniu 2018 r. rozpoczęły się prace związane z zagospodarowaniem terenu
Parku Zamkowego w Uniejowie.
Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej parku dofinansowana jest ze środków unijnych
w ramach działania pn. „Przeciwdziałanie degradacji
środowiska na terenie Nadwarciańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”.
Wniosek o dofinansowanie projektu został
złożony przez gminę Uniejów we współpracy
z Nadleśnictwem Turek. Podpisanie umowy na realizację inwestycji nastąpiło dnia 7 grudnia 2018r.
Wykonawcę, który zaoferował najniższą kwotę
realizacji, wyłoniono na drodze czwartego przetargu
gminnego. Realizatorem prac jest konsorcjum firm
z Uniejowa: PPHU „EKOINŻBUD” Piotr Peraj oraz
FHU Instal Bogdan Wieczorek. Firma Piotra Peraja
posiada już doświadczenie w zakresie prac w parku
– w roku 2015 r. jako część konsorcjum brała udział
w realizacji zadania pn. „Zmiana ukształtowania
terenu na obszarze zabytkowego zespołu zamkowoparkowego i przyległym – budowa mobilnego systemu
ochrony przeciwpowodziowej”.
Pierwszy etap prac, który rozpoczął się
kilka tygodni temu, polegał na przeprowadzeniu
inwentaryzacji wiekowego drzewostanu i oszacowaniu
kondycji fitosanitarnej parku. W wyniku prac wyłoniono drzewa, które są w złym stanie lub takie, które
mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników obiektu.
W związku z tym podjęto decyzję o usunięciu lub
odpowiednim przycięciu niektórych egzemplarzy. Na
chwilę obecną usunięto około sto drzew, a ok. 350
zakwalifikowano do niezwłocznej pielęgnacji.
W następnej kolejności przewiduje się prace
związane z nasadzeniami w ramach wprowadzenia
brakującego obecnie niższego piętra roślinności,
wymianą nawierzchni żwirowej alejek oraz inne
działania mające na celu przygotowanie terenu
do zasadniczych robót budowlanych, w tym także
wykopaliskowe badania archeologiczne.
Ogólny zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę
istniejących nawierzchni komunikacyjnych, remont
układu komunikacyjnego związany z wykonaniem
nawierzchni z kruszywa granitowego, wykonanie

pergoli oraz trejaży z ławkami obsadzonych pnączami, montaż elementów małej architektury,
takich jak: ławki, kosze, tablice informacyjne
z nazwami drzew i krzewów (tzw. ścieżka botaniczna)
i stojaki do rowerów, zagospodarowanie i poszerzenie
fragmentu starorzecza, przebudowę istniejącej
wewnętrznej instalacji oświetleniowej, wykonanie
nasadzeń roślinnych, założenie trawników oraz pielęgnacja.
Celem projektu jest poprawa walorów użytkowych, pielęgnacja i wyeksponowanie potencjału,
który tkwi w szacie roślinnej parku – zostanie ona
ubogacona, jednak bez uszczerbku dla aktualnie
rosnących tam już roślin. Poza walorami zabytkowymi
przeprowadzone badania i ekspertyzy wykazały
znaczący potencjał przyrodniczy terenu. Rosną tam
cenne okazy drzew, w tym również pomniki przyrody
takie jak: kasztanowiec zwyczajny, dąb szypułkowy
i buk zwyczajny. Do cennych gatunków występujących w runie należą m.in.: goździk kropkowany, grążel
żółty, konwalia majowa, zawilec gajowy. Przewiduje
się nasadzenie łącznie 60 szt. drzew nawiązujących
gatunkowo do drzew występujących obecnie na
terenie obiektu. Ponadto, zaplanowano również
nasadzenie dużych grup roślinnych o fantazyjnych
rzutach, złożonych z krzewów, bylin, roślin
zadarniających oraz roślin cebulowych kwitnących
w różnych porach roku. Przy pergoli i trejażach zaprojektowano sadzenie pnączy.
Założony w latach 1860-1870 park figuruje
w rejestrze zabytków. Opiekę nad obiektem sprawuje
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi,
w związku z tym wszelkie działania wykonawcze
należy konsultować z konserwatorem zabytków.
Wartość umowy wynosi 3 159 147, 95 zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 1 932 880,00 zł. Planowany termin realizacji zadania przewidziany jest na 30 kwietnia
2020 r.
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Wybory sołeckie 2019
Od 15 do 21 stycznia 2019 roku w 30 sołectwach gminy Uniejów zostały przeprowadzone
zebrania sołeckie, na których mieszkańcy dokonali wyboru sołtysów oraz rad sołeckich.
W miejscowościach, w których była zbyt niska frekwencja wybory odbyły się w drugim terminie.
Zmiana sołtysów nastąpiła w: Brzezinach, Czekaju, Górach,
Hipolitowie, Felicjanowie, Ostrowsku, Wieleninie i Wieleninie
Kolonii.
Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów sołtysów
i rad sołeckich kadencji 2019-2024.
BRZEZINY
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 92, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu: 35, liczba kandydatów na sołtysa: 1)
Sołtys: Maciej Doliński
Rada sołecka: Adrian Sobczyński, Piotr Kozłowski, Mariusz
Pęcherzewski
BRZOZÓWKA
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 91, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu: 24, liczba kandydatów na sołtysa: 1)
Sołtys: Karol Kaźmierczak
Rada sołecka: Krzysztof Andrzejewski, Cezary Józefowicz,
Radosław Pietrzak, Karol Janik, Krzysztof Włodarczyk
CZEPÓW
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 143, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu: 38, liczba kandydatów na sołtysa: 2)
Sołtys: Stanisław Pietrzak
Rada sołecka: Józef Jędrzejczak, Urszula Krzewiniak, Wojciech
Pajor, Sławomir Wojech, Jerzy Nykiel
CZEKAJ
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 54, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu: 22, liczba kandydatów na sołtysa: 1)
Sołtys: Anna Fijałkowska
Rada sołecka: Żaneta Dębowska, Ewa Czerwińska, Dorota
Zwolińska, Malwina Fijałkowska
CZŁOPY
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 190, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu: 27, liczba kandydatów na sołtysa: 1)
Sołtys: Szczepan Miśkiewicz
Rada sołecka: Marek Miśkiewicz, Mirosław Kubiak, Przemysław
Siciński
DĄBROWA
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 28, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu: 14, liczba kandydatów na sołtysa: 1)
Sołtys: Paulina Czyszek
Rada sołecka: Waldemar Dziekański, Henryk Januszewski,
Marcin Januszewski
FELICJANÓW
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 130, liczba

osób uczestniczących w głosowaniu: 50, liczba kandydatów
na sołtysa: 2)
Sołtys: Nina Kalas
Rady sołecka: Anna Kubis, Krzysztof Marciniak, Roman
Sztybrych, Rafał Jagieła
GÓRY
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 103, liczba
osób uczestniczących w głosowaniu: 30, liczba kandydatów na
sołtysa: 3)
Sołtys: Monika Mruk
Rada sołecka: Anna Cybulska, Małgorzata Florkowska,
Dominik Wojakowski
HIPOLITÓW
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 40, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu: 9, liczba kandydatów na sołtysa: 1)
Sołtys: Roman Cieślak
Rada sołecka: Paweł Sierankowski, Zdzisław Kałużny, Edward
Bieńko
KUCZKI
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 100, liczba
osób uczestniczących w głosowaniu: 28, liczba kandydatów na
sołtysa: 1)
Sołtys: Marek Pajor
Rada sołecka: Damian Nita, Piotr Michalak, Grzegorz Srogosz
KOZANKI WIELKIE
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 62, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu:14, liczba kandydatów na sołtysa: 2)
Sołtys: Stanisław Szczepuła
Rada sołecka: Wiesław Mikołajczyk, Mateusz Dębski, Jolanta
Kamińska
LEKASZYN
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 110, liczba
osób uczestniczących w głosowaniu: 24, liczba kandydatów na
sołtysa: 1)
Sołtys: Zbigniew Kos
Rada sołecka: Teresa Bamberska, Teresa Bamberska, Natalia
Kos
ŁĘG BALIŃSKI
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 33, liczba
osób uczestniczących w głosowaniu: 11, liczba kandydatów
na sołtysa: 1)
Sołtys: Jerzy Tybura
Rada sołecka: Józef Kasprzak, Mirosław Olczyk, Jan Szkopik
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ORZESZKÓW
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 75, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu: 14, liczba kandydatów na sołtysa: 1)
Sołtys: Ireneusz Charuba
Rada sołecka: Grzegorz Warych, Łukasz Warych, Maciej
Warych
ORZESZKÓW KOLONIA
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania:103, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu: 18, liczba kandydatów na sołtysa: 2)
Sołtys: Leszek Skiera
Rada sołecka: Ryszard Jarek, Radosław Kmiecik, Jacek
Orczykowski
OSTROWSKO
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 271, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu 104, liczba kandydatów
na sołtysa: 2 )
Sołtys: Jadwiga Urbaniak
Rada sołecka: Beata Pająk, Agnieszka Pająk, Jacek Przeor
PĘGÓW
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 38, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu: 15, liczba kandydatów na sołtysa: 1)
Sołtys: Roman Dudkowski
Rada sołecka: Sylwester Skonieczny, Krzysztof Bińkowski,
Janusz Pajor, Dominik Joński
ROŻNIATÓW
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania:87, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu: 20, liczba kandydatów na sołtysa: 1)
Sołtys: Marek Wawrzyniak
Rada sołecka: Zbigniew Kowalski, Małgorzata Milczarek,
Marian Woźniak
ROŻNIATÓW KOLONIA
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 127, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu: 25, liczba kandydatów na sołtysa: 1)
Sołtys: Wiesław Pawłowski
Rady sołecka: Witold Koziński, Marian Obielak, Janusz Stasiak
SKOTNIKI
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 68, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu: 30, liczba kandydatów na sołtysa: 1)
Sołtys: Rafał Walczak
Rada sołecka: Piotr Jurkiewicz, Henryk Bamberski, Anna
Banaszewska, Mateusz Banach
SPYCIMIERZ
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 260, liczba
osób uczestniczących w głosowaniu: 52, liczba kandydatów na
sołtysa: 1)
Sołtys: Stanisław Pełka
Rada sołecka: Piotr Ilski, Iwona Stępień, Karolina Winnicka
SPYCIMIERZ KOLONIA
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 54, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu: 15, liczba kandydatów na sołtysa: 1)
Sołtys: Marzenna Dopierała
Rada sołecka: Genowefa Andryszek, Grzegorz Górka, Eugeniusz
Wójcik
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STANISŁAWÓW
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 166, liczba
osób uczestniczących w głosowaniu: 31, liczba kandydatów na
sołtysa: 1)
Sołtys: Wiesław Skórka
Rada sołecka: Krzysztof Grzelak, Eugeniusz Cieślak, Michał
Wróbel
WIELENIN
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 185, liczba
osób uczestniczących w głosowaniu 51, liczba kandydatów na
sołtysa: 2)
Sołtys: Mirosław Kolasa
Rada sołecka: Małgorzata Kubiak, Konrad Trzebiński,
Wojciech Zielonka
WIELENIN KOLONIA
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 182, liczba
osób uczestniczących w głosowaniu: 30, liczba kandydatów na
sołtysa: 1)
Sołtys: Grzegorz Szafarz
Rada sołecka: Paweł Kulczycki, Robert Pawlak, Oktawian
Jaśkiewicz, Tomasz Wojtczak, Mirosław Rosik
WIEŚCICE
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 16, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu: 7, liczba kandydatów na sołtysa: 1)
Sołtys: Marek Joński
Rada sołecka: Roman Lodziński, Bogumił Miśkiewicz,
Stanisław Ladziński
WILAMÓW
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 267, liczba
osób uczestniczących w głosowaniu: 46, liczba kandydatów na
sołtysa: 1)
Sołtys: Krystyna Maj
Rada sołecka: Celina Bartosiak, Dorota Dominowska, Jacek
Drubkowski, Przemysław Gręda
WOLA PRZEDMIEJSKA
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 134, liczba
osób uczestniczących w glosowaniu: 48, liczba kandydatów na
sołtysa: 1)
Sołtys: Wioletta Kołodziejczyk
Rada sołecka: Roman Sękowski, Wioletta Jarek, Paulina Bujała
ZIELEŃ
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 83, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu: 17, liczba kandydatów na sołtysa: 1)
Sołtys: Anna Grzelak
Rada sołecka: Małgorzata Grzelewska, Eugeniusz Lis, Paweł
Szymański
ZABORÓW
(liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania: 59, liczba osób
uczestniczących w głosowaniu: 15, liczba kandydatów
na sołtysa: 2)
Sołtys: Zbigniew Domowicz
Rada sołecka: Stanisław Nowak, Grzegorz Kaźmierski,
Mirosław Sobolak, Dariusz Nowak
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Walne Zebrania Sprawozdawcze OSP
Od początku roku trwały zebrania sprawozdawcze w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych
Gminy Uniejów. Podczas zebrań poszczególnych jednostek przedstawiono sprawozdania z ich
działalności w 2018 roku (w tym również doposażenie jednostek w postaci zakupu sprzętów),
udzielono absolutorium zarządom (nastąpiły również zmiany w trzech zarządach) i przyjęto plany
działań na 2019 rok.

Zmiany w zarządach jednostek, których zebrania
odbyły się do tej pory nastąpiły w: OSP Wilamów wiceprezesem został dh Henryk Łukasik, OSP Orzeszków
- prezesem dh Łukasz Warych, naczelnikiem dh Maciej
Warych; OSP Ostrowsko - naczelnikiem Paweł Łysiak,
zastępcą naczelnika - Kamil Przeor.
Obszernie swoją działalność podsumowała Ochotnicza Straż Pożarna w Uniejowie – zebranie odbyło się 27
stycznia 2019 roku w sali OSP Uniejów.
Na zebranie przybyli druhowie z jednostki, członkowie
wspierający, sympatycy jednostki oraz zaproszeni goście.
Wśród obecnych znaleźli się: Małgorzata Komajda – Starosta
Powiatu Poddębickiego, Danuta Pecyna – Radna Rady
Powiatu Poddębickiego, kpt. mgr Radosław Cieślikowski
– Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP
w Poddębicach, Mirosław Madajski – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Uniejowie, dh Tadeusz Chmielewski – Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach,
dh Jacek Świątczak – Komendant Miejsko-Gminnego
ZOSP RP, Piotr Kozłowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Uniejowie. Oprawę muzyczną posiedzenia zapewniła
Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie.
W porządku zebrania przeważały sprawozdania
za 2018 r., które przedstawili kolejno: dh Krzysztof
Janiak, Prezes Jednostki OSP Uniejów – sprawozdanie
z działalności jednostki, dh Marek Matusiak, Naczelnik OSP
Uniejów – sprawozdanie operacyjno-prewencyje, dh Jakub
Pięgot, dyrygent orkiestry – sprawozdanie z działalności
Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów, dh Paweł
Włodarski – sprawozdanie z działalności Kapeli „Spod

Baszty”, Bogusława Piaseczna – sprawozdanie z działalności „Chóru Kantylena”, dh Mirosław Andrysiewicz,
skarbnik OSP Uniejów – sprawozdanie finansowe, dh Jacek
Świątczak – sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
Z przedstawionych podsumowań wynikało, że jednostka OSP w Uniejowie w 2018 roku wyjeżdżała do
akcji 86 razy, z czego 14 razy do pożarów oraz 54 razy do
zagrożeń miejscowych. Wśród wyjazdów do miejscowych
zagrożeń znalazło się: 26 wyjazdów do wypadków
drogowych, 4 zabezpieczenia lądowiska dla lotniczego
pogotowia ratunkowego oraz jedna pomoc policji. Wśród
wszystkich 86 wyjazdów 81 miało miejsce na terenie gminy
Uniejów, 4 na terenie powiatu poddębickiego i jedno poza
powiatem. Oprócz wyjazdów ratujących życie i mienie
ludzkie jednostka brała udział w licznych uroczystościach
patriotycznych, kościelnych oraz zabezpieczeniach imprez
kulturalnych i sportowych.
Zarząd OSP Uniejów odbył w 2018 roku 16 posiedzeń.
Liczebność członków w jednostce w 2018 roku wyniosła 86
druhów, w tym 26 druhów ratowników, ubezpieczonych,
przeszkolonych z ważnymi badaniami lekarskimi.
W zespołach artystycznych działających przy
jednostce liczba członków przedstawiała się następująco:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZHP-OSP: 40 członków oraz

arch. UM Uniejów

W pierwszej kolejności na walnych zebraniach
sprawozdawczych spotkali się druhowie z: Felicjanowa,
Wilamowa, Kuczek, Zaborowa, Woli Przedmiejskiej
i Uniejowa. Kolejnymi jednostkami z terenu gminy były:
OSP Orzeszków, Rożniatów, Góry, Czepów, Człopy i Ostrowsko. Zostało jeszcze kilka zebrań, ostatnie odbędzie się
na początku marca.

OSP Kuczki
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OSP Uniejów

11 dzieci przygotowujących się do gry w podstawowym
składzie orkiestry, Chór „Kantylena”: 15 pań oraz dyrygent
prowadzący, Kapela „Spod Baszty”: 6 członków.
W trakcie zebrania członkowie OSP Uniejów, którzy
wykazali się co najmniej 5-letnią działalnością otrzymali
przyznane przez Prezydium Zarządu OSP Uniejów Odznaki
„Za Wysługę Lat”.
Dh Krzysztof Janiak, Prezes Jednostki OSP Uniejów
przypomniał, że w roku sprawozdawczym szeregi jednostki
z powodu śmierci opuściło czterech wieloletnich,
zasłużonych i bardzo aktywnych druhów: śp. dh Lech Pyziak
– wieloletni Prezes OSP Uniejów oraz członek honorowy
jednostki, śp. dh. Ewa Matusiak – Przewodnicząca Komisji
Rewizyjnej, śp. dh. Helena Cieciorek – opiekunka sali
strażackiej oraz śp. dh. Hilda Marciniak – członkini Chóru
„Kantylena”. Pamięć wspomnianych druhów i druhen
uczczono minutą ciszy.
Prezes Jednostki - dh Krzysztof Janiak podkreślił, że
rok 2018 był dla jednostki rokiem, który upłynął pod hasłem
dwóch jubileuszy: 100-lecia odzyskania przez Polskę
Niepodległości oraz 140-lecia powstania OSP Uniejów.
Nadmienił, że z okazji jubileuszu Burmistrz Uniejowa
zakupił dla jednostki 15 stołów bankietowych oraz
warnik do napojów gorących. Gmina Uniejów, w ramach
współfinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości,
zakupiła dla jednostki: defibrylator, detektor wielogazowy
PS200 oraz detektor prądu zmiennego FireCraft trAcer na
łączną kwotę 14.900 zł. Dzięki dofinansowaniu Burmistrza
Uniejowa w kwocie 18.800 zł i dofinansowaniu z Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w kwocie 17.200 zł jednostka wzbogaciła się o motopompę pożarniczą do wody
czystej mającą służyć wszystkim jednostkom z terenu
gminy na zawodach pożarniczych. Gmina Uniejów ze
środków Urzędu Marszałkowskiego nabyła również dla
jednostki platformę ratowniczą za 15.000 zł. Ze środków

OSP Człopy

własnych jednostka OSP Uniejów zakupiła w 2018 roku
umundurowania dla 2 strażaków za 1.800 zł oraz lekką
przyczepę podłodziową do łodzi ratowniczej. Dodatkowo
jednostka wyposażyła kuchnię sali strażackiej w zmywarkowyparzarkę oraz profesjonalny blender. Zakupiono również
identyfikatory na mundury wyjściowe oraz firmowe podkoszulki, które zostały rozdane druhom ochotnikom na
zakończenie zebrania.
Obecny na zebraniu dh Piotr Woźniak, pracujący
zawodowo jako ratownik medyczny, odniósł się do
zakupionego przez jednostkę defibrylatora: „Chciałbym
złożyć wielkie gratulacje dla druha Prezesa za starania
poczynione w celu zakupu defibrylatora. Automatyczny
defibrylator zewnętrzny (AED) to sprzęt niezbędny do
skutecznego ratunku w przypadku nagłego zatrzymania
krążenia. Wyposażenie jednostki OSP Uniejów w taki sprzęt
pomoże świadczyć pomoc przedmedyczną na najwyższym
światowym poziomie.” Dodatkowo dh Piotr Woźniak
zaoferował przeprowadzenie szkolenia w zakresie użycia
defibrylatora.
Podsumowując działalność OSP Uniejów, dh Krzysztof Janiak złożył podziękowania za owocną współpracę Burmistrzowi Uniejowa, Radzie Miejskiej w
Uniejowie, Prezesowi PGK „Termy Uniejów” Spółka
z o. o. w Uniejowie, Komendantowi Powiatowemu PSP
w Poddębicach, Zarządowi Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Poddębicach, Komendantowi Miejsko-Gminnemu ZOSP
RP, Zarządowi Jednostki, druhom i druhnom oraz wszystkim
darczyńcom i sponsorom wspierającym jednostkę.
Kończąc podsumowanie dh Krzysztof Janiak zaprosił wszystkich zebranych na 11 maja do Uniejowa na
Gminne Obchody Dnia Strażaka połączone z obchodami
wojewódzkimi.
Statystyki z działań operacyjnych uzupełnił kpt. mgr
Radosław Cieślikowski – Zastępca Dowódcy Jednostki
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Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Poddębicach. Poinformował,
że na terenie powiatu poddębickiego miało miejsce w 2018
roku 671 zdarzeń, z czego 150 było obsługiwanych przez
jednostki OSP z terenu gminy Uniejów. 116 zdarzeń miało
miejsce na terenie gminy Uniejów z czego 18 stanowiły
pożary, 76 zagrożenia miejscowe i 22 fałszywe alarmy.
Jednostka Uniejów obsługiwała w ramach przedstawionych
statystyk 14 pożarów, 54 zagrożenia miejscowe i 18
wyjazdów do fałszywych alarmów. Zakomunikował, że
w grupie pożarów najwięcej miało miejsce w uprawach
i rolnictwie. Wśród zagrożeń miejscowych największą grupę
stanowiły wyjazdy do wypadków drogowych. Kpt. mgr
Radosław Cieślikowski poinformował, że najpoważniejszy
wypadek drogowy na terenie gminy w 2018 roku miał
miejsce w miejscowości Stanisławów i pochłonął dwie

ofiary śmiertelne. Wśród pożarów najpoważniejszym okazał
się pożar budynku mieszkalnego w Skotnikach.
Część sprawozdawczą zebrania zakończyło udzielenie
Absolutorium Zarządowi OSP Uniejów na wniosek Komisji
Rewizyjnej. Podczas głosowani druhowie okazali się
jednogłośni i pozytywnie zaopiniowali działalność Zarządu
za 2018 rok.
Zebranie zakończyło przyjęcie planu działalności
na 2019 rok, który zakłada m.in. przyjęcie nowych
czynnych członków OSP oraz pozyskiwanie nowych
członków wspierających, zakup umundurowania i remont
pomieszczenia przy ul. Orzechowej oraz przeprowadzenie
szkolenia w zakresie użytkowania defibrylatora.

Agnieszka Owczarek

Podsumowanie roczne działalności
Spółki Wodnej
30 stycznia 2019 r. w sali OSP w Uniejowie odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia
Spółki Wodnej.
Corocznie, na początku roku odbywa się posiedzenie
mające na celu podsumowanie działalności Spółki
Wodnej za rok ubiegły oraz uchwalenie planu pracy,
wysokości składki na rok następny. Zarząd Gminnej
Spółki w Uniejowie spotkał się w następującym składzie:
Przewodniczący - Wiesław Skórka, W-ce Przewodniczący
- Piotr Bujała, Sekretarz - Maciej Doliński, Członek - Paweł
Rzeźniczak, Członek - Grzegorz Szafarz oraz Komisja
Rewizyjna w składzie: Przewodniczący - Nina Kalas,
Członek - Mirosław Kolasa, Członek - Lucjan Łukasik.

nowe rury i węże, odzież, potrzebne narzędzia, paliwo,
części do pilarki, usługi koparką.

Przedstawiono sprawozdanie za rok ubiegły.
Gminna Spółka Wodna w Uniejowie swą działalnością
obejmuje: grunty zmeliorowane na obszarze 3 015
ha oraz rowy melioracyjne na długości 80 400 mb.
W roku sprawozdawczym roboty konserwacyjne zostały
wykonane na ogólną kwotę 77 tys. zł. Dotyczyły one
mechanicznego odmulania rowów w: Woli Przedmiejskiej,
Uniejowie, Orzeszkowie i Czepowie na długości 3 800
mb. Ponadto, odmulono ręcznie rowy i usunięto awarie
przez zatrudnionych pracowników w miejscowościach
należących do Spółki. W ramach w/w zadań zakupiono

W roku 2018 Spółka otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie ok. 38 tys. zł. Ponadto, podczas środowego Walnego Zgromadzenia,
Pan Przewodniczący Skórka skierował szczególne
podziękowania dla Burmistrza Uniejowa - Józefa Kaczmarka za pokrycie kosztów przebudowy przepustów
w następujących miejscowościach: Spycimierzu, Woli
Przedmiejskiej, Lekaszynie i Stanisławowie. Przyjęto
do wykonania plan pracy na rok 2019. Składka z jednego
hektara została ustalona w kwocie nie zmienionej, czyli 25
zł z hektara.

Spółka Wodna jest formą organizacyjną, która nie
działa dla osiągnięcia zysku, ale może wypracować zysk
netto, który ma być przeznaczony, zgodnie z Prawem
Wodnym, na zadania w dziedzinie zagospodarowania
wodami. Spółka prowadzi swoją działalność na podstawie
statutu i uchwalonego budżetu na Walnym Zgromadzeniu
Członków, które odbywa się raz w roku.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow

Już kolejny rok z rzędu Gminna Spółka Wodna,
pod przewodnictwem Przewodniczącego Pana Wiesława
Skórki, wykonuje prace melioracyjne na terenie gminy
Uniejów. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców oraz
dotacjom wykonano tytaniczną pracę doprowadzając
do odtworzenia kilkudziesięciu kilometrów rowów,
naprawiając śródpolne studnie i sączki melioracyjne.
Z efektów tych prac korzystają nie tylko rolnicy, ale
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też właściciele działek budowlanych i rekreacyjnych.
Gdyby nie ta praca, to przy każdym większym deszczu
borykalibyśmy się z lokalnymi podtopieniami i małymi
powodziami. Z działań Spółki korzystają miejscowości
do niej należące. Miejscowości jej niepodlegające
wszelkie działania muszą wykonać we własnym zakresie
i z własnych środków.

Urszula Urbaniak

Monografia

„Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki”
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa zrealizowało projekt polegający na opracowaniu tekstów naukowych
do monografii pt. „Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki”. Projekt złożony w Departamencie
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego otrzymał
dofinansowanie w wysokości 100 tys. zł, przy wkładzie własnym w kwocie 20.400 zł.
Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i druk książki to kolejne etapy, na realizację których
Towarzystwo gromadzi środki własne w postaci przedpłat i przekazywanych darowizn.
Publikacja o objętości około 800 stron powstaje pod redakcją prof. dr. hab. Jana Szymczaka i dr hab. Anny
Kowalskiej-Pietrzak, reprezentujących Polskie Towarzystwo Historyczne Oddz. w Łodzi.
Układ treści monografii przedstawia się następująco:
• Jan Szymczak – Wstęp i pierwsze wieki miasta;
• Alicja Szymczakowa – Kasztelania spycimierska i kształtowanie się
uniejowskiego regionu osadniczego do końca XVI wieku;
• Hanka Żerek Kleszcz – Uniejów i jego zaplecze gospodarcze w XVIIXVIII wieku;
• Jarosław Kita – Lata zaborów 1793-1918. Wielki kryzys;
• Przemysław Waingertner – W Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939;
• Tomasz Wójcik – Lata wojny i okupacji 1929-1945;
• Jan Chańko – W okresie PRL 1945-1989;
• Jan Salm – Zabytki Uniejowa i w regionie;
• Jan Chańko – Cmentarze;
• Marek Adamczewski – Trzy lilie kapituły gnieźnieńskiej w herbach
Uniejowa i powiatu poddębickiego;
• Anna Kowalska – Pietrzak-Indeks nazw osobowych i geograficznych,
• T. Pietras – Fotografie i mapy.
Osoby zainteresowane nabyciem monografii „Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki”
proszone są o dokonanie przedpłaty w wysokości 50 zł na subkonto Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa: 92 9263
0000 0209 1734 2002 0105 z tytułem wpłaty „przedpłata”.
Na podane wyżej konto można również przekazywać darowizny (minimum 100 zł) z tytułem wpłaty
„darowizna”. Każdy darczyńca otrzyma jeden egzemplarz monografii. Wpłata z tym tytułem jest jednocześnie
wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwiska na liście darczyńców, zawartej w publikacji.

>>>
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Anna Pająk-Kowalska

Burmistrz Miasta Uniejów
zachęca do adopcji zwierząt

Burmistrz Miasta Uniejów zachęca do adopcji bezdomnych zwierząt zabranych z terenu gminy
Uniejów, które obecnie przebywają w Gabinecie Weterynaryjnym Lek. Wet. Andżeliki Barczak - Schronisko
dla Bezdomnych Zwierząt „Psia Ostoja”, ul. Szkolna 14 Pieczyska, 98-400 Wieruszów.
Zwierzęta przebywające w schronisku objęte są nadzorem weterynaryjnym, zaszczepione przeciwko
chorobom zakaźnym, odrobaczone, wysterylizowane oraz zaczipowane.
Dodatkowe informacje dotyczące adopcji czworonogów można uzyskać na stronie internetowej www.
psiaostoja.pl w zakładce „Adopcje” oraz pod numerem tel. 603 394 731 lub kontaktując się z pracownikiem
Urzędu Miasta w Uniejowie pod numerem tel. 63 288 97 49.

Michał Łuczak

Nabór wniosków w programie
Czyste Powietrze
Decyzją Ministra Środowiska i Prezesa Zarządu NFOŚiGW nabór wniosków w ramach programu
Czyste Powietrze został wznowiony od 21 stycznia 2019 r.
Realizację Programu Czyste Powietrze zaplanowano na dziesięć lat, a łączna kwota przeznaczona na ten cel to ponad 103 mld zł. Przypominamy,
że celem programu jest m.in. zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń powietrza poprzez likwidację przestarzałych źródeł ciepła i poprawę efektywności
energetycznej jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Program przeznaczony jest dla osób fizycznych
będących właścicielami lub współwłaścicielami istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego
oraz osób fizycznych, które uzyskały zgodę na
rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku
mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.) i budynek
nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do
użytkowania.
Dofinansowanie, udzielane w formie dotacji

od 30 do 90%, będzie przyznawane w zależności
od miesięcznych dochodów. Będzie można również
skorzystać z pożyczki na brakującą kwotę, czyli różnicę między kosztami termomodernizacji a dopłatą.
Do 31 grudnia 2018 r. Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej łącznie
w całym kraju przyjęły formalnie ponad 25 tysięcy
wniosków, które podlegają obecnie weryfikacji przez
WFOŚiGW. Pierwsze umowy są już podpisywane
z beneficjentami.
Jeżeli chcą Państwo uzyskać więcej informacji
na temat otrzymania dofinansowania, jak również
pobrać lub złożyć wniosek, zapraszamy mieszkańców
miasta i gminy Uniejów do punktu obsługiwanego
w budynku Ośrodka Zdrowia w Uniejowie, przy ul.
Orzechowej 6 (II piętro, pok. 38). Punkt otwarty jest
w poniedziałki, w godz. 9.00-17.00 oraz od wtorku
do piątku w godzinach 8.00-16.00. Informacje można
również uzyskać pod tel. 538 810 414.

UNIEJOWSKIE STRONY

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow

23

arch. GLOBEnergia Sp. z o.o.

Delegacja „Geotermii Uniejów” z uczestnikami Konferencji
Klimatycznej (w górnym rzędzie - Prezes Jacek Kurpik
i Prokurent „Geotermii Uniejów” – Ryszard Kaliński)

Paweł Wroniszewski

Uniejów tam był
W listopadzie Ministerstwo Energii ogłosiło informację
co do sposobu udziału w 3 grupach roboczych ds. strategii
rozwoju ciepłownictwa. W dwóch grupach mamy swoich
przedstawicieli. W Grupie ds. implementacji przepisów unijnych
w zakresie ciepłownictwa (koordynator - p. Małgorzata MikaBryska – Veolia) jest Ryszard Kaliński – Prokurent Geotermii
Uniejów im. Stanisława Olasa. W Grupie ds. strategii rozwoju
ciepłownictwa w kierunku efektywnych energetycznie systemów

ciepłowniczych (koordynator - p. Arkadiusz
Kosiel, PTEZ) jest Jacek Kurpik – Prezes
Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa.
Obaj Panowie uczestniczyli również
w grudniu w Katowicach w Konferencji
Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian
Klimatu na świecie. Ponadto, p. Ryszard
Kaliński w ramach Polskiego Stowarzyszenia
Geotermicznego koordynuje m.in. współpracę
między innymi Geotermiami a NFOŚiGW
(kwestia programów dla geotermii).
Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa
współpracuje także ze Stowarzyszeniem
„Więcej niż energia”, które zaprosiło nas
na REVIPOWER, czyli modelowy program
szkoleniowy dotyczący efektywnej, pod
względem wykorzystania zasobów i energii, rewitalizacji polskich miast. W tych
warsztatach najważniejszymi dla nas tematami
były: „Zmiany klimatu – wyzwania dla budowy
i przebudowy miast” oraz „Zwiększenie
efektywności energetycznej i wprowadzenie
zarządzania energią w budynkach publicznych,
przedsiębiorstwach i budownictwie wielorodzinnym”.

Wieści z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie
scenografii dzieci z wielkim zaangażowaniem odgrywały
scenki z narodzenia Pańskiego. Kolędy i pastorałki odśpiewane przez małych aktorów, przeplatane tańcami

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Przedszkolne jasełka
„Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas spotkań
i refleksji, podziękowań, dzielenie się opłatkiem i składanie
życzeń. To czas, w którym odczuwamy najsilniejszy związek
z naszymi tradycjami.”
Od wielu lat zwyczajem naszego przedszkola są wystawiane przez dzieci jasełka. Nie inaczej było w tym roku.
21 grudnia społeczność przedszkola i zaproszeni goście
uczestniczyli w bożonarodzeniowym przedstawieniu w wykonaniu dzieci 6-letnich z grupy VII, pod kierunkiem nauczycielki Wioletty Gralka.
Dyrektor Romana Kozińska serdecznie powitała
wszystkich składając świąteczno-noworoczne życzenia, jak
również przyjęła Betlejemskie Światełko Pokoju od delegacji
ZHP Uniejów. Po wspólnym odśpiewaniu kolędy „Wśród
nocnej ciszy” nastąpiła część artystyczna. Na tle pięknej

Bajkowy Bal Karnawałowy
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Przedstawienie Jasełkowe w wykonaniu dzieci 6-letnich z oddziału VII

aniołów i pasterzy, zachwyciły publiczność wprowadzając
w klimat najpiękniejszych i najbardziej rodzinnych Świąt.
W poszczególne role wcieliły się dzieci: Maria: Nadia G,
Józef: Wojtek K, Królowie: Szymon D., Kuba G., Adrian
K., Aniołki: Gabrysia A., Zosia Ch., Klaudia G., Amelka W.,
Maja D., Laura R., Kornelia P., Ania S., Ala B., Michalina K.,
Julia K.; Pasterze - górale: Adrian K., Staś Ch., Szymon K.,
Alan P., Jaś B., Dominik K.
Uroczystość zakończyła się wzajemnym składaniem
życzeń i dzieleniem się opłatkiem. Dyrektor Romana
Kozińska wręczyła również podziękowania osobom, które
w sposób bezinteresowny ofiarowują swoją pomoc na rzecz
przedszkola. Oczywiście nie mogło zabraknąć prezentów dla
dzieci - książeczek z kolędami i obrazkami do kolorowania
oraz słodkości.
Kolejne dwa przedstawienia odbyły się 4 stycznia 2019
r. W godzinach dopołudniowych do naszego przedszkola
wraz ze swoimi wychowawcami przybyli uczniowie
klas pierwszych ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie,
którzy z zaciekawieniem obejrzeli spektakl, nagradzając
młodszych kolegów ogromnymi brawami. Tego samego
dnia przedszkole odwiedzili również rodzice, babcie
i dziadkowie i inni członkowie rodzin dzieci występujących.
Podczas przedstawienia na twarzach gości malowało się
ogromne wzruszenie, w niejednym oku zakręciła się łza,
wszyscy zachwycili się cudowną grą dzieci. Do małych
aktorów popłynęły gratulacje i piękne słowa uznania za
dostarczenie wspaniałych, niezapomnianych przeżyć. Występ
przedszkolaków wywołał aplauz wśród publiczności .
Ten wyjątkowy spektakl przedszkolaki miały również możliwość prezentować w przepięknym miejscu –
Uniejowskiej Kolegiacie, dzięki uprzejmości proboszcza ks.
Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza.
13 stycznia dzieci odtworzyły wydarzenia sprzed ponad
2000 lat, historię narodzin Bożej Dzieciny. Na chwilę wszyscy
przenieśliśmy się do Betlejem. Niepowtarzalny charakter
tego wydarzenia podkreśliły piękne stroje, choreografia,
chór aniołów, wszystko przeplatane kolędami i pastorałkami,
i oczywiście profesjonalna gra dzieci. Oprócz gromkich
braw, serdeczne podziękowania za przepiękny, wzruszający
występ złożył ksiądz Infułat, przyrównując ten spektakl do

artystycznego wydarzenia. Na zakończenie obdarował dzieci
słodkimi upominkami.
Ten wyjątkowy, bezcenny czas zostanie na długo w naszej pamięci, a płynące z małych serduszek szczere życzenia
niech wszystkim się spełnią.
Dziękuję rodzicom za ogromne zaangażowanie w przygotowanie strojów i rekwizytów oraz wszystkim za okazaną
pomoc.
				
Wioletta Gralka
Elektryka prąd nie tyka
Spotkanie z elektrykiem, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, odbyło się we wtorek 8 stycznia
2019 r. W ramach akcji pan Jacek Figurski, tata Witusia
z grupy IV, przeczytał opowiadanie J. Myślińskiej pt. „Prąd
elektryczny”. Poprzez uważne słuchanie dzieci mogły się
dowiedzieć wiele o zasadach powstawania i działania prądu
elektrycznego, podstawowych zasadach bezpieczeństwa
podczas korzystania z urządzeń elektrycznych. Zapoznały
się z pracą elektryka oraz narzędziami, jakimi posługuje się
w swojej pracy. Poprzez piosenki, zabawy i opowiadania dzieci
poszerzyły swoją wiedzę odnośnie urządzeń działających na
prąd, na baterię oraz nowoczesnych sposobów pozyskiwania
energii. Obejrzały również prezentację multimedialną, dzięki
której zobaczyły jak powstaje prąd elektryczny, poznały
najważniejsze zasady oszczędzania energii oraz zasady bezpieczeństwa. Dzieci dowiedziały się również jak należy zachowywać się w czasie burzy.
Dziękujemy panu Jackowi za miłe i pełne ciekawych
informacji spotkanie.
		

Małgorzata Kaźmierczak

Bal w przedszkolu dzisiaj
Karnawał to miła tradycja, przepełniona muzyką
i zabawą, gdzie bardzo ważnym elementem tego okresu
są bale. Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień
niezwykły, często jest przez nich wyczekiwany przez wiele
tygodni. Dzieci w trakcie przygotowań do tegorocznego balu
wykonały maski karnawałowe, a także poznawały różne
kroki taneczne.

www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow

UNIEJOWSKIE STRONY

25

W dniu 11 stycznia w Miejskim Przedszkolu
w Uniejowie odbył się bajkowy bal karnawałowy pod hasłem
„W karnawale same bale”. Nauczycielki dołożyły wszelkich
starań, aby sala balowa wprowadzała dzieci w radosny,
bajkowy nastrój oraz zachęcała do wspólnej zabawy. Tego
dnia, już od samego rana, pojawiły się kolorowe postacie.
Dzieci były przebrane za bohaterów znanych bajek. W salach
przedszkolnych można było spotkać wróżki, księżniczki,
biedronki, kotki, Mikołaja, Spider- Mana, Batmana.
Przedszkolaki miały znów okazję przywitać Mikołaja,
który również i tego dnia nie zapomniał o grzecznych
przedszkolakach i razem z Elfami przygotował prezenty. Dzieci 5-letnie z oddziału V podczas Dnia Babci i Dziadka w przedszkolu
Wszyscy świetnie bawili się, muzyka porwała ich do tańca.
Ta pełna, ciepła impreza w grupie starszaków odbyła
W przerwach przedszkolaki uczestniczyły w konkursach
i słuchały zagadek o różnych postaciach bajkowych. Kiedy się 21 stycznia w budynku szkoły podstawowej, bowiem tam
zabawa dobiegła końca przedszkolaki z żalem opuściły salę mieści się ich klasa zerowa. W swojej pięknie udekorowanej
sali dzieci wraz ze swoją wychowawczynią przygotowały
balową.
Bal umożliwił dzieciom spędzanie czasu w miłej, bogaty program artystyczny. Były wzruszające i pełne
bajkowej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele humoru wiersze i piosenki, również w języku angielskim
radości naszym przedszkolakom, a to było głównym celem oraz tańce. Jednym z nich był układ taneczny z gwiazdkami
do utworu ABBY oraz taniec w parach „Passodoble”. Nie
tego spotkania.
zabrakło oczywiście tradycyjnie wyśpiewanego toastu
							
100 lat. Wnuczki i wnukowie obdarowali swoich bliskich
		
Karolina Bednarek, Ewa Urbaniak
własnoręcznie wykonanymi laurkami oraz zaprosili do
wspólnej zabawy. Na zakończenie wszyscy mogli napić się
Dzień Babci w grupie VIII
Mimo że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym ciepłego soku oraz skosztować owoców i słodyczy, którymi
chłodnych dni, są takie dwa dni, kiedy każdemu robi się dzieci zostały obdarowane przez babcie i dziadziusiów.
Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.
cieplej na sercu, bo przecież jest to święto naszych kochanych
Dzieci mogły wyrazić kochanym babciom i dziadkom
babć i dziadków.
W Miejskim Przedszkolu w Uniejowie zapraszanie swoje uczucia oraz podziękować za trud włożony w ich
babć i dziadków jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar wychowanie. Najserdeczniejsze życzenia zdrowia i radości
imprez przedszkolnych. Święto Babci i Dziadka to dzień złożyła gościom również wychowawczyni.
niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć
			
Małgorzata Kaźmierczak
i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń i radości.

Paulina Jaśkiewicz

Spycimierz w zimowej szacie
Mikołajki
Tradycyjnie, 6 grudnia 2018 r. udaliśmy się na spotkanie z Mikołajem przy Termach w Uniejowie. Już kilka
tygodni wcześniej pojawiały się pierwsze pomysły na
wyjątkowe ubranie świątecznego drzewka. W związku
ze 100-leciem Odzyskania przez Polskę Niepodległości
wszystkie ozdoby zaprojektowaliśmy w kolorze białym

i czerwonym. Do zawieszenia przygotowaliśmy białe
dzwonki, czerwone prezenty oraz łańcuchy. Ogromną
radość sprawiło dzieciom malowanie oklejonych pudełek
czerwoną farbą oraz zawijanie ich w folię, chroniącą
prezenty przed deszczem i śniegiem. Po ubraniu choinki,
poświęceniu szopki i spotkaniu z Mikołajem, dzieci udały
się na gorący poczęstunek do Klubu Nautilus.
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Wolontariusze: Anna Ilska, Agata Górka, Igor Ilski, Emilia Ilska, Dawid Górka

Grudniowe noce, zimowe noce
Boże Narodzenie jest jednym z najpiękniejszych
okresów w ciągu całego roku, z którym związane są
piękne tradycje i zwyczaje. W jakże świąteczną atmosferę
wprowadziły nas jasełka, zaprezentowane przez naszych
uczniów. Pani dyrektor przywitała zebranych gości,
zapraszając ich do obejrzenia programu artystycznego.
Przybyli goście mogli przeżyć historię narodzin Jezusa
Chrystusa sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy
w Betlejem narodziło się Dzieciątko. Świąteczny, a jednocześnie wyjątkowy nastrój podkreślały piękne stroje
oraz dekoracja sali. W jej centrum znajdowała się szopka
z Jezuskiem, Maryją i Józefem. Przygotowane jasełka były
dużym przeżyciem dla naszych młodych artystów, którzy
z ogromnym przejęciem zaprezentowali swoje umiejętności
wokalne i recytatorskie. Po części artystycznej nadszedł
bardzo ważny czas poświęcony na połamanie się opłatkiem
z dziećmi, nauczycielami, rodzicami oraz zaproszonymi
gośćmi.
6 stycznia 2019 r. w Święto Trzech Króli uczniowie
ponownie zaprezentowali przedstawienie jasełkowe
podczas mszy świętej o godz. 11.30 w naszym spycimierskim kościele.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
13 stycznia 2019 r. odbył się już po raz 27. Finał
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pozyskiwanie
środków nie mogłoby odbyć się bez wolontariuszy, którzy
poświęcają swój czas, aby zebrać pieniądze na zakup
sprzętu medycznego. W zbiórkę pieniędzy po raz kolejny
włączyli się uczniowie naszej szkoły. Pod opieką mam
kwestowali: Emilia i Igor Ilski oraz Dawid Górka. W tym
roku nasi wolontariusze zebrali 1213,15 zł. Dziękujemy
wszystkim za każdą ofiarowaną kwotę.

„Cała Polska czyta dzieciom”
Od dłuższego już czasu w naszej szkole prowadzona
jest akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. W związku ze
świętem górników spotkaliśmy się w naszej szkolnej
bibliotece i wysłuchaliśmy znanej bajki pt. „Królewna
Śnieżka”. Pani dyrektor przeczytała tą bajkę słowami
gwary śląskiej. Wcieliła się także w rolę tłumacza, a na
koniec dała dzieciom śląskie bombony kopalnioki – czarne
jak węgiel cukierki.
W tym dniu uczniowie już w swoich klasach brali
udział w zajęciach dotyczących górnictwa i rozpoznawali
właściwości węgla. Kolejna akcja czytania odbyła się
w remizie podczas imprezy integracyjnej „Od przedszkola
do seniora”.
Rekonstrukcje
24 stycznia 2019 r. nasze dzieci brały udział
w warsztatach rycerskich. Przybyli goście opowiadali
o najważniejszych wydarzeniach z dziejów Polski, m.in.
o powstaniach, czy wybuchu wojny. Dzieci miały okazję
zapoznać się z bronią i ubraniami rycerzy typowymi dla
danego okresu. Dużą radość sprawiła im walka na miecze
oraz przymierzanie strojów. Dwóch uczniów wcieliło się
w rannych rycerzy, którzy musieli być opatrzeni przez
sanitariuszki, w rolę których wcieliła się Pani Dyrektor oraz
Pani Paulina. Sanitariuszki brały udział w konkursie, w jak
najszybszym udzieleniu pomocy rannemu, bandażowaniu
głowy i przenoszeniu na noszach. Na zakończenie
warsztatów dzieci obejrzały repliki broni przywiezionych
przez gości.

arch. PSP w Spycimierzu

arch. PSP w Spycimierzu
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Mateusz Karniszewski i Kacper Pizulski w dawnych strojach
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Co słychać w Szkole Podstawowej
im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie?
Próbny egzamin gimnazjalny przeprowadzany został
po to, aby jak najlepiej przygotować uczniów do właściwego
egzaminu. Dzięki temu mogli oni sprawdzić stan swojej
wiedzy i sprawdzić, jaki materiał muszą jeszcze powtórzyć
i opanować. Egzamin trwał od 4 do 6.12.2018 roku.
				
Elżbieta Bartnik
5 grudnia 2018 r. w naszej szkole przeprowadzono VII
Ogólnopolski Konkurs Czytelniczo-Literacki i Plastyczny,
w którym wzięło udział 22 uczniów z kl. I-VII SP i kl. III
b gim. Organizatorem konkursu było Centrum Edukacji
„LECTURA” z Aleksandrowa Łódzkiego. Siedmioro uczniów
zmagało się z rozwiązaniem testu wiedzy nt. znajomości treści
lektur i z wypracowaniem. Ośmioro napisało pracę literacką
– kartka z pamiętnika, wiersz, a siedmioro uczniów wykonało
pracę plastyczną. Opiekunami uczestników tego konkursu byli:
p. Małgorzata Antoniak, p. Dorota Bamberska, p. Magdalena
Derlacz, p. Wicedyrektor Agnieszka Kaczmarek, p. Elżbieta
Bartnik, p. Lidia Zaradzka, p. Sylwia Kozińska, p. Agnieszka
Pajor, p. Agnieszka Krzesłowska.
			
Agnieszka Krzesłowska
6 grudnia 2018 r. odbywa się coroczna tradycja, jaką
jest ubieranie choinek przy „Termach Uniejów”. Uczniowie
gminnych szkół ubierały swoje choinki w barwach patriotycznych, nawiązując do 100-lecia Niepodległości Polski.
W czapkach św. Mikołaja klasa V b przystroiła wcześniej
wykonanymi dekoracjami swoją choinkę, na której zawisł
czubek wykonany z biało-czerwonych wstążek. Odbyło się
także poświęcenie żywej szopki, w której znajdowały się
prawdziwe zwierzęta dostarczone przez właścicieli ZOO
Safari w Borysewie. Każdy mógł dostać słodycze od św.
Mikołaja i jego pomocników, którzy tym razem przyjechali na
motocyklach. Dodatkowo uczniowie wraz z opiekunami mogli
rozgrzać się w Klubie Nautilus i zjeść przygotowany przez
organizatorów ciepły posiłek.

mali dyplomy i nagrody. Nagrodzone prace przeszły do etapu
powiatowego. Gratulujemy.
			
Elżbieta Bartnik
O samotnych, chorych i starszych osobach po raz
kolejny pamiętały zuchy i uczniowie klasy Ic i IIc, przystępując do akcji „Świąteczna paczka”. W okresie od 7 do
20 grudnia trwała zbiórka produktów żywnościowych,
chemii gospodarczej i kosmetyków. Dzieci zgromadziły
dużo artykułów, dzięki czemu mogły obdarować i spełnić
marzenia dwóch osób.
W ostatni dzień nauki przed świętami, 21 grudnia 2018
r., zapanowała wokół magia świąt. Był wigilijny stół nakryty
śnieżnobiałym obrusem, opłatek, pachnące gałęzie świerku
i pierniczki. Przybyli zaproszeni goście ze „Światłem
Betlejemskim”: hm. Barbara Zwolińska, hm. Marian Pięgot,
dh Andrzej Marek i Wicedyrektor Agnieszka Kaczmarek.
Serdecznie dziękujemy rodzicom za włączenie się do
akcji, która bez Was nie mogłaby się odbyć.
		
pwd. Małgorzata Antoniak, 		
			
pwd. Magdalena Derlacz
Tradycją naszej szkoły jest udział w Wojewódzkim
Festiwalu Piosenki Stanu Wojennego. Organizator konkursu
– NSZZ „Solidarność” Międzyregionalna Sekcja Oświaty
i Wychowania Ziemi Łódzkiej – dziewiąty raz gościła
w swoich progach uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych,
gimnazjalnych i podstawowych z całego województwa.
W przesłuchaniach, które odbyły się 7 grudnia 2018 r. wzięły

Konkurs „Zapobiegamy pożarom” został rozstrzygnięty
w grudniu na etapie gminnym.
W Domu Pracy Twórczej wyróżnieni uczniowie otrzy-

arch. SP Uniejów

7 grudnia 2018 r. w naszej szkole wizytę złożyli
uniejowscy radni, którzy wręczyli wszystkim uczniom
i pracownikom szkoły mikołajkowe paczki.

Uczniowie z medalami z „Turnieju z Mikołajem” Uniejowskiej Akademii
Futbolu Ebiego Smolarka

>>>

28

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 1 / 65 / 2019

>>>

udział trzy uczennice naszej szkoły z klasy VIII a. Solistki
wykonały utwory powstałe w okresie stanu wojennego
i treścią związane z jego wydarzeniami: „Nadzieja” i „Taki
kraj” z rep. Jana Pietrzaka oraz „Skrzydła połamane” z rep.
Danuty Rinn. Natalia Izydorczyk z kl. VIII a odniosła sukces
zdobywając II miejsce. Została zaproszona na koncert
laureatów, który odbył się 14 grudnia 2018 r. w Centrum
Zajęć Pozaszkolnych Nr 2 w Łodzi.
		
Magdalena Derlacz
9 grudnia 2018 r. w hali sportowej SP Uniejów odbył
się „Turniej z Mikołajem” Uniejowskiej Akademii Futbolu
Ebiego Smolarka. Organizatorami turnieju byli: Uniejowskie
Stowarzyszenie Aktywni, Urząd Miasta w Uniejowie, PGK
Termy Uniejów, SP Uniejów.
				
Elżbieta Bartnik
Uczniowie z klas IV SP wzięli udział w konkursie
organizowanym przez Goethe Institut w Warszawie
i wydawnictwo LektorKlett. Zadanie konkursowe polegało
na nagraniu krótkiego filmu, który dawałby odpowiedź na
pytanie: Warum Deutsch? (Dlaczego niemiecki?).
Czwartoklasiści zaśpiewali piosenkę w stylu rap
(tekst w języku niemieckim, dostosowany do wymagań
konkursowych), świetnie się przy tym bawiąc. Praca
konkursowa uczniów została nagrodzona 12 grudnia
2018 r. Szkoła otrzymała zestaw gier do wykorzystania
na lekcjach języka niemieckiego, a uczestnicy konkursu
dyplomy i upominki od Goethe Institut. W nagrodzonym
filmie wystąpili: Dawid Domowicz z kl. IV c, Aleksandra
Łuczak z kl. IV b, Daria Pająk z kl. IV b, Jeremi Pamfil z kl.
IV b, Hubert Szymański z kl. IV c. Gratulujemy!
				
Anna Bugajak
12 grudnia 2018 r. uczniowie klas I szkoły podstawowej
wzięli udział w Ogólnopolskim Projekcie Stypendialnym
„Plastuś”. Po raz pierwszy została przeprowadzona
stypendiada plastyczna. Uczniowie wykonywali prace
plastyczne na wybrane przez siebie tematy: „Pocztówka
bożonarodzeniowa lub noworoczna”, „Moje wymarzone
akwarium”, „Zakładka do książki”, „Maska w kształcie
zwierząt”. Do stypendiady przystąpiło 30 uczniów.
Wszystkie prace były wspaniałe i kolorowe. Teraz czekamy z
niecierpliwością na wyniki konkursu i jesteśmy ciekawi jaki
będzie rezultat naszej pracy?
				
Joanna Wójcik
W dniach 13-14 grudnia 2018 r. po raz pierwszy
odbył się nocny biwak dla uczniów klasy VIII b, mający
charakter aktywnej integracji i zabawy. Uczestnicy obejrzeli
film, następnie wzięli udział w rozgrywkach sportowych.

Zmęczeni, ale szczęśliwi udali się na odpoczynek. Młodzież
spędzała czas wolny na rozmowach i niektórzy długo,
a nawet bardzo długo nie zmrużyli oka. Wytrwale czekali,
aż nastanie poranek. Był to mile spędzony czas. Wszyscy
świetnie się bawili. Uczestnicy biwaku dopytywali o datę
kolejnego „nocnego czuwania.”
		
Katarzyna Pruchlat, Jolanta Wieczorek
W dniu 15 grudnia 2018 r. grupa uczniów z naszej
szkoły była na niezwykłym spacerze ścieżką przyrodniczoedukacyjną, zorganizowanym przez pana leśniczego Witolda
Ochapskiego i myśliwych z Koła Łowieckiego „Gęgawa”
w Uniejowie. Kolejno oglądaliśmy miejsca życia zwierząt:
łosi, saren, jeleni, dzików, zajęcy i bobrów. Idąc wygodną
drogą (w dalszej rozbudowie), podziwialiśmy makiety
zwierząt w ich naturalnych rozmiarach, nowe i piękne
mostki, estetyczne kosze na śmieci. Polecamy taki spacer
o każdej porze roku i serdecznie prosimy o zachowanie
kultury w domu zwierząt oraz poszanowanie wysiłków
nadleśnictwa i myśliwych, nieniszczenie obiektu Hubertówki,
bo służy nam wszystkim. Dziękujemy panu Witoldowi
Ochapskiemu i myśliwym za piękne przedpołudnie.
			
Urszula Świerczyńska
Niesiemy Wszystkim radość i światło… Tak się działo
w niedzielę 16 grudnia 2018 r. podczas Wigilii HarcerskoMiejskiej na uniejowskim Rynku, której sprawcami
byli harcerze, zuchy i instruktorzy Hufca ZHP Uniejów.
Komendantem całego przedsięwzięcia była Elżbieta
Łukaszewicz, którą wspomagali pwd. Sylwia Wojtczak, hm.
Piotr Łukaszewicz oraz pozostała kadra. GZ Krasnonutki
przygotowała teatr uliczny, podczas którego włączyła się
publiczność do wspólnego kolędowania. Nie mogło zabraknąć
„Światła Pokoju”, które przekazane zostało mieszkańcom.
Wokół panował gwar i śmiech. Pomimo mroźnej pogody,
publiczność dopisała, a na twarzach widzów gościła radość.  
			
pwd. Małgorzata Antoniak, 		
			
pwd. Magdalena Derlacz
W dniu 18 grudnia 2018 r., w siedzibie TPU odbyło się
podsumowanie warsztatów międzypokoleniowych pt. „Komu
zawdzięczamy naszą niepodległość: od Paderewskiego
do lokalnych bohaterów tamtych czasów”. Było to trzecie
spotkanie seniorów i młodzieży klas III gimnazjum pod opieką
Joanny Pawlak z moderatorem Andrzejem Machowskim,
prezesem Stowarzyszenia Forum 4 Czerwca. Uczestnicy
warsztatów szukali nieznanych, lokalnych bohaterów walk
o wolną Polskę, sięgając do historii swoich rodzin i w oparciu
o dokumenty zgromadzone przez TPU. Wyłoniono 8 postaci
z terenu Uniejowa i okolic. Spośród nich wybrano żołnierza
Kazimierza Szuszkiewicza vel Szostkiewicza, przygotowano
jego biogram i treść pamiątkowej tablicy. Odsłonięcie tablicy
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Orszak Trzech Króli w Uniejowie i Wilamowie

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Uniejowie

Liryczno-muzyczny wieczór uniejowskiej poetki - Joanny Wicherkiewicz

arch. UM Uniejów / R. Troczyński

30

numer 1 / 65 / 2019

UNIEJOWSKIE STRONY

>>>
Program „Pytanie na śniadanie” z Term Uniejów

Zimowe rozgrywki piłkarskie na boiskach im. Włodzimierza Smolarka

Medyk Konin -MFA Žalgiris Wilno

Ruch Chorzów - Polonia Warszawa

Widzew Łódź - Warta Poznań
arch. UM Uniejów/Termy Uniejów
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Jasełka w wykonaniu uczniów

Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Szczepana Ścibora w Wieleninie

Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilamowie

Publicznej Szkoły Podstawowej w Spycimierzu

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie

Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie

Jasełka w wykonaniu przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola
w Uniejowie w uniejowskiej Kolegiacie Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny

Karnawał w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie

arch. UM Uniejów / R. Troczyński / SP Wielenin / PSP Spycimierz / SP Uniejów / MP Uniejów
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Międzypokoleniowe spotkanie w Spycimierzu
„Od przedszkola do seniora”

Turniej Wsi Gminy Uniejów w Wilamowie

Strażacki Mikołaj w Rożniatowie

arch. UM Uniejów / R. Troczyński
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Uczniowie klasy I c i II c dnia 19 grudnia 2018 r.,
zapukali do drzwi swoich młodszych kolegów z przedszkola.
Przygotowali wymowne przedstawienie bożonarodzeniowe,
połączone z pastorałkami i kolędami. Mali artyści ukazali
wartości, którymi należy kierować się w życiu, aby wokół
panowała miłość, wiara, sprawiedliwość i pokój.
        			
Małgorzata Antoniak,
				
Magdalena Derlacz
Cicho, sza, bo kolęda gra... Tradycją naszej szkoły są
coroczne przedstawienia bożonarodzeniowe przygotowywane
przez uczniów. Harcerze, jak co roku, przynieśli światło
betlejemskie, które uroczyście zabłysło na szkolnym,
wigilijnym stole.
21 grudnia 2018 r. o godz. 10.15 w Szkole Podstawowej
w Uniejowie po raz kolejny zabrzmiały kolędy w wykonaniu:
Amelki, Marianny, Alicji, Julii i Weroniki. Klasa VI b, pod
kierunkiem Agnieszki Pajor, w „Opowiastce wigilijnej”
wprowadziła gości, nauczycieli i uczniów w radosną
atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie – aktorzy
przedstawili wizję świąt w wersji współczesnej. Piękna
kolęda „Lulajże Jezuniu” na fleciku, w wykonaniu Kingi
Jałkiewicz z kl. IV b, na moment zatrzymała oddech słuchaczy.
Chórek: Zuzia, Ola, Hania, Kinga i Filip zaśpiewał „Chojkę”,
„Gore gwiazda” i „Świeć gwiazdeczko”. Nie zabrakło tańca.
Nasze gimnazjalistki: Daria, Dagmara, Zosia, Ola, Marta
i Nina, oprócz wyrażenia Świąt Bożego Narodzenia ruchem
i gestem, przygotowały wybuchową niespodziankę. „Sprytni
i pomysłowi” chłopcy – „Mikołaje”– sprezentowali odrobinę
słodyczy najmłodszym i gościom. Świąteczną uroczystość
dopełniły głośne życzenia z ust aktorów: „Wesołych Świąt
i zwykłego ludzkiego szczęścia”.
Całej inscenizacji przyglądali się zaproszeni Goście:
harcerze z p. Marianem Pięgotem i Barbarą Zwolińską,
przewodniczący Rady Miejskiej - p. Mirosław Madajski,
rodzice z Radą Rodziców na czele. Na koniec Pani
Wicedyrektor Agnieszka Kaczmarek złożyła wszystkim
obecnym świąteczne życzenia. Kolędy jeszcze przez godzinę
rozbrzmiewały w klasach naszej szkoły.
				
Agnieszka Pajor
Wspomnienia po projekcie… Siedemnastu uczniów
naszej szkoły, w tym uczniów z pobliskich szkół całej gminy
Uniejów, zakończyło zajęcia w projekcie realizowanym
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego
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odbyło się 18 grudnia br. Dla młodzieży było to spotkanie
z historią Małej Ojczyzny w pokoleniach pradziadków, a dla
seniorów podróż w czasie i dzielenie się swoim doświadczeniem z młodym pokoleniem.
				
Joanna Pawlak

Dzieci z mikołajkowymi paczkami wręczonymi przez Radnych Rady Miejskiej
w Uniejowie

„Splątani miłością do muzyki”. Realizacja zadania to efekt
wspólnych, intensywnych działań mieszkańców trzech
gmin: Uniejowa, Wartkowic oraz Zadzimia, na czele z ich
włodarzami.
Uczestnikami projektu byli utalentowani artystycznie
uczniowie ze szkół podstawowych z Uniejowa, Wartkowic,
Zadzimia, Kłódnej, Zygier, Wielenina, Wilamowa i Spycimierza. Grupę 60 – osobową zasilili niepełnosprawni artyści
korzystający ze wsparcia Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czepowie w dwóch gminach:
Wartkowicach i Uniejowie. Warsztaty muzyczne trwały
od maja do grudnia 2018 r. Nauczyciele trzech gmin
zaproszeni do projektu prowadzili systematyczne zajęcia
w swoich szkołach, a na wspólnych próbach, które prowadził
Mirosław Madajski, wymieniali się doświadczeniami.
Projekt ten zapadnie wszystkim uczestnikom głęboko
w pamięci. Po ostatnim koncercie można było zauważyć
smutne pożegnania. Pozostała tylko nadzieja, że wkrótce
Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni złoży propozycję
nowego projektu.
Składamy podziękowania koordynatorowi i wszystkim
uczestnikom projektu.
          			
Magdalena Derlacz
Charytatywny podarunek od Weroniki Król, uczennicy
klasy III c Gimnazjum, która podjęła szczytną decyzję. Weroniko, zmieniłaś fryzurę, co się stało, że obcięłaś tak
piękny warkocz?
- Decyzja nie była łatwa, choć dojrzewałam do
niej powoli. Nie wiem czy wszyscy pamiętają mnie w
zaplecionym warkoczu? Podjęłam się obciąć włosy i dać
warkocz bezpłatnie Fundacji Rak’n’Roll, zajmującej się
robieniem peruk dla osób po chemioterapii. Teraz to nowa
ja. I chociaż, gdy patrzę na zdjęcie z moimi długimi włosami,
to ani trochę nie żałuję tej decyzji. - Skąd ta nagła decyzja?
- Mój dziadek zachorował na raka. Patrzyłam jak cierpi i nie
mogłam nic zrobić, tylko być przy Nim. Możemy pomóc
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kobietom chorym na nowotwory, aby wesprzeć je, aby
czuły się silniejsze psychicznie. Każdy z nas może pomóc.
Wystarczy 25 cm włosów. Zachęcam chętnych do tego typu
akcji!
7 stycznia 2019 r. odbyło się spotkanie pt. „Tańce
Beskidu Śląskiego”. Program muzyczny prowadziła p.
Elżbieta Zdziarska, a tańczyli p. Maria Szczyrkowska i p.
Przemysław Szymonik. W spotkaniu wykorzystano zabawy
integracyjno-ruchowe, w których uczniowie świetnie się
bawili.
				
Elżbieta Bartnik
9 stycznia 2019 r. uczniowie klasy VI a Szkoły
Podstawowej w Uniejowie uczestniczyli w Teatrze Powszechnym w Łodzi, w spektaklu „Ony” oraz w warsztatach
filozoficznych połączonych z ćwiczeniami aktorskimi
w ramach edukacyjnego, autorskiego projektu dyrektor Ewy
Piławskiej zatytułowanego „Dziecko w sytuacji”.
Sztuka „Ony”, oparta na znakomitym, wielopoziomowym
tekście Marty Guśniowskiej, przeniosła naszych uczniów w
opowieść o współczesnym świecie. Po prezentacji spektaklu,
uczniowie klasy VI a SP aktywnie uczestniczyli na Małej
Scenie w warsztatach poprowadzonych przez reżysera
p. Andrzeja Jakubasa oraz filozofa, w trakcie których wykazali
się wiedzą na temat podstawowych pojęć filozoficznych
oraz umiejętnością prowadzenia dyskusji oraz interpretacji
spektaklu „Ony”. Brawo klasa VI a.
     
Karolina Marosik, Anna Komodzińska
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13 stycznia 2019 r. Stowarzyszenie HistorycznoKulturalne „Dworzanie” po raz kolejny wsparło WOŚP.
Uczniowie (z kl. IV-VII i gim.) i absolwenci naszej szkoły
zatańczyli dla dzieci i seniorów w M-GOK w Uniejowie.
Uczestnicy warsztatów wzięli czynny udział w pokazach

Uczestnicy warsztatów międzypokoleniowych w siedzibie Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa

i nauce tańca dawnego. Osoby te miały okazję być
wtajemniczone i „przeniesione” w czasy średniowiecza.
Dworzanie również przekazali na licytację za pośrednictwem
gminnego sztabu małą „dworzankę Maruszkę” – laleczkę
ubraną w strój historyczny, uszytą własnoręcznie dla grupy
przez wiceprezes p. Beatę Kwiatosińską.
				Siema!
				
Elżbieta Bartnik
19 stycznia 2019 r. w naszej szkole odbyły się zajęcia
prowadzone przez pracowników WORD-u w Sieradzu.
Uczniowie klas czwartych (w tym roku szkolnym jest ich 67)
przygotowują się do egzaminu na kartę rowerową. Zajęcia
odbywały się na hali sportowej w specjalnie przygotowanym
mobilnym miasteczku ruchu drogowego, czyli kompleksie
obiektów przeznaczonych do nauki przepisów ruchu
drogowego i praktycznego szkolenia jazdy na rowerze.
				
Lidia Zaradzka
W biwaku Hufca ZHP Uniejów uczestniczyły gromady
i drużyny z Łęczycy, Szadku, Zygier, Wilamowa, Wielenina
i Uniejowa. Szkoła Podstawowa w Uniejowie zamieniła się
w tym czasie w średniowieczny zamek. Pierwszego dnia,
po zameldowaniu i zakwaterowaniu drużyn, odbyło się
spotkanie z Zespołem Tańca Dawnego „Dworzanie”, który
zaprezentował tańce chłopskie i dworskie. Nie zabrakło
również nauki kroków tańca dworskiego. Podczas zuchowego
kominka uczestnicy wysłuchali nietypowej gawędy
„Jak Bolek stawał się dzielnym rycerzem”. W czasie jej
wygłaszania gromady wybierały skarby ze skrzyni i tworzyły
z nich tarczę, miecz i hełm. Poranne warsztaty na temat
życia średniowiecznego rycerstwa przeprowadziła Prezes
Stowarzyszenia Historyczno – Kulturalnego „Dworzanie” –
Elżbieta Bartnik. Obecna była również Akademia Rycerska.
Przed południem gromady zuchowe przystąpiły do Turnieju
Zuchowego, a starsi do Turnieju Harcerskiego. Po obiedzie
każda grupa wiekowa przystąpiła do gry terenowej.
W toku realizacji programu zwrócono szczególną uwagę
na podobny styl życia rycerstwa i harcerstwa – zbiór zasad
i wartości. Zgodnie ze słowami Roberta Baden-Powella lista
cnót wymaganych przez kodeks rycerski da się ująć w trzy
naczelne punkty: 1. Rycerskie odniesienie się do bliźnich, 2.
Karność wewnętrzna, 3. Doskonalenie się.
pwd. Małgorzata Antoniak, pwd. Magdalena Derlacz
22 stycznia 2019 r. uczniowie klasy I a i I b naszej
szkoły uczestniczyli w spektaklu pt. „Świnki Trzy”, granym
w teatrze Pinokio w Łodzi. Sztuka ta miała wyjątkowy
wymiar, przedstawiała życie trzech świnek za pomocą
mapetów. Sztuka ukazywała samotności „pośród swoich,
trudy przyjaźni oraz budowanie nie tylko domów, ale
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Dnia (a właściwie i nocy) 25 stycznia 2019 r. dzieci
z klas I a i I b wraz z wychowawcami spędzili noc w szkole.
Obecność dzieci w szkole nie jest niczym zaskakującym, ale
przebywanie dzieci w szkole w nocy, to już coś osobliwego.
Tak właśnie było 25 stycznia w związku z ideą spędzenia
nocy kinowo-piżamowej w szkole.
Zaopatrzeni w śpiwory i poduszki pierwszoklasiści
przyszli do szkoły o godzinie 18.00, gdzie do godz. 8:00
dnia następnego spędzali wspólnie czas pod znakiem wielu
atrakcji, wśród których znalazły się pokazy tańca i warsztaty
taneczne pod kierunkiem Gościa - Pauliny Stawickiej,
uczennicy Technikum Ekonomicznego w Poddębicach,
ale też gimnastyczki i tancerki z pasji. Pierwszaki mogły
poznać szkołę od mniej oficjalnej strony. Przechadzając się
w domowych kapciach i piżamie po szkolnych korytarzach
mogły poczuć dosłownie, że szkoła to drugi dom.
Noc w szkole jest formą programu wychowawczego
i także ciekawą propozycja spędzenia wolnego czasu w inny
sposób, niż na co dzień. Inicjatywa pokazuje również, że
nawet przy niewielkich nakładach środków można w sposób
wartościowy, a jednocześnie przyjemny spędzić czas.
			
Agnieszka Owczarek
W czasie kończącym okres Bożego Narodzenia,
tradycyjnie już od wielu lat, w naszej szkole wystawiane są
Jasełka. W to biblijne przedstawienie co roku zaangażowani
są uczniowie klas drugich. Pragną oni w ten sposób niejako
przedłużyć atmosferę świąt – czasu miłości, dobroci
i rodzinnych spotkań. Wydarzenie to ma również jeszcze
jeden bardzo ważny wydźwięk – jest wyjątkowym prezentem
od najmłodszych uczniów naszej szkoły dla wszystkich Babć
i Dziadków.
Tegoroczna premiera miała miejsce 30 stycznia 2019
r. W wypełnionej po brzegi sali gimnastycznej zebrali się
dziadkowie i rodzice małych aktorów, dyrekcja szkoły oraz
zaproszeni goście. Kolędy tego wieczoru nie cichły – były
na ustach zarówno artystów, jak i zebranych. Spektakl
reżyserowała s. Alicja Śmiałek oraz wychowawczynie klas
drugich - Magdalena Derlacz, Teresa Gadzinowska oraz
Joanna Wicherkiewicz. Dekorację przygotowała Lidia Zaradzka, a o kostiumy zadbali rodzice uczniów oraz s. Alicja.
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i mostów”. Największym atutem spektaklu była atmosfera
beztroskiej zabawy.
Po spektaklu uczniowie uczestniczyli w warsztatach
z pantomimy. Zajęcia prowadzone były przez aktorów teatru.
Pierwszaki mogły nauczyć się jak przekazać wiadomość
jedynie za pomocą gestów. Dzieci obcowały z kulturą
i obserwowały kunszt aktorski, ucząc się właściwego
zachowania podczas pobytu w teatrze.
		
Joanna Wójcik, Dorota Bamberska

Biwak Noworoczny harcerzy z udziałem dworzan i rycerzy

Wszystkim występującym serdecznie gratulujemy,
a obecnym dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
		
		

Magdalena Derlacz, Teresa Gadzinowska,
Joanna Wicherkiewicz

Sukcesy
7 grudnia 2018 r. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
– „Zapobiegajmy Pożarom”, Uniejów - etap gminny,
klasy I-III: II miejsce Oliwia Nowak z kl. II a, op. Joanna
Wicherkiewicz, wyróżnienie: Cyprian Sadłecki z kl. I a, op.
Joanna Wójcik; klasy IV-VI: I miejsce Oliwia Gawron z kl.
VI b, II miejsce Alan Jaśkiewicz z kl. V b, III miejsce Wiktor
Jarek z kl. V c, wyróżnienie Dominika Kaźmierczak z kl. V
c, op. Elżbieta Bartnik; klasy VII-VIII i III gim.: I miejsce
Justyna Wawrzyniak z kl. III a gim., II miejsce Patrycja
Szafran z kl. VIII b, III miejsce Weronika Kujawa z kl. VIII
a, wyróżnienie: Kinga Kujawiak z kl. VIII a, Ewa Zając z kl.
III a gim., op. Elżbieta Bartnik.
12 grudnia 2018 r. Powiatowy Konkurs Profilaktyczny
„Narkotyki i dopalacze? NIE! Nigdy w życiu!”, nagrodzone:
Magdalena Galoch z kl. VIII a, Joanna Kupis z kl. VIII a, op.
Sylwia Kozińska; Izabela Struś z kl. VIII b, Olga Wincenciak
z kl. VIII b, op. Małgorzata Nitecka.
14 grudnia 2018 r. IX edycja Wojewódzkiego Festiwalu
Piosenki Stanu Wojennego w Łodzi.
II miejsce Natalia Izydorczyk z kl. VIII a, op. Magdalena
Derlacz;
22 stycznia 2019 r. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
– „Zapobiegajmy Pożarom”, Uniejów - etap powiatowy,
klasy I-III: II miejsce Cyprian Sadłecki z kl. I a, op. Joanna
Wójcik; klasy IV-VI: I miejsce Wiktor Jarek z kl. V c, op.
Elżbieta Bartnik; klasy VII-VIII i III gim.: I miejsce Justyna
Wawrzyniak z kl. III a gim., III miejsce Kinga Kujawa z kl.
VIII a, op. Elżbieta Bartnik.
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Wieści szkole z Wielenina

arch. SP Wielenin

Wycieczka do krainy św. Mikołaja w Kołacinku
W dniu 30.11.2018 r. uczniowie klas 0-III wraz
ze swoimi wychowawcami: p. A. Gapsą, p. B. Czerwińską,
p. D. Kwiatosińską i p. M. Andrysiewicz byli na wycieczce
w krainie św. Mikołaja w Kołacinku.
Celem zorganizowanej wycieczki było przybliżenie
uczniom wiedzy na temat bajek, baśni, opowiadań i legend
związanych z tematyką zimową i bożonarodzeniową oraz
kultywowanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia w naszej
polskiej kulturze.
Po przyjeździe do Kołacinka odbyliśmy spacer po
„Bajkowej ścieżce”. W trakcie wędrówki dzieci poznały
postacie z książek, bajek i filmów. Spotkały się również
z Kotem w Butach, Królową Śniegu w jej Pałacu i Karecie,
Calineczką, Królewną Śnieżką, Czerwonym Kapturkiem
i Babą Jagą. Poznały miejsce zamieszkania Jasia i Małgosi
oraz mieli okazję odwiedzić Dziadka Mroza i jego córkę
Śnieguroczkę. Następnie spotkali się ze św. Mikołajem
w jego domu, gdzie mogli własnoręcznie wręczyć mu
swoje listy do niego, a także zobaczyć jego magiczne sanie,
dzięki którym jest w stanie odwiedzić wszystkie dzieci na
całym świecie. W kinie „Pod Dzwoneczkami” uczniowie
obejrzeli film o tematyce bożonarodzeniowej i wzięli udział
w zajęciach plastycznych, na których wykonywali bombkę
świąteczną, którą w ramach nagrody za wykonaną pracę
mogli wziąć ze sobą do domu. Uczniowie obejrzeli realnej
wielkości szopkę bożonarodzeniową, której postacie były
niczym wyjęte ze sceny Bożego Narodzenia, którą każdy
z nas zapewne widział w różnych okolicznościach. Na
zakończenie uczestniczyli w zabawach ruchowych na placu
zabaw umieszczonym w ogrzewanej hali.
Szczęśliwi, pełni wrażeń i z zakupionymi przez siebie
świątecznymi ozdobami wracali do domu. Dzięki wycieczce

Wigilia szkolna

dzieci mogły spełnić swoje marzenie spotkania postaci
związanych ze Świętami Bożego Narodzenia poza dniem,
w którym są one najbardziej zapracowane, a także poznać
i utrwalić tradycje świąteczne.
Kiermasz bożonarodzeniowy
W Szkole Podstawowej w Wieleninie, w dniach od
13 do 21 grudnia 2018 r., odbył się Świąteczny Kiermasz
Bożonarodzeniowy. Został on zorganizowany z inicjatywy
Szkolnej Kasy Oszczędności przez opiekunki SKO:
p. Danielę Kwiatosińską, p. Magdalenę Andrysiewicz
oraz p. Alicję Gapsę, a jego celem była integracja naszej
społeczności lokalnej i szkolnej, prezentacja dzieł uczniów,
nauczycieli, rodziców, babć i innych osób związanych z
placówką, a także zebranie środków finansowych na potrzeby
szkoły, tj. zakup nowych szafek ubraniowych dla uczniów.
Część naszego celu została zrealizowana za fundusze
wygrane w konkursach przez samych członków SKO oraz
z dofinansowania BS w Poddębicach. Kolejna część szafek
będzie planowo zrealizowana z w/w funduszy zarobionych
podczas kiermaszu. Natomiast BS w Poddębicach już teraz
podarował nam część potrzebnych pieniędzy, za co Panu
Prezesowi Banku - Maciejowi Obrębskiemu i pracownikom
placówki składamy serdeczne podziękowania. Na
przedmioty sprzedaży przeznaczone na kiermasz składały
się:
ręcznie robione, przepiękne aniołki, gwiazdki,
bombki, bałwanki, serduszka wykonane na szydełku,
drzewka z szyszek. Pięknie prezentowały się kolorowe
wianuszki i stroiki oraz pozostałe ozdoby choinkowe, które
z racji ilości i różnorodności nie sposób było zapamiętać.
Kupujący zachwycali się oryginalnością, starannością
i estetyką wykonania ozdób, a także różnorodnością technik,
które były zastosowane przy ich tworzeniu. Rodzice
odegrali kluczową rolę w organizacji kiermaszu. Dzięki
ich zaangażowaniu stworzyliśmy w naszej szkole piękne
widowisko, które nie tylko było kiermaszem, który mógłby
konkurować z najpopularniejszymi na świecie, ale również
dzięki zaangażowaniu całych rodzin od dzieci, przez
rodziców, aż do dziadków, zaserwował nam przedsmak
rodzinnej atmosfery świąt Bożego Narodzenia.
Świąteczny, szkolny „jarmark” cieszył się ogromnym zainteresowaniem rodziców, dzieci oraz gości
odwiedzających naszą szkołę, którzy byli pod wrażeniem
jego organizacji. Jego celem było promowanie efektów
dziecięcej i dorosłej twórczości manualnej w środowisku
szkolnym i pozaszkolnym oraz przypomnienie i utrwalenie
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tradycji oraz zwyczajów związanych ze Świętami Bożego
Narodzenia.
W imieniu opiekunek i członków SKO w Wieleninie
składamy serdeczne podziękowania wszystkim zaangażowanym w kiermasz słowami Jana Pawła II:
Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to,
kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi - Jan Paweł II.
Z tego miejsca zapraszamy już na tegoroczny Kiermasz
Wielkanocny.
			
			

Daniela Kwiatosińska
Magdalena Andrysiewicz

Radość Bożego Narodzenia
Nasza szkolna rodzina od wielu lat pielęgnuje tradycje
związane ze świętowaniem Bożego Narodzenia. 21 grudnia
2018 r. odbyło się wigilijne spotkanie uczniów, pracowników
i zaproszonych gości. Uroczystość składała się z trzech
części. Pierwsza z nich to wizyta Mikołaja. W tym roku
gość przybył w towarzystwie pomocnika - sympatycznego
Elfa w pięknym stroju, który umiejętnie zabawiał dzieci
i pomagał rozdawać prezenty. Był to debiut duetu, który
wypadł znakomicie. Najpierw uczniowie oglądali krótki
film o świętym Mikołaju. Jego postać może być dla
nas przykładem pomocy i dzielenia się tym, co mamy
z innymi. Następnie Elf przeprowadził konkurs wiedzy
o Mikołaju - wszyscy wszystko wiedzieli. Wreszcie przyszedł
czas na prezentacje, przed Mikołajem i publicznością,
umiejętności artystycznych poszczególnych klas. Dzieci
śpiewały tradycyjne kolędy, świąteczne piosenki - także
w języku angielskim, recytowały wierszyki i przekazywały
świąteczne życzenia. Mikołaj chwalił uczniów i stwierdził,
że każdy zasługuje na prezent, także nauczyciele i pozostali
pracownicy szkoły. W tym miejscu należy podziękować
Radzie Rodziców, która zawsze służy Mikołajowi pomocą.
Druga część spotkania odbyła się w szerszym gronie.
Przybyli do nas emerytowani pracownicy, przedstawiciele
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Banku Spółdzielczego w Poddębicach, rodzice oraz inni
goście - przyjaciele szkoły. Dzieci z Koła Biblijnego
zaprezentowały przedstawienie „Powitajmy Maleńkiego”,
które ukazało cud betlejemskiej nocy narodzin Zbawiciela
Świata i człowieka.
Zawarte w inscenizacji przesłanie uświadomiło
widzom, że wierność Jezusowi musi być poparta dobrymi
czynami wobec bliźnich. Występ uświetniły młodsze
dzieci zintegrowane ze starszymi artystami. Przedszkolaki
i uczniowie z klas I-III pięknie wywiązali się z powierzonych
im zadań. Widownię rozradował aniołek i diabełek, którzy
tańcem złożyli pokłon Dzieciątku Jezus. Dzieci obdarowały
wszystkich pracowników i gości aniołkami, które można
było zawiesić na choince.
Trzecia część naszego świętowania to łamanie
się opłatkiem. Zanim jednak wzajemnie uścisnęliśmy
dłonie i popłynęły z głębi serc życzenia, przedstawiciele
uniejowskich harcerzy przekazali do szkoły Betlejemskie
Światło Pokoju. Przy blasku światła, pochodzącego
z miejsca narodzenia Jezusa, wysłuchaliśmy Słowo Boże
zapisane dwa tysiące lat temu w Ewangelii świętego Łukasza
o przyjściu na świat Syna Bożego. Następnie wznieśliśmy
myśli do Boga poprzez wspólną modlitwę. W ten sposób
kolejny raz w naszej szkole zachowaliśmy piękną polską
tradycję radosnego świętowania Bożego Narodzenia.
Spotkanie przygotowała katechetka przy współpracy
grona pedagogicznego.
			
Beata Maciejewska
Wspomnień czar… Dzień Babci i Dziadka
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku
kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre
i najlepsze. Nikt inny nie ma tyle cierpliwości, tyle
zrozumienia i po prostu zwykłej ludzkiej życzliwości dla
tych dużych i małych problemów dzieci. Dziadkowie
kochają, wspierają, pocieszają. Są zawsze przy wnukach,
służąc swoją radą – bo dla nich są oni najważniejsi. Dzieci
to czują i wiedzą. Od wielu już lat w kalendarz uroczystości
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Spotkanie ze św. Mikołajem
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Wycieczka do krainy Mikołaja

szkolnych i tych organizowanych przez Szkolną Kasę
Oszczędności w Szkole Podstawowej w Wieleninie na stałe
wpisany jest Dzień Babci i Dziadka.
Uczniowie z całej szkoły zaprosili swoje Babcie
i Dziadków do Szkoły Podstawowej w Wieleninie w dniu
21 stycznia 2019 r., aby z okazji ich święta podziękować
im za dobro i wyrazić swoją miłość. Uroczystość ta
była przygotowana przez uczniów klas 0-III oraz ich
wychowawczynie: Alicje Gapsę, Beatę Czerwińską, Danielę
Kwiatosińską i Magdalenę Andrysiewicz. Uczniowie
przedstawili piękną inscenizację dla swoich bardzo licznie
przybyłych Babć i Dziadków pod tytułem „Wspomnień
czar…”. W formie „rodzinnej piosenki biesiadnej”
przypomnieli zebranej publiczności piosenki z lat dziecięcych,
szkolnych i młodzieńczych Babć i Dziadków. Na wszystkich
twarzach zebranych pojawił się uśmiech, a część gości
przyłączyła się do śpiewu dzieci. Wspaniała publiczność
podziwiała i gromko oklaskiwała artystów, którzy pięknie

recytowali wiersze, radośnie śpiewali piosenki i tańczyli.
Dziadkowie okazali się najmilszymi odbiorcami sztuki
dziecięcej. Nie zabrakło też niespodzianek. Środowiskową
uroczystość, na zaproszenie Szkolnej Kasy Oszczędności,
uświetnił swoim występem Zespół Śpiewaczy „Włościanki”
z Wielenina. Są to swego rodzaju nasi przyjaciele szkoły.
Nie zabrakło też przedstawicielki Banku Spółdzielczego p. Anny Kozy. W dalszej części uroczystości mili goście
zostali podjęci słodkim poczęstunkiem. Babcie i dziadkowie
byli zachwyceni, wzruszeni i dumni ze swoich wnuków,
a na zakończenie, wraz z najlepszymi życzeniami i gorącymi
uściskami, otrzymali od dzieci „serca” niespodzianki.
Serduszka od Szkolnej Kasy Oszczędności za wspaniałą
współpracę z tą organizacją otrzymały „Włościanki”
i babcie: B. Janosz, B. Kujawiak, J. Antczak i S. Malinowska
za rękodzieła ofiarowane na kiermasze oraz Bank
Spółdzielczy w Poddębicach za wszelką pomoc w naszych
przedsięwzięciach. Przy aromatycznej kawie i słodkim
poczęstunku seniorzy mogli podzielić się wrażeniami
z występów tak utalentowanych dzieci.
Wspaniała atmosfera sprzyjała umacnianiu więzi
rodzinnych, była to również okazja do wyjątkowego
spotkania i wspólnego snucia wspomnień. Goście
rozchodzili się do domów w doskonałych nastrojach, pełni
radości i przeświadczeni o bezgranicznej miłości swoich
wnucząt.
Raz jeszcze wszystkim Babciom i Dziadkom składamy
najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu i wszelkiej
pomyślności na długie lata w otoczeniu ukochanych
najbliższych.
			
Daniela Kwiatosińska
			
Magdalena Andrysiewicz

Zima w Szkole Podstawowej w Wilamowie
Zakolęduj z harcerzami
16 grudnia 2018 r. zuchy i harcerze z naszej szkoły
wzięli udział w Wigilii Harcersko-Miejskiej „Zakolęduj
z harcerzami” w Uniejowie. Zebraliśmy się wszyscy pod
siedzibą hufca, skąd w świątecznym korowodzie z Orkiestrą
Dętą ZHP-OSP w Uniejowie na czele przeszliśmy na
rynek. W czasie Wigilii wysłuchaliśmy koncertu orkiestry
dętej, zespołów Efatha i Grzmiąca, a także oglądaliśmy
widowiskowy pokaz teatru ognia w wykonaniu grupy D-H
z Łodzi. Zuchy i harcerze korzystali również z wielu atrakcji.
Największym powodzeniem cieszyły się konne bryczki
i zdjęcia z Mikołajem, ale zuchy i harcerze brały również

udział w warsztatach plastycznych, pokazie baniek
mydlanych, kiermaszu bożonarodzeniowym, jak również
smakowali pysznych smakołyków, m.in.: pierogów,
bigosu, barszczu czerwonego, zupy pieczarkowej.
Zuchy i harcerze podczas Wigilii przedstawili swój
program artystyczny, w czasie którego zaprezentowali
kolędy: „Cicha noc”, „Aniołek maleńki jak wróbelek”
i „Bosy pastuszek”, a Zuzanna Adamczyk pięknie zagrała
na trąbce kolędę „Lulajże Jezuniu”. Na koniec naszego
wystąpienia zuchy zaprezentowały układ z szarfami
do utworu „Halleluja” i udaliśmy się do sali OSP
w Uniejowie. Tam ogrzaliśmy się trochę i skosztowaliśmy
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pysznych ciast, owoców i cukierków, a także wypiliśmy
ciepłą herbatę. Był to dzień pełen wrażeń i atrakcji!
						
Szkolna Wigilia
21 grudnia 2018 r. po raz pierwszy w naszej szkole,
tuż przed świętami Bożego Narodzenia, zasiedliśmy do
wspólnej Wigilii szkolnej. Na początku harcerze przekazali
na ręce pani dyrektor Betlejemskie Światło Pokoju –
Światło, które łączy. W świąteczną atmosferę wprowadzili
nas uczniowie klasy VII – Amelia Józefowicz i Michał
Pajor, którzy poprowadzili montaż poetycko-muzyczny
pod hasłem „Rodzi się miłość”. Uczniowie wszystkich
klas śpiewali i grali na instrumentach kolędy, pastorałki
i piosenki o tematyce świątecznej. Następnie pani Wiesława
Pajor odczytała fragment Ewangelii o narodzeniu Pana
Jezusa. Uczniowie podzielili się opłatkiem ze wszystkimi
wokół. Potem wspólnie przy pięknie udekorowanym,
świątecznym stole zjedliśmy potrawy wigilijne. Wszystkim
smakował barszczyk z uszkami oraz pierogi. Nagle
pojawił się niespodziewany gość – Mikołaj, który wręczył
wszystkim uczniom prezenty. Pani dyrektor złożyła
życzenia dla wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, życząc zdrowych, spokojnych świąt,
wszelkiej pomyślności od Bożej Dzieciny. Zwieńczeniem
spotkania było tradycyjne, wspólne śpiewanie ulubionych
kolęd i pastorałek. Wigilia szkolna wprowadziła nas
w miły, rodzinny, świąteczny klimat Bożego Narodzenia.
				
Sylwia Wrąbel
Warsztaty taneczne
8 stycznia 2019 r. w naszej szkole odbyło się kolejne,
cykliczne spotkanie w ramach „Dnia otwartej szkoły”.
Tym razem były to warsztaty taneczne, które poprowadziła
Paulina Stawicka, uczennica Technikum Ekonomicznego
w Poddębicach. Tańczy układy gimnastyczno-taneczne.
W tamtym roku próbowała swoich sił na Mistrzostwach
Polski. Została również nominowana na sportowca roku
w Dzienniku Łódzkim i na tę chwilę ma I miejsce na
etapie powiatowym oraz zakwalifikowała się do etapu
wojewódzkiego. Oprócz tańca jeszcze śpiewa, gra na
saksofonie i jeździ konno.
Paulina szybko złapała dobry kontakt z uczestnikami
warsztatów i rozpoczęła od pokazu swoich umiejętności.
Ten występ na wszystkich wywarł wielkie wrażenie.
A był to dopiero początek. Później mogliśmy już
tańczyć wszyscy. Zaproszona tancerka po rozgrzewce
zaproponowała dwa układy taneczne, które cierpliwie
pokazywała, najpierw w spowolnionym, następnie już w
odpowiednim tempie. Gdy już każdy opanował choreografię
drugiego układu, Paulina podzieliła uczestników na kilka
grup. Każda z grup prezentowała przed pozostałymi to,
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czego się nauczyła. Każdy tancerz poczuł się jak przed
prawdziwą publicznością. Na zakończenie zaproszony
gość cierpliwie odpowiadał na pytania zadawane przez
dzieci i dawał cenne wskazówki dotyczące ćwiczeń. Pani
dyrektor wręczyła podziękowanie i upominek, a później
nadszedł czas na pamiątkowe zdjęcie. Te warsztaty bardzo
podobały się naszym uczniom, przekonaliśmy się, że
wśród nas jest wielu utalentowanych tancerzy.
			
Wioleta Pietrzykowska
Jasełka dla Babć i Dziadków
Babcia i dziadek to wyjątkowe i ukochane osoby
w życiu dziecka, które potrafią zrozumieć, wytłumaczyć,
przytulić, pomóc…Dzień Babci i Dziadka to wyjątkowe
święto w tradycji Szkoły Podstawowej w Wilamowie,
które na stałe wpisane jest w kalendarz imprez.
12 stycznia 2019 roku wszystkie dzieci zaprosiły
swoje kochane Babcie i kochanych Dziadków do sali
OSP Wilamów, aby uczcić ich święto. Wszystkie dzieci
w tym dniu, w sposób szczególny chciały pokazać, jak
bardzo kochają swoich Dziadków. Uczniowie z klas
I-IV wykazali się swoimi talentami, umiejętnościami
i zdolnościami, przygotowując od dłuższego czasu
przedstawienie
bożonarodzeniowe
„Betlejemska
dobranocka” pod kierunkiem katechetki Wiesławy Pajor
i pani Sylwii Wrąbel.
Zaproszeni goście licznie przybyli, aby podziwiać
występy swoich wnuków. Szanownych gości powitała
pani dyrektor Edyta Miśkiewicz, a następnie oddała
głos małym artystom. Występ rozpoczął się układem
tanecznym do utworu „Alleluja”, następnie na scenie
pojawili się: Maryja z Józefem, aniołowie, pastuszkowie,
postacie z bajek: Kopciuszek, Czerwony Kapturek,
Sierotka Marysia, Calineczka, Jaś i Małgosia, Pinokio,
Stary Rybak oraz Trzej Królowie. Wszyscy złożyli dary
i pokłonili się Nowonarodzonemu Dzieciątku. Aniołowie
pięknie śpiewali kolędy i pastorałki, wielbiąc Zbawiciela.
Wspaniała publiczność podziwiała możliwości i talenty
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Występ Nikoli i Szymona Kolasów podczas szkolnej Wigilii
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Uczestnicy warsztatów tanecznych z prowadzącą Pauliną Stawicką

swoich wnucząt, nagradzając ich gromkimi brawami.
Wnuczęta złożyły najserdeczniejsze życzenia swoim
Dziadkom. Przedszkolaki wraz z występującymi artystami
zaśpiewali piosenkę „Moja Babcia i mój Dziadek”.
Na zakończenie wnuczęta obdarowały swoich Dziadków
własnoręcznie zrobionymi upominkami i zaprosiły miłych
gości na słodki poczęstunek przygotowany przez Radę
Rodziców. Umilając czas poczęstunku, grupa taneczna
z klasy IV zadedykowała swoje występy dla wspaniałych
Dziadków i Babć.
Występy małych artystów wzbudzały nie tylko wzruszenie wśród zgromadzonych, ale radość i miłą, rodzinną
atmosferę. Wszyscy na pewno zapamiętają ten dzień na
długo.
				
Wiesława Pajor
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie naszej szkoły
włączyli się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, która w tym roku „Grała dla dzieci małych i bez
focha – na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali
dziecięcych”.
Przygotowania do niedzielnego finału rozpoczęły
się już od środy sprzedażą pysznych hot-dogów
przygotowanych przez panią kucharkę i intendentkę oraz
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami: Izabelą Wróbel
i Magdaleną Pajor. Dochód ze sprzedaży został w całości
przekazany na WOŚP. Gromada zuchowa „Wilamowskie
Skrzaty” oraz Drużyna harcerska „Wilamowskie Orły”
wspólnie z druhnami Sylwią Wrąbel i Wioletą Pietrzykowską
sprzedawali własnoręcznie przygotowane słodkości.
W sprzedaży były ciasta, ciastka, pączki, babeczki, muffinki,
faworki, galaretki, banany w czekoladzie, kratki, popcorn
i inne pyszności. Zarobione pieniądze w kwocie 416,10 zł
zostały również przekazane wolontariuszom WOŚP.
W niedzielę 13 stycznia wolontariusze: Justyna
Rosiak i Amelka Józefowicz z kl. VII, Nikolina Polipowska
i Wiktoria Stołowska z kl.VI, Kacper Wróbel i Wiktoria

Kokorzycka z kl. IV oraz Zuzia Adamczyk z kl. IV
i najmłodszy wolontariusz Wojtek Wilczyński z kl. III (który
sam podczas leczenia korzystał ze sprzętu zakupionego
przez WOŚP w minionych latach) wyruszyli z puszkami
kwestować na ulicach Wilamowa. Zmoknięci i zziębnięci,
ale pełni nadziei, że i w tym roku uzbierana kwota
będzie większa niż w roku ubiegłym, nasi wolontariusze
z zapartym tchem liczyli uzbierane pieniądze. I udało
się! W sumie na rzecz fundacji pozyskaliśmy 1.982,41zł!
Zebrana kwota została przekazana do sztabu WOŚP
w Uniejowie.
Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje wszystkim wolontariuszom, paniom Agnieszce Szafarz
i Małgorzacie Grędzie za przygotowanie hot-dogów,
zuchom i harcerzom za pyszne „słodkości” oraz Ewelinie
Wilczyńskiej za pomoc w liczeniu pieniędzy i opiekę nad
młodszymi wolontariuszami, a także wszystkim tym,
którzy wsparli tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej
Pomocy!
				
Magdalena Pajor
Warsztaty ekologiczne
W ramach realizacji programu edukacji ekologicznej
„Odpady segregujesz – Ziemię ratujesz!” w naszej szkole
w dniu 14.01.2019 roku odbyły się warsztaty ekologiczne
dla uczniów klas I-VIII pt. „Segregacja i recykling”
i ,,Eko-torby” prowadzone przez edukatorów ekologicznych z ośrodka działań ekologicznych „Świat przygód”. Zajęcia prowadzone były metodami aktywizującymi
grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia,
zajęć ruchowych i plastycznych.
Uczniowie podczas warsztatów w części dydaktycznej poznali pojęcie recykling oraz zasady właściwej
segregacji odpadów. Zrozumieli, jakie zagrożenia
stanowią wysypiska śmieci. Zajęcia te uświadomiły
również dzieciom, że produkujemy coraz więcej śmieci,
a segregacja i recykling pozwala na: przetworzenie
i wykorzystanie surowca wtórnego na nowe materiały,
oszczędzanie miejsca na składowanie, ograniczenie
ilości wprowadzonych szkodliwych odpadów, które
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Mikołaj Polipowski w roli św. Józefa, Ewa Tomaszewska jako Matka Boska
oraz uczniowie klas I-III podczas Jasełek dla Babć i Dziadków
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trudno ulegają rozkładowi, ograniczenie zużycia surowca
naturalnego. Podsumowaniem tej części warsztatów
był ekologiczny twister, przy którym utrwalono kolory
pojemników do segregacji odpadów.
W czasie warsztatów ekologiczno-twórczych dzieci
poczuły się jak projektanci niepowtarzalnych artystycznych
toreb. Mieli również okazję dowiedzieć się, jakie korzyści
płyną z używania toreb materiałowych. Uczniowie sami
projektowali, a następnie rysowali specjalnymi kredkami
i malowali farbami wzory na torbach ekologicznych.
Wykonane według własnego pomysłu torby z pewnością
pomogą pamiętać o środowisku podczas robienia
codziennych zakupów.
Mamy nadzieję, że dzięki uczestnictwu w warsztatach
wzrosła świadomość ekologiczna wśród uczniów naszej
szkoły.
				
Izabela Wojtczak
Biwak Noworoczny
W dniach 18-19 stycznia 2019 r. gromada zuchowa
„Wilamowskie skrzaty” i drużyna harcerska „Wilamowskie
orły” wzięły udział w Biwaku Noworocznym w Uniejowie.
W piątek 18 stycznia, zaraz po zakwaterowaniu,
wzięliśmy udział w apelu rozpoczynającym biwak, a potem
zarówno gromady zuchowe, jak i drużyny harcerskie
spotkały się z Zespołem Tańca Dawnego „Dworzanie”.
W czasie spotkania zostali zapoznani ze strojami, a także
układami tanecznymi z czasów średniowiecznych. Każdy
chętny zuch i harcerz mógł również potańczyć - okazało
się, że to wcale nie było proste zadanie.
Później, po sytej kolacji, gromady zuchowe wzięły
udział w kominku zuchowych, a drużyny harcerskie
w świeczkowisku. W czasie kominka zuchy odpaliły
symboliczne świeczkowisko, którego pilnowali strażnicy
ognia. Funkcję tę otrzymały zuchy z naszej gromady –
Czarek i Błażej, którzy świetnie wywiązali się ze swojego
zadania. Następnie zuchy wysłuchały gawędy o młodym
rycerzu, a później według wskazówek ozdabiały swój herb.
Na herbie nie mogło zabraknąć nazwy gromady, słońca,
a także orła. Wszystkie zuchy wycięły również miecze
i zrobiły hełmy. Natomiast harcerze wysłuchali gawędy
i wspólnie śpiewali harcerskie piosenki. Drugiego dnia
biwaku zuchy wzięły udział w turniej zuchowym, a harcerze
w turnieju harcerskim. Gromady zuchowe zanim rozpoczęły
zmagania na punktach, spotkały się z panią Elżbietą Bartnik,
która zapoznała ich ze zbroją, zwyczajami i historią rycerzy.
Później zuchy poruszały się po punktach według mapy.
Trafiły m.in. na: Rycerski Bal, Pojedynek rycerzy, Mistrza
majsterki, Twierdzę króla, Wojownika Łamigłówek oraz
Grę „KUBB”. Harcerze natomiast w czasie I rundy mieli do
zaliczenia 7 punktów o nazwach: Podpłomyki, Krzyżówka,
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Herb Zawiszy, Drewniane trzewiki, Zaplatanie warkocza,
Średniowieczna zastawa, Zabawy plebejskie. Druga
rundę poprowadzili członkowie Uniejowskiej Akademii
Rycerskiej, którzy przeprowadzili zajęcia takie jak:
strzelanie z łuku, rzucanie wiankami, tarcza rycerska,
walka na miecze, rzut sakiewkami, kodeks rycerski i tańce
dawne. Po trudnych i wyczerpujących zmaganiach zuchy
i harcerze udali się na obiad. Jednak to nie były wszystkie
atrakcje dla uczestników biwaku. Po krótkiej przerwie
harcerze udali się na grę miejską, natomiast zuchy wzięły
udział w grze terenowej – „Poszukiwanie uprowadzonych
dam dworu”.
To był bardzo aktywny biwak! Zuchy i harcerze
bardzo zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do swoich
domów. Do zobaczenia na kolejnym biwaku!
				
Sylwia Wrąbel
Żywa lekcja historii
24 stycznia naszą szkołę odwiedziła Grupa
Artystyczna „Rekonstrukto”, która zaprezentowała pokaz
historyczny pt. „Ku niepodległej”.
Podczas żywej lekcji historii uczniowie poznali
okoliczności utracenia przez Polskę niepodległości oraz
dowiedzieli się o warunkach życia rodaków pod zaborami.
Artyści omówili kolejne zrywy niepodległościowe –
powstania kościuszkowskie, listopadowe i styczniowe,
a także okres I wojny światowej. Ponadto uczniowie
mogli obejrzeć stroje z epoki, ekwipunek i uzbrojenie
walczących. W drugiej części pokazu chętni uczniowie
mogli wziąć udział w rekonstrukcji walki, przećwiczyć
się w trakcie musztry żołnierskiej lub wcielić się w rolę
sanitariuszek opatrujących rannych powstańców.
Niecodzienna lekcja historii bardzo się wszystkim
podobała. Najważniejsze jednak jest to, że dzięki
ciekawemu, pełnemu dowcipu przedstawieniu dzieci
poznały tak ważne dla naszego kraju wydarzenia
historyczne.
				
Joanna Binkiewicz

arch. SP Wilamów
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Zakończył się projekt

„Splątani miłością do muzyki”
15 grudnia 2018 r. koncertem w Kościele Św. Małgorzaty w Zadzimiu zakończył się projekt realizowany
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok pt. „Splątani miłością do muzyki”.
Realizacja zadania to efekt wspólnych, intensywnych
działań mieszkańców trzech gmin: Uniejowa, Wartkowic
oraz Zadzimia oraz ich włodarzy. W projekcie wzięli
udział utalentowani artystycznie uczniowie ze szkół
podstawowych z Uniejowa, Wartkowic, Zadzimia,
Kłódnej, Zygier, Wielenina, Wilamowa i Spycimierza.
Skład 60 osób uzupełnili niepełnosprawni artyści z gminy
Wartkowice i Uniejów, będący pod opieką Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie, na co
dzień zaangażowani w pracę artystyczną zespołu wokalnoinstrumentalnego „Pozytywka”.
Realizatorzy zadania opracowali w ramach projektu
bardzo precyzyjny plan warsztatów, który miał za
zadanie przygotować wybraną Grupę Integracyjną do
trzech koncertów ze znanymi artystami w: Uniejowie,
Wartkowicach i Zadzimiu. Do pracy warsztatowej
zaangażowano specjalistów - pedagogów oraz terapeutów
doświadczonych w pracy z dziećmi oraz osobami
niepełnosprawnymi. Uczestnicy projektu do koncertu
przygotowywali się bardzo intensywnie od początku maja,
biorąc udział w: warsztatach wokalno-instrumentalnych,
emisji głosu i autoprezentacji, choreografii, multimediach
oraz próbach sekcyjnych. Przed każdym koncertem
odbywały się również próby generalne z zaproszonymi
artystami.
Systematyczne warsztaty z uczestnikami prowadzili:
Mirosław Madajski (warsztaty wokalno- instrumentalne),
Danuta Pydyńska (choreografia), Andrzej Czechowicz,
Dorota Sowińska, Magdalena Derlacz (próby sekcyjne –
elementy wokalne), Marta Kozanecka, Anna Marciniak
i Renata Klimczak (próby sekcyjne – elementy
choreograficzne), Martyna Kaźmierczak (multimedia).
Podczas warsztatów instrumentalno-wokalnych
grupie towarzyszył żywy akompaniament. Repertuar,
z którym pracowali uczestnicy był autorstwa artystów
zaproszonych do udziału w koncertach. Koncerty odbyły
się w trzech różnych lokalizacjach: w plenerze - przy
Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie,
na hali sportowej w Wartkowicach oraz w kościele
w Zadzimiu.
Niezwykle atrakcyjne były warsztaty z emisji

głosu i autoprezentacji, które poprowadzili wyjątkowi
artyści. W maju z młodymi wokalistami spotkała się
wybitna wokalistka i kompozytorka młodego pokolenia,
laureatka między innymi Przeglądu Piosenki Aktorskiej we
Wrocławiu (2012) oraz SuperDebiutów (2014) w Opolu
- Karolina Skrzyńska. W październiku swoją obecnością
zaszczycili grupę fantastyczni muzycy: Lidia i Marcin
Pospieszalscy. A jak pozbyć się scenicznej tremy uczyła
sama Joanna Kołaczkowska, wybitna aktorka kabaretowa,
znana z występów w kabarecie Hrabi oraz z programu
telewizyjnego „Spadkobiercy”.
Zespoły muzyczne zaproszone do współpracy przy
projekcie to różnorodność brzmienia. W pierwszej,
przedwakacyjnej części projektu pracowaliśmy z repertuarem Raz Dwa Trzy - to jeden z najbardziej znanych
i cenionych zespołów w Polsce. To zespół, który od lat
udowadnia, że można podążać własną drogą, trzymać
się własnych pomysłów i estetyki, a przy tym osiągnąć
popularność, cieszyć się ogromną atencją fanów i nieustającą
życzliwością krytyków.
Przy zamku w Uniejowie usłyszeć było można wspaniałe
kompozycje Adama Nowaka, Wojciecha Młynarskiego
oraz Agnieszki Osieckiej w niezwykłych aranżacjach. W
Uniejowie zagrali w pełnym składzie: Grzegorz Szwałek
(instrumenty klawiszowe), Jarosław Treliński (gitara),
Mirosław Kowalik (gitara basowa, kontrabas), Jacek Olejarz
(perkusja), Tadeusz Kulas (trąbka), na czele z liderem grupy
Adamem Nowakiem (gitara). Koncert, który odbył się
16 czerwca w Uniejowie zgromadził liczną publiczność
fanów twórczości grupy Raz Dwa Trzy oraz wielbicieli
młodych, świetnie zapowiadających się artystów z Grupy
Integracyjnej.
Zakończeniem
drugiej,
powakacyjnej
części
warsztatów były dwa koncerty: w Wartkowicach i Zadzimiu.
Arka Noego, która wystąpiła w Wartkowicach to grupa pełna
entuzjazmu, żywiołowa, barwna i niezwykle pozytywna,
którą od wielu lat prowadzi Robert „Litza” Friedrich,
a wśród instrumentalistów spotkać mogliśmy wielu
muzyków zespołu Luxtorpeda. Licznie zgromadzona
publiczność na hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Wartkowicach mogła wysłuchać największych przebojów
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Zajęcia z choreografii poprowadziła Pani Danuta Pydyńska

Arki, czyli „Siejeje”, „A gugu”, „Święty uśmiechnięty”,
a także nowych, mniej znanych kompozycji jak:
„Nieidealna” czy „Samo ciało to za mało”.
Ostatni koncert w Kościele Św. Małgorzaty
w Zadzimiu to bogactwo gatunków i brzmień. Wśród
zaproszonych instrumentalistów wystąpili: Dariusz
„Maleo” Malejonek (Maleo Reggae Rockers), Jan
Trebunia - Tutka (Trebunie Tutki), Mirosław Kowalik
(Raz Dwa Trzy) oraz fantastyczny perkusjonalista Thomas
Celis Sanchez , a także Marcin Zaleś (gitara), Stanisław
Galica - Kasecka (akordeon), Izabela Domańska - Kowalik
(flet poprzeczny), Dominika Kowalik (saksofon), Paweł
Kowalik (trąbka) oraz Weronika Strama - Galica (wokal).
Połączenie folkowej tradycji góralskiej, reggae, rocka
oraz doskonałe teksty w większości Mirka Kowalika dały
spotkaniu w Zadzimiu cudowny, oryginalny charakter.
W repertuarze można było usłyszeć utwory radosne,
refleksyjne oraz bożonarodzeniowe – wszystkie one
w prostych słowach przekazywały najważniejsze treści o kondycji człowieka oraz o jego relacji z Bogiem.
Koncerty w Uniejowie i Wartkowicach poprowadziła
znana aktorka z serialu „Na Sygnale” - Monika Mazur,
natomiast w Zadzimiu dziennikarz muzyczny Programu
III Polskiego Radia. - Mariusz Owczarek
Fakt, że na scenie, obok muzycznych gości, aktywnie
uczestniczą także dzieci i muzycy z gmin: Wartkowice,
Zadzim i Uniejów spowodował duże zainteresowanie
publiczności oraz ogromną radość i dumę wśród rodzin
młodych artystów występujących we wszystkich trzech
koncertach.
Podczas warsztatów wokalno-instrumentalnych,
prób generalnych oraz podczas koncertów Grupie
Integracyjnej na instrumentach towarzyszyli lokalni
instrumentaliści: Marcin Jaśkiewicz (gitara), Bartosz
Wroniszewski (perkusja), Łukasz Mosiagin (gitara
basowa), Maksymilian Milczarek (puzon), Maciej Janecki
(instrument klawiszowy) oraz Mirosław Madajski (trąbka).

Warsztat wokalno-instrumentalny z Panem Mirkiem Madajskim

Zadanie „Splątani miłością do muzyki” zostało sfinansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa
Łódzkiego na 2018 rok.
Realizator zadania: Uniejowskie Stowarzyszenie
Aktywni. Partnerzy projektu: Uniejów Uzdrowisko
Termalne, Gmina Wartkowice, Gmina Zadzim oraz
PGK Termy Uniejów Sp. z o.o. Patronat Honorowy
nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa
Łódzkiego, Burmistrz Uniejowa, Wójt Gminy Wartkowice, Wójt Gminy Zadzim. Patronat medialny:
TVP 3 Łódź, Dziennik Łódzki, Uniejowskie Strony,
W Uniejowie, Echo Turku, naszemiasto.pl, uniejow.net.pl.
Koordynator projektu: Mirosław Madajski. Obsługa
finansowa: Małgorzata Górniak. Obsługa biurowa: Anna
Kudanowska. Nagłośnienie: Maciej Janecki. Rejestracja
materiału video: Marcin Grzelakowski.
Uczestnicy warsztatów: Maciej Kawecki, Katarzyna
Pysera, Mateusz Kołata, Karina Janaszkiewicz, Karina
Strzałkowska, Izabela Andrysiak, Zuzanna Majtczak,
Klaudia Strzałkowska, Kinga Bienias, Julia Aleksandrzak,
Joanna Trojanowska, Lidia Banasiak, Karolina Pawlak,
Jakub Kawecki, Alicja Peraj, Karina Kunicka, Aleksandra
Kaźmierczak, Kacper Pizulski, Wiktoria Zyntera, Aleksandra
Kozłowska, Elżbieta Maruszak, Maja Wappa, Amelia
Perkowska, Nadia Ircha, Maja Perkowska, Oliwia Pietrzak,
Julia Kotarska, Alicja Kotarska, Barbara Troczyńska,
Marianna Stefańska, Weronika Kujawa, Filip Wawrzyniak,
Oliwia Kwiatkowska, Oliwia Łuczak, Kornelia Kosicka,
Maja Herman, Klaudia Napieralska, Julia Herman, Wiktoria
Dudczak, Łukasz Stępień, Natalia Medyńska, Katarzyna
Gortat, Karolina Sobkowiak, Patrycja Stępińska, Idalia
Drzewiecka, Zuzanna Wojtucka, Patrycja Florczak, Arleta
Szymańska, Wiktoria Rosiak, Zuzanna Dobrzyńska, Kinga
Sobolewska, Dariusz Jaśkiewicz, Włodzimierz Rzadkiewicz,
Dariusz Kaźmierczak, Agnieszka Wesołowska, Jarosław
Grabarczyk, Anna Świątczak, Piotr Grabarczyk,
Bronisław Kwieciński, Piotr Tarcz, Stanisław Tomasik.
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Koncert Arki Noego w Wartkowicach

Koordynator projektu Mirosław Madajski posumował
przedsięwzięcie: - Bardzo cieszę się, że wszystkie warsztaty
oraz koncerty udało się zorganizować zgodnie z planem
oraz z fantastyczną artystyczną obsadą. W naszą integrację
włączyli się artyści, którzy przyjechali nie tylko, aby
zaprezentować swoje umiejętności, ale przede wszystkim
przyjechali po to, aby swoim doświadczeniem podzielić się
z naszymi młodymi artystami. Projekt trwał od początku
maja do końca grudnia 2018 r. Te miesiące, często ciężkiej

pracy minęły bardzo szybko. Wierzę, że w sercach dzieci ten
projekt będzie trwał dłużej niż do momentu jego oficjalnego
zakończenia. Uczestnicy poprzez projekt „Splątani miłością
do muzyki” zobaczyli, jak ważna jest integracja, że obok
codziennej rywalizacji można także ze sobą współpracować
i dzięki temu robić piękne rzeczy.
Kieruję ogromne podziękowania do instytucji
i osób wyżej wymienionych, a także do Stowarzyszenia
Autorów ZAiKS o./Łódź za pomoc w realizacji koncertów,
Piotra Kozłowskiego – byłego Prezesa Uniejowskiego
Stowarzyszenia Aktywni, Piotra Woźniaka – Prezesa
Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni, Lidii Kozłowskiej
za nieocenioną pracę wolontariacką, Tomasza Wójcika
za bezinteresowne wsparcie multimedialne; dyrektorów
placówek, w których mogliśmy bez żadnych przeszkód
trenować i koncertować; Proboszcza Parafii w Zadzimiu,
ks. Juliusza Mieczyńskiego oraz do wszystkich obecnych
na koncertach widzów, sympatyków integracji, których
serdeczność odczuwaliśmy każdego dnia podczas trwania
projektu.
		
Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

Dominika Rospara

Bohaterski buntownik z gitarą - rozmowa
z Dariuszem „Maleo” Malejonkiem
Wiele godzin grania i śpiewania, długie próby i niezliczone pokłady energii tylko po to, by grudniowy
koncert w Zadzimiu został zapamiętany na bardzo długo. Wysiłek się opłacał, bowiem zaproszeni artyści
muzycy wraz z dziećmi i młodzieżą z grupy integracyjnej z Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni rozgrzali
widownię, a swoim pięknym śpiewem i brzmieniami poruszyli ich serca! Gościem ostatniego spotkania
w ramach projektu „Splątani miłością do muzyki” był m.in. Dariusz „Maleo” Malejonek, założyciel zespołu
Maleo Reggae Rockers. To on swoim hitem „Alibi” wraz z chórem poprowadził przybyłych przez radosną,
muzyczną ścieżkę.
Jaka atmosfera towarzyszyła Ci podczas koncertu
w Zadzimiu?
Niezwykła z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że
graliśmy ze wspaniałymi muzykami, z którymi wcześniej
w większości nie występowaliśmy. Oprócz Mirka Kowalika i jeszcze kilku artystów. Było dla mnie dużym
zaskoczeniem, że lokalni muzycy są na tak wysokim
poziomie. Są świetni, naprawdę.

Ćwiczą nieustannie!
Tak. Po drugie, spotkanie to zgromadziło wielu
społeczników, m.in. Mirka Madajskiego, który zorganizował
cały chór. Jak to się teraz mówi: „ogarnął dzieciaki”
w sposób naprawdę godny szacunku. Dzieci i młodzież
byli przygotowani, świetnie wypadli podczas koncertu.
A Uniejów jako miejsce jest wręcz niesamowity. Myślę,
że w ogóle to miasteczko i okoliczne gminy są wielkim
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Jak to się stało, że z buntowniczego trybu życia przeszedłeś do życia pełnego wiary i Boga?
To nie jest tak, że ja nagle stałem się aniołkiem. Jestem
grzesznikiem dalej, jestem zbuntowany tak samo, tylko
może w innych kwestiach. Staram się raczej widzieć to zło
w sobie, zanim je zobaczę w innych i to przede wszystkim
taka różnica. Natomiast, oczywiście, jest egoizm, jest pycha,
ale widzę, że Pan Bóg pokazuje mi te rzeczy i daje siłę, żeby
w jakiś sposób z tym walczyć i to jest dla mnie największą
rewolucją w życiu, że jestem grzesznikiem, ale Pan Bóg
wciąż mnie kocha i motywuje mnie do tego, żeby działać,
walczyć z sobą samym, ale też ze złem wokół, czyli brać
udział w różnych akcjach jako wolontariusz.
Dariusz Malejonek na koncercie w Zadzimiu

przykładem dla całej Polski, że można robić coś ponad
podziałami. Piękne Termy, ale nie tylko! Usłyszałem,
że ludzie tutaj naprawdę umieją ze sobą współpracować.
Gdyby nie umieli, nie byłoby Uniejowa takiego,
jakim go w tym momencie widzimy.
No właśnie! Pomimo różnic, różnych poglądów
politycznych czy światopoglądowych umieją się zjednoczyć
w realizacji jakiś celów. Usłyszałem też, że w Uniejowie
się nie pyta, czy jest to możliwe, tylko kiedy zaczynamy.
(śmiech) Dlatego Uniejów zrobił na mnie duże wrażenie.
Pierwszy raz krążysz po uniejowskich ścieżkach?
Kiedyś byłem u Was z Arką Noego. To było dawno,
dawno temu, więc nie było jeszcze Term. To, co teraz się tutaj
dzieje, jest naprawdę przykładem dla całej Polski, że można
coś zrobić, tylko trzeba zakopać topory wojenne między
sobą i zacząć współdziałać, współtworzyć. Taka rzesza
świetnych muzyków, w niewielkim przecież miasteczku, to
też jest coś niesłychanego. Ta pasja społecznikowska też mi
się bardzo spodobała.
Co skłoniło Cię do przyjazdu do naszego miasteczka?
Tu trzeba powiedzieć o osobie Mirka Kowalika
z zespołu Raz Dwa Trzy, który ma niesamowity dar
integrowania wokół siebie ludzi dobrej woli, tych, którzy
chcą coś robić. To już jest moja kolejna kooperacja
z nim i dzięki niemu naprawdę wielu ludzi spotyka się
w sytuacjach, gdzie w normalnym życiu, w normalnym
graniu muzycznym nie miałoby szansy się spotkać, a przy
jego wizjach, pewnych koncertach, inicjatywach nagle
się okazuje, że ludzie się integrują i poznają. Dużą frajdą
było dla mnie granie tutaj, ale przede wszystkim wzięcie
udziału w koncercie. To był naprawdę bardzo piękny dzień
i wieczór.

Taka postawa pojawiła się dopiero w pewnym momencie Twojego życia.
Tak, w pewnym momencie zrozumiałem, że życie
bardziej polega na dawaniu. Tego nauczyły mnie na początku
moje dzieci i moja żona, ale potem zobaczyłem, że zło jest
na świecie dlatego, że ludzie dają za mało dobra. I tak jak
właśnie Mirek Kowalik umie ludzi natchnąć do działania
w dobrym kierunku. Myślę, że jeżeli ktoś spotkał się z ideą
wolontariatu i zasmakował trochę życia wolontariusza,
to dokładnie zdaje sobie sprawę, że wolontariat polega na
tym, że więcej się dostaje niż daje. To jest bardzo ciekawe.
Zadowolenie w życiu polega właśnie na dawaniu, a nie
na braniu, chociaż na braniu też oczywiście, ale myślę, że
największa satysfakcja jest wtedy, kiedy się więcej daje
z siebie.
Jeżeli coś mamy i możemy to dać, to czemu mamy
się tym nie podzielić?
No właśnie. Jako wolontariusz doświadczyłem różnych
niesamowitych sytuacji, gdzie Pan Bóg posyła mnie na cały
świat, m.in. do Aleppo w Syrii w czasie wojny, do Afryki.
Teraz lecę do Panamy na Światowe Dni Młodzieży. Jest wiele
takich sytuacji, gdzie mogę poznawać ludzi, szczególnie
w Afryce, gdzie okazuje się, że najciekawsze nie jest safari
i zwierzęta, chociaż są bardzo ciekawe, ale najciekawsi są
ludzie, z którymi można się spotkać, porozmawiać i wiele się
od nich nauczyć. Od ludzi, którzy są o wiele biedniejsi od nas,
nie mają nawet jednej dziesiątej tego, co my mamy. Często
nie mają nawet butów, ale mają taką radość życiową i tego
możemy się od nich uczyć. Mają jeszcze takie powiedzenie,
że biali mają zegarki, a my mamy czas. (śmiech) Mają
zawsze czas dla siebie.
Coś w tym jest!
A my już nie mamy czasu dla siebie. My jesteśmy cały
czas zabiegani. I ciągle towarzyszą nam smartfony.
To prawda. Nie możemy ominąć żadnej informacji,
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ciągle musimy scrollować. Udzielasz się nie tylko w wolontariacie, ale też w różnych akcjach patriotycznych.
Siedem lat temu zapoczątkowaliśmy taki projekt
„Morowe Panny” przy współpracy z Muzeum Powstania
Warszawskiego, potem działaliśmy z Fundacją Niepodległości i realizowaliśmy projekty „Panny Wyklęte”,
„Panny Wygnane” i ostatnio „Panny Sprawiedliwe”
o Polakach, Polkach ratujących Żydów w czasie drugiej
wojny światowej. Jest to bardzo szerokie spektrum. Jest to
właściwie cała historia, tylko pisana raczej z perspektywy
kobiet, bo zaprosiliśmy do projektu świetne wokalistki,
tj. Halinka Mlynkova, Kasia Kowalska, Marika, Natalia
Kukulska, Monika Borzym, Ifi Ude, Marcelina, też raperki:
Lilu, Gonix czy Parę Słów. To jest też o tyle unikalne,
że dziewczyny na podstawie kwerendy do mojej muzyki
napisały swoje teksty na temat postaci, na temat historii,
które się wydarzyły. Te projekty to jest też hołd dla ludzi,
szczególnie dla kobiet, które walczyły o naszą wolność.
Szczególnie w przypadku 100-lecia niepodległości miało
też to duże znaczenie. W ubiegłym roku otrzymałem od
Prezydenta medal 100-lecia niepodległości.
Serdeczne gratulacje!
To jest niesamowity zaszczyt, bo znalazłem się w naprawdę zacnym gronie.
Taka nagroda z pewnością ogromnie motywuje do
dalszych działań.
Tak, motywuje, bo z dziedziny sztuki medale dostali
jeszcze pani Celińska, pani Barbara Krafftówna, Józef Skrzek.
I między innymi….
Ja! (śmiech) Dlatego też dla mnie jest to niesamowicie
motywujące do dalszej pracy. Teraz jeszcze założyłem
zupełnie nowy projekt rockowy. Przez ostatnie 20 lat
graliśmy głównie muzykę reggae z zespołem Maleo Reggae
Rockers, mieliśmy ostatnio 20-lecie, a teraz wracam
z powrotem po 20 latach do mocnego grania, do mocnej
muzyki rockowej. Zespół Darek Malejonek Hyper Hemon.
Pierwszy koncert był już ostatnio z Muńkiem i Kalibrem
44, a płytę wydajemy na wiosnę tego roku.
Toż to będzie prawdziwa rewolucja! Przyzwyczaiłeś swoich fanów do ciepłej muzyki reggae, a teraz
będą mocne brzmienia!
Ciągnie wilka do lasu. (śmiech)
łem?

Na Woodstocku też wystąpisz wraz ze swoim zespo-

Tego jeszcze nie wiem. Zobaczymy. Myślę, że będą
różne festiwale, także pewnie spotkamy się na festiwalach i
potem będziemy organizować też dużą trasę klubową.

Trzymam bardzo mocno kciuki, żeby wszystko się
udało.
Dzięki.
Pojawiła się książka na Twój temat „Urodzony,
by się nie bać”. Opowiada o Twoim życiu, o czasach,
w których miałeś okazję dorastać i o różnych mniej lub
bardziej przyjemnych sytuacjach. Naprawdę niczego się
nie boisz?
Ten tytuł jest trochę przewrotny, bo ja nie piszę, że się
nie boję, tylko jestem urodzony, żeby się nie bać, a chodzi
o to, że nic tak nie wzbudza w nas odwagi jak strach.
Pamiętam, jak jechałem do Aleppo, do Syrii, kiedy tam
trwała wojna, bombardowania itd. i miałem dużego stracha,
ale wiedziałem, że jadę w słusznym celu. Cel był taki, żeby
pokazać po pierwsze Polakom, jaka naprawdę jest sytuacja
w Aleppo, ale też tym mieszkańcom, że nie są sami, że my
się interesujemy, że Polacy też się interesują ich sytuacją.
W momencie, kiedy tam byłem, byliśmy jedynymi ludźmi
z Europy, oprócz kilku misjonarzy, którzy zostali wtedy
w mieście, także był to dla nich szok, że ktoś w ogóle wtedy
przyjechał. Pamiętam, że jak byliśmy w Damaszku, nagle
przyszła wiadomość, że na skutek bombardowań droga jest
zablokowana i że nie ma szansy pojechać do Aleppo. Więc
w tym momencie z jednej strony smutek, że jestem tak blisko
i nie dojadę, ale z drugiej strony takie...
...uff!
Tak! Ulga, że jednak tam mnie nie będzie. I nagle po
trzech dniach przyszła odwrotna wiadomość, że można jechać
do Aleppo. I znowu, z jednej strony strach, a z drugiej strony
radość, że jednak jestem tak blisko i jadę tam. Także myślę,
że strach jest dobrym motywatorem do działań. Wisława
Szymborska mówiła, że my nie wiemy, jak się zachowamy
w sytuacji skrajnej, granicznej, to te sytuacje nas sprawdzają,
te sytuacje nas testują. Mi się wydaje, że jestem bohaterem,
a nagle przychodzi jakaś sytuacja i okazuje się, że nie.
Moim zdaniem bohaterem stajesz się już wtedy,
kiedy podejmujesz takie wyzwanie.
Tak, ale myślę, że ważne jest to, że kiedy siedzi się na
sofie przed telewizorem w ciepłych kapciach, nie ma szansy
się sprawdzić.
Bo jest to strefa komfortu, z której tak trudno wyjść.
O właśnie! Trzeba z tej strefy wyjść.
A to jest bardzo trudne dla wielu z nas, a więc Ty
jesteś bohaterem bez dwóch zdań! Jakie słowo, jaką
mądrość przekazałbyś naszej dzisiejszej młodzieży, która
jest w trakcie poszukiwań sensu życia? Bo Ty też przecież
kiedyś szukałeś...
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Agnieszka Owczarek

Pana Boga to się szybko kończy. Jest taka granica, coś
pójdzie nie tak i już jest awantura, agresja. I wiem, że Pan
Bóg daje tę siłę, tę moc, żeby pokonywać swoje słabości,
ale też inne problemy. Daje siłę do tego, by iść drogą, która
jest wytyczona. Życzę, abyśmy wszyscy doszli do tego celu.
Takie słowa to ogromna inspiracja nie tylko dla
młodzieży, ale dla wszystkich, którzy wciąż poszukują
swojej życiowej ścieżki. Bardzo dziękuję za rozmowę.

arch. UM Uniejów

Tak, oczywiście. Myślę, że sens życia jest najważniejszy
dla człowieka. Jeżeli znajdzie swój sens, to wtedy nic nie
jest straszne w życiu. Można pokonać każdą przeszkodę,
jeżeli masz świadomość, że to, co robisz, ma sens, że jest
ważne. Najgorsze jest, kiedy człowiek żyje w poczuciu
absurdu swojego życia i wtedy naprawdę nic się nie klei. Nie
ma żadnej motywacji. Człowiek potrzebuje tej pewności, w
którą stronę ma iść, co ma robić. Mnóstwo młodych ludzi
tego szuka. Ja ze swojej strony mogę tylko powiedzieć, że
po pierwsze: wierzyć w to, co się robi, że jeżeli mamy jakieś
pragnienie, to żeby jednak je realizować. Nie bać się tego,
bo potem można żałować, że miałem szansę coś zrobić,
a życie przeleciało. Mnóstwo ludzi jest potem sfrustrowanych,
zgorzkniałych. Wielu moich kolegów, którzy mieli świetne
plany, a nic z tym nie zrobili, teraz właśnie mają takie
poczucie niespełnienia i zmarnowania swojego życia.
Myślę, że warto jednak wierzyć w swoje pragnienia serca
i iść za tym, ale też wiem, że potrzebna jest pomoc z góry
i polecam, żeby naprawdę modlić się do Pana Boga o pomoc
w każdej sytuacji życiowej, żeby, jak zaczynasz dzień,
zaprosić do swojego życia, do swojego serca właśnie Boga,
Jezusa Chrystusa. Ja sam mogę powiedzieć, że wtedy dzień
jest już inny. Mam w sobie ograniczoną ilość cierpliwości
i wyrozumiałości do swoich bliskich, do mojej żony i bez
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„Maleo” z uczestnikami koncertu

Maciej Bartosiak

Wspólnie kolędowaliśmy
z Orszakiem Trzech Króli
Od lat ulice wielu miejscowości w Polsce 6 stycznia stają się areną bożonarodzeniowych widowisk. Święto
Objawienia Pańskiego, nazywane potocznie Świętem Trzech Króli, również i w naszej gminie na dobre zagościło
w kalendarium wydarzeń cyklicznych.
Wywodzący się z tradycji jasełkowej orszak polega na
przejściu ulicami uczestników przebranych za tradycyjne
bożonarodzeniowe postaci, które zmierzają do Stajenki,
aby pokłonić się nowonarodzonemu Jezusowi. Po drodze
wszyscy śpiewają kolędy i przywdziewają na głowę
otrzymane korony.
W niedzielę, 6 stycznia 2019 r. mieszkańcy Uniejowa
oraz okolicznych miejscowości zebrali się o godzinie 10.00
przy Zamku w Uniejowie, aby uczestniczyć w Orszaku
Trzech Króli. Wydarzenie przyciągnęło wielu uczestników
tej pięknej tradycji wspólnego kolędowania. Po przywitaniu
zebranych przez ks. wikariusza Piotra Kasprzaka w imieniu

ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza – Proboszcza Parafii
św. Floriana w Uniejowie, orszak wyruszył ulicami miasta
w stronę Kolegiaty Wniebowzięcia NMP w Uniejowie.
Głośnym echem rozlegały się dźwięki śpiewanych kolęd
i pastorałek. Po dotarciu do kolegiaty odbyła się uroczysta
Msza Święta odprawiona przez księdza wikariusza Piotra
Kasprzaka, po której na uczestników uroczystości czekało
ciepłe kakao oraz słodki poczęstunek.
Analogiczny Orszak Trzech Króli został zorganizowany
w pobliskim Wilamowie. Wilamowski orszak wystartował
o godz. 11:00 spod groty przed kościołem. Parafia leży na
pograniczu województw łódzkiego i wielkopolskiego –
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Uczestnicy Orszaku Trzech Króli w Uniejowie i Wilamowie

stąd dwaj królowie, reprezentujący Ziemię Łódzką oraz
Wielkopolskę. Trzeci król – strażacki był przedstawicielem
miejscowej jednostki OSP, która nieprzerwanie współpracuje
z parafią. I tym razem można było liczyć na druhów,
którzy zadbali o bezpieczeństwo uczestników i zapewnili
nagłośnienie imprezy. Ku zaskoczeniu i zarazem uciesze

uczestników orszaku, po raz pierwszy w wilamowskim
pochodzie wziął udział zmotoryzowany Mikołaj z prawdziwą
brodą, którego dzieci bardzo dobrze znają z Mikołajkowych
Weekendów z Termami.
Dziękując wszystkim za tak liczne przybycie, zapraszamy
już teraz do udziału w przyszłorocznych orszakach.

Po raz 27. w gminie Uniejów zagrała
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

oraz słodkie wypieki. Przy okazji 27. Finału rozegrano
Miniturniej Piłki Nożnej w hali sportowej SP w Uniejowie.
O godzinie 18:00 odbyła się licytacja gadżetów WOŚP,
a o 20.00 rozbłysło światełko do nieba.
Gminny Sztab 27. Finału Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Uniejowie dziękuje wszystkim
instytucjom oraz osobom, które wsparły nas materialnie
oraz w każdy inny sposób. Dziękujemy wolontariuszom
i ich opiekunom oraz słuchaczkom UTW za granie z nami
od wczesnych godzin rannych. Dziękujemy mieszkańcom
gminy Uniejów oraz wszystkim, którzy wsparli 27 Finał
WOŚP. Dzięki Wam udało nam się zebrać kwotę 22 647,96 zł.
M-GOK w Uniejowie

arch. A. Sobczak

			

arch. A. Sobczak

13 stycznia 2019 r. już od wczesnych godzin rannych
38 wolontariuszy zbierało pieniądze na terenie całej gminy
(Spycimierz, Wielenin, Wilamów). Grano również przez
cały dzień w gminnym sztabie nr 3122, który tradycyjnie
zlokalizowany był w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Uniejowie. W siedzibie gminnego sztabu każdy mógł za
symboliczne serduszko zagrać z Orkiestrą i uczestniczyć
w wielu występach i pokazach, m.in. odbył się Otwarty
Turniej Szachowy, zatańczyli „Dworzanie”, układ taneczny
zaprezentowała Paulina Stawicka. Dla najmłodszych
przygotowano gry i zabawy, miłośnicy poezji mogli spotkać
się z lokalnymi poetami w „Kąciku literackim”. Tuż
przed licytacją zagrał akustycznie zespół „Greasen”. Na
wszystkich czekała zupa ogórkowa z termalnych ogórków

Najmłodsza uczestniczka licytacji gadżetów

Członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Dworzanie” z Prezes
Stowarzyszenia p. Elżbietą Bartnik i Wiceprezes p. Beatą Kwiatosińską
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Sylwia Szymańska

Dzień Kubusia Puchatka w bibliotece

arch. M-GBP w Uniejowie

W dniu 18 stycznia b.r. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie gościła dzieci z Niepublicznego
Tęczowego Przedszkola, które przybyły w związku z Międzynarodowym Dniem Kubusia Puchatka. Panie bibliotekarki
zadbały o magię tego dnia i za sprawą rekwizytów dostosowały się do roli dwóch bohaterów: Kubusia i brykającego
Tygryska. Podczas całego świętowania tego uroczystego dnia w bibliotece została odczytana bajka pt. „Dlaczego dzień jest
szary”, później nadszedł czas na wykonywanie prac plastycznych. Na zakończenie zajęć dzieci otrzymały pyszne wafelki
z miodem - przysmakiem Kubusia oraz słodkie babeczki.

Dzieci w towarzystwie tygryska uważnie wysłuchiwały ciekawostek o Międzynarodowym
Dniu Kubusia Puchatka

Dzieci z Kubusiem Puchatkiem

Aleksandra Zielonka

Strażacki Mikołaj odwiedził Rożniatów
Stało się już tradycją, że co roku do Rożniatowa przyjeżdża Mikołaj, aby obdarować najmłodszych
prezentami. W tym roku pojawił się 19 stycznia, aby uczestniczyć w Strażackim Mikołaju oraz Dniu Babci
i Dziadka.
Z tej okazji w remizie strażackiej zgromadziły się całe
pokolenia mieszkańców Rożniatowa, Rożniatowa-Kolonii
oraz pobliskich miejscowości. Po uroczystym powitaniu
zebranych przez gospodarza – dh. Prezesa Wiesława
Pawłowskiego, na sali pojawił się najważniejszy i długo
oczekiwany gość – św. Mikołaj. Swoją obecnością wywołał
wiele radości wśród najmłodszych. Do rozdania miał ponad
osiemdziesiąt prezentów, dlatego zabrał ze sobą asystentkę
- Śnieżynkę. Swoją pomoc w rozdawaniu prezentów
zaoferowali również druhowie strażacy z miejscowej
jednostki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie
- Mirosław Madajski. Dzięki tylu pomocnikom rozdawanie
paczek przebiegło sprawnie i wszystkie prezenty trafiły
we właściwe ręce. Miłym akcentem kończącym wizytę
Mikołaja było wspólne zdjęcie.
Po emocjonującym spotkaniu, dzieci i młodzież
zaprezentowały przed zgromadzoną publicznością krótką
część artystyczną, chwaląc się swoimi umiejętnościami

wokalnymi oraz umiejętnością gry na instrumentach.
Wśród wykonywanych utworów znalazły się kolędy
i utwory o tematyce bożonarodzeniowej. Był również akcent
międzynarodowy – włoska pastorałka.
W części artystycznej nie zabrakło akcentów
skierowanych bezpośrednio do obchodzących swoje święto
babć i dziadków. Specjalnie dla nich młodzież zaśpiewała
również „100 lat”.
Spotkanie stało się również okazją do podziękowania
za wieloletnią pracę Paniom, które przez wiele lat pracowały
na rzecz swojego środowiska. Na wniosek sołtysa i rady
sołeckiej Burmistrz Uniejowa przyznał brązowe odznaki
„Za Zasługi dla Miasta i Gminy Uniejów” Paniom: Danieli
Kozińskiej, Janinie Łopacińskiej, Bożenie Antczak, Zofii
Freus, Elżbiecie Mikołajczyk oraz Kazimierze Jarudze.
Medale wraz z legitymacją i metalowym pinsem wręczyli
seniorkom: Mirosław Madajski – Przewodniczący Rady
Miejskiej, dh Tadeusz Warych – były radny Rady Miejskiej
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oraz dh Wiesław Pawłowski - Prezes OSP Rożniatów.
towianki”, Urząd Miasta w Uniejowie, Czesław Cieślak –
Organizatorami imprezy byli: Ochotnicza Straż Po- Prezes OSM w Kole, Karol Banasiak.
żarna w Rożniatowie, Koło Gospodyń Wiejskich „Rożnia-

Wielenin na podium Gminnego Turnieju Wsi
16 lutego w strażnicy OSP w Wilamowie odbył się Turniej Wsi Gminy Uniejów. Tegoroczna rywalizacja sołectw
cieszyła się wyjątkową popularnością – w szranki o „Złote Widły” stanęło aż 9 miejscowości: Dąbrowa,
Felicjanów, Góry, Lekaszyn, Ostrowsko, Wielenin, Wielenin Kolonia, Wilamów i Wola Przedmiejska.

Jezioro Łabędzie w wykonaniu drużyny z Wielenina

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie prezentują umiejętności
wokalno-taneczne

arch. R. Troczyński

Sołtysi: Wilamowa – Krystyna Maj oraz Lekaszyna –
Zbigniew Kos powitali tłumnie zebranych mieszkańców i gości,
a po upewnieniu się, że wszystkie zgłoszone drużyny już dotarły,
rozpoczęli turniej. Reprezentacje zmierzyły się w siedmiu
konkurencjach, m.in. w występach artystycznych, szukaniu „złotego
ziemniaka”, strzelaniu celnie do bramki przy pomocy miotły, etc.
Skład komisji sędziowskiej stanowili: Przewodniczący Rady
Miejskiej - Mirosław Madajski, radny - Daniel Szafarz oraz Teresa
Bamberska – mieszkanka Lekaszyna. Nad sprawnym przebiegiem
konkurencji czuwał radny - Krzysztof Bielawski. Dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Wilamowie zaprezentowały swoje umiejętności
wokalne i taneczne między poszczególnymi konkurencjami, zagrała
również Kapela ze Wsi Wilamów.
Po zaciętych zmaganiach turniejowych I miejsce zdobyła
reprezentacja Wielenina, która otrzymała „Złote Widły” i nagrodę
pieniężną w wysokości 1.500 zł, II miejsce reprezentacja Wielenina
Kolonii z nagrodą w wysokości 1.000 zł, natomiast III miejsce „na
pudle” zajęła drużyna z Gór, która za swój wynik „zainkasowała”
500 zł. Pozostałe drużyny otrzymały nagrody w kwocie 300 zł za
udział i podjęcie wyzwania.
Nagrody zostały ufundowane przez Burmistrza Miasta
Uniejów – Józefa Kaczmarka, który osobiście (z pomocą członków
komisji) wręczył drużynom pamiątkowe czeki. Dla wszystkich
zespołów, biorących udział w turnieju, były również pamiątkowe
dyplomy oraz bilety wstępu do kompleksu termalno-basenowego
„Termy Uniejów”. W swojej debiutanckiej roli imprezę prowadziła
Anna Kurzawa z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie.
Organizatorami turnieju byli: Burmistrz Miasta Uniejów wraz
z Radnymi Rady Miejskiej w Uniejowie, sołectwa miejscowości
Wilamów oraz Lekaszyn, OSP Wilamów, SP Wilamów, M-GOK
Uniejów.
				
M-GOK w Uniejowie

UNIEJOWSKIE STRONY

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow

51

Agnieszka Owczarek

Liryczno-muzyczny wieczór autorski

Joanny Wicherkiewicz

25 stycznia 2019 r. odbyła się premiera najnowszego tomiku poezji autorstwa Joanny Wicherkiwicz
pt. „Dysharmonie”. W spotkaniu, które odbyło się w Sali Rycerskiej Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie, wzięli udział m.in. rodzina, przyjaciele oraz sympatycy poezji Pani Joanny.

i z pozoru chaotyczne dźwięki tworzą spójną całość – życie.
Dysharmonie to różnego rodzaju zakłócenia, dla śmierci
będzie to życie, dla życia – śmierć, dla radości – smutek,
dla smutku – radość. Dysharmonie to również konflikt
wewnętrzny człowieka, taki niestrudzony towarzysz życia.”
O oprawę muzyczną zadbali artyści wywodzący się
z różnych nurtów muzycznych. Uniejowski zespół Greasen,
znany przede wszystkich z ostrego rocka, tym razem
zaprezentował się w akustycznej odsłonie. Wirtuoz gitary
i absolwent Akademii Muzycznej w Łodzi - Jan Krzos
czarował widzów dźwiękami gitary klasycznej. Wreszcie
solista Michał Sawkiewicz, który uczył się śpiewu od znanego
tenora Dariusza Stachury, a od niedawna mieszkaniec
Uniejowa, wprowadził publiczność swoim repertuarem

arch. UM Uniejów

arch. R. Troczyński

Wieczór poetycki, który poprowadził Robert Palka,
p.o. Dyrektora M-GOK w Uniejowie, był okazją do
zapoznania się po raz kolejny z twórczością uniejowskiej
poetki. Goście byli świadkami prezentacji i premiery
tomiku w kilku odsłonach. Wybrane wiersze, które powstały
w latach 2015-2018 prezentowała sama autorka oraz jej
goście, m.in. uczestniczki grupy poetyckiej Uniejowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którą prowadzi Pani
Joanna. Na kanapie poetyckiej zasiadła również Magdalena
Koperska, z Wydawnictwa Anagram, które wydało wiersze,
i przeprowadziła z autorką rozmowę o życiu, twórczości
poetyckiej. Zapytana o tytułowe dysharmonie Pani Joanna
odpowiedziała następująco: „Dysharmonie to wszelkiego
rodzaju kontrasty, dźwięki. Każdy wiersz to inny dźwięk

Gratulacje dla Pani Joanny Wicherkiewicz od Starosty Powiatu Poddębickiego - Pani Małgorzaty Komajdy

w świat operowy. Różnorodność oprawy muzycznej, jej
siła ekspresji oraz burza dźwięków stanowiła doskonałe tło
dla poezji Pani Joanny.
Zaprezentowano również video-arty autorstwa Mariusza Głąba, publicysty i specjalisty ds. marketingu
internetowego. Krótkometrażowe video łączą sztukę, film
z poezją, w tym poezję Joanny Wicherkiewicz.
Na zakończenie wieczoru z poezją sympatycy
i przyjaciele poetki wręczyli podziękowania i kwiaty.
Wśród nich znalazła się m.in. Małgorzata Komajda,
Starosta Powiatu Poddębickiego. Również sama autorka

dziękowała wszystkim za przybycie, ale również za pomoc
i wsparcie przy wydaniu tomiku i organizacji wieczoru.
Szczególne podziękowania skierowała do: Wydawnictwa
Anagram, Burmistrza Uniejowa - Pana Józefa Kaczmarka,
Biblioteki Miejskiej w Uniejowie, Restauracji Herbowa za
serwis kawowy oraz do wszystkich, którzy w jakikolwiek
sposób przyczynili się do uświetnienia tego wyjątkowego
wieczoru.
Jak na spotkaniach autorskich bywa, artystka składała
podpisy i dedykacje na swojej książce. Nie obyło się też bez
sesji fotograficznej oraz wielu wspólnych zdjęć z autorką.
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Aleksandra Zielonka

Międzypokoleniowe spotkanie w Spycimierzu

publiczności, czemu wyraz dali gromkimi oklaskami.
Program zakończyła piosenka zaśpiewana przez wszystkie
dzieci i dorosłych biorących udział w przedstawieniu,
a towarzyszył jej pokaz zdjęć, na których babcie i dziadkowie
prezentowali się ze swoimi wnuczętami.
Tradycyjnie całość programu ze studia „Radia
Spycimierz” poprowadził Robert Palka w asyście didżeja
imprezy - Marcina Jaśkiewicza.
Dopełnieniem wydarzenia był smakowity poczęstunek
dla wszystkich przygotowany przez panie z miejscowego
Koła Gospodyń Wiejskich.
Podczas imprezy obecni byli zaproszeni goście: Janusz
Kosmalski – Zastępca Burmistrza Uniejowa, Jolanta Ilska
– Radna Rady Miejskiej w Uniejowie, Maria Pełka – Prezes
Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”,
ks. Dariusz Ziemniak – Proboszcz Parafii Spycimierz,
Stanisław Pełka – sołtys Spycimierza, Anna Grzelak – sołtys
Zielenia, Jerzy Tybura – sołtys Łęgu Balińskiego.
Organizatorami wydarzenia byli: Publiczna Szkoła
Podstawowa w Spycimierzu, Sołectwo Spycimierz, OSP
w Spycimierzu oraz miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

O dobrą zabawę podczas imprezy zadbała społeczność
Szkoły Podstawowej w Spycimierzu: uczniowie,
nauczyciele oraz rodzice (Agata i Dominik Górka, Anna
i Piotr Ilscy, Anna i Przemysław Jaros). Najważniejsi
goście, czyli babcie, dziadkowie i seniorzy, w słowach
powitania wygłoszonych przez Dyrektor Publicznej Szkoły
Podstawowej w Spycimierzu – Mariannę Polasińską
usłyszeli życzenia: „Abyście zawsze czuli się młodzi
duchem, byli radośni, dbali o siebie i zawsze byli otoczeni
życzliwością. Dostrzegajcie piękno wokół siebie, cieszcie
się drobiazgami i każdą chwilą.”
Po życzeniach i słowach powitania organizatorzy
przedstawili prawie trzygodzinną część artystyczną.
Jako pierwsi swoje zdolności muzyczne, ruchowe oraz
recytatorskie zaprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Spycimierzu. Dumni dziadkowie ze wzruszeniem podziwiali występy swoich wnucząt, a dzieci
odważnie i bez tremy prezentowały swoje umiejętności.
W swoim występie dzieci zapewniały seniorów o tym, jak
ważną role pełnią w ich życiu oraz prezentowali uroki życia
w starszym wieku.
Po występach dzieci scenę przejęli rodzice. Obserwując przedstawienie można odnieść wrażenie, że z roku
na rok organizatorzy sami podnoszą sobie poprzeczkę.
Doskonale dobrany repertuar, stroje, scenografia oraz
niezwykłe zdolności aktorskie mieszkańców Spycimierza,
doprawione dużą dawką dystansu i poczucia humoru dały
doskonałe widowisko. Podczas występów podziwiać było
można zarówno piosenki folklorystyczne, jak również
największe hity radiowo-telewizyjne, takich artystów jak:
Krzysztofa Krawczyk, Don Vasyl Roma, Ich Troje, bracia
Golec, zespół Bayer Full, Czadoman czy Rokiczanka.
Przedstawiony program spotkał się z wielkim uznaniem

arch. UM Uniejów

9 lutego w sali OSP Spycimierz spotkały się wszystkie pokolenia mieszkańców na imprezie integracyjnej
„Od przedszkola do seniora”. Impreza miała w tym roku swoją czwartą edycję. Inspiracją do zorganizowania
imprezy integrującej wszystkie pokolenia mieszkańców Spycimierza i okolicy był obchodzony w styczniu
Dzień Babci i Dziadka.
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Szymon Bugajak

Kalejdoskop Sportowy
IV miejsce w Mistrzostwach Województwa Łódzkiego
w Unihokeja

Trzynaście drużyn wystartowało w Mistrzostwach
Powiatu Poddębickiego w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt.
Miło nam zakomunikować, iż najlepsze okazały się dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie. Przy okazji
dowiedzieliśmy się, że nasze Mistrzynie mają silne nerwy,
bo ostatni mecz, decydujący o pierwszym miejscu, wygrały
po rzutach karnych.
Szkołę reprezentowały: Martyna Grzelak, Klaudia
Sibińska, Marta Jeżewska, Marta Sibińska, Maria Plak, Maja
Wappa, Michalina Wappa, Katarzyna Nadolna, Zuzanna
Antoniak, Marika Dzierżawska, Oliwia Kucharska.

arch. SP Uniejów

Podczas rozegranych w Uniejowie Mistrzostw Województwa Łódzkiego w Unihokeja czwarte miejsce wywalczyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Uniejowie.
Zabrakło trochę szczęścia, trochę zimnej głowy w meczach,
w których obejmowało się prowadzenie i trochę zdrowia,
bo nie wszyscy zawodnicy byli w pełni sił. Czwarte miejsce
w województwie to jednak bardzo duży sukces.
Podopieczni pana Sebastiana Napieraja grali
w następującym składzie: Damian Bartosiak, Przemysław
Bednarek, Patryk Bugajak, Bartosz Czyżo, Adam
Graczyk, Karol Landau, Piotr Lodziński, Rafał Olczyk,
Jakub Przytuła, Damian Tarcz, Mateusz Napieraj, Jakub
Kucharski.

Mistrzynie Powiatu w Halowej Piłce Nożnej

Wicemistrzowie Powiatu w Halowej Piłce Nożnej
Dziewczęta trenowane przez panią Karolinę Marosik
w bardzo dobrym stylu wywalczyły pierwsze miejsce
w Mistrzostwach Powiatu Poddębickiego w MiniSiatkówce. Uczennice klas szóstych nie oddały rywalkom
żadnego seta w całych rozgrywkach - brawo.
W mistrzowskiej ekipie grały: Maria Plak, Maja
Wappa, Nicola Malinowska, Zuzanna Antoniak, Kinga
Kowalczyk, Katarzyna Nadolna, Marta Jeżewska, Martyna
Grzelak, Klaudia Sibińska.

Dobre zawody rozegrali podczas Mistrzostw Powiatu
w Halowej Piłce Nożnej Chłopców podopieczni pana
Tomasza Bartosika. Prezentowali się najlepiej podczas
wszystkich rozegranych spotkań. Wydawało się, że bezapelacyjnie sięgną po mistrzowski tytuł. W finale jednak
zabrakło trochą precyzji w strzałach i trochę szczęścia przy
wykonywaniu rzutów karnych, bo tak właśnie kończyły się
zawody. Ostatecznie wywalczyli drugie miejsce.
W drużynie występowali: Miłosz Trzuskowski,
Konrad Tomczyk, Błażej Jędrzejczak, Antoni Stempień,
Jakub Warych, Borys Wincenciak, Adrian Wypiorczyk,
Sebastian Galoch.

arch. SP Uniejów

Mistrzynie Powiatu w Mini-Piłce Siatkowej
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów
Dwukrotnie na łamach naszego pisma zamieszczaliśmy informacje o tym zakładzie
pracy. Ostatnio obszerny wywiad z jego dyrektorem ukazał się w „Dzienniku Łódzkim”.
Nawiążemy do tych materiałów, by jeszcze raz, w nieco inny sposób przedstawić…

K-FLEX Polska Spółka z o.o.
Zakład w Wieleninie-Kolonii
Zakład Ceramiki Budowlanej w Wieleninie
Kolonii, na którego terenie i bazie budynków powstał
K-FLEX, opisał szczegółowo jego przedostatni kierownik Jerzy Król w 4/28 numerze „Uniejowskich
Stron” z 2010 roku. Napisał wtedy między innymi:
W latach 1968-69 w okolicach Wielenina prowadzone
były roboty wiertnicze w celu udokumentowania złóż
glin, iłów, piasku /…/ Pozytywny bilans stwierdzonych
złóż /…/ stał się podstawą /…/ budowy Zakładu Ceramiki
Budowalnej /…/ Budowa zakładu trwała ponad 2 lata…
Pierwsze cegły, pustaki /…/ opuściły halę produkcyjną
na przełomie maja-czerwca 1973 roku /…/ Mieszkańcy
gminy Uniejów otrzymali ponad 150 miejsc pracy /…/
W okresie lat 1973-2005 zakład wyprodukował ponad
500 mln jednostek ceramicznych wyrobów budowlanych
/…/ Analizując 32-letnią działalność zakładu /…/ Jerzy
Król podał kilka przyczyn upadłości zakładu, między
innymi „niewłaściwe rozpoznanie złoża surowcowego”.
Podejmowane próby ratowania zakładu nie przyniosły
pozytywnego skutku. W końcu „sprzedano go za
symboliczną wartość prywatnemu podmiotowi, który
przedłużając działalność i produkcję przez kolejne dwa
lata, zakończył definitywnie produkcję w tym zakładzie”.

i dokumentacji związanych z uruchomieniem produkcji.
W 2010 roku rozpoczął się remont i modernizacja. Pełne
uruchomienie produkcji jest planowane na początek 2011
roku /…/ Zatrudnienie w zakładzie będzie wynosiło ok.
60 osób.

W tym samym numerze „US” dyrektor nowo
tworzonego zakładu Bartłomiej Gröbner zamieścił
krótką informację o Firmie K-FLEX. Napisał też: /…/
W związku z bardzo dużym rozwojem rynku izolacji
kauczukowych podjęto decyzję o budowie fabryki
w Polsce. Na lokalizację wybrano dawny zakład ceramiki
w Wieleninie. Za lokalizacją przemawiało: wielkość
zakładu oraz terenu, położenie: centrum Polski, blisko
ważnej drogi komunikacyjnej (autostrada A2). Rok
2009 został poświęcony na przygotowanie pozwoleń

Początek 2006 roku przyniósł uściślenie współpracy z włoskim producentem, który stał się udziałowcem
swojego przedstawiciela w Polsce. Nastąpiła przy
tym zmiana nazwy firmy na obecną K-FLEX Polska.
Do końca 2009 roku firma rozbudowała strukturę do
dwunastu magazynów konsygnacyjnych.

Warto w tym miejscu zamieścić informację jak
firma K-FLEX wkroczyła na polski rynek, otóż: Spółka
K-FLEX Polska (początkowo działająca pod nazwą IK
SERWIS) powstała w czerwcu 2002 r. jako zaplecze
magazynowe i logistyczne włoskiego producenta
L’isolante K-FLEX stając się generalnym importerem
na teren Polski i Obwodu Kaliningradzkiego Federacji
Rosyjskiej.
Początkowo w firmie zatrudnione były trzy
osoby. Liczba ta zwiększyła się trzykrotnie w przeciągu
dwóch i pół roku działalności. Strategicznym celem
firmy było nawiązywanie kontaktów z klientami, którym
prezentowano korzyści płynące z zastosowania wyróżniających się jakościowo produktów, jakimi są wyroby
oferowane przez K-FLEX, a także zwrócenie uwagi
na wprowadzane przez nas innowacyjne rozwiązania
w zakresie systemów izolacji.

W połowie 2010 roku rozpoczęło się tworzenie
nowego magazynu głównego K-FLEX Polska w Wieleninie-Kolonii, który na przełomie 2010/2011 funk-
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cjonował już w pełnym zakresie. W tym czasie została
tu także przeniesiona działalności sprzedażowa oraz
administracyjna. Wszczęto także prace przygotowawcze
do rozpoczęcia działalności produkcyjnej pod nadzorem
Dyrektora Zakładu. W związku z tym zaczęły powstawać
nowe działy oraz zatrudniani byli nowi pracownicy
i podwykonawcy. W połowie 2011 nastąpił rozruch
produkcji.
W 2014 roku wybudowano magazyn wysokiego
składowania o powierzchni 8 tys. m2 oraz wyremontowano
elewację istniejącego budynku. W styczniu 2017 roku
rozpoczęła się budowa nowoczesnego magazynu.
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przybliżymy więcej informacji o Firmie K-FLEX. Firma
L’ISOLANTE K-FLEX została założona we Włoszech
w 1989 roku, w Roncello, w prowincji Mediolanu przez
Amedeo Spinelliego – dzięki jego wcześniejszemu
i ugrutowanemu doświadczeniu zdobytym w sektorze
przetwórstwa gumy. Powstał tam pierwszy zakład
produkcyjny wytwarzający materiały izolacyjne ze
spienionego kauczuku do izolacji termicznej. Firma
zatrudniała początkowo 35 osób... W 1998 roku po prawie
10 latach od założenia K-FLEX kieruje swoją uwagę
poza granice europejskie. W 1999 roku powstał zakład
w Turcji, a w latach kolejnych następne: Chiny i USA
(2001), Rosja (2005), Malezja i Chiny (2009), Polska –
Wielenin (2010), Zjednoczone Emiraty Arabskie i Indie
(2011).

arch. R. Troczyński

W celu rozszerzania swojej działalności
K-FLEX uruchamiał nowe kanały dystrybucji i otwierał
przedstawicielstwa handlowe. Lista państw, do których
w 2018 roku dostarczano wyroby firmy jest imponująca.
K-FLEX jest obecny w 63 krajach.

Zakład K-Flex Polska Sp. z o.o. w Wieleninie Kolonii

Dziesięć miesięcy trwała jego budowa, bowiem w 6/58/2017 numerze „Uniejowskich Stron” napisaliśmy: Uroczyste otwarcie nowej części zakładu /…/
miało miejsce 19 października 2017 roku /…/ K-FLEX
w Wieleninie Kolonii to obecnie największy w Europie
zakład włoskiej spółki i na pewno największy pracodawca
na terenie gminy Uniejów. Dzięki inwestycji wartej 100
mln euro włoski producent /…/ zwiększył zatrudnienie do
500 osób, a nowy magazyn jest w stanie pomieścić aż 380
tysięcy kartonów z produkowanymi na miejscu wyrobami.
Patrząc dziś na potężny zakład o łącznej
powierzchni obiektów pod dachem wynoszącej 32
tys. metrów kwadratowych aż trudno uwierzyć, że po
uruchomieniu tu kilka lat temu produkcji na początek
zatrudniał jedynie 20-30 pracowników. Dziś jest ich
już pół tysiąca, a będzie jeszcze więcej, bo właściciele
spółki planują kolejny etap rozbudowy. Docelowo, to
właśnie wieleniński K-FLEX ma być głównym zakładem
produkcyjnym firmy, która obecnie posiada 10 fabryk na
świecie.
Skoro w Polsce, i to w naszym Wieleninie,
zbudowano jedną z dziesięciu fabryk na świecie,

W tej dystrybucji znaczący udział ma zakład
w Wieleninie. Przeliczając to na ilość pełnych ciężarówek,
które wyjechały z tego zakładu w poszczególnych latach,
to mamy następujący obraz: 2013 r. – 1533 ciężarówki,
2014 r. – 1916, 2015 r. – 1825, 2016 r. – 2415, 2017 r.
– 5283, a miniony 2018 rok zamknął się ilością 7343
ciężarówek.
Transportem samochodowym, i nie tylko, do
miejsc dystrybucji dostarczane są materiały izolacyjne
w obszarach następujących zastosowań: 1. Ogrzewanie,
wentylacja, klimatyzacja, 2. Chłodnictwo, 3. Przemysł
samochodowy i stoczniowy, 4. Akustyka, 5. Olej i gaz,
6. Instalacje solarne, 7. Zabezpieczenia przeciwpożarowe.
Każdego roku produkty K-FLEX wykorzystywane są i instalowane w tysiącach projektów na
całym świecie. W katalogu firmy wymienionych
jest kilkadziesiąt miejsc i państw świata, w których
zastosowano produkty firmy. Wśród polskich obiektów
znalazły się obiekty sportowe: Stadion Miejski w Poznaniu, Stadion Narodowy w Warszawie i PGE Arena
w Gdańsku. - Nasze produkty dostarczamy przede
wszystkim do firm siostrzanych (w grupie), które dystrybuują je dalej na swoje lokalne rynki. Produkty wysyłamy
m.in. do Stanów Zjednoczonych, Dubaju, Rosji oraz
większości krajów europejskich – dodaje dyrektor
Gröbner.
W powyższych i wielu innych miejscach Polski i świata są wykorzystywane materiały izolacyjne
z wielenińskiej fabryki – zakładu, który jest dumą
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i dziełem dyrektora zarządzającego pana Bartłomieja
Gröbnera. Przywołamy kilka jego odpowiedzi na pytania
wywiadu zamieszczonego w „Dzienniku Łódzkim” /nr 6
z dn. 2.02.2019 r./ pod wymownym tytułem „Potężny
K-FLEX wyrósł z upadłej cegielni”. Na pytanie red.
Krzysztofa Kanieckiego jakie były początki współpracy
z firmą, odpowiedział: - Moja przygoda z K-Flex Polska producentem izolacji ze spienionego kauczuku, zaczęła się
w 2007 roku. Początkowo miałem odpowiadać za obszar
produkcyjny, za sprowadzenie i lokację maszyn oraz
urządzeń do produkcji, za zatrudnienie i przeszkolenie
pierwszych pracowników.

Carlo Spinelli – prezes całej grupy K-FLEX
docenia, że warto zaufać dyrektorowi Gröbnerowi
i powierzył mu nowe zadanie: - Dziś jestem w trakcie
realizacji kolejnej inwestycji, jaką jest budowa nowego
zakładu produkcyjnego o powierzchni 18 tysięcy metrów
kwadratowych, który planujemy oddać do użytku już
w marcu bieżącego roku. Znów trzeba przytoczyć
imponujące dane o rosnącej z roku na rok powierzchni
fabryki: 2013 rok – 8 tys. m2, 2016 r. – 16 tys. m2, 2017
rok – 32 tys. m2 i w 2019 r. (po zakończeniu budowy) - 50
tys. m2. Aktualnie cały zakład zajmuje 7 ha powierzchni,
a po jego rozbudowie będzie to 14 ha.

Nie jest możliwe przedrukowanie całego
interesującego wywiadu z licznymi pytaniami. Pozwolimy sobie na zacytowanie wybranych przez
nas odpowiedzi dyrektora: - W miarę upływu czasu
przybywało nowych obowiązków i wyzwań. Pracę
w fabryce w Wieleninie Kolonii /…/ rozpoczynaliśmy
ekipą liczącą niespełna trzydzieści osób /…/ Dzięki
ciężkiej pracy, nieraz po 12-13 godzin na dobę i wielkiemu
zaangażowaniu moich współpracowników udało się
przetrać najtrudniejszy okres, związany z rozruchem
fabryki. Dziś z rozrzewnieniem wspominam tamte dni, bo
to był naprawdę niezwykły czas, kiedy na naszych oczach,
od podstaw powstawał nowy zakład /…/ Po pierwszym
sukcesie /…/ przyszedł czas na kolejne wyzwania. Był
rok 2015. Nasze produkty cieszyły się coraz większą
popularnością w kraju i zagranicą /…/ zapadły decyzje
o pierwszej rozbudowie zakładu /…/ spoczął na mnie
obowiązek zarządzania już istniejącą fabryką i równolegle
obowiązek nadzorowania nowej inwestycji /…/ Udało
się i jak to w życiu bywa, jeśli pokażesz, co potrafisz
i na co cię stać, to wiedz, że zostanie to zauważone. Tak
też się stało. Nie minęło kilka miesięcy od zakończenia
pierwszej rozbudowy, jak zapadły decyzje o następnej
/…/ Skala inwestycji była ogromna. Budowaliśmy halę
produkcyjno-magazynową o powierzchni 16 tysięcy
metrów kwadratowych. Produkcja szła pełną parą,
trwała ciągłą rekrutacja, rosła liczba pracowników.
I tak w październiku 2017 roku została oddana do użytku
nowa, ogromna hala /…/.

W nowej fabryce znajdzie zatrudnienie
kolejnych 150 osób, co oznacza niewiarygodny skok – od
30 do 800 pracowników i jak w wywiadzie powiedział
dyrektor: - Pracując dzień w dzień po wiele godzin razem
z moim niezawodnym zespołem osiągnęliśmy tak wiele.
W ciągu tych lat spędzonych w K-Flex nauczyłem się, że
największym kapitałem są ludzie. To oni przyczyniają się
do osiągnięcia sukcesu przez firmę. Sam nie dokonałbym
tego wszystkiego, choćbym bardzo się starał.

Przy informacji dyrektora Gröbnera o rosnącej
liczbie pracowników warto jeszcze raz przypomnieć, że
zaczynano od liczby ok. 30 osób. Z roku na rok liczba
zatrudnionych rosła: 2011 rok – 89 osób, 2013 r. – 163,
2015 r. – 171, 2016 r. – 234, 2017 r. – 492, 2018 r. – 627
osób (w tym 224 panie i 403 panów). W zakładzie znalazła
zatrudnienie znacząca liczba mieszkańców gminy
Uniejów. Firma K-Flex dowozi również pracowników
z ościennych gmin: Krośniewice, Kłodawa, Poddębice,
Koło, Wartkowice, a w planach jest uruchomienie
dowozów także z gminy Turek.

>>>
Bartłomiej Gröbner - Dyrektor Zarządzający K-Flex Polska Sp. z o.o.

Kadrę kierowniczą firmy stanowią:
•
Bartłomiej Gröbner - Dyrektor Zarządzający
(ukończył wyższe studia magisterskie na Politechnice Śląskiej - Wydział Automatyki, Elektroniki
i Informatyki w Gliwicach, kierunek: Elektronika,
Komputerowe Systemy Sterowania. Jego zainteresowania to: nurkowanie, narciarstwo zjazdowe,
samochody terenowe. Przy kierowaniu tak dużą
firmą posługuje się językami: angielskim, rosyjskim,
włoskim),
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•
Jacek Grzelczak - Dyrektor finansowy (zarządza
działem księgowości),
•
Jacek Kida - Dyrektor handlowy (zarządza działem handlowym oraz działem sprzedaży),
•
Michele Andolfo - Dyrektor R&D (obszar działania - badania i rozwój),
•
Przemysław Kowalski - Dyrektor produkcji
specjalnej (zarządza działem produkcji specjalnej),
•
Kamil Stefański - Kierownik dużej produkcji
(zarządza działem dużej produkcji),
•
Marek Olkusz - Kierownik obszaru mikserów
(zarządza działem mikserów),
•
Sławomir Fręśko - Menadżer ds. rozbudowy
i utrzymania ruchu (zarządza działem utrzymania
ruchu),
•
Beata Łukaszewicz - HR Menadżer (zarządza
działem HR),
•
Sylwia Wegner - Kierownik sprzedaży (zarządza
działem sprzedaży),
•
Ewa Blaszyńska - Kierownik logistyki (zarządza
działem logistyki),
•
Arkadiusz Ostapczuk - Kierownik działu zakupów (zarządza działem zakupów).
•

Igor Pokorski – Produkt Menadżer,

•

Kamil Maszczyk - Produkt Menadżer,

•
Małgorzata Wesołowska - Kierownik magazynu (nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem magazynów),
•
Ryszard Kwiecień - Kierownik działu IT (zarządza działem IT),
•
Michał Siek – Kierownik kontroli jakości
(zarządzający kontrolą jakości)
•
Krzysztof Pizulski - Kierownik warsztatu (zarządza działem warsztatu),
•
Radosław Kowal - Koordynator utrzymania
obiektu (nadzór nad obiektem oraz terenami przyległymi).
Z tym właśnie niezawodnym zespołem,
w ciągle rozbudowującej się fabryce generowane są
obroty, z którymi – jak powiedział dyrektor - można
się dzielić: - Warto dodać, że spółka K-FLEX Polska,
a więc nasz zakład w Wieleninie Kolonii, w minionym
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roku wypracowała obroty na ponad 450 milionów
złotych. Lokalne środowisko korzysta na istnieniu tego
zakładu nie tylko dlatego, że setki osób mają dzięki
niemu prace. K-FLEX coraz mocniej angażuje się
w akcje prospołeczne. /…/ Nasza firma stara się wspierać
wszelką, lokalną inicjatywę społeczną. Od początku
naszego funkcjonowania w Wieleninie Kolonii rokrocznie
wspieramy: Klub Sportowy „Zryw Dąbie”, drużynę
piłkarską MGLKS „Termy Uniejów”, Zespół Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych
i
Rehabilitacyjnych
w Stemplewie, Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni,
szkoły podstawowe w Wilamowie i w Wieleninie, Klub
Biegacza „Geotermia Uniejów” – biegi do „Gorących
Źródeł”, lokalne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,
uniejowski Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego oraz
parafie. Z każdym rokiem naszej działalności staramy się
zwiększać nakłady na lokalne projekty pozarządowe.
Dynamiczny rozwój firmy K-FLEX Polska
Spółka z o.o. w Wieleninie-Kolonii dostrzegany jest
nie tylko przez mocodawców. W 2017 roku firma
została włączona do biznesowej społeczności Gazele
Biznesu, z czego jest bardzo dumna. W 2018 roku, na
Międzynarodowym Forum Inteligentnego Rozwoju
4.0, firma K-Flex Polska została wyróżniona Polską
Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2018 za modernizację
i rozbudowę zakładu produkcyjnego w Wieleninie-Kolonii
i budowę nowej części produkcyjnej wraz z częścią
magazynową oraz niezbędną infrastrukturą. W styczniu
2019 roku Pan Dyrektor Bartłomiej Gröbner wziął udział
w plebiscycie Menadżer Roku organizowanym przez
„Dziennik Łódzki” i znalazł się w ścisłej czołówce.
Po tej imponującej wielkością fabryce
oprowadził mnie Pan Igor Pokorski. W profesjonalny
sposób zaprezentował mi proces technologiczny –
od surowca do produktów finalnych oraz magazyn
wysokiego składowania. Wycieczka po firmie wywarła
na mnie ogromne i niezapomniane wrażenie.
Dyrektor Bartłomiej Gröbner zapytany o przepis
na swój zawodowy sukces, udzielił odpowiedzi, która
winna być stosowana przez wszystkich menadżerów:
- Zmiany zachodzące w dzisiejszym świecie stawiają
przed przedsiębiorstwami szczególne zadania. Żeby
im sprostać, uważam że należy postawić na kapitał
ludzki. Ja tak zrobiłem, i się nie zawiodłem. Mój sukces,
jako dyrektora, jest jednocześnie sukcesem moich
pracowników i współpracowników.
Przed dyrektorem K-Flexu Bartłomiejem
Gröbnerem jeszcze niejedno wielkie wyzwanie,
w związku z czym życzymy jemu i całemu przedsiębiorstwu dalszego rozwoju i sukcesów…
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Ryszard Troczyński

Święty Mikołaj na motocyklu
Stefan Bartosiak zainteresował się motoryzacją już
jako dziecko. Jego ojciec też był miłośnikiem motocykli.
W wieku 11 lat Stefan posiadał SHL-kę, a mając 16 lat
za zgodą ojca zdał egzamin na prawo jazdy. Sprzedał
wtedy rower i kupił poniemiecki motocykl NSU, który
z resztą też sprzedał i nabył (marzenie niejednego
młodego chłopaka) nową WSK-kę.
Po przeprowadzeniu się do Wilamowa był już
kierowcą autobusu i pracował w PKS-ie Turek. Pana
Stefana poznali prawie wszyscy mieszkańcy gminy
i okolic, bo woził ludzi do pracy, młodzież do szkoły,
a wyróżniał się tym, że miał potężne wąsy i zawsze był
przyjazny, szczególnie dla dzieci i młodzieży. Docenił
to Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Turku i

Panu Stefanowi przyznano medal „Przyjaciel Dziecka”
za wkład pracy społecznej w dziedzinie wychowania
i opieki nad dzieckiem. Jeszcze jako kierowca autobusu,
przed Świętami Bożego Narodzenia przebierał się w strój
Świętego Mikołaja. Predysponował go do tego jego wygląd
i bardzo dobry kontakt z dziećmi. Te walory zauważył
Urząd Miasta w Uniejowie i od wielu lat Stefan, podczas
przedświątecznego ubierania choinek koło uniejowskich
Term, nadjeżdża wozem strażackim, bryczką, a ostatnio
motocyklem z przyczepką samodzielnie skonstruowaną
ze smakołykami i prezentami w wielkim worku
mikołajowym. Dzieci bardzo go polubiły, a dowodem
niech będzie kartka świąteczna, którą otrzymał, cytuję:
„Dla Pana od autobusu dziękuję za: świąteczny nastrój,

Maciej Bartosiak

Zimowe piłkarskie zgrupowania w Uniejowie
Oprócz tych dwóch drużyn, w styczniu na boisku ze
sztuczną nawierzchnią zagrały piłkarki Medyka Konin –
drużyny, w której karierę sportową rozwijała Ewa Pajor.
Spotkanie sparingowe pomiędzy żeńskimi drużynami
Medyka Konin oraz MFA Žalgiris Wilno rozpoczęło
zimowy sezon na boiskach im. Smolarka. Futbolistki
z Medyka kolejny mecz zagrały z drużyną Mitech Żywiec.
Było to spotkanie 1/4 Pucharu Polski.
Z kolei w marcu kompleks naszych boisk ponownie
odwiedzi Kadra Polski U-20, która pod okiem trenera Jacka
Magiery będzie przygotowywać się do zbliżających się
Mistrzostw Świata. Zgrupowanie kadry rozpocznie się 17
marca.

arch. UM Uniejów

Kompleks Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza
Smolarka w Uniejowie jest w sezonie zimowym miejscem
przygotowań drużyn piłkarskich do rozgrywek ligowych,
m.in. Widzewa Łódź, który w drodze po awans do l ligi miał
tu w dniach 28.01-8.02 swój obóz szkoleniowy. „Czerwoni”
szlifowali formę, aby zagrać dwa mecze: z Polonią Warszawa
i Wartą Poznań. Radosław Mroczkowski zdecydował się
zabrać na zgrupowanie do Uniejowa 23 piłkarzy.
Drugą drużyną, która trenowała tej zimy w Uniejowie
był Ruch Chorzów. Zawodnicy drugoligowego zespołu
zatrzymali się w Uniejowie od 11 do 16.02. Podczas
pobytu rozegrali dwa mecze. Pierwszym przeciwnikiem
Niebieskich była Polonia Warszawa. W drugim meczu
zagrali z Pelikanem Łowicz.

(1) Ruch Chorzów i (2) Widzew Łódź trenują podczas obozu przygotowawczego na boiskach piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie
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uśmiech, żarty, bezpieczną jazdę, to co dla nas pan robi, żeby te święta były tymi najlepszymi, a prezentów ile się nawinie”.
Mikołaj Stefan jest od wielu lat członkiem OSP w Wilamowie, gdzie ma swój niemały wkład pracy społecznej podczas
remontów, sprzątania, organizacji imprez. Od kilku lat jest studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przy tej okazji
dowozi swoje koleżanki i kolegów z uczelni na zajęcia. Stefan prywatnie jest też miłośnikiem historii, kolekcjonuje stare
monety, znaczki i różne gadżety zabytkowe. Mógłby otworzyć niewielkie prywatne muzeum. Dzięki swojej aktywności
ciągle jest czynny, zajęć ma mnóstwo, dowozi, remontuje, ulepsza swój motor, udziela się, nie unika pracy społecznej.
Dzięki Uniwersytetowi Trzeciego Wieku trzyma kondycję fizyczną i psychiczną. Gratulacje!
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W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było zdjęcie budynku
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górach. Niestety nie otrzymaliśmy
żadnej poprawnej odpowiedzi.
Tym razem na foto zagadce znajduje się wiatrak stojący na terenie gminy
Uniejów. Pytanie brzmi: W jakiej miejscowości stoi wiatrak?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane na numer tel.
517 138 165, czekamy do 31 marca 2019 r.
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