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Rada Powiatu Poddębickiego VI kadencji

Marta Pokorska

Rozmowa ze Starostą Powiatu Poddębickiego
– Panią Małgorzatą Komajdą
MP: Pani Starosto, wielokrotnie na łamach
„Uniejowskich Stron” zamieszczaliśmy artykuły
Pani autorstwa, jako dyrektora szkoły w Uniejowie,
dotyczące działalności uniejowskiej placówki
(sukcesy uczniów odnoszone w konkursach,
udział uczniów i nauczycieli w różnych akcjach,
przedsięwzięciach i projektach na terenie gminy
i poza nią), zanim objęła Pani w listopadzie 2018
roku funkcję Starosty Powiatu Poddębickiego.
Chcielibyśmy przedstawić bliżej Pani osobę
Czytelnikom naszego czasopisma. Proszę powiedzieć o sobie coś więcej.
MK: Lat 57, bezpartyjna (nigdy nie należałam
do żadnej partii); wykształcenie: mgr filologii
polskiej, manager oświaty (studia podyplomowe),
technik ekonomista handlu zagranicznego; zawód
wykonywany: nauczyciel – 36 lat pracy, w tym 29

lat na stanowisku dyrektora – SP Spycimierz (12 lat)
i SP Uniejów (17 lat); doświadczenie w samorządzie
lokalnym: Rada Powiatu Poddębickiego – radna
i wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty w II kadencji
oraz członek Zarządu w III kadencji; inna działalność
społeczna: członek Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
oraz Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole; stan
rodzinny: mąż Marek (lokalny przedsiębiorca – firma
istnieje od prawie 30-tu lat i zatrudnia ponad 60
osób), synowie: Bartosz i Michał, którzy założyli już
własne rodziny oraz ukochany, czteroletni wnuczek
Julian; zainteresowania: fotografia (na „koncie” na
razie jedna wystawa moich zdjęć ph. „Moje podróże
małe i duże” zorganizowana przez Towarzystwo
Przyjaciół Uniejowa), poezja (sama także „popełniłam”
kilkanaście wierszy); kolekcjonuję anioły i… naparstki
(ciekawe, czy dzieci i młodzież jeszcze wiedzą, co to
jest?).
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MP: Cieszymy się bardzo, że osoba z gminy Uniejów
objęła funkcję Starosty Powiatu Poddębickiego. Nie
mamy wątpliwości, że jest to bardzo odpowiedzialna,
wymagająca zaangażowania i czasochłonna praca.
Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować na
stanowisko Starosty Powiatu Poddębickiego?
MK: Wiadomo, że starosta nie jest wybierany
w wyborach bezpośrednich (tak, jak burmistrz
czy wójt), ale przez radę (gminy, powiatu). Po raz
pierwszy otrzymałam propozycję zostania starostą
(od większości radnych) w III kadencji Rady Powiatu. Wtedy nie przyjęłam tej propozycji. Kiedy po
ostatnich wyborach, także jako radna, otrzymałam ją
po raz drugi (również od większości) uznałam, że tym
razem nie powinnam odmówić. Chciałabym, aby nasz
Powiat był przyjazny i pomocny wszystkim sześciu
Gminom, które go tworzą. Tylko wtedy powiatowy
szczebel samorządu terytorialnego może właściwie
spełniać swoją rolę.

MP: Jak pracuje się Pani na stanowisku Starosty
naszego Powiatu?
MK: To jeszcze za krótki odcinek czasu, żeby móc
jednoznacznie odpowiedzieć na to
pytanie. Skoro jednak ono padło, to odpowiem
następująco: nie weszłam do Starostwa, jako
zupełnie nowa, nieznana nikomu osoba. Raczej
wróciłam po latach w trochę innej roli. Z większością
Pracowników miałam przyjemność zapoznać się
w latach 2002 – 2010, jako radna, a następnie
członek Zarządu Powiatu. Także osoby tworzące
obecną Radę Powiatu są mi w większości znane (a
z niektórymi blisko współpracowałam lub nadal
współpracuję). Pracy jest bardzo dużo (zarówno
w samym Starostwie, jak i w związku z licznymi
wyjściami i wyjazdami służbowymi), ale nie jest to
dla mnie żadna nowość, ponieważ przez całe moje
życie zawodowe pracowałam bez wyznaczonych
godzin, tyle ile trzeba, zawsze dłużej niż „wymagane”
8 godzin dziennie. Do pracy jeżdżę z chęcią, nie
męczy mnie myślenie o sprawach dotyczących
Powiatu, a to oznacza chyba jedno: że pracuje mi
się dobrze. I oby tak było przez cały okres pracy dla
i na rzecz naszego Powiatu. Bo najważniejsze, żeby
moja praca przyniosła, oczekiwane przez naszych
Mieszkańców, efekty.
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MP: Pani Starosto, nie wszyscy wiedzą, czym jest
starostwo powiatowe, co należy do zakresu jego
działań, a także do zadań starosty powiatu. Prosimy
o wyjaśnienie Czytelnikom w kilku słowach, czym jest
starostwo i jakie obowiązki spoczywają na staroście.
MK: Udzielenie odpowiedzi na to pytanie „w kilku
słowach” nie jest możliwe, dlatego zapraszam
do odwiedzenia strony www.poddebicki.pl, gdzie
w Biuletynie Informacji Publicznej jest opublikowany
Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Poddębicach (oraz zmiany do niego), który zawiera
pełną odpowiedź na powyższe pytanie.

MP: Czy w tak krótkim czasie, jaki upłynął od
czasu wyborów, udało się Zarządowi Powiatu Poddębickiego rozpocząć czy nawet zrealizować przedsięwzięcia, którymi może się pochwalić?
MK: Tak, jak zadeklarowałam w imieniu własnym
i Zarządu podczas mojego wystąpienia na sesji
inauguracyjnej, bardzo zależy nam na dobrej współpracy
ze wszystkimi gminami Powiatu Poddębickiego. Za
pierwszy sukces uważam więc pierwsze, a potem
kolejne spotkania ze mną i wicestarostą Piotrem
Majerem, burmistrzów i wójtów naszych sześciu
Gmin. Spotkali się także pracownicy promocji,

arch. M. Komajda
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Historyczny moment powitania pierwszej karetki pogotowia
ratunkowego w Uniejowie. Pani Starosta z Zastępcą Burmistrza
Uniejowa - Januszem Kosmalskim. W ambulansie ratownik
i koordynator Stacji PR - Piotr Woźniak
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różnych instytucji, więc teraz z nadzieją czekamy na
pozytywne dla nas rozstrzygnięcie konkursów (to
także m.in. wniosek o dofinansowanie „wędrujących”
Dożynek Powiatu Poddębickiego, które po raz
pierwszy odbędą się poza miastem powiatowym –
w tym roku, 8. września, w Wartkowicach, na które
już dziś serdecznie zapraszamy mieszkańców całego
Powiatu).

Pani Starosta z mężem na Biegu „Tropem Wilczym” i charytatywnym
dla Martynki Bednarek

Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta uczestniczy
w sesjach i zebraniach w kolejnych gminach, na
bieżąco monitorujemy terminowość załatwiania
spraw przez poszczególne wydziały Starostwa w
odniesieniu do wszystkich gmin, jesteśmy zapraszan
i na uroczystości czy imprezy kulturalne (a także my
zapraszamy) do miejscowości ze wszystkich gmin.
Sytuacje niby normalne i oczywiste, ale w przypadku
naszego, przez wiele lat niepotrzebnie podzielonego,
Powiatu - warte zauważenia i podkreślenia.
Ważne też, że jesteśmy postrzegani, m.in. przez
władze samorządowe Województwa Łódzkiego, jako
rzetelny partner. Świadczy o tym np. powierzenie
nam (jako pierwszemu powiatowi) organizacji Forum
Funduszy Unijnych z udziałem Wicemarszałka
Województwa Łódzkiego – Grzegorza Wojciechowskiego, w którym uczestniczyło ponad 100 osób.
Jesteśmy także jednym z czterech pierwszych
powiatów, w których uruchomiono biuro Programu
„Czyste Powietrze” (umowę w tym zakresie
podpisaliśmy z Prezesem WFOŚiGW w Łodzi –
Wojciechem Miedzianowskim). Odbyło się także
pierwsze z kilku szkoleń organizowanych przez
Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego, które
otworzyła Dyrektor NIST – dr Iwona Małgorzata
Wieczorek. Na nasze zaproszenia odpowiadają także
m.in. Przemysław Błaszczyk – Senator RP, Piotr Polak
– Poseł na Sejm RP, Robert Baryła – Wicemarszałek
WŁ, Dorota Więckowska – Radna Sejmiku WŁ.
Złożyliśmy wiele wniosków o dofinansowanie do

Otrzymaliśmy niedawno informację, że Powiat
Poddębicki otrzyma ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi 100 tys. zł (maksymalna kwota
dofinansowania) na modernizację przejść dla pieszych
na drogach powiatowych, przy szkołach w: Dalikowie,
Niemysłowie, Pęczniewie, Uniejowie i Zadzimiu. Jest
to projekt w ramach konkursu „Razem bezpieczniej
im. Władysława Stasiaka”. Teraz pozostaje „tylko”
wykonanie tych modernizacji.

MP: Z jakimi wyzwaniami w najbliższym czasie
i kolejnych latach przyjdzie się zmierzyć Starostwu
i które w Pani ocenie są priorytetowe?
MK: Największym, ponieważ najbardziej interesującym
mieszkańców, wyzwaniem, jest niewątpliwie temat
budowy, przebudowy lub remontów dróg i ulic
powiatowych. W całym powiecie są ich aż 333 km!
To bardzo duże wyzwanie, ponieważ nasz Powiat
jest biednym Powiatem, w którym dochód PKB na
jednego mieszkańca wynosi 154 zł, podczas gdy
średnia krajowa to ok. 260 zł. Wiąże się to z małymi
możliwościami zapewnienia udziału własnego, który
jest wymagany przy ubieganiu się o środki zewnętrzne.
Sytuację pogarsza też fakt, że od 2011 roku (aż do
2032) Powiat spłaca długi zlikwidowanego SPZOZ
i przekształcenia go w Spółkę. Było to konieczne ze
względu na lawinowe niebilansowanie się szpitala
we wcześniejszych strukturach. Powoduje to jednak
także mniejsze możliwości zaciągania kredytów.
Będziemy robić wszystko, aby jednak poprawić jakość
jak największej ilości kilometrów powiatowych dróg,
we współpracy z samorządami gminnymi.

MP: Czy przewidziane są jakieś inwestycje Powiatu
Poddębickiego w gminie Uniejów?
MK: Jak już wspominałam, jesteśmy w stałym kontakcie
z „szefami” poszczególnych gmin, a więc także
z Burmistrzem Józefem Kaczmarkiem. Zależy nam na
nadrobieniu prawie ośmiu lat nieobecności w budżecie
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Powiatu Poddębickiego środków na jakiekolwiek
inwestycje w gminie Uniejów. Wobec ograniczeń,
o których mowa w odpowiedzi na poprzednie
pytanie, nie będzie to sprawą łatwą. Przepraszam,
że tak bardzo ogólnie odpowiadam na to pytanie, ale
trochę za wcześnie, żeby mówić o szczegółach.
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Sprawą priorytetową (która ma duży wpływ m.in. na
skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych)
jest ciągłe doskonalenie kadry Starostwa Powiatowego. Właśnie złożyliśmy wniosek na dofinansowanie studiów podyplomowych i szkoleń
dla naszych urzędników (program dla osób 45+)
i mamy nadzieję pozyskać te środki (dofinansowanie
wynosi 80% kosztów doskonalenia).

MP: Jaka jest wizja rozwoju Powiatu Poddębickiego?
MK: Mam nadzieję, że tę wizję wypracujemy wspólnie ze wszystkimi naszymi gminami i że będzie to
rozwój oparty na wzajemnym uzupełnianiu się, a nie
wykluczaniu. Jesteśmy na etapie opracowywania
założeń wspólnej promocji Powiatu poprzez
promocję atrakcji turystycznych i kulturowych
poszczególnych gmin. Naszym celem jest ściąganie
na teren Powiatu jak największej liczby turystów
i zatrzymanie ich tutaj na dłużej. Będzie to możliwe,
jeśli opracujemy atrakcyjne trasy i ciekawą, zróżnicowaną ofertę imprez obejmującą teren całego
Powiatu, który ma wiele do zaoferowania. Mamy
także pomysły i możliwości przyciągnięcia na teren
Powiatu kolejnych, niekonkurencyjnych wobec już
działających, inwestorów.

MP: Dobrze układająca się współpraca między
samorządami i skuteczne pozyskiwanie środków
zewnętrznych jest gwarancją sukcesu rozwoju gmin
i powiatów.
Czy jest Pani tego zdania?

MP: Podobno jednym z mierników rozwoju powiatu
jest także rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie
oświaty, temat Pani szczególnie bliski. Czy również
Pani tak uważa i czy starostwo będzie wspierać te
dziedziny?
MK: Uważam, że można postawić znak równości
pomiędzy oświatą a przedsiębiorczością, bo to
właśnie szkoły mają wyedukować i wychować m. in.
przyszłych przedsiębiorców.
Widzę duże możliwości rozwoju, szczególnie dla
szkoły branżowej i technikum, które powinny
przygotować kadry dla działających na naszym
terenie firm i wielkich zakładów produkcyjnych.
Jestem przekonana, że „karierę i pieniądze” można
zdobyć niekoniecznie porzucając swoją „małą
ojczyznę”. Powiem więcej. Nasz Powiat daje bardzo
duże szanse na znalezienie dobrej pracy, oferując przy
tym możliwość życia na zdrowym, mało skażonym
terenie, w bliskiej łączności z przyrodą, wśród
„swoich”. Powiedzenie „Cudze chwalicie, swego nie
znacie” pozostaje nadal bardzo aktualne.

MK: Tak, podzielam to zdanie i właśnie dlatego
rozpoczęłam swoje urzędowanie w roli Starosty
Poddębickiego od spotkania z szefami samorządów
gminnych (o czym już wcześniej mówiłam). Określenie
zakresu współpracy oraz swego rodzaju podział zadań
pomiędzy samorządem Powiatu a samorządami
gminnymi jest gwarancją wspólnego sukcesu.

Apeluję więc do młodego pokolenia: Nie porzucajcie
swoich „małych ojczyzn”, a jeśli wyjedziecie „po
wiedzę”, to wróćcie po jej zdobyciu do jednej z sześciu
pięknych gmin naszego Powiatu.

To także starania o dobre relacje pomiędzy naszym
Powiatem a Sejmikiem Wojewódzkim i Urzędem
Marszałkowskim oraz Urzędem Wojewódzkim
i innymi jednostkami szczebla wojewódzkiego i nie
tylko.

Ważne, żebyśmy się w tym wszystkim wzajemnie
wspierali i uzupełniali. Współpraca i współdziałanie
pomiędzy Powiatem i tworzącymi go gminami jest
możliwa. Wystarczy tylko chcieć. Wierzę, że chcemy.

Warunkiem niezbędnym do realizacji założonych
celów rozwojowych jest oczywiście skuteczne
pozyskiwanie środków zewnętrznych, ponieważ
możliwości finansowe naszego Powiatu są bardzo
ograniczone (o tym także wspominałam wcześniej).

MP: Dziękujemy za miłą rozmowę i życzymy nieustających sukcesów oraz pomyślnej realizacji
wszystkich założonych przedsięwzięć.

Zrobię wszystko, żebyśmy my, samorządowcy,
przygotowali naszym następcom dobry, przyjazny
grunt pod najlepszą „inwestycję”, jaką jest człowiek.

>>>
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Szanowni Państwo,
Z ogromną przyjemnością oddajemy w Państwa ręce drugie tegoroczne wydanie naszego czasopisma,
informujące, jak zawsze, o wielu wydarzeniach na naszym terenie i z udziałem naszych mieszkańców.
Wywiadu do wiosennego numeru udzieliła Starosta Powiatu Poddębickiego – Pani Małgorzata Komajda,
odpowiadając m.in. na pytania dotyczące pracy na stanowisku starosty oraz działań podjętych i zaplanowanych
przez Zarząd w najbliższym czasie na terenie Powiatu.
Na terenie gminy prowadzone są roboty inwestycyjne, przygotowujemy się do kolejnych przedsięwzięć,
jesteśmy również po kilku przetargach i po podpisaniu umów na realizację kolejnych działań. O tym przeczytacie
Państwo w artykule Z prac Samorządu Burmistrza Miasta Uniejów.
Cieszy nas ogromnie fakt, że po tak długich, wieloletnich staraniach od 1 kwietnia w Uniejowie stacjonuje
całodobowy zespół ratownictwa medycznego i karetka pogotowia, które podniosą poczucie bezpieczeństwa
mieszkańców gminy i pozwolą sprawnie zareagować w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.
Przypominamy mieszkańcom o działającym w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Orzechowej 6 (II piętro)
punkcie konsultacyjnym, w którym p. Michał Łuczak pomaga wypełnić i złożyć wniosek o dofinansowanie na
wymianę starych źródeł ciepła, termomodernizację i przyłączenie do powstającej sieci gazowej. Zapraszamy do
punktu od poniedziałku do piątku (w pon. od godz. 9 do 17 i od wt. do pt. od godz. 8 do 16).
Z cyklu Zakłady pracy w gminie Uniejów tym razem prezentujemy Gospodarstwo Rolne Macieja Warycha
z Orzeszkowa, natomiast z cyklu Zakręcona/y posiadającą pasję do malowania uniejowiankę – Julitę Polipowską.
Ważnym wydarzeniem dla mieszkańców Uniejowa było nadanie, decyzją Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta
Uniejów, pośmiertnie tytułu Honorowego Obywatela Miasta - płk. pil. Szczepanowi Ścibiorowi podczas
uroczystości w uniejowskiej Kolegiacie, która odbyła się 17 marca br.
Od podziękowań i gratulacji rozpoczęła się V Sesja Rady Miejskiej w Uniejowie, pierwsza w tej kadencji Sesja
Samorządu Gminy Uniejów, na której zostały wręczone podziękowania dla byłych oraz gratulacje dla wybranych
po raz kolejnych i nowych sołtysów gminy Uniejów. Przed sesją natomiast miało miejsce coroczne spotkanie
z przedstawicielami instytucji sektora rolniczego.
Na łamach gazety przeczytacie Państwo tradycyjnie relacje z licznych imprez kulturalnych i sportowych m.in.
z: Biegu „Tropem Wilczym” - biegu gorących serc, Halowego Turnieju Piłki Siatkowej im. Dominiaka i Halowej
Piłki Nożnej, World Cup Uniejów 2019 - Pucharu Świata w Tańcu Sportowym, XVII POW WOW – Festiwalu
Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej, V warsztatów i Koncertu Dzieci Suzuki, wiosennych rozgrywek
ligowych młodych termalnych.
Już po raz VI odbyła się „najsmaczniejsza” impreza roku, czyli Uniejowski Festiwal Smaków, podczas którego
można było spróbować przeróżnych, wybornych potraw i deserów bazujących na ziemniaku i jabłku. Festiwal
poprzedziła konferencja, szkolenia dla przedsiębiorców i pokaz kulinarny w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie
z udziałem Pana Ambasadora, Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce – Marka Prawdy,
zagranicznych gości z Włoch i Węgier, gości z różnych regionów Polski m.in. z Podkarpacia i Kaszub, ekspertów
oraz przedsiębiorców. Była to również doskonała okazja do otwarcia Szlaku „Europa przyszłości” na 15-lecie
Polski w UE.
W zakładzie K-Flex Polska w Wieleninie-Kolonii została oficjalnie otwarta kolejna hala produkcyjnomagazynowa, która zwiększy zatrudnienie o kolejne ponad 100 osób.
O aktywności i przedsiębiorczości społeczności lokalnej naszej gminy świadczą prężnie działające nowo
powstałe Koła Gospodyń Wiejskich w: Felicjanowie, Spycimierzu i Wilamowie, organizujące dla mieszkańców
ich miejscowości, m.in. spotkania z okazji Dnia Kobiet czy Wielkanoce.
O osiągnięciach, w tym sportowych, utalentowanych dzieci i młodzieży informuje przedszkole oraz
poszczególne gminne placówki oświatowe z: Uniejowa, Spycimierza, Wielenina i Wilamowa, z kolei o warsztatach
z udziałem uczniów w/w szkół Ośrodek Kultury i Biblioteka Miejska w Uniejowie.
Zachęcamy do lektury wszystkich artykułów, życząc przyjemnego i lekkiego czytania.

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

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

Konferencja i szkolenie
dla małych przedsiębiorców

Spis treści
2.
8.
13.
14.
15.
15.
16.

17.
17.
18.

21.
21.
23.
24.
25.

Rozmowa ze Starostą Powiatu Poddębickiego
- Panią Małgorzatą Komajdą - Marta Pokorska
Z prac Samorządu – Józef Kaczmarek
Z działalności Rady Miejskiej – Mirosław Madajski
V Sesja Rady Miejskiej w Uniejowie z podziękowaniami
i gratulacjami dla sołtysów – Maciej Bartosiak
Spotkanie z przedstawicielami instytucji sektora 		
rolniczego – Urszula Łukasik
Od 1 kwietnia w Uniejowie stacjonuje karetka 		
pogotowia – Agnieszka Owczarek
Projekt „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych 		
dywanów w Spycimierzu - ochrona i wzmacnianie 		
tradycji” otrzymał dofinansowanie – Beata Szymczak
Dofinansowania dla mieszkańców – Michał Łuczak
Skwer im. Ireny Bojakowskiej zmieni swoje oblicze – 		
Agnieszka Owczarek
Uroczystości upamiętniające płk. pil. Szczepana Ścibiora
w Jego rodzinnym mieście - Towarzystwo Przyjaciół 		
Uniejowa, Agnieszka Owczarek
Koło Gospodyń w Spycimierzu rozpoczęło prężną 		
działalność – Anna Ilska
Koło Gospodyń Wiejskich w Wilamowie –
Maciej Bartosiak
Otwarcie nowej hali w K-Flexie – Maciej Bartosiak
Wiosenne nowinki przedszkolne – Karolina Bednarek,
Ewa Urbaniak, Angelika Kurpik, Marta Pajor
Echo Spycimierz – Paulina Jaśkiewicz

Redakcja:
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26. Co słychać w szkole w Wieleninie? –
Jolanta Kwaśniewska, Beata Maciejewska, Elżbieta 		
Goszczyk, Daniela Kwiatosińska, Magdalena
Andrysiewicz, Barbara Fligiel
30. Wieści ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie –
Wiesława Pajor, Magdalena Pajor, Wioleta
Pietrzykowska, Izabela Wróbel, Joanna Binkiewicz,
Alicja Własny, Izabela Wojtczak, Beata Kos
38. Kalendarium najważniejszych wydarzeń Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie –
Mirosław Madajski
39. Zimowe Dni Otwarte – Beata Szymczak, Sylwia
Szymańska, Renata Skibińska, Maria Pastwińska
39. Zimowe warsztaty twórcze w M-GOK
w Uniejowie - M-GOK w Uniejowie
40. Gminny Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży M-GOK w Uniejowie
41. V Zimowe Warsztaty Dzieci Suzuki w M-GOK M-GOK w Uniejowie
41. Cudowna Wiosno – Maria Pastwińska
42. Uniejowski Koncert Dzieci Suzuki –
Agnieszka Owczarek
43. W Felicjanowie świętowano Dzień Kobiet – Koło
Gospodyń Wiejskich w Felicjanowie
43. Babski weekend w Uniejowie – Agnieszka Owczarek
44. World Cup Uniejów 2019 – Puchar Świata w Tańcu
Sportowym – Aleksandra Zielonka
45. W Wilamowie powitali wiosnę na wesoło –
Maciej Bartosiak
46. Konferencja i szkolenie dla małych przedsiębiorców –
Agnieszka Owczarek
48. Szlak „Europa przyszłości” na 15-lecie Polski w UE - 		
Maciej Bartosiak
49. XVII POW WOW – Festiwal Muzyki i Tańca Indian 		
Ameryki Północnej – Szina Sarnecka
50. Smakowite podróże po Uniejowie po raz szósty –
Dominika Rospara
52. I miejsce drużyny z Brzezin w Turnieju Halowej
Piłki Nożnej – Jacek Świątczak
52. Kalejdoskop sportowy Szkoły Podstawowej
w Uniejowie – Szymon Bugajak
54. Bieg “Tropem Wilczym” biegiem gorących serc –
Agnieszka Owczarek
55. Reprezentacja Polski trenowała w Uniejowie –
Maciej Bartosiak
56. Młode Termy rozpoczęły wiosenne rozgrywki ligowe
ŁZPN – Mirosław Madajski
57. „Młodzież zapobiega pożarom” – Jacek Świątczak
58. Kombajn Szczerców zwycięzcą Turnieju im. Zbigniewa
Dominiaka - M-GOK w Uniejowie
58. Mistrzostwa Polski w Uniejowie – Wojciech Kaca
59. Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński
62. Ma talent – Ryszard Troczyński

/63/ 28 89 787

Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy skład i opracowanie graficzne, Marta Pokorska, Ryszard Troczyński.
Magdalena Andrysiewicz, Maciej Bartosiak, Karolina Bednarek, Joanna Binkiewicz, Szymon Bugajak, Barbara Fligiel, Elżbieta Goszczyk, Anna Ilska, Paulina Jaśkiewicz, Wojciech
Kaca, Józef Kaczmarek, Beata Kos, Angelika Kurpik, Jolanta Kwaśniewska, Daniela Kwiatosińska, Michał Łuczak, Urszula Łukasik, Beata Maciejewska, Mirosław Madajski,
Agnieszka Owczarek, Magdalena Pajor, Marta Pajor, Wiesława Pajor, Maria Pastwińska, Wioleta Pietrzykowska, Dominika Rospara, Szina Sarnecka, Renata Skibińska, Sylwia
Szymańska, Beata Szymczak, Jacek Świątczak, Ewa Urbaniak, Alicja Własny, Izabela Wojtczak, Izabela Wróbel, Aleksandra Zielonka, Koło Gospodyń Wiejskich w Felicjanowie,
M-GOK w Uniejowie, Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa.
Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.
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Z prac Samorządu

Józef Kaczmarek

marzec - kwiecień 2019

Nieprzerwanie prowadzone są prace budowlane
nad uzbrojeniem terenu pod budowę drogi
wewnętrznej ul. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.
Uzyskaliśmy pozwolenia i rozpoczęliśmy budowę
ronda na skrzyżowaniu wspomnianej ulicy i drogi
gminnej ze Spycimierza z drogą krajową nr 72
w kierunku Turku. W ramach inwestycji zostanie
również wykonane ledowe oświetlenie drogowe
wzdłuż drogi krajowej 72, od mostu w kierunku
Turku oraz równolegle do nowej ulicy. Planujemy
zakończenie inwestycji pod koniec czerwca br.
Na terenie przed kompleksem termalno-basenowym „Termy Uniejów” firma Polimex Budownictwo
Sp. z o.o. Sp. K. z Siedlec intensywnie pracuje nad
rozbudową kompleksu o niecki zewnętrzne, aby
zdążyć z realizacją inwestycji do czerwca br.
Jesteśmy na etapie ogłoszenia przetargu na roboty
budowlane w zakresie budowy nowoczesnego
przedszkola integracyjnego w Uniejowie, które
zastąpi istniejące. Koszt realizacji inwestycji to ok.12
000 000 zł, przy dofinansowaniu z RPO WŁ.
Podpisaliśmy umowę na roboty budowlane w
ramach zadania pn. „Przebudowa skweru przy ul.
Targowej i ul. I. Bojakowskiej w Uniejowie”. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe Mariusz Forfecki, ul. Gojawiczyńskiej 8,
95-100 Zgierz. Wartość robót budowlanych wynosi
749 999,99 zł. Została wyłoniona firma, która będzie
sprawowała funkcję nadzoru inwestorskiego nad
zadaniem. Jest nią PPUH „IRO” Jerzy Wijaszka, ul.
Starowiejska 197b, 97-500 Radomsko.
Jesteśmy po otwarciu i na etapie weryfikacji ofert
na wykonanie usług projektowych w ramach zadania
pn.: „Przebudowa dróg i ulic na terenie gminy Uniejów:
3.1. Budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi
gminnej nr 111152E łączącej miejscowość Zieleń
z miejscowością Spycimierz wraz z przebudową
istniejących zjazdów oraz budowy oświetlenia w
ramach projektu pn. Spycimierski gród atrakcją
turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów;
3.2. Drogi w miejscowości Spycimierz – w centrum
miejscowości; 3.3. Przebudowy dróg w miejscowości
Czepów i Wielenin dla części 1 Przebudowy drogi

wewnętrznej w Czepowie wraz z przebudową
istniejących zjazdów na drogi publiczne oraz dla części
2 Przebudowy zjazdu publicznego z drogi publicznej
na działkę o numerze ewid. 148, obręb Wielenin
Kolonia wraz z utwardzeniem drogi wewnętrznej; 3.4.
Utwardzenia terenu działki o numerze ewid. 398 pod
drogę wewnętrzną w Spycimierzu wraz z przebudową
zjazdów na drogi publiczne.
Powtórzyliśmy przetarg na dostawę wyposażenia
wnętrza budynku dawnej plebanii, która będzie
nową siedzibą Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Uniejowie. Jesteśmy na etapie weryfikacji ofert.
Przygotowujemy się do realizacji zadania pn.
„Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie
Uniejów w miejscowościach: Spycimierz, Uniejów
i Wilamów”, w ramach którego zostaną zagospodarowane: otoczenie uniejowskiej Kolegiaty i kościoła
parafialnego w Wilamowie oraz trzeci etap budowy
Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu. Łączny koszt
planowanych inwestycji wyniesie ok. 3 mln zł, połowa
tych kosztów zostanie sfinansowana ze środków
PROW, z dotacji w wysokości 1.5 mln zł przyznanej
przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
W dalszym ciągu 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”. Termin realizacji inwestycji przewidziano do 30 kwietnia
2020 r.
Nadal trwa rozbudowa i modernizacja sieci wodnokanalizacyjnej na terenie gminy Uniejów - za czasowe
utrudnienia przepraszamy.
W punkcie konsultacyjnym otwartym dla mieszkańców gminy Uniejów (w budynku Ośrodka Zdrowia
w Uniejowie, ul. Orzechowa 6, II piętro, pok. 38,
otwartym w poniedziałki od godz. 9.00 do 17.00 i
od wtorku do piątku w godz. 8.00-16.00, tel. 538
810 414 ) osoby zainteresowane mogą składać
wnioski o dofinansowanie m.in. na wymianę starych
źródeł ciepła, termomodernizację i przyłączenie do
powstającej sieci gazowej.

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

Projekt pn.: „Procesja Bożego Ciała z tradycją
kwietnych dywanów w Spycimierzu - ochrona
i wzmacnianie tradycji” zgłoszony przez MiejskoGminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie,
w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna”,
uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 95 000,00
zł – 45 000,00 zł w 2019 r. oraz 50 000,00 zł w 2020
r. Do MKiDN wpłynęło 557 wniosków o dotację,
z czego 146 otrzymało dofinansowanie. W tym roku
fundusze zostaną przeznaczone na: opracowanie
narzędzi do etnograficznych badań terenowych,
warsztaty na temat dziedzictwa niematerialnego
w myśl Konwencji UNESCO 2003, wyjazd studyjny
do Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szreniawie połączony
z war-sztatami, III Seminarium Spycimierskie
oraz referaty depozytariuszy z Włoch, Hiszpanii,
Niemiec i z regionów zagrożonych nadmiernym
ruchem turystycznym i komercjalizacją. W ramach
przyznanych środków zostaną zorganizowane
warsztaty dla przedszkolaków i uczniów klas I-III
ze Szkoły Podstawowej w Spycimierzu. Z kolei
w następnym roku, w ramach projektu planowane
jest opracowanie programu z ochrony Procesji
Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów
w Spycimierzu na lata 2019-2024.
Czekamy na decyzję z Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich o dofinansowanie szkolenia pn. „Inspiracje
dla małych przedsiębiorców” oraz konferencji
z zakresu systemów jakości żywności i certyfikacji
produktów, promocji produktów tradycyjnych
i regionalnych wraz z pokazem kulinarnym.
Do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi złożyliśmy
trzy wnioski na granty sołeckie dla miejscowości:
Człopy, Ostrowsko i Wola Przedmiejska w ramach
dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie
zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych
projektów lokalnych. Dla każdej z miejscowości
staramy się o dotację na 10 tys. zł.
W ramach inwestycji planujemy wybudowanie
placów zabaw w tych miejscowościach.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Łasku został
uregulowany stan prawny nieruchomości zajętych
pod drogi gminne dz. nr 488 o pow. 0,5040 ha, dz.
nr 17 o pow. 0,0539 ha, dz. nr 252/1 o pow. 0,0998
ha, dz. nr 1310 o pow. 0,1597 ha, dz. nr 1355 o pow.
0,0273 ha, dz. nr 1405 o pow. 0,0388 ha, dz. nr 1460
o pow. 0,0186 ha, dz. nr 1469 o pow. 0,0280 ha, dz.
nr 1480 o pow. 0,0854 ha w Uniejowie.
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Nastąpiła zamiana nieruchomości w Uniejowie
(powiększenie terenu oczyszczalni ścieków) dz. nr
1703/3 o pow. 0,1264 ha, dz. nr 1710/3 o pow.
0,0671 ha.
Na V sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, pierwszej
w tej kadencji Samorządu Gminy Uniejów po
przeprowadzonych w styczniu br. wyborach sołtysów
i reprezentantów do rad sołeckich, wręczone zostały
podziękowania i gratulacje dla sołtysów. Otrzymali
je ustępujący z funkcji sołtysi, nowo wybrani oraz
wybrani po raz kolejny. Jeszcze raz gratulujemy
i życzymy powodzenia w realizacji wszelkich planów
i zamierzeń. Niech wzajemna współpraca i zrozumienie
- zarówno z mieszkańcami jak i władzami samorządu przyniosą zadowolenie z pełnienia zaszczytnej funkcji
gospodarza wsi.
Tuż przed wspomnianą wyżej sesją odbyło się
organizowane corocznie spotkanie z reprezentantami
instytucji rolniczych. Na spotkaniu z udziałem radnych
i sołtysów gminy Uniejów zostały przedstawione
oraz omówione zagadnienia i problemy dotyczące
rolnictwa.
Od 1 kwietnia w Uniejowie stacjonuje całodobowy
zespół ratownictwa medycznego i karetka pogotowia.
Współpraca
gminnego
samorządu,
prezesa
poddębickiego szpitala - Jana Krakowiaka oraz pomoc
posła - Piotra Polaka zaowocowała pozytywnym
wnioskiem wojewody łódzkiego, a dalej podjęciem
przez Ministra Zdrowia decyzji o przydzieleniu
karetki stacjonującej w Uniejowie. Ratownicy mają
swoją siedzibę w dawnym ośrodku zdrowia przy ul.
Orzechowej 6, na pierwszym piętrze. W miejscu
parkingowym, w którym aktualnie znajduje się
koperta, powstanie garaż dla ambulansu typu P. Pojazd
wyposażony jest w nowoczesny sprzęt. Stacjonowanie
karetki w Uniejowie podniesie poziom bezpieczeństwa
życia mieszkańców oraz osób odwiedzających miasto.
Również od 1 kwietnia działa nowa strona internetowa: www.kulinarny.uniejow.pl, będąca przystępnym źródłem informacji o kulinarnym obliczu
Uniejowa i o jego najważniejszym wydarzeniu –
Uniejowskim Festiwalu Smaków. W Uniejowie nie
brakuje lokalnych produktów. Niemal każda restauracja
wykorzystuje produkty od lokalnych dostawców, co
więcej, niektóre produkty, jak choćby słynny ogórek
termalny, przygotowywane są na bazie wody termalnej.
Dzięki temu kuchnia uniejowska jest nie tylko
zdrowa i smaczna, ale również niezwykle oryginalna.
O wyjątkowości uniejowskiej kuchni regionalnej
informuje w/w strona internetowa. Zachęcam do
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jej odwiedzania i śledzenia pojawiających się tam
aktualności.
14 kwietnia odbyła się akcja honorowego
krwiodawstwa. Punkt pobierania krwi znajdował się
tradycyjnie w ambulansie na Rynku w Uniejowie.
Dziękuję za włączenie się do akcji.
Do końca kwietnia Urząd Stanu Cywilnego
Urzędu Miasta przyjmował zgłoszenia małżeństw,
które w tym roku będą obchodziły 50-lecie pożycia
małżeńskiego, a ślub brały poza Uniejowem
i chciałyby, aby wystąpić w Ich imieniu o „Medal za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadawany przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczenie
medali nastąpi tradycyjnie jesienią br.
Wydarzenia:
2 marca w sali OSP Felicjanów spotkały się
Panie z okazji Ich Święta – Dnia Kobiet. Spotkanie
przygotowały członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
w Felicjanowie, które zawiązało się 13 lutego br.
i należy do niego 26 Pań. Serdeczne gratulacje
i życzenia owocnej pracy na rzecz krzewienia tradycji
i zwyczajów polskiej wsi wśród naszej społeczności,
wielu sukcesów, wytrwałości, a przede wszystkim
dużo zdrowia.
Ostatnie z walnych zebrań sprawozdawczych
jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy
Uniejów, trwających od stycznia br., odbyło się 2
marca w strażnicy OSP Spycimierz. Sprawozdanie
jednostki OSP Spycimierz rozpoczął krótki
koncert strażackiej orkiestry dętej, która już za rok
świętować będzie 50-lecie istnienia. Następnie
Prezes OSP Spycimierz - Stanisław Pełka
przedstawił plan pracy w bieżącym roku, m.in.
organizację festiwalu orkiestr dętych i dożynek
gminno-parafialnych w Spycimierzu, zakup nowych
kurtek i instrumentów z realizowanego wniosku
na kwotę 35 tys. zł, pochodzącą z dofinansowania
pozyskanego dzięki współpracy gminy Uniejów
z Lokalną Grupą Działania „PRYM”. Natomiast tydzień
wcześniej miały miejsce zebrania OSP Brzeziny
i OSP Wielenin. W Brzezinach nowym prezesem
został Piotr Matusiak. Do zarządu weszli: Damian
Matusiak – naczelnik i pierwszy wiceprezes, Jerzy
Matusiak – zastępca naczelnika, Mateusz Piłatowski
– sekretarz, Dariusz Szymczak – skarbnik oraz Dawid
Piłatowski – gospodarz. Do komisji rewizyjnej zostali
wybrani: Tomasz Piłatowski – przewodniczący oraz
Jan Piłatowski i Sebastian Stasiak – członkowie.

Z kolei w sprawozdaniu OSP Wielenin prezes jednostki
- Bogdan Marciniak wspomniał o zakupie nowych
sprzętów na stan jednostki: drabiny, urządzenia do
podtrzymywania prądu w akumulatorach, prądnicy
pianowej, oświetlenia led schowków i zewnętrznej
części auta oraz przedstawił plan zakupu wozu
gaśniczego, aparatów do ochrony dróg oddechowych
i włączenia jednostki do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Podczas zebrania wybrano
członka komisji rewizyjnej – Grzegorza Szafarza na
miejsce zmarłego Tadeusza Nowaka.
Drużyna „Kombajn Szczerców” zwyciężyła podczas
Halowego Turnieju Piłki Siatkowej im. Zbigniewa
Dominiaka, który został zorganizowany 2 marca w hali
sportowej przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów
Września 1939 roku w Uniejowie. To już dziesięć
lat, od kiedy turnieje poświęcone pamięci Zbigniewa
Dominiaka, uniejowskiego propagatora siatkówki,
organizowane są w uniejowskiej hali. Gratuluję
zwycięzcom oraz wszystkim drużynom uczestniczącym
w turnieju.
3 marca o godzinie 11.00 spod Zagrody Młynarskiej
wystartował Bieg „Tropem Wilczym - Bieg Pamięci
Żołnierzy Wyklętych” zorganizowany przez Klub
Biegacza „Geotermia Uniejów”. Wzięło w nim udział
48 uczestników. Przedsięwzięcie było okazją do
wsparcia leczenia i rehabilitacji 12-letniej Martynki
Bednarek z Uniejowa. Dziękuję uczestnikom biegu za
udział i wsparcie szczytnego celu. Dzięki programowi
„PKO Bank Polski Biegajmy razem”, który popularyzuje
bieganie i łączy je z ideą dobroczynności, dziewczynka
uzyskała wsparcie od banku w kwocie 10 tysięcy
złotych. To nie pierwszy raz, kiedy dzięki uczestnikom
akcji i hojności banku udało się udzielić wsparcie
finansowe w procesie leczenia dzieci z Uniejowa
i okolic.
Uniejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku uczestniczy
w projekcie związanym ze sztuką, realizowanym przez
Uniwersytet Łódzki i Muzeum Miasta Łodzi. Projekt
o nazwie „Sztuka łódzka na tle sztuki europejskiej.
Wykluczeni/Włączeni” skierowany jest do osób po
60. roku życia posiadających dysfunkcję wzroku/
słuchu i mieszkających w woj. łódzkim. W przypadku
słuchaczy UTW jest to dysfunkcja wzroku. W ramach
projektu, 8 marca w siedzibie TPU w Uniejowie
ponad 30-osobowa grupa słuchaczy wzięła udział
w wykładzie otwierającym, poświęconemu sztuce
na tle różnych epok oraz w warsztatach z technik
grafiki. Kolejne spotkanie, tym razem dedykowane
zagadnieniom z zakresu architektury, miało miejsce
5 kwietnia.
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8 marca z okazji Dnia Kobiet przedszkolaki
wystąpiły w sali OSP Uniejów. Dzieci, pod okiem
wychowawców, zaprezentowały bogaty program
artystyczny dedykowany wszystkim przybyłym
mieszkankom gminy. Za pomocą koncertu dzieci
miały możliwość wyrażenia szacunku mamom
i babciom, podziękowania im za wysiłek włożony
w trud ich wychowania oraz ich zaangażowanie w
pracę zawodową dla dobra wszystkich. Dziękuję
przedszkolakom za wspaniały występ, nauczycielom
za przygotowanie spektaklu, a rodzicom gratuluję
utalentowanych pociech.
Weekend 8-10 marca upłynął w Uniejowie pod
hasłem: „Babski weekend w Termach Uniejów”. Każda
z Pań mogła skorzystać z zabiegów upiększających,
konsultacji z zakresu dietetyki i fitnessu z trenerem
personalnym – Panią Martyną Bielawską.
Z okazji Dnia Kobiet również w Spycimierzu,
w sali OSP, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, które
zostało zawiązane w Spycimierzu pod koniec grudnia
2918 roku, zorganizowały dla mieszkanek tejże
miejscowości seans kinowy oraz uroczystą kolację.
Gratuluję inicjatywy i życzę wytrwałości w realizacji
kolejnych zamierzeń.
9 marca w sali OSP Wilamów Panie z nowo
powstałego Koła Gospodyń Wiejskich w Wilamowie
z Panią Sołtys – Krystyną Maj przygotowały
dla mieszkanek z Wilamowa oraz Lekaszyna
i Brzozówki Dzień Kobiet. Był poczęstunek w ramach
warsztatów kulinarnych oraz pokaz kosmetyków
międzynarodowej firmy kosmetycznej. Gratuluję
i życzę owocnej realizacji następnych planów.
Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
miały miejsce 9 marca w sali OSP Uniejów. Do
eliminacji przystąpiło 16 uczestników w trzech
grupach wiekowych. Zdobywcami pierwszych miejsc
w poszczególnych kategoriach zostali: Karolina
Ludwicka, Amelia Józefowicz i Tomasz Krysztofiak.
Gratuluję zwycięzcom i wszystkim uczestnikom
konkursu posiadanej wiedzy.
Pułkownik pilot Szczepan Ścibior, rodowity
uniejowianin, został uhonorowany pośmiertnie
tytułem Honorowego Obywatela Miasta Uniejów
za sprawą podjętej uchwały z dnia 22 lutego
2019 roku. Uroczystości upamiętniające płk. pil.
Szczepana Ścibiora odbyły się 17 marca 2019
roku w uniejowskiej Kolegiacie. Była to wyjątkowa
uroczystość dla rodziny pułkownika i uniejowskiej
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społeczności, dzięki której mogliśmy podkreślić
szacunek wobec Jego życia i dokonań. Pułkownik
pilot Szczepan Ścibior odznaczał się bohaterstwem,
honorem i wiernością przysiędze wojskowej. Służył
Polsce w godny i odpowiedzialny sposób. Całym
swoim życiem udowodnił oddanie Ojczyźnie. Dumny
był z Uniejowa tak samo, jak dumni z Niego byli i są
uniejowianie.
W dniach 16-17 marca w Uniejowie odbył się Turniej
o Puchar Świata w Tańcu Sportowym International
Dance Federation. Do Uniejowa przyjechało kilkuset
tancerzy z całej Polski oraz z zagranicy. Dwudniowe
zawody były okazją dla młodych artystów do
zaprezentowania swoich talentów artystycznych oraz
podzielenia się pasją i kreatywnością na profesjonalnie
przygotowanej scenie uniejowskiej hali sportowej.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez: Polski
Związek Tańca Sportowego, łódzki Klub Sportowy
„7Coma7”, promotora zawodów - Pana Dariusza
Pigłowskiego, gminę Uniejów, PGK „Termy Uniejów”
oraz Szkołę Podstawową w Uniejowie.
Reprezentacja Polski U-20 w piłce nożnej
przygotowywała się w Uniejowie do Mistrzostw
Świata. Treningi odbywały się w dniach 17-24 marca
na Kompleksie Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza
Smolarka. Kadra Pana Jacka Magiery odbyła na
naszych boiskach już trzecie zgrupowanie. Poprzednie
miały miejsce we wrześniu i październiku 2018 r.
Trener chwalił warunki pobytowe w Uniejowie.
Przyłączyliśmy się do zagrzewania piłkarzy przed
Mistrzostwami Świata, umieszczając baner na ścianie
stadionu z informacją o kibicowaniu reprezentacji.
21 marca członkinie Koła Gospodyń Wiejskich
w Wilamowie powitały wiosnę. Zamiast tradycyjnego
topienia Marzanny, Panie z kijkami nordic walking
popularyzowały aktywny tryb życia i śpiewająco
przemaszerowany przez miejscowość. Zwieńczeniem
obchodów 1 Dnia Wiosny było wspólne grillowanie
przy ognisku.
Od 1 do 5 kwietnia w Uniejowie odbywały się
Międzynarodowe Warsztaty Szkół Artystycznych,
zorganizowane przez Akademię Sztuk Pięknych
w Krakowie. Na warsztaty przyjechali studenci z:
ASP w Krakowie, Węgierskiego Uniwersytetu Sztuk
Pięknych w Budapeszcie, Uniwersytetu Sztuk Pięknych
w Belgradzie i Bukareszcie. Praca studentów polegała
na skonfrontowaniu wzajemnie przenikających się sfer
kultury i kontaktów międzyludzkich, poznawaniu miasta
i rozmowach z mieszkańcami, aby dowiedzieć się jak
najwięcej „Czym jest Uniejów”. Projekt był realizowany
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we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Uniejowa
i został objęty naszym patronatem.
IV Wiosenne Wietrzenie Szaf w Wilamowie
było doskonałą okazją do tego, aby przewietrzyć
szafy na wiosnę i pozbyć się zbędnych ubrań.
Kolejna akcja zorganizowana 7 kwietnia w sali OSP
Wilamów pn.: „Wiosenne wietrzenie szaf” połączona
została tradycyjnie z kiermaszem wielkanocnym
oraz warsztatami dla dzieci. Podczas wydarzenia
można było wymienić się ubraniami, zabawkami
i akcesoriami dla dzieci. Bezpośrednio po zakończeniu
zbiórki rozpoczęto kiermasz, podczas którego była
okazja, aby wybrać coś za darmo. Organizatorami
przedsięwzięcia było Stowarzyszenie na Rzecz
Dzieci i Młodzieży „RTG Duszy” i Ochotniczej Straży
Pożarnej w Wilamowie. Dziękuję za inicjatywę
i pracę włożoną w przygotowania.
W Wieleninie-Kolonii,10 kwietnia, otwarto nową
część produkcyjno-magazynową firmy K-Flex
Polska Sp. z o.o. Nowa hala ma powierzchnię 18
tysięcy m.kw i 200 m.kw. powierzchni biurowej. Za
sprawą rozbudowy zakład do końca roku zamierza
zwiększyć zatrudnienie o 130 osób. Cieszy mnie fakt,
że rozbudowa zakłada przekłada się na zwiększenie
liczby zatrudnienia mieszkańców naszej gminy oraz
stwarza szansę na modernizację drogi powiatowej
i rozwój infrastruktury.
Przed VI Uniejowskim Festiwalem Smaków odbyły
się szkolenia, pokazy i prezentacje skierowane do
przedsiębiorców. W zamku w Uniejowie miało
miejsce spotkanie z ambasadorem Markiem
Prawdą, przedstawicielem Komisji Europejskiej
w Polsce. Natomiast w Domu Pracy Twórczej
w Uniejowie lokalne produkty zaprezentowali
przedstawiciele
naszych
miast
partnerskich
z Mórahalom na Węgrzech i Alatri we Włoszech.
Po prezentacjach pokaz kulinarny dał uniejowianin
- Adam Kozanecki, nastąpiło również otwarcie
wystawy: miast partnerskich, powiatu łańcuckiego
i lokalnych producentów oraz przeprowadzono
konferencję z zakresu systemów jakości żywności
i certyfikacji produktów żywnościowych wysokiej
jakości, promocji produktów lokalnych, tradycyjnych
i regionalnych.
W dniach 13-14 kwietnia Uniejów, już po raz
szósty z rzędu, zamienił się w raj dla poszukiwaczy
dobrego jedzenia i zaprezentował się prawdziwą
niezwykłością smaków i zapachów podczas VI
Uniejowskiego Festiwalu Smaków ph. „Smakowite spacery po Uniejowie”. W daniach głównych

królowały ziemniaki, a w deserach jabłka. W tegorocznej odsłonie Festiwalu wzięło udział 14
restauracji: Gościniec „Nad Wartą”, Hotel Uniejów
**** ecoActive&Spa - Restauracja LaRegina, Hotel
& Spa**** Kasztel Uniejów - Restauracja Kasztelańska,
Hotel*** Browar Wiatr, Karczma w Zagrodzie
Młynarskiej, Pierogarnia pod 30-ką, Pizzeria Pico
Bello, Restauracja „Herbowa”, Restauracja Wabik,
Restauracja Zorbas, Gospoda pod Brzozami, Klub
Nautilus w „Termach Uniejów”, Pizzeria - Restauracja
Twister, Restauracja Parkowa w Uzdrowisku Uniejów
Park. Tradycyjnie należało zaopatrzyć się w Paszport
Degustatora i skosztować sześciu dań głównych
oraz czterech deserów, aby zagłosować na wybraną
restaurację i wziąć udział w losowaniu nagród. Za
każdą zamówioną w restauracji potrawę festiwalową
degustator otrzymał pieczątkę potwierdzającą
skosztowanie dania. Dziękuję restauracjom za włączenie się w to wydarzenie.
XVII Wiosenne POW WOW – Festiwal Muzyki
i Tańca Indian Ameryki Północnej odbyło się 13
kwietnia w hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Uniejowie. W programie znalazły się tradycyjnie:
pokazy i konkursy tańców, prezentacja tradycyjnych
i współczesnych pieśni indiańskich, kiermasz wyrobów
indiańskich. Gościem specjalnym był Robert Soto
z plemienia Lipan Apache – odznaczony podczas
tegorocznego festiwalu Złotą Odznaką „Za Zasługi
dla Miasta i Gminy Uniejów”. Dziękuję Organizatorom
POW WOW - propagatorom kultury indiańskiej
w Uniejowie – rodzinie Wszołków (Urszuli, Zdzisławowi
i Masandro) oraz Szinie Sarneckiej za wkład pracy
włożony w przygotowanie festiwalu.
POW WOW poprzedził, zorganizowany tego
samego dnia, 13. Bieg Na Rzecz Ziemi na trasie: Stary
Gostków-Uniejów na dystansie 20 km. Uczestnicy
wzięli udział w części biegowej lub marszowej, by
promować ideę ochrony środowiska, zdrowego stylu
życia, integrację ludzi różnych kultur oraz tradycje
Indian Ameryki Północnej.
Konkurs na największą palmę wielkanocną,
organizowany w Wilamowie, stał się już tradycją.
Również w tym roku, 14 kwietnia, już po raz 13ty, Parafia pw. św. Wojciecha i Stanisława Biskupa
i Męczennika w Wilamowie zorganizowała konkurs na
najpiękniejsze palmy. Pod uwagę brano pomysłowość
uczestników i oryginalność kompozycji. Palmy można
będzie oglądać w kościele do końca kwietnia. Gratuluję
pomysłowości.

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

UNIEJOWSKIE STRONY

13

Mirosław Madajski

Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie
luty - kwiecień 2019 r.

W okresie luty - kwiecień 2019 r. odbyły się trzy
sesje Rady Miejskiej w Uniejowie (sesje nr V, VI
i VII), a w porządku każdej z nich było przewidziane
wprowadzenie zmian do budżetu gminy Uniejów na
2019 r. oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2019-2040.
22 lutego 2019 r. odbyła się V sesja Rady Miejskiej
w Uniejowie, na której wyrażono zgodę na zaciągniecie
pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie działań ze środków pochodzących z
budżetu Unii Europejskiej. Ponieważ inkasentami opłaty
od posiadania psów oraz podatku od nieruchomości,
rolnego i leśnego są sołtysi, konieczne było dokonanie,
po przeprowadzonych wyborach sołeckich, zmian w
wykazie inkasentów. W związku z wydłużeniem do 5
lat kadencji władz samorządowych zmieniono statuty
sołectw wydłużając do 5 lat kadencję sołtysów. W
związku z zaskarżeniem uchwały dotyczącej regulaminu
i lokalizacji targowiska uchylono przedmiotową uchwałę
i przekazano skargę do sądu. Zmieniono ponadto
uchwałę określającą dni i godziny otwierania oraz
zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów
gastronomicznych i usługowych na terenie miasta
i gminy Uniejów. Przyjęto także plan pracy Komisji Skarg,
Petycji i Wniosków na 2019 r. oraz wybrano trzech
delegatów do Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi
Łęczyckiej. Radni przyjęli uchwałę w sprawie nadania
pośmiertnie Panu Pułkownikowi Pilotowi Szczepanowi
Ścibiorowi tytułu Honorowego Obywatela Miasta
Uniejów. Podjęto także kilka decyzji dotyczących
nieruchomości, a konkretnie zdecydowano o sprzedaży
w drodze przetargu dwóch lokali mieszkalnych,
o zamianie nieruchomości lokalowych położonych
w Uniejowie przy ulicach Targowa 9 i Targowa 9A oraz
wyrażono zgodę na nabycie własności działki położonej
w Spycimierzu
Na VI sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, która odbyła
się 11 marca br., uchwalone zostały dwa programy:
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na
lata 2019-2020 oraz Program opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w gminie Uniejów na 2019 rok. Przyjęte zostało również
sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie wspierania
rodziny oraz potrzeb związanych z realizacją zadań
za 2018 rok oraz sprawozdanie z realizacji programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz działalności

Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Uniejów za 2018
r. Radni nie wyrazili zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie gminy Uniejów na 2020 rok
oraz uchwalili uchwałę w sprawie dostosowania sieci
szkół podstawowych do nowego ustroju szkolnego.
Powierzono także obowiązek wynikający z zadania
własnego gminy dotyczący utrzymania i oświetlenia
dróg oraz wyrażono zgodę na udzielenie dotacji
dla publicznych szkół, w których jest realizowany
obowiązek szkolny lub obowiązek nauki prowadzony
przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu
terytorialnego w wysokości wyższej niż określona w art.
18 ust.1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 27 października
2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Wyrażona
została zgoda na przeniesienie własności nieruchomości
będącej w posiadaniu Geotermii Uniejów im. Stanisława
Olasa Spółka z o.o. w Uniejowie na rzecz gminy Uniejów
w zamian za zaległość podatkową w podatku od
nieruchomości i zakup, w drodze przetargu od Krajowego
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z oddziałem terenowym
w Łodzi, gruntów do zasobu gminnego.
29 marca br. na VII sesji Rady Miejskiej w Uniejowie
jeszcze raz podjęto uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
na udzielenie dotacji dla publicznych szkół, w których
jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek
nauki prowadzony przez osoby prawne niebędące
jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości
wyższej niż określona w art. 18 ust.1 oraz art. 25 ust.
1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu
zadań oświatowych. Z powodu uwag formalnych
podjęto ponownie uchwałę w sprawie ustalenia sieci
szkół podstawowych na obszarze gminy Uniejów.
Uchwalono też „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych
na terenie gminy i miasta Uniejów pozostających w
gestii Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Termy
Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie na lata 2018-2020”.
Dokonano zmiany uchwały nr LXVIII/438/2014 Rady
Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 września 2014 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla części
strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów
i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń i fragmentu
strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Zieleń. Na
koniec wyrażono zgodę na nabycie własności dwóch
działek położonych w Ostrowsku.
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Maciej Bartosiak

V Sesja Rady Miejskiej w Uniejowie
z podziękowaniami i gratulacjami
dla sołtysów
Od podziękowań i gratulacji rozpoczęto V Sesję Rady Miejskiej w Uniejowie. 22 lutego
2019 roku odbyła się pierwsza w tej kadencji Sesja Samorządu Gminy Uniejów, po
przeprowadzonych w styczniu br. wyborach sołtysów i reprezentantów do rad sołeckich.

Okolicznościowe pisma i pamiątkowe fotografie
z rąk Burmistrza Uniejowa i Przewodniczącego Rady
Miejskiej odebrali kolejno: Andrzej Zwoliński (sołtys
Czekaja od 2001 r.), Edward Bieńko (sołtys Hipolitowa
od 1998 r.), Piotr Kozłowski (sołtys Brzezin od 2011
r.), Stanisław Jaśkiewicz (sołtys Gór od 2011 r.),
Zbigniew Sochacki (sołtys Felicjanowa od 2007 r.),
Henryka Olejnik-Mann (sołtys Wielenina od 2011 r.)
oraz w imieniu zmarłego w ubiegłym roku Tadeusza
Nowaka (sołtysa wsi Wielenin-Kolonia w latach 20032018) małżonka - Barbara Nowak. Z funkcji sołtysa
ustąpił także nieobecny na sesji Henryk Kaźmierczak,
który funkcję gospodarza wsi Ostrowsko pełnił
nieprzerwanie od 2007 roku.
W dalszej kolejności gratulacje i zarazem
podziękowania za dotychczasową współpracę
otrzymali sołtysi, którzy w tegorocznych wyborach
zostali wybrani po raz kolejny na gospodarzy sołectw:
Marzenna Dopierała (sołtys Spycimierza-Kolonii),
Stanisław Pełka (sołtys Spycimierza), Wiesław
Skórka (sołtys Stanisławowa), Marek Joński (sołtys
Wieścic), Krystyna Maj (sołtys Wilamowa), Wioletta
Kołodziejczyk (sołtys Woli Przedmiejskiej), Rafał
Walczak (sołtys Skotnik), Wiesław Pawłowski (sołtys
Rożniatowa-Kolonii), Marek Wawrzyniak (sołtys
Rożniatowa), Zbigniew Domowicz (sołtys Zaborowa),

Anna Grzelak (sołtys Zielenia), Roman Dudkowski
(sołtys Pęgowa), Leszek Skiera (sołtys OrzeszkowaKolonii), Ireneusz Charuba (sołtys Orzeszkowa), Jerzy
Tybura (sołtys Łęgu Balińskiego), Stanisław Szczepuła
(sołtys Kozanek Wielkich), Marek Pajor (sołtys
Kuczek), Zbigniew Kos (sołtys Lekaszyna), Paulina
Czyszek (sołtys Dąbrowy), Stanisław Pietrzak (sołtys
Czepowa), Szczepan Miśkiewicz (sołtys Człop), Karol
Kaźmierczak (sołtys Brzozówki).
Gratulacje w związku z wyborem na sołtysa wraz
z życzeniami powodzenia w realizacji wszelkich planów
i zamierzeń otrzymali nowo wybrani gospodarze
sołectw: Wielenina-Kolonii – Grzegorz Szafarz,
Wielenina – Mirosław Kolasa, Hipolitowa – Roman
Cieślak, Brzezin – Maciej Doliński, Felicjanowa – Nina
Kalas, Gór – Monika Mruk, Ostrowska – Jadwiga
Urbaniak. Do odbioru pozostał list gratulacyjny dla
sołtys Czekaja - Anny Fijałkowskiej.

arch. UM Uniejów

W tegorocznych wyborach wybrano sołtysów,
którzy będą pełnić swoją funkcję przez pięć kolejnych
lat. W ośmiu sołectwach (spośród trzydziestu)
na terenie gminy nastąpiła zmiana gospodarza.
W pierwszej kolejności, burmistrz Józef Kaczmarek
chciał przekazać wyrazy wdzięczności za kilkuletnią
współpracę osobom ustępującym z funkcji sołtysa.

Radni Rady Miejskiej z Burmistrzem Uniejowa i Sołtysami Gminy Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Urszula Łukasik

Spotkanie z przedstawicielami instytucji
sektora rolniczego
Przedstawiciele Rady Miejskiej w Uniejowie
oraz sołtysi gminy Uniejów wzięli udział w corocznym
spotkaniu z przedstawicielami instytucji sektora
rolniczego. Celem spotkania, które przygotowano
22 lutego 2019 roku w sali OSP Uniejów było
przedstawienie i omówienie aktualnych spraw i problemów związanych z rolnictwem.
Na pytania odpowiadali zaproszeni goście: Pan
Józef Klimczak – Powiatowy Lekarz Weterynarii w
Poddębicach, Pani Agnieszka Gosławska – Naczelnik

Wydziału Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Poddębicach; Pani Edyta Michalska – Kierownik
Placówki KRUS w Poddębicach, Pani Ilona Orłowska –
Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa w Bałdrzychowie, Pani
Anna Urbaniak – Kierownik Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego w Poddębicach, Pan Paweł
Urbaniak – Członek Rady Powiatowej Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego w Poddębicach.

Agnieszka Owczarek

Od 1 kwietnia w Uniejowie stacjonuje
karetka pogotowia
Pierwszy kwietnia 2019 r. dla mieszkańców
Uniejowa stał się historycznym wydarzeniem, od
tego dnia w mieście stacjonuje całodobowy zespół
ratownictwa medycznego i karetka pogotowia.
Starania o karetkę w Uniejowie nie są nowym
zamysłem. Już w latach wcześniejszych włodarz
Uniejowa - Józef Kaczmarek zabiegał o usytuowanie
karetki pogotowia wraz z zespołem ratowniczym w
Uniejowie, ale ówczesne władze powiatu nie wyrażały
na to zgody. Wytrwałość jednak popłaca, a współpraca
gminnego samorządu, prezesa poddębickiego szpitala
- Jana Krakowiaka oraz pomoc posła Piotra Polaka
zaowocowała pozytywnym wnioskiem wojewody
łódzkiego, a dalej podjęciem przez Ministra Zdrowia
decyzji o przydzieleniu karetki w Uniejowie.

Sprzyjającym czynnikiem była również niedawna
nowelizacja ustawy MZ o upaństwowieniu ratownictwa
medycznego, w myśl której dysponentami karetek
będą mogły być wyłącznie podmioty publiczne. Od
pierwszego kwietnia całe województwo łódzkie jest
jednym rejonem operacyjnym (dotychczas w Łódzkiem
było ich 20) obsługiwanym przez jedną scentralizowaną
dyspozytornię i 105 zespołów ratownictwa medycznego.
22 marca Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ
rozstrzygnął konkurs na świadczenia ratownictwa
medycznego - wygrało konsorcjum składające się
z kilkunastu podmiotów, którego liderem jest Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
W powiecie poddębickim Poddębickie Centrum
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Zdrowia, jako część wspomnianego konsorcjum,
przejęło pogotowie, które od 2012 r. było obsługiwane
przez prywatną firmę Falck.
W ramach przygotowania do realizacji zadania
Poddębickie Centrum Zdrowia zakupiło 4 nowe karetki
(VW Crafter), aby od 1 kwietnia służyć pacjentom.
Jedna z nich całodobowo dyżuruje w Uniejowie.
Ratownicy mają swoją bazę w dawnym Ośrodku
Zdrowia przy ul. Orzechowej 6. W budynku na
pierwszym piętrze jest przygotowane i odpowiednio
przystosowane pomieszczenie dla oczekujących w
gotowości ratowników, a w miejscu parkingowym,
w którym aktualnie znajduje się koperta, powstanie
garaż dla ambulansu typu P. Pojazd kosztuje ok.
700 tys. zł - wiąże się to z bogatym wyposażeniem
w nowoczesny sprzęt m.in.: defibrylator, respirator,
aparat USG, zaawansowany sprzęt komunikacyjny,
a nawet monitoring, umożliwiający zdalny kontakt z
koordynatorem przebywającym w Centrum Powia-

damiania Ratunkowego w Łodzi odnośnie stanu zdrowia transportowanego pacjenta. To właśnie łódzkie CPR
w przypadku otrzymania zgłoszenia będzie decydowało
o kierowaniu odpowiedniej jednostki z Uniejowa lub
Poddębic na miejsce zdarzenia. Koordynatorem prac
ratowników dla Uniejowa jest Piotr Woźniak.
Ten krok w zdecydowany sposób podniesie
poziom bezpieczeństwa życia mieszkańców oraz
odwiedzających. Uniejów cieszący się statusem
uzdrowiska termalnego jest atrakcyjną destynacją
turystyczną, tym bardziej wymaga odpowiedniego
zabezpieczenia medycznego. Świadomość, że w
mieście stacjonuje wykwalifikowany zespół ratowniczy,
posiadający wysokiej jakości sprzęt medyczny oraz
zdolność szybkiego reagowania i przetransportowania
pacjenta do ośrodka medycznego, podniesie poczucie
bezpieczeństwa i będzie miała przełożenie na ogólny
komfort życia mieszkańców.

Beata Szymczak

Projekt „Procesja Bożego Ciała z tradycją
kwietnych dywanów w Spycimierzu
- ochrona i wzmacnianie tradycji” otrzymał
dofinansowanie
Projekt „Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu-ochrona
i wzmacnianie tradycji” zgłoszony przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie
do programu: Kultura ludowa i tradycyjna, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego uzyskał dotację w wysokości 95 000,00 zł – 45 000,00 zł w 2019 r. oraz
50 000,00 zł w 2020 r.
Do ministerstwa wpłynęło 557 wniosków
o dotację, z czego 146 otrzymało dofinansowanie.
Uniejowski wniosek był na 14-tym miejscu pod
względem wielkości dotacji. W tym roku pieniądze
zostaną wydane na: opracowanie narzędzi do
etnograficznych badań terenowych, warsztaty na
temat pojęcia dziedzictwa niematerialnego w myśl
Konwencji UNESCO 2003, wyjazd studyjny do
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie połączony z warsztatami,
organizację III Seminarium Spycimierskiego oraz
referaty depozytariuszy z Włoch, Hiszpanii i Niemiec
i z regionów zagrożonych nadmiernym ruchem
turystycznym i komercjalizacją. Odbędą się też

warsztaty dla przedszkolaków i uczniów klas I-III
ze Szkoły Podstawowej w Spycimierzu. W 2020
r. głównym celem będzie opracowanie programu
z ochrony Procesji Bożego Ciała z tradycją kwietnych
dywanów w Spycimierzu na lata 2019-2024.
Będzie to pierwszy program ochrony dziedzictwa
niematerialnego w Polsce, wypracowany w drodze
systematycznych działań w pełni wynikających
z zapisów Konwencji UNESCO 2003.
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury”.
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Michał Łuczak

Dofinansowania dla mieszkańców
Usuwanie azbestu i wykonanie przydomowych
oczyszczalni ścieków
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków
na dotację dla osób fizycznych na wykonanie
przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dotację na
usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie
województwa łódzkiego w latach 2019-2020.
Nabór wniosków prowadzony jest w systemie
ciągłym do 30 września 2019 roku lub do wyczerpania
środków zaplanowanych w budżecie Programu (data
wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego
dostarczenia do siedziby WFOŚiGW w Łodzi, ul.
Dubois 118).
Dla zadania na wykonanie przydomowych
oczyszczalni ścieków dotacja nie może przekroczyć
50% kosztów kwalifikowanych, czyli 12.000,00 zł.
Dla zadania na usuwanie wyrobów zawierających
azbest dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów
kwalifikowanych, a koszty kwalifikowane wynoszą
odpowiednio:
1) nie więcej niż 500,00zł za 1Mg dla usługi
polegającej na usunięciu wyrobów zawierających
azbest zdemontowanych uprzednio z budynków
zgromadzonych na nieruchomości Beneficjenta,

2) nie więcej niż 700,00zł za 1Mg dla usługi
polegającej na usunięciu wyrobów zawierających
azbest z budynków i ich unieszkodliwieniu.
Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej
na zadania, które zostały zakończone przed datą
przeprowadzonej kontroli przez pracownika WFOŚiGW.
Program „Czyste Powietrze”
Osoby, które chcą skorzystać z pomocy finansowej
na zakup nowego lub wymianę nieefektywnego źródła
ciepła na paliwo stałe i termomodernizację domu w
ramach Programu „Czyste Powietrze” i złożą swoje
wnioski po 1 lipca 2019 roku muszą pamiętać, że
koszty przedsięwzięcia nie mogą zostać poniesione
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie
z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu
energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.
Aby uzyskać więcej informacji, jak również złożyć
wniosek, zapraszamy zainteresowanych mieszkańców
do punktu obsługiwanego przez p. Michała Łuczaka
w budynku Ośrodka Zdrowia w Uniejowie, ul.
Orzechowa 6, II piętro, pok. 38, tel. 538 810 414.
Punkt funkcjonuje w poniedziałki, w godz. 9.00-17.00
i od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Agnieszka Owczarek

Skwer im. Ireny Bojakowskiej
zmieni swoje oblicze
Została podpisana umowa na przebudowę skweru im. I. Bojakowskiej. Wykonawcą zadania
jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mariusz Forfecki ze Zgierza. Zwycięska firma
została wyłoniona na drodze trzeciego przetargu składając najkorzystniejszą ofertę
finansową, opiewającą na kwotę 749 999,99 zł. Inwestycja została dofinansowana ze
środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w kwocie 299 953,00 zł, a więc
blisko połowę sumy całkowitej.
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Głównym założeniem projektu pn. „Przebudowa
skweru przy ul. Targowej i ul. Ireny Bojakowskiej
w Uniejowie” jest uporządkowanie przestrzeni i
dopasowanie jej do współczesnych standardów. Skwer
znajdujący się w sąsiedztwie zabytkowej Kolegiaty jest
miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców,
a jego aktualny stan wymaga kompleksowej renowacji.

dla miłośników czworonogów - toaleta dla psów.
Rosnące obecnie na skwerze drzewa „okiełznają”
cięcia pielęgnacyjne, a dzięki nowym nasadzeniom
zieleni w tym miejscu przybędzie nowych drzew
i krzewów ozdobnych, które zasili automatyczny
system nawadniania roślin. Całość oświetli pięć lamp
parkowych.

Przedsięwzięcie przewiduje całkowitą przebudowę skweru. Jeszcze przed przystąpieniem do realizacji projektu przez wykonawcę przeprowadzono
modernizację istniejącej sieci wodno-kanalizacyjnej
(na podstawie odrębnego zadania). Prace wymagały
rozkopania dużej powierzchni skweru, co jednak było
konieczne, aby uniknąć ewentualnego demontażu
nowej infrastruktury w przypadku awarii.

Wykonawca działania podejmie się zarówno prac
budowlanych, tych związanych z zagospodarowaniem
terenów zielonych, jak i prac w zakresie układania
różnych nawierzchni.

W ramach inwestycji przewiduje się zamontowanie fontanny typu Dry Plaza, czyli tzw. mokrego
chodnika lub fontanny bez lustra wody. Pojawią
się także elementy małej architektury jak: murki
oporowe z siedziskami, ławki, kosze na śmieci, tablica
informacyjna oraz witryna podziemna i przydatna

arch. UM Uniejów

Nowy skwer zakłada rozebranie starej
nawierzchni wykonanej z płyt chodnikowych. Zastąpią je trzy alejki z betonowej kostki brukowej dla
polepszenia komfortu użytkowników. Przestrzeń
skweru ma być odpowiednio dostosowana zarówno
dla osób niepełnosprawnych, jak również dla osób
z wózkami dziecięcymi.

Koniec prac związanych z modernizacją obiektu
przewidziano na lipiec 2019 r. Modernizacja skweru
poprawi jego estetykę, a nowe oświetlenie wpłynie na
bezpieczeństwo.

Uroczystości upamiętniające płk. pil. Szczepana
Ścibiora w Jego rodzinnym mieście
Decyzją Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta Uniejów z dnia 22 lutego 2019 roku płk pilot
Szczepan Ścibior został uhonorowany pośmiertne tytułem Honorowego Obywatela Miasta
Uniejów.
Uroczystości upamiętniające płk. pil. Szczepana
Ścibiora wraz z nadaniem mu pośmiertnie tytułu
Honorowego Obywatela Miasta Uniejów i odsłonięciem tablicy pamiątkowej miały miejsce 17 marca
2019 r. w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny w Uniejowie.
W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe, na czele z wojskowymi z: Lotniczej Akademii
Wojskowej w Dęblinie z gen. bryg. pil. dr. Piotrem

Krawczykiem, Mobilnej Jednostki Dowodzenia
Operacjami Powietrznymi w Babkach k. Poznania
z płk. dypl. pil. Mirosławem Nawrockim, I Dywizjonu
Lotniczego w Leźnicy Wielkiej z mjr. Waldemarem
Galantem – zastępcą dowódcy i szefem sztabu oraz
sztandar z 1947 roku przekazany w Łęczycy płk. pil.
Szczepanowi Ścibiorowi, będącego wówczas dowódcą
7 Samodzielnego Pułku Lotniczego Bombowców
Nurkujących.
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Obok licznie przybyłych mieszkańców wśród
gości znaleźli się: rodzina płk. pil. Szczepana Ścibiora
oraz delegacje przedstawicieli: samorządu (w imieniu
Senatora Przemysława Błaszczyka – Pani Beata
Przybylska, przedstawiciele Starostwa Powiatu
Poddębickiego ze Starostą – Panią Małgorzatą
Komajdą), Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie,
szkół gminy Uniejów i Szkoły Podstawowej nr 1 im.
Lotników Polskich w Poddębicach, Rady Miejskiej w
Uniejowie, prezesi stowarzyszeń, kół, jednostek OSP,
sołtysi gminy Uniejów.
Uroczystości poprzedził występ słownomuzyczny uczniów Szkoły Podstawowej im. płk. pil.
Szczepana Ścibiora w Wieleninie, którzy przypomnieli
najważniejsze momenty z życiorysu pułkownika.
W czasie uroczystości zagrała również Orkiestra
Dęta ZHP-OSP Uniejów oraz zaśpiewał Chór Żeński
„Kantylena”.
Podczas Mszy Świętej sprawowanej przez
ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza, proboszcza
uniejowskiej parafii, Uchwałę Rady Miejskiej nadającą
pośmiertnie płk. pil. Szczepanowi Ścibiorowi tytuł
Honorowego Obywatela Miasta Uniejów wraz
z uzasadnieniem odczytał Przewodniczący Rady
Miejskiej w Uniejowie – Mirosław Madajski.
Laudację w uznaniu zasług pułkownika pilota
odczytał Radny Rady Miejskiej w Uniejowie, historyk
– Tomasz Wójcik.
Akt nadania pośmiertnie tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Uniejów płk. pil. Szczepanowi
Ścibiorowi przekazali na ręce rodziny, córki pułkownika
Magdaleny Sopyło i wnuka Rafała Sopyło, Burmistrz
Miasta Uniejów – Józef Kaczmarek i Przewodniczący

Rady Miejskiej – Mirosław Madajski.
Następnie głos zabrali: gen. bryg. pil. dr Piotr
Krawczyk - Rektor – Komendant Lotniczej Akademii
Wojskowej w Dęblinie oraz płk dypl. pil. Mirosław
Nawrocki – Dowódca Mobilnej Jednostki Dowodzenia
Operacjami Powietrznymi w Babkach k. Poznania.
Na zakończenie tej pięknej i wzruszającej
uroczystości ks. infułat – Andrzej Ziemieśkiewicz
skierował do wszystkich podziękowanie za udział w tak
doniosłym wydarzeniu, a w imieniu obecnej na Mszy
Świętej rodziny płk. pil. Szczepana Ścibiora – wnuk
Rafał Sopyło podzielił się rodzinnymi wspomnieniami
o swoim dziadku.
Po Mszy Świętej Rodzina płk. pil. Szczepana
Ścibiora oraz przybyłe delegacje złożyli wiązanki
kwiatów przy tablicy upamiętniającej jego osobę.
Fundatorami tablicy są: rodzina i mieszkańcy Uniejowa. Swój wkład ma firma kamieniarska Pana Bogumiła
Bamberskiego.
Organizatorami niedzielnych wydarzeń byli:
Samorząd Miasta Uniejowa, Rodzina płk. pil. Szczepana
Ścibiora, Parafia pw. Św. Floriana w Uniejowie,
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, Szkoła Podstawowa
im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie.
		

Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

Pułkownik pilot Szczepan Ścibior jest dla Uniejowa
ważną postacią. Ten rodowity uniejowianin (ur. 13
grudnia 1903 r.) zawsze czuł się bardzo związany ze
swoim rodzinnym miastem i w nim pobierał pierwsze
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Córka pułkownika Magdalena Sopyło i wnuk Rafał Sopyło przy tablicy
upamiętniającej płk. pil. Szczepana Ścibiora

nauki. Z mundurem związał się w wieku 21 lat.
Początkowo wstąpił do piechoty, ale szybko związał się
z lotnictwem, które od zarania dziejów uznawane jest
za elitę sił zbrojnych. Personel latający musi bowiem
posiadać kwalifikacje nieznane dla klasycznych
rodzajów wosk jak piechota, czy artyleria. Oprócz
umiejętności technicznych niezbędnych do obsługi
aparatów latających, musi spełniać wyśrubowane
warunki fizyczne.
Pułkownik Ścibior podczas II wojny światowej
był pilotem 305 Dywizjonu Bombowego „Ziemi
Wielkopolskiej”. Zestrzelony nad Belgią
podczas
jednego z lotów bojowych w 1941 r. trafił pod
opiekę belgijskiego ruchu oporu. Dzięki pomocy
i umiejętnościom zdołał przedostać się do okupowanej
stolicy, gdzie został przechwycony i aresztowany
przez Gestapo. Koniec wojny przywitał w obozie
jenieckim, a po jej zakończeniu wyjechał do Wielkiej
Brytanii. Wkrótce jednak podjął decyzję o powrocie
do wyzwolonej Polski, do swojej rodziny, żony i dwóch
córek, co uczynił w 1946 r. Powrócił również do
odradzającego się lotnictwa. Zaczął służbę w Łęczycy,
w 7 Samodzielnym Pułku Lotniczym Bombowców
Nurkujących, ale doskonałe wyniki utorowały mu
drogę do Dęblina. Tam przez cztery lata, do 1951 roku,
pełnił funkcję Komendanta Oficerskiej Szkoły Lotniczej.
W sierpniu 1951 r., w wyniku oskarżeń politycznych,
postawiono mu zarzut szpiegostwa na rzecz wrogów
Polski Ludowej. W efekcie sfingowanego procesu,
Najwyższy Sąd Wojskowy pod przewodnictwem
płk. Piotra Parzenieckiego, na podstawie art. 86 §1,2
KKWP, skazał go na karę śmierci. Wyrok wykonano w
więzieniu mokotowskim w Warszawie dnia 7 sierpnia
1952 roku. Cztery lata po jego śmierci Szczepan Ścibior
został zrehabilitowany i oczyszczony z zarzutów.
Miejsce jego pochówku długo pozostawało nieznane.
Dopiero w 2017 r. roku, dzięki badaniom i pracy
Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, jego szczątki
odnaleziono na warszawskim Wojskowym Cmentarzu

na Powązkach, a informacje do publicznej wiadomości
podano 4 października 2018 r.
Pomimo wielu odznaczeń, które otrzymał jeszcze
za życia (m.in. Srebrny Krzyż Virtuti Militari, Krzyż
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski IV klasy, trzykrotne
odznaczenie Krzyżem Walecznych, Medal za wojnę
1918-1921 oraz Polowa Odznaka Pilota) postać
Szczepana Ścibiora po jego śmierci przez dziesiątki
lat w ogóle nie była wspominana na kartach historii,
a jego życie przemilczano. Jednak mieszkańcy jego
rodzinnego miasta nigdy nie zapomnieli. Z inicjatywy
córek Szczepana Ścibiora w latach osiemdziesiątych
w Kolegiacie wbudowano tablicę upamiętniającą,
a w 1987 roku Rada Miejska uhonorowała jego
osobę poprzez nadanie jednej z ulic miasta jego
imienia. Wreszcie w 1994 roku Szkole Podstawowej
w Wieleninie nadano imię płk. pil. Szczepana Ścibiora.
Niezwykle dramatyczne losy towarzyszyły
lotnikowi od dzieciństwa (śmierć rodziców, zestrzelenie
nad Belgią i w końcu brutalnie odebrane życie
w zderzeniu ze stalinowską rzeczywistością).
Pułkownik pil. Szczepan Ścibior całym swoim
życiem udowodnił oddanie Ojczyźnie i wierność
przysiędze wojskowej. Niezłomnie walczył o niepodległość i suwerenność Polski.

Wobec powyższego, nadanie pośmiertnie płk.
pil. Szczepanowi Ścibiorowi tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Uniejów dla całej społeczności
uniejowskiej było wyjątkowym wydarzeniem. Jego
ukochane, rodzime miasto, choć w ten sposób, miało
możliwość podkreślić pamięć dla zasług tej wybitnej
postaci oraz wyrazić szacunek w stosunku do jego
osoby.
			

Agnieszka Owczarek
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Anna Ilska

Koło Gospodyń Wiejskich w Spycimierzu

rozpoczęło prężną działalność

Koło Gospodyń Wiejskich w Spycimierzu powstało 22 grudnia 2018 roku. W jego skład wchodzi
32 członków, w tym 5 panów. Prezesem koła została Anna Ilska, zastępcą Karolina Pasternak,
a skarbnikiem Anna Jaros. Choć okres naszej działalności jest dość krótki mamy już za sobą kilka
spotkań zarówno tych integracyjnych, jak i takich związanych z planami działania na cały 2019 rok.
Boże Ciało oraz Dożynki Gminne, które odbędą się
w naszej miejscowości.
Jak mówił Henry Ford: „Połączenie sił to początek, pozostanie razem to postęp, wspólna praca to
sukces”. Dlatego cieszymy się, że możemy liczyć na
siebie nawzajem, ale też na pomoc i wsparcie gminy
w realizowanych przedsięwzięciach.
Mamy nadzieję, że z małego kółka staniemy się
wielkim kołem z wielkimi ambicjami i działaniami.

arch. KGW w Spycimierzu

Do tej pory odbyło się już kilka zebrań, „Spotkanie
przy pączku” z okazji Tłustego Czwartku, wspólne
przygotowywanie potraw na spotkanie integracyjne
„Od przedszkola do Seniora” oraz Dzień Kobiet, kiedy
to miały miejsce seans kinowy w naszej sali OSP,
a także uroczysta kolacja.
Koło skorzystało z dotacji z ARiMR w kwocie
4 000 zł, za co zakupiliśmy wiele produktów
niezbędnych do działania koła, takich jak: akcesoria
do wykonywania rękodzieła, artykuły spożywcze
do przygotowania ciast z okazji Wielkanocy, sprzęt
kuchenny oraz stroje dla reprezentacji koła.
Pieniądze te otrzymałyśmy na daną liczbę
zapisanych członków, w związku z czym taką liczbę
osób musiałyśmy utrzymać. Otrzymaną dotację
należało rozdysponować do końca marca bieżącego
roku. Natomiast od kwietnia, kiedy tylko rozliczymy
się z ARiMR, możemy przyjmować nowych członków,
a chętnych jest naprawdę wielu.
Jesteśmy kołem dopiero rozpoczynającym
działalność, ale mamy wiele planów na przyszłość. Na
dzień dzisiejszy priorytetem jest dla nas Wielkanoc,

Maciej Bartosiak

Koło Gospodyń Wiejskich w Wilamowie
Koło Gospodyń Wiejskich w Wilamowie zostało utworzone z inicjatywy pani sołtys - Krystyny
Maj podczas zebrania założycielskiego w grudniu ubiegłego roku, na którym stawiło się 21 pań,
mieszkanek Wilamowa.
– Przyjęłyśmy statut wzorcowy – opowiada
Lilianna Polipowska, prezes Koła. – Dzięki przychylności
strażaków z jednostki OSP w Wilamowie nasza siedziba

mieści się w tutejszej strażnicy. Podczas zebrania został
powołany Komitet Założycielski, którego członkami
zostały: Małgorzata Kołodziejek i Sabina Cieślak. Do

>>>

22

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 2 / 66 / 2019

arch. UM Uniejów

>>>

obowiązków Małgosi i Sabinki należało utworzenie
konta bankowego, zgłoszenie naszego Koła w ARiMR
w Bałdrzychowie i jak najszybsze złożenie wniosku o
dofinansowanie ze środków rządowych. Panie spisały się
na szóstkę i dzięki temu pod koniec grudnia dostałyśmy
3 tys. zł dotacji z Agencji. Pieniądze przeznaczyłyśmy na
zakup najpotrzebniejszego, drobnego sprzętu AGD oraz
kroniki. Zamówiłyśmy również logo dla naszego Koła.
Podczas tego zebrania został powołany
zarząd, zgodnie ze statutem na 3-letnią kadencję. Przewodniczącą została Lilianna Polipowska,
zastępcą – Agnieszka Drubkowska, a skarbnikiem –
Krystyna Maj. Do obowiązków zarządu – w pierwszej
kolejności – należało wystąpienie o nadanie numerów:
REGON w Głównym Urzędzie Statystycznym oraz
NIP w Urzędzie Skarbowym, a także zamówienie
pieczątki Koła.
Drugie zebranie KGW z Wilamowa zwołano
pod koniec stycznia br. Bezpośrednią przesłanką do
spotkania było poszerzenie grona gospodyń. Taką
chęć zadeklarowało aż 29 pań, w wyniku czego
wilamowskie stowarzyszenie liczy sobie obecnie 49
członkiń i jest tym samym największym – spośród
działających na terenie gminy Uniejów – Kołem
Gospodyń Wiejskich. Zaraz po zapisaniu nowych
członkiń dopełniono dalszych formalności. Została
powołana Komisja Rewizyjna, w składzie której
znalazły się: Małgorzata Józefowicz, Krystyna
Grabarczyk, Ewa Mruk. Opiekę nad naczyniami
objęły: Beata Pizulska i Małgorzata Kołodziejek, a
kroniką pamiątkową będą zajmowały się: Dorota
Kokorzycka oraz Kamila Ludwicka.
– Panie są w różnym wieku, pełne energii, chętne
do pracy i wspólnych spotkań – relacjonuje dalej Pani
Prezes. – Pod koniec lutego w niedzielne popołudnie

zorganizowałyśmy spotkanie integracyjne członkiń
Koła, na które zaprosiłyśmy panów z Zarządu OSP, z
którymi bardzo dobrze nam się współpracuje. Spotkanie
przebiegło w bardzo miłej atmosferze.
Kolejną okazją do wspólnego spotkania był
Dzień Kobiet, który zorganizowała Pani Sołtys 9 marca
w sali OSP dla pań z Wilamowa i zaprzyjaźnionych
sołectw z Lekaszyna i Brzozówki. W trakcie
uroczystości wszyscy mogli skosztować smakołyków,
które przygotowały Panie z naszego Koła w ramach
warsztatów kulinarnych.
Niespodzianką tego wieczoru był pokaz
kosmetyków na bazie naturalnych olejków, które
zaprezentowała p. Magdalena Mądra – przedstawiciel
firmy FM WORLD. Zainteresowanie kosmetykami
było duże, panie z chęcią zamówiły wybrane produkty.
– Największą jednak niespodziankę zrobili nam
panowie z Zarządu OSP w Wilamowie, którzy wręczyli
nam przepiękne róże – relacjonują Panie. – Natomiast
radny Krzysztof Bielawski wraz z sołtysem Zbigniewem
Kosem rozdali po lampce szampana i wszyscy panowie
zaśpiewali nam „Sto lat”. O uwiecznienie tych pięknych
chwil zadbali nasi wilamowscy reporterzy, za co
serdecznie dziękujemy.
Jak widać „dziewczyny” z wilamowskiego Koła są
chętne do działania i wspólnych spotkań. Pomysłów
też im nie brakuje: już podczas styczniowego zebrania
zrodził się pomysł, aby KGW zrobiło wyjątkową Palmę
Wielkanocną na konkurs, który organizuje Parafia.
Panie chcą też zorganizować „Wilamowskie jajeczko
Wielkanocne” dla wszystkich mieszkańców.
– Dalszych planów nie chcemy na razie ujawniać,
aby nie zapeszyć i aby wszystko przebiegło zgodnie
z naszymi oczekiwaniami… – dodały na koniec.
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Maciej Bartosiak

Otwarcie nowej hali w K-Flexie
10 kwietnia w zakładzie K-Flex Polska w Wieleninie-Kolonii otwarto kolejną halę produkcyjnomagazynową o powierzchni 18 tysięcy metrów kwadratowych. Data otwarcia rozbudowanej części
była nieprzypadkowa – przedsiębiorstwo obchodziło tego dnia 30-lecie istnienia.

– Nowi pracownicy już są przyjmowani do magazynu – poinformował Bartłomiej Gröbner, dyrektor
zarządzający K-Flex Polska. – Szukamy kandydatów
do części produkcyjnej. Potrzebujemy zarówno specjalistów, jak i osoby do przekwalifikowania się.
W nowej hali produkować będziemy między innymi
izolacje z polietylenu.

Dobudowana część ma aż 18 tys. m.kw. oraz
200 m.kw. powierzchni biurowej. Nowe rozwiązania
logistyczne sprawią, że na drodze dojazdowej do
zakładu w kolejce będzie mogło ustawić się 10
tirów. Do tego dojdą parkingi na 16 samochodów
ciężarowych oraz 100 samochodów osobowych. Ruch
między dotychczasową i oddawaną do użytku częścią
zakładu odbywał będzie się po drodze wewnętrznej.
To wszystko powinno wpłynąć znacznie na poprawę
bezpieczeństwa na drodze powiatowej obok fabryki
K-Flex.
Dzięki obecnej rozbudowie zakładu do końca
roku zatrudnionych ma być około 130 osób, co
oznacza, że liczba pracowników zatrudnionych
w K-Flex Polska zbliży się do 800.
Warto przypomnieć, że poprzednia rozbudowa
miała tu miejsce zaledwie półtora roku temu w październiku 2017 r.

arch. UM Uniejów

Na oficjalnym otwarciu nowej części zjawili
się nie tylko włoscy prezesi firmy, zaproszono także
dyrektorów zarządzających z pozostałych fabryk
grupy, m.in. z Niemiec. Władze samorządowe
reprezentowali: Jolanta Zięba-Gzik – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, Małgorzata Komajda
– Starosta Powiatu Poddębickiego – wraz z Wicestarostą Piotrem Majerem, Józef Kaczmarek Burmistrz Miasta Uniejów, Mirosław Kolasa – sołtys
Wielenina. Po krótkich przemówieniach ks. Jarosław
Olszewicz, proboszcz miejscowej parafii, poświęcił

zakład. Na zakończenie oficjalnej części wzniesiono
toast za powodzenie i pomyślność firmy, oby nadal rozwijała się w dynamicznym tempie, będąc sumiennym pracodawcą.

arch. UM Uniejów

Największy na terenie gminy Uniejów pracodawca, dzięki nowej inwestycji, zwiększy zatrudnienie o kolejne 130 osób. Obecnie magazyn już
powoli zapełnia się towarem. W części produkcyjnej
trwa montaż linii technologicznej.

Obecny na otwarciu nowej hali w K-Flexie
Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek
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Wiosenne nowinki przedszkolne
Dzień 8 marca to kobiece święto.
Są uprzejmości, toasty, prezenty.

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

W dniu 8 marca w sali OSP Uniejów w godzinach
popołudniowych odbył się uroczysty koncert z okazji
święta wszystkich Pań – Dnia Kobiet.
Koncert rozpoczął się od uroczystego powitania
przez Panią Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Uniejowie
- Romanę Kozińska. Na uroczystość przybyli zaproszeni
goście: Pani Małgorzata Komajda – Starosta Powiatu
Poddębickiego, Pan Janusz Kosmalski – Zastępca
Burmistrza Miasta Uniejów, Pan Mirosław Madajski –
Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie oraz Radne
Rady Miejskiej w Uniejowie – Pani Teresa Łuczak i Pani
Marianna Grubska.
Program artystyczny był bardzo bogaty. Oprócz
tradycyjnych wierszy, dzieci zaprezentowały krótkie
inscenizacje, grę na instrumentach, tańce. Jako pierwsze
wystąpiły dzieci z oddziału IV, które zaprezentowały
partyturę do utworu River Klai, inscenizację pt.
„W kwiaciarni” oraz taniec do piosenki zespołu „Abba”.
Dzieci z oddziału III przedstawiły taniec „Polka - kłanianka”, inscenizację wiersza pt. „Kto się czubi, ten się lubi” oraz
taniec „Grozik”. Grupa dzieci 4-letnich zaprezentowała
partyturę do utworu „Bravade”, inscenizacje do wiersza
pt. „Kwiaty dla Pani” oraz taniec do utworu „Agadu”.
Ostatnią grupą, jaka pojawiła się na scenie, była grupa
dzieci 6-letnich, która pokazała się w tańcu z kwiatami,
tańcu marynarzy oraz złożyła wszystkim Paniom życzenia zawarte w wierszu pt. „Alfabet życzeń”.
Tegoroczny występ z okazji Dnia Kobiet zaprezentowały dzieci pod kierunkiem nauczycielek: Małgo-

Dzieci 4-letnie z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie w inscenizacji wiersza
pt. „Kto się czubi, ten się lubi” podczas koncertu z okazji Dnia Kobiet

rzaty Dzieran, Karoliny Bednarek, Ewy Urbaniak, Wioletty
Gralki. Wszystkie Panie oraz zaproszeni goście podziwiali
występy artystyczne dzieci. W trakcie spotkania
przedszkolakom udało się włączyć do muzycznych
zabaw całą widownię. Po zakończonych występach
każdej kobiecie został wręczony własnoręcznie zrobiony
kwiatek z najserdeczniejszymi życzeniami. Poprzez
tradycyjne spotkanie dzieci miały okazję wyrazić
szacunek wszystkim kobietom, podziękować im za
wysiłek włożony w szczęśliwe funkcjonowanie rodzin
i ich zaangażowanie w pracy zawodowej.
Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem
przy kawie i herbacie.
		

Karolina Bednarek, Ewa Urbaniak

„Marzanno, Marzanno, ty zimowa Panno,
Ciebie pożegnamy, Wiosnę powitamy!”
W czwartek 21 marca w Miejskim Przedszkolu
w Uniejowie odbyło się uroczyste powitanie nowej
pory roku - Wiosny. W tym dniu ubrane na kolorowo
przedszkolaki rozpoczęły dzień pod hasłem „Kolorowo
mi!”. Z samego rana przedszkole odwiedził Bocian,
który zabłądził i poszukiwał żabek. Dzieci, oglądając
prezentację multimedialną, miały okazję przypomnieć
sobie wygląd wiosennych kwiatów i innych zwiastunów
nowej pory roku. Podczas wiosennej piosenki, śpiewanej
przez przedszkolaków, pojawiła się Pani Wiosna, która
w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” zapoznała
dzieci z krótkim opowiadaniem pt. „Chomik szuka
wiosny” A. Galicy. Po wysłuchaniu opowiadania zagadki
przygotowane dla poszczególnych grup nie stanowiły
dla przedszkolaków żadnego problemu. Posiadając dużą
wiedzę i umiejętność skupienia uwagi, poradziły sobie
świetnie! Największą atrakcją był spacer ulicami miasta.
Wspólnie z Marzanną, Panią Wiosną i Bocianem dzieci
maszerowały, śpiewając wiosenne piosenki. Po powrocie,
zebrani w przedszkolnym ogrodzie, pożegnaliśmy
Marzannę.
Mamy nadzieję, że dzięki rozśpiewanym przedszkolakom zima odeszła na dobre, a wiosna zostając
z nami na kolejne miesiące zaskoczy nas piękną pogodą,
dzięki której przedszkolaki będą mogły spędzać dużo
czasu na świeżym powietrzu!
					
Karolina Bednarek, Angelika Kurpik, Ewa Urbaniak
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Dlatego też dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie po raz pierwszy przyłączyły się do akcji „Kartka
Wielkanocna dla Bohatera”, która jest organizowana
przez organizację charytatywną „Paczka dla Bohatera”.
Z tą wspaniałą akcją wiąże się wiele emocji, wzruszeń
oraz łez szczęścia. Taka pamięć jest niezmiernie ważna
i potrzebna, a radość jaką sprawiają Bohaterom życzenia
i kartki, zwłaszcza wykonane przez młode pokolenie,
jest nie do opisania. Przedsięwzięcie to jest inicjatywą
społeczną, której głównym celem jest wsparcie obywateli
polskich, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość Ojczyzny w formacjach Wojska Polskiego,
sojuszniczych armii państw koalicji antyhitlerowskiej,
podziemnych organizacjach ruchu oporu, byłych
więźniów hitlerowskich obozów koncentracyjnych i stalinowskich łagrów oraz osób represjonowanych przez
PRL. Ideą jest również popularyzowanie i utrwalenie
w pamięci społecznej dziejów walk niepodległościowych,

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Kartka Wielkanocna dla Bohatera
Uczymy się historii… małymi kroczkami…
od najmłodszych lat….

Powitanie Wiosny

udział w procesie wychowania dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu i obywatelskiego oddania Ojczyźnie,
a także osób jej zasłużonym.
Przedszkolakom wykonującym kartki nie brakowało
pomysłów na ich stworzenie. Wykazali się kreatywnością
i twórczością. Młode pokolenie z pewnością poniesie
dalej pamięć o Naszych Bohaterach.
				

Marta Pajor

Paulina Jaśkiewicz

Echo Spycimierz
Spotkanie międzypokoleniowe
9 lutego, po raz czwarty, odbyło się integracyjne
spotkanie „Od przedszkola do seniora”. Pani dyrektor
złożyła przybyłym gościom 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 tych słowach na scenie wystąpiły dzieci,
które zaprezentowały swoje umiejętności muzyczne i
recytatorskie. Występ rozpoczął się od wspólnej zabawy
tanecznej przy piosence „Jaki tu spokój”. Uczniowie
wraz z rodzicami przygotowali inscenizację wiersza pt.
„Rzepka” oraz odgrywali scenki pn.: „Rozmowa czterech
babć” i „Rozmowa babci z dziadkiem”, co było okazją
do śmiechu i ogromnych braw. Chętni uczniowie wraz
z babciami wzięli udział w teście wiedzy o wnukach.
Wszystkie babcie bardzo dobrze poradziły sobie z
przygotowanymi pytaniami. Spotkanie było okazją do
wysłuchania bajki przeczytanej przez babcię – Panią

Iwonę Stępień w ramach akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”. Po występach dzieci na scenie wystąpili
rodzice prezentując swoje umiejętności artystyczne.
W tym roku można było usłyszeć piosenki Krzysztofa
Krawczyka, Ich Troje, Braci Golec. Imprezę zakończyła
piosenka o babci i dziadku zaśpiewana wspólnie
przez rodziców i dzieci. Na udekorowanych przez
nauczycieli i panią Magdalenę Karniszewską stołach
można było skosztować słodkich wypieków oraz
pysznego, ciepłego posiłku.
Spotkanie
zaszczycili
swoją
obecnością
goście: Zastępca Burmistrza Uniejowa - Pan Janusz
Kosmalski, Radna Rady Miejskiej w Uniejowie - Pani
Jolanta Ilska, Prezes Parafialnego Stowarzyszenia
„Spycimierskie Boże Ciało” - Pani Maria Pełka, sołtys
Łęgu Balińskiego - Pan Jerzy Tybura, sołtys Zielenia Pani Anna Grzelak oraz Proboszcz Parafii Spycimierz ks. Dariusz Ziemniak. Po raz kolejny imprezę prowadził
dyrektor M-GOK w Uniejowie - pan Robert Palka.

>>>
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laurki z życzeniami. Chłopcy nie zapomnieli także o
swoich koleżankach, którym złożyli życzenia i prezenty
przygotowane przez rodziców. Ten wyjątkowy dzień
przebiegał w bardzo radosnej i miłej atmosferze.

Dzieci gotowe do Balu Karnawałowego

W karnawale same bale
Bal przebierańców jest atrakcyjną formą rozrywki,
która dostarcza dzieciom wiele radości. Kilka dni po
feriach zimowych nasze dzieci brały udział w zabawie choinkowej, podczas której zaprezentowały
bardzo ciekawe stroje wymyślone przez rodziców,
a pomysłów nie zabrakło. Na balu można było spotkać:
kotka, pieska, Spider - Mana, Indianina, piłkarza,
Królewnę Śnieżkę itd. Dzieci po zaprezentowaniu
swoich strojów tańczyły przy ulubionej i wcześniej
wybranej muzyce. Nauczyciele bawili się wspólnie
z nimi w kółeczku, parach i korowodach. Atrakcją były
różnego rodzaju konkursy. Na koniec ukoronowano
króla i królową balu – Mateusza Karniszewskiego oraz
Emilię Ilską. Dzieci wróciły do domu z prezentami,
które przygotował dla nich Mikołaj.
„Być kobietą, być kobietą…”
8 marca w naszej szkole obchodziliśmy Dzień
Kobiet. Już od godzin porannych na nauczycielki
czekał słodki poczęstunek. Uczniowie z klasy III –
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli
im piękne róże oraz własnoręcznie przygotowane

Wiosna
Wszystkie dzieci z niecierpliwością czekały
na słoneczne i ciepłe dni zapowiadające wiosnę.
W Pierwszy Dzień Wiosny, po raz pierwszy, wybrały
się na spacer z własnoręcznie przygotowanymi
Marzannami, zrobionymi z patyków, słomy i bibuły.
Wszyscy uczniowie z uśmiechem szukali wiosny,
spoglądając do pobliskich ogródków oraz słuchając
śpiewu ptaków. Spacer w pobliżu lasu był okazją do
zrywania bazi kotków. Po zakończonej wędrówce
dzieci z oddziału przedszkolnego brały udział
w zabawach na terenie szkoły. Ich zadaniem było
odszukanie ukrytych kartek z numerami oraz wykonanie przydzielonych czynności ruchowych oraz
umysłowych. Nie zabrakło także wesołych piosenek.
Nowa pora roku z pewnością jest doskonałą okazją do
spędzania większej ilości czasu na świeżym powietrzu.
Zajączek Sałatka
5 kwietnia naszą szkołę odwiedzili aktorzy z Białegostoku, którzy przedstawili bajkę pt. „Wielkanocne
przypadki zajączka Sałatki”. Główny bohater spotkał
w lesie wesołych kolegów: misia Baryłkę, zajączka
Bączka oraz owieczkę. W czasie przedstawienia
dzieci poznawały tradycje Świąt Wielkanocnych.
Uczniowie bardzo chętnie przeprowadzali rozmowę
na temat malowania pisanek oraz produktów, które
przygotowuje się do świątecznego koszyczka.
Aktorzy przypomnieli dzieciom, że święta są czasem
spędzonym z rodziną. Spektakl cieszył się dużym
zainteresowaniem ze strony naszych widzów.

Co słychać w szkole w Wieleninie?
Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny ECOPHONE
„Oddaj zużyty telefon komórkowy” rozstrzygnięty!
Jesienią redakcja „Piśmidełka” zainicjowała akcję
zbierania zużytych telefonów komórkowych i tym
samym wzięliśmy udział w X edycji Ogólnopolskiej Akcji Ekologicznej pod hasłem: „Oddaj zużyty telefon
komórkowy”. Z przyjemnością informuję, że nasza

szkoła wykazała się aktywnością i uzyskała nagrodę
w postaci kuponów Sodexo. Najbardziej zaangażowani
uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. Oto oni:
I miejsce – Natalia Ptaszkiewicz, II miejsce – Izabela
Rosik, III miejsce – Wiktoria Hajbura, Zuzanna
Kozłowska i Adam Tomczyk. Wyróżnienia odebrały:
Katarzyna Graczyk, Karolina Graczyk i Amelia Nadolna.
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
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W wyniku akcji uczniowie zebrali łącznie około
23 kg zepsutych telefonów komórkowych (bez baterii),
które przekazane zostały do profesjonalnego recyklingu.
Zużyte telefony komórkowe zawierają metale ciężkie
i są zagrożeniem dla środowiska naturalnego, Dlatego
ogromnie cieszy nas fakt, że uczniowie chętnie włączyli
się do akcji. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc naszej
planecie i być bardziej EKO.
Jolanta Kwaśniewska

Uczciliśmy pamięć patrona szkoły
17 marca br. w kolegiacie uniejowskiej miała
miejsce piękna uroczystość poświęcona pamięci
uniejowianina płk. Szczepana Ścibiora - patrioty,
pilota, dowódcy i ofiary reżimu komunistycznego
powojennej Polski. Podczas Mszy św. władze miasta przekazały najbliższej rodzinie akty nadania
pośmiertnie płk. pil. Szczepanowi Ścibiorowi tytułu
Honorowego Obywatela Miasta Uniejów. Dokonano
również odsłonięcia tablicy upamiętniającej Bohatera,
której fundatorem jest społeczeństwo Uniejowa
i krewni pułkownika. Msza św. licznie zgromadziła
przedstawicieli: władz samorządowych, wojska, szkół;
społeczność lokalną oraz bliskich Szczepana Ścibiora.
Uroczystość poprzedził występ artystyczny uczniów
Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Szczepana Ścibiora
w Wieleninie. Był to montaż słowno-muzyczny
zatytułowany „On wiedział, co to Bóg, Honor
i Ojczyzna” według autorskiego scenariusza nauczycielki
religii. Młodzież przedstawiła życie, tragiczną śmierć
Patrona oraz zapewniła o pielęgnowaniu pamięci
w sztafecie pokoleń. Uczniowie są dumni, że mogli
godnie reprezentować swoją szkołę i sławić imię jej
Bohatera. Wypowiadając prośby modlitwy wiernych
także czynnie włączyli się w liturgię Mszy św. Obecność
przedstawicieli naszej społeczności uczniowskiej
w uniejowskiej kolegiacie była wstępem do obchodów
rocznicy 25-lecia nadania imienia płk. pil. Szczepana
Ścibiora Szkole w Wieleninie, która odbędzie się 13
maja tego roku.
			

W poniedziałek 18 marca 2019 r. 42 uczniów
z klas VI, VII i VIII, pod opieką pań: Jolanty
Kwaśniewskiej, Barbary Fligiel i Elżbiety Goszczyk,
uczestniczyło w szkolnym wyjeździe do Teatru Małego
w Manufakturze w Łodzi. Niecodzienne spotkanie
z lekturą obowiązkową ,,Pan Tadeusz” w reżyserii
Mariusza Pilawskiego dostarczyło wielu ciekawych
wrażeń. Jedenastu aktorów zaprosiło nas na wspólną
podróż po świecie minionym, lecz niezapomnianym,
z nieco patriotycznym spojrzeniem na polską historię...
Aktorzy stworzyli wyraźne postacie, zaimponowała
nam Telimena, której ekspresja wyróżniała się na tle
pozostałych bohaterów. Sceniczna wersja narodowej
epopei była okazją, by na własne oczy zobaczyć literackie
postacie z całym ich heroizmem i śmiesznostkami.
Podczas spektaklu aktorzy przemieszczali się między
widzami, dzięki temu mogliśmy się poczuć gośćmi
Soplicowa. Wrażenie, że grają tylko dla nas jest nie do
opisania!
Mamy nadzieję, że wizyta w teatrze pomoże
utrwalić fabułę utworu naszym uczniom, a wspólna
fotografia z aktorami będzie wspaniałą pamiątką.
			

Jolanta Kwaśniewska

Dzień Otwarty Wojskowej Akademii Technicznej
Wiosna, wiosna w przyrodzie, a wiele szkół
średnich i uczelni, myśląc o następnym roku szkolnym,
organizuje dni otwarte dla kandydatów. Również
Wojskowa Akademia Techniczna corocznie organizuje
Dni Otwarte Uczelni. W tym roku, po raz pierwszy, nasi
ósmoklasiści mogli znaleźć ofertę dla siebie. Wojskowa
Akademia Techniczna otwiera swoje podwoje dla
absolwentów podstawówek i trzecich klas gimnazjum
i prowadzi nabór do klas licealnych.
Na zaproszenie Prorektora WAT ds. naukowych,
prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Czupryńskiego - Hono-

Beata Maciejewska

Wizyta w teatrze - spotkanie
z lekturą obowiązkową
„Pan Tadeusz” to zapewne najbardziej znany tytuł
wśród Polaków. Poemat napisany przez Wielkiego
Wieszcza Adama Mickiewicza upoważnia do jak najczęstszego sięgania po to dzieło. My wybraliśmy teatr,
bo to także dobry sposób na utrwalenie lektury!

arch. SP Wielenin
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Członkowie SKO tańczą do piosenki o oszczędzaniu

>>>

UNIEJOWSKIE STRONY

28

numer 2 / 66 / 2019

>>>

rowego Obywatela Uniejowa, młodzież z gminy
Uniejów uczestniczyła w Dniach Otwartych tej uczelni.
W sobotni poranek 23 marca ruszyliśmy w kierunku stolicy. Opiekę nad uczniami sprawowali: Pan
Maciej Klata, Panie Mirosława Wiśniewska, Katarzyna
Pruchlat i Izabela Wojtczak. W wyjeździe uczestniczyły
dyrektorki szkół: Pani Edyta Miśkiewicz i Elżbieta
Goszczyk. Na miejscu do grupy dołączył Pan Janusza
Kosmalski – Wiceburmistrz Miasta Uniejów, Pan
Witold Ochapski – leśniczy i prezes Koła Łowieckiego
„Gęgawa” oraz Pan Sławomir Goszczyk – były V-ce
Przewodniczącego Rady. Wizytę rozpoczęliśmy
w sali kinowej Klubu WAT na uroczystej inauguracji,
skąd przeszliśmy do Sali Tradycji, gdzie poznaliśmy
historię i osiągnięcia Uczelni. Jak podczas każdej
wizyty, było wiele atrakcji: pokaz pirotechniczny,
oglądanie czołgów, transporterów i Rosomaka. W tym
roku mieliśmy wyjątkowo ładną, słoneczną pogodę.
Podczas wizyty towarzyszyli nam – Prorektor ds.
naukowych – Krzysztof Czupryński wraz z małżonką
Grażyną Czupryńską, Prorektor ds. studenckich – prof.
WAT Marzena Tykarska, Prorektor ds. kształcenia –
prof. WAT Zdzisław Bogdanowicz, swoją obecnością
zaszczycił nas Rektor – Komendant WAT - gen. bryg. dr
hab. inż. Tadeusz Szczurek.
Wyczerpani szybką wędrówką po dużym terenie
Wojskowej Akademii, zostaliśmy zaproszeni na pyszny
obiad, po którym udaliśmy się na spacer po Starym
Mieście.
Wieczorem, troszkę zmęczeni, ale zadowoleni
wróciliśmy do domu.
				

Elżbieta Goszczyk

Jaś i Małgosia uczą w SP Wielenin oszczędzania
w Szkolnej Kasie Oszczędności
27 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej
w Wieleninie dla wszystkich uczniów naszej szkoły
i uczestników ,,Gminnego Konkursu Matematycznego”,
pod patronatem BS w Poddębicach, Szkolna Kasa
Oszczędności zorganizowała występ promujący
oszczędzanie w SKO pt. „Jaś, Małgosia i Baba Jaga uczą
uczniów oszczędzania w SKO”.
Przedstawienie zaczyna się wygnaniem Jasia
i Małgosi do krainy Baby Jagi przez Bankową Radę
Starszych. Tam mają zgłosić się do Baby Jagi, której
zadaniem jest nauczenie bohaterów dobrych nawyków
oszczędzania. Wcześniej Baba Jaga była biedna,
ponieważ nierozsądnie wydawała pieniądze, ale po
przystąpieniu do Szkolnej Kasy Oszczędności nauczyła
się oszczędzania. Teraz musi sama przekonać do
tego samego Jasia i Małgosię. W zadaniu pomagają

jej miejscowi członkowie SKO, czyli zwierzątka
i krasnale leśne, które podają wiele przykładów
pozytywów wynikających z oszczędzania. Oprócz
warstwy aktorskiej, przedstawienie zawierało całą
gamę piosenek o oszczędzaniu. W przedstawieniu
pojawia się cała galeria barwnych postaci zwierząt.
Na uwagę zasługują piękne stroje, które zostały
wykonane wspólnie z rodzicami członków Szkolnej
Kasy Oszczędności.
Artyści swoim występem na pewno przekonali
wszystkich zgromadzonych, że SKO pozwala spełniać
swoje marzenia. Po raz kolejny uczniowie szkoły mieli
możliwość nauczenia się oszczędzania, a zarazem
mądrego gospodarowania pieniędzmi, co oczywiście
zaprocentuje w ich dorosłym życiu. Ponadto przekonali
się, że marzenia mogą się spełnić, trzeba tylko na nie
zaoszczędzić.
Na występie nie zabrakło przedstawiciela Banku
Spółdzielczego w Poddębicach - p. Anny Kozy. Są
to najlepsi przyjaciele Szkolnej Kasy Oszczędności
w Wieleninie, którzy bardzo pomagają i wspierają jej
działania.
Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego
SKO Wielenin
27 marca w Szkole Podstawowej w Wielenine
odbyło się wręczenia nagród członkom SKO, którzy
brali udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym na
komiks pt. „Dalsze losy Jasia i Małgosi jako członków
SKO”. Jest to kontynuacja przygód Jasia i Małgosi,
którzy nie słuchali rodziców i zabłądzili w wielenińskim
lesie, gdzie mieszkała obecna członkini SKO – Baba
Jaga. Za karę wysyła dzieci do SP Wielenin, gdzie mogą
odkupić swoje winy przez naukę o oszczędzaniu.
Aby wziąć w nim udział, należało stworzyć komiks
opisujący dalsze przygody bohaterów. Natomiast
uczniowie klas 0-I mieli za zadanie utworzyć wizerunek
Jasia i Małgosi jako członków SKO.
Celem tego konkursu było: rozwijanie zainteresowań plastycznych i promowanie uczniów uzdolnionych oraz przybliżanie dzieciom oszczędzania w SKO
i instytucji, jaką jest Bank Spółdzielczy w Poddębicach.
Napłynęła duża ilość prac. Stworzyło to Komisji
Konkursowej pozytywny problem nadmiaru. Wszystkie
prace były barwne kolorowe i bardzo interesujące
z artystycznego punktu widzenia. Dowiedzieliśmy się
z nich co muszą zrobić Jaś i Małgosia, aby nauczyć się
oszczędzać pieniądze. Ciekawe też były propozycje
kontynuacji ich przygód. Było dla nich wiele rad
i pouczeń w zakresie nauki oszczędzania w Szkolnej
Kasie Oszczędności! Komisja Konkursowa wybrała
najlepszych i nagrodziła ich nagrodami ufundowanymi

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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matematyczno-bankowe. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Magdalena
Pajor, Katarzyna Pruchlat, Barbara Fligiel.

Nagrodzeni członkowie SKO Wielenin w konkursie plastycznym na komiks

przez SKO Wielenin i Bank Spółdzielczy w Poddębicach.
Nagrody laureatom wręczyły: pani dyrektor - Elżbieta
Goszczyk i przedstawicielka B.S. w Poddębicach - pani
Anna Koza.
			
Daniela Kwiatosińska
Magdalena Andrysiewicz
			
XI Gminny Konkurs Matematyczny
Potyczki Matematyczne
27 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej im. płk. pil.
Szczepana Ścibiora w Wieleninie odbył się XI Gminny
Konkurs Matematyczny Potyczki Matematyczne.
Do konkursu przystąpiło 22 uczniów ze szkół
podstawowych z terenu gminy Uniejów. Ze Szkoły
Podstawowej w Uniejowie w konkursie udział
wzięli: Dominik Patora, Jeremi Pamfil, Aleksandra
Nowakowska, Aleksander Wegner, Tobiasz Bartosiak,
Kamil Pruchlat, Patryk Marek, Kacper Wójcik,
Witold Leśniewski, Marianna Stefańska, Bartłomiej
Adamczyk, Sylwia Gortat, Weronika Kuśmierek.
Szkołę Podstawową w Wilamowie reprezentowali:
Filip Paczesny, Agnieszka Bamberska, Kacper Wróbel,
Nikolina Polipowska. Z naszej szkoły do konkursu
przystąpili: Kacper Szafarz, Jakub Koziński, Jakub
Kazimierski, Jan Sobczak, Vanessa Karcz.
W kategorii klas IV w konkursie wzięło udział 8
osób, z klasy V- 6 osób, z klasy VI - 2 osoby, z klasy VII
- 5 osób i 1 uczennica z klasy VIII.
Konkurs miał na celu rozwijanie umiejętności
matematycznych, ale przede wszystkim wyłonienie
najlepszych matematyków. W ciągu jednej godziny
konkursowicze mieli do rozwiązania 4 zadania

Wyniki końcowe w poszczególnych grupach wiekowych przedstawiają się następująco:
klasa IV
I miejsce – Aleksandra Nowakowska SP Uniejów
II miejsce – Kacper Szafarz		
SP Wielenin
II miejsce – Jakub Koziński 		
SP Wielenin
klasa V
I miejsce – Kamil Pruchlat 		
SP Uniejów
II miejsce - Tobiasz Bartosiak 		
SP Uniejów
III miejsce – Patryk Marek
SP Uniejów
III miejsce – Agnieszka Bamberska SP Wilamów
klasa VI
I miejsce – Kacper Wójcik 		
SP Uniejów
klasa VII
I miejsce – Witold Leśniewski
SP Uniejów
II miejsce – Weronika Kuśmierek
SP Uniejów
III miejsce – Bartłomiej Adamczyk
SP Uniejów
Wyróżnienie – Marianna Stefańska SP Uniejów
klasa VIII
I miejsce – Vanessa Karcz
SP Wielenin
Po zmaganiach intelektualnych uczestnicy konkursu i uczniowie naszej szkoły obejrzeli przedstawienie pt. „Jaś i Małgosia uczą oszczędzania”,
w którym wystąpili najmłodsi członkowie SKO z klas II
i III oraz oddziału przedszkolnego.
Do występów uczniów przygotowywały opiekunki
SKO panie: Daniela Kwiatosińska i Magdalena
Andrysiewicz.
Konkurs został objęty patronatem Banku Spółdzielczego w Poddębicach. Z jego ramienia w trakcie
konkursu obecna była pani Anna Koza, która wspólnie
z panią dyrektor Elżbietą Goszczyk wręczyły laureatom
konkursu atrakcyjne nagrody.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie
i pomoc. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom,
a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział
i życzymy sukcesów w dalszej karierze uczniowskiej.
Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu
w przyszłym roku.
				

Barbara Fligiel
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Wieści ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie
Wycieczka do Warty
W dniu 30 stycznia grupa 41 uczniów z klas
OP-VII pod opieką pań: W. Pajor, A. Żabińskiej,
E.M. Pawłowskiej, L. Polipowskiej i A. Wilczyńskiej
wybrała się na wycieczkę do Warty. Wyjazd ten od
dawna planowała Rada Rodziców naszej szkoły. Duże
zaangażowanie w przygotowanie wycieczki włożyły
pani Marta Tomaszewska i pani Lilianna Polipowska.
W środę rano wszyscy uczestnicy wycieczki zebrali
się w szkole i po sprawdzeniu obecności podstawionym
autokarem wyruszyliśmy w drogę. Na miejsce
dotarliśmy o godzinie 9.20. Najpierw zwiedziliśmy
Muzeum Miasta i Rzeki Warty, które założyła w 1981
r. pani Eugenia Kaleniewicz. Oglądaliśmy prace Jadwigi
Ruszkowskiej, gobeliny, prace z jedwabiu, różne obrazy,
także grafiki, projekty rzeźbiarskie i architektoniczne
wybitnego artysty, rzeźbiarza i malarza Stanisława
Szukalskiego. Obejrzeliśmy również wykopaliska ze
Zbiornika Jeziorsko i rzeki Warty oraz eksponaty z
Zakrzewia (naczynia gliniane, toczone). Wśród zbiorów
archeologicznych można podziwiać unikatową wazę z
brązu pochodzącą z VII–V w. p.n.e. prawdopodobnie
ze starożytnej Etrurii. Pani przewodnik pięknie
opowiadała o ekspozycji poświęconej mieszkańcowi
Warty - lotnikowi płk. Stanisławowi Skarżyńskiemu.
Potem spacerkiem przeszliśmy na Rynek Starego
Miasta, gdzie w centrum stoi pomnik płk. Stanisława
Skarżyńskiego. Widzieliśmy najstarszy kościół pw. św.
Mikołaja, ratusz, a następnie udaliśmy się do Klasztoru
Ojców Bernardynów pw. Wniebowzięcia N.M.P. Tutaj
zwiedziliśmy klasztor, ale największe wrażenie na nas
zrobiła ruchoma szopka, o której przepięknie opowiadał
nam jeden z zakonników. W klasztorze wystawione
były relikwie św. Bernardyna ze Sieny. Chętni
uczniowie próbowali swoich sił, grając na organach.
Na koniec autokarem pojechaliśmy do restauracji ,,Pod
Wiatrakiem” na pyszny obiad. Wróciliśmy do domu
zadowoleni i pełni wrażeń. Był to niesamowity dzień.
				

Wiesława Pajor

Choinka 2019
Jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń
w kalendarzu imprez naszej szkoły jest zabawa
karnawałowa. Atrakcji jest przecież co niemiara - tańce,
konkursy, ciekawe stroje, poczęstunek. To wszystko
składa się na organizowaną zazwyczaj przed feriami

zimowymi zabawę. W tym roku Choinka odbyła się
w sobotę 9 lutego i podobnie jak w latach ubiegłych
została zorganizowana w wilamowskiej sali OSP. Do
zabawy w tegorocznym balu zaprosił nas DJ Patryk,
który przez kilka kolejnych godzin serwował wszystkim
najnowsze hity z list przebojów, ale też utwory nieco
starsze, a wciąż popularne. Piosenki na pewno się
podobały, sądząc po ilości tańczących na parkiecie
uczniów.
Zabawa karnawałowa to nie tyko dyskoteka.
Tradycją corocznych balów są również konkursy
organizowane przez Samorząd Uczniowski, które
w tym roku przygotowały Magdalena Pajor i Izabela
Wróbel. Młodsi uczniowie mieli możliwość „potańczyć
z balonami”, a starsi świetnie bawili się w zabawie
„Kareta”. Na koniec wybraliśmy Króla i Królową Balu,
którymi w tym roku zostali Ewa Tomaszewska z klasy III
oraz Wojciech Witczak z klasy VIII.
Kolejną atrakcją wieczoru były pokazy tańców
„Belgijka” oraz „Polonez”, które wykonali uczniowie
klas starszych przygotowani przez Izabelę Wojtczak. Po
kolacji przygotowanej przez Radę Rodziców odwiedził
nas najważniejszy gość wieczoru – święty Mikołaj,
który przyniósł prezenty dla wszystkich dzieci. Każdy
uczeń otrzymał paczkę ze słodyczami i niespodzianką.
Do samego końca nasi uczniowie świetnie się
bawili i w znakomitych humorach pożegnali się z DJ
Patrykiem, któremu serdecznie dziękujemy za świetną
zabawę. Szkoda, że następna Choinka dopiero za rok…
							
				
Magdalena Pajor
Dzień Myśli Braterskiej w Szadku
22 lutego zuchy i harcerze z naszej szkoły wraz
z drużynowymi Sylwią Wrąbel i Wioletą Pietrzykowską
wyjechali na hufcowe obchody Dnia Myśli Braterskiej
do Szadku.
Impreza rozpoczęła się od apelu, po którym
udaliśmy się na drugie śniadanie. Po posiłku rozpoczęło
się „Szadkowskie targowisko aktywności”. Był to
szereg zadań, odrębnych dla zuchów i harcerzy. Zuchy
mogły zrealizować wymagania sprawności zuchowej
Młody Naukowiec. Uczestniczyły w wielu ciekawych
zadaniach i doświadczeniach chemicznych i była to
dla nich ogromna frajda. Harcerze natomiast mieli
poruszać się po szkole i mieście według otrzymanego
planu i wskazówek znalezionych po drodze. Zadania
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Bieg „Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

Uroczystości upamiętniające płk. pil. Szczepana Ścibiora w uniejowskiej Kolegiacie

arch. UM Uniejów / R. Troczyński
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Uniejowski Koncert Dzieci Suzuki

World Cup Uniejów 2019 - Puchar Świata w Tańcu Sportowym

arch. UM Uniejów / W. Olczyk
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Halowy Turniej Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka

Gminny Strażacki Turniej Halowej Piłki Nożnej

Reprezentacja Polski U-20 trenująca na boiskach piłkarskich w Uniejowie

Inauguracyjne warsztaty i zajęcia z piłki nożnej w ramach „Dni Otwartej Szkoły” w Wilamowie

arch. UM Uniejów / www.uniejow.net.pl / A. Sobczak / SP Wilamów
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Otwarcie szlaku „Europa przyszłości”
na 15-lecie Polski w Unii Europejskiej

Konferencja i szkolenie dla małych
przedsiębiorców oraz pokaz kulinarny przygotowany przez Adama Kozaneckiego

Spotkanie z Panem Ambasadorem Markiem
Prawdą ph. Dialog Obywatelski

XVII POWWOW - Festiwal Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej

arch. UM Uniejów
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były bardzo atrakcyjne dla uczestników, mogli zagrać
w bilard, wspinać się po linie, skorzystać z siłowni
i basenu z piłkami. Musieli również napisać list do
wybranego hufca spoza Chorągwi Łódzkiej wraz z
kartką z okazji Dnia Myśli Braterskiej, który wysłali
w miejscowej poczcie. Mieli za zadanie również
przeczytać dzieciom z przedszkola bajkę „Trzy małe
świnki” z podziałem na role oraz nauczyć te dzieci
rysować świnkę. O godz. 14.00 udaliśmy się na obiad.
Po pysznym posiłku czekały na nas kolejne niesamowite
zadania, takie jak: gra strategiczna „Bitwa” na zewnątrz
budynku, mega zbijany oraz wielka gra zuchy kontra
harcerze. Bawiliśmy się świetnie aż do kolacji. Po kolacji
spotkaliśmy się wszyscy przy kominku z okazji Dnia
Myśli Braterskiej. W tym samym czasie trójka zuchów:
Amelka Spytkowska, Wojciech Wilczyński oraz Jan
Kołodziejek została wywołana do biegu z zadaniami,
zakończonego złożeniem Obietnicy Zuchowej.
W Szadku Przyrzeczenie Harcerskie złożyła
Agnieszka Bamberska. Było to dla niej duże zaskoczenie. Została zabrana przez drużynową z kominka,
ubrała się w kurtkę, następnie zawiązano jej oczy chustą
i nie wiedziała, co dalej się wydarzy. Jej przyrzeczenie
przyjęła Komendantka Hufca Uniejów - druhna
Małgorzata Rosik.
Do godziny 21.00 byliśmy jeszcze w Szadku.
Uczyliśmy się nowych pląsów i zabaw przy muzyce.
Później przejechaliśmy autokarem do szkoły w Wilamowie, gdzie czekały na nas kolejne atrakcje. Zjedliśmy
kanapki przygotowane przez naszą panią dyrektor,
a później - pomimo zmęczenia - szaleliśmy na dyskotece.
Nagle prawie wszyscy harcerze zostali wywołani
przez swoją drużynową, która przygotowała dla nich
bieg harcerski z podziałem na zastępy. Po zaliczonym
biegu i wypiciu tajemniczej mikstury uczestnicy stali
się pełnoprawnymi harcerzami – złożyli w obecności
druhny instruktorki Edyty Miśkiewicz przyrzeczenie
harcerskie. Następnie drużynowa wręczyła im krzyże
harcerskie. Później, po toalecie wieczornej, zmęczeni
i pełni wrażeń udaliśmy się spać. Następnego dnia
po śniadaniu rozpoczęliśmy pakowanie się, składanie
materacy i sprzątanie. Rozstaliśmy się ok. godziny 9.30
szczęśliwi i bogatsi o nowe doświadczenia.		
						
Wioleta Pietrzykowska
Dzień Kobiet
„Witam serdecznie wszystkie Panie, niechaj bawią
się dziś doskonale” - tymi słowami Andrzej rozpoczął
uroczystą akademię z okazji Dnia Kobiet. Występ
w całości poświęcony kobietom i dziewczynkom
przygotowany został pod kierunkiem pań Magdaleny
Pajor i Izabeli Wróbel.

arch. SP Wilamów
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Przyrzeczenie zuchów (J. Kołodziejek, A. Spytkowska i W. Wilczyński) podczas
Dnia Myśli Braterskiej w Szadku

Cały występ rozpoczęliśmy piosenką pt: „Dzień
Kobiet” w wykonaniu wszystkich artystów. Następnie
chłopcy: Kacper Drubkowski, Kacper Pajor i Jakub
Drubkowski podali argumenty dotyczące istnienia
kobiet na świecie. Potem artyści przedstawili scenkę
z życia pewnego małżeństwa, w którego rolę wcielili
się Michał Pajor - mąż i Kacper Kos - żona. Następnie
Szymon Kolasa i Kacper Wróbel przedstawili obraz
kobiety idealnej. Dominik Węgielnik natomiast
bardzo chciał się przypodobać koleżance i nie
mógł zdecydować, kim zostanie w przyszłości, by
na zawsze pozostać w sercu Bożeny. Następnym
punktem programu był występ zespołu tanecznowokalnego, który zaprezentował utwór pt: „Baby, ach
te baby”. W rolę wokalisty wcielił się Wojciech Witczak,
a tancerkami byli Szymon Kolasa, Kacper Wróbel i Kacper
Kos. Tancerki swoim tańcem zachwyciły publiczność.
W kolejnej części Patryk Skiera, Jakub Wojech i Kamil
Kominiarczyk zagłębili się w genezę pięknych kobiecych
imion pań pracujących w naszej szkole i przedstawili
ciekawostki dotyczące ich znaczenia. Na zakończenie
wszyscy chłopcy zaśpiewali paniom i koleżankom „Sto
lat”. Następnie Samorząd Uczniowski rozdał wszystkim
koleżankom słodki upominek, a paniom kwiaty.
							
				
Izabela Wróbel
Dni Otwarte
Tradycyjnie na początku marca w naszej szkole
odbyły się Dni Otwarte, podczas których chętni rodzice
mogli obserwować pracę swoich dzieci na różnych
zajęciach.
Celem lekcji otwartych było zaprezentowanie
rodzicom sposobu pracy nauczyciela z uczniami, relacji
pomiędzy nauczycielem i dziećmi, a także dzieci między
sobą. Rodzice mieli również okazję obserwować
zachowanie swojego dziecka na tle grupy, jego
zaangażowanie oraz postępy.
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Taniec Króla (W. Witczak) i Królowej Balu (E. Tomaszewska) podczas choinki
szkolnej

Podobnie jak w minionych latach rodzicie szczególnie chętnie uczestniczyli w zajęciach otwartych
w przedszkolu i klasach młodszych, a spotkania te
dostarczyły wielu emocji zarówno dorosłym, jak i dzieciom.
			
Joanna Binkiewicz
Spotkanie z jogą
We wtorek 12 marca odbyły się kolejne już
cykliczne warsztaty w naszej szkole. Tym razem
gościliśmy panią Longinę Rubaj z „Wytwórni Ciszy”
w Brzozówce. Pani Lonia - znawczyni sztuki jogi opowiedziała o początkach tej trochę egzotycznej
dla nas sztuki ćwiczeń, medytacji, odpoczynku, ale
i sposobu na spędzanie wolnego czasu. Nasz gość
zaprezentował uczniom kilka pozycji i nauczył, jak je
wykonywać. Były wśród nich na przykład: pozycja żaby,
uttanasana asana, virasana, sukhasana, supta, pozycja
psa z głową do dołu, skręt w siadzie skrzyżnym, czy też
virasana - skłon do przodu. Na zakończenie wszyscy
przyjęli pozycję śavasana - nieboszczyka - całkowite
rozluźnienie organizmu. Do ćwiczeń potrzebna jest
tylko mata, wygodny strój i oczywiście chęci. Wszystko
jest lepsze od znanej wszystkim i ciągle ćwiczonej
pozycji leżącej - przed telewizorem z pilotem w ręku
- lub pozycji siedzącej - przed monitorem komputera.
Cieszę się, że na warsztaty przyszła liczna grupa
dzieciaków. Jeszcze raz dziękujemy pani Loni za świetną
lekcję gimnastyki.
			
Alicja Własny
Marcowe warsztaty ekologiczne
Pogarszający się stan środowiska przyrodniczego
to ogromny problem, który dotyka cały świat. Każdy
z nas ma wpływ na planetę, jesteśmy odpowiedzialni za
rozwój cywilizacji i zachowanie równowagi biologicznej.
Nawet pojedynczy człowiek może przyczynić się do jej
uratowania. Istnieje kilka prostych sposobów, aby żyć

eko - wystarczy zmienić przyzwyczajenia. Przekonali
się o tym nasi uczniowie, biorąc udział w warsztatach
ekologicznych „Ekologia na co dzień” i „Recyklingowe
breloki”, które odbyły się w szkole 18 marca w ramach
realizacji programu edukacji ekologicznej „Odpady
segregujesz – Ziemię ratujesz!”
Uczestnicy zajęć zdobyli proekologiczne, codzienne
nawyki, poznali sposoby oszczędzania wody i energii
elektrycznej oraz dbania o powietrze. Dowiedzieli się,
jak należy segregować odpady według najnowszych
wytycznych, zapoznali się z szeroką definicją ekologii.
Recykling naprawdę nie jest nudny, a kreatywność
dzieci sprawia, że z niepotrzebnych i już „skazanych
do wyrzucenia” śmieci mogą powstać naprawdę
unikatowe przedmioty.
Warsztaty ekologiczno-twórcze pokazały uczniom,
jak w twórczy sposób nadać drugie życie przedmiotom,
które mamy na co dzień w domu, a które normalnie
trafiłyby do kosza. Powstałe w trakcie zajęć ekobreloki zostały własnością dzieci, będąc przykładem,
jak bardzo ważna jest segregacja odpadów i jak wiele
możliwości przy odrobinie chęci i wyobraźni dają nam
elementy z odzysku.
				
Izabela Wojtczak
Wycieczka do Sortowni Odpadów
Komunalnych w Łodzi
21 marca uczniowie naszej szkoły mieli okazję
odbyć ciekawą lekcję ekologii w Sortowni Odpadów
Komunalnych w Łodzi w ramach realizacji programu
edukacji ekologicznej ,,Odpady segregujesz – Ziemię
ratujesz!”.
Głównym celem warsztatów ekologicznych było
zwiększenie wśród uczniów poziomu ekologicznej
świadomości oraz zwrócenie uwagi, jak ważna jest
selektywna zbiórka odpadów.
Uczniowie pod okiem pani prowadzącej warsztaty
podążali ekologiczną ścieżką edukacyjną, poznając
losy odpadów. Dowiedzieliśmy się między innymi, jak
wygląda segregacja odpadów, którym można nadać
„drugie życie”. I tak na przykład uświadomiliśmy
sobie, że z granulatu uzyskanego z butelek typu pet
wyprodukować można polarowe bluzy, nowe butelki czy
taśmy służące do zabezpieczania paczek. Z makulatury
- papier toaletowy, a z elektrośmieci odzyskać można
cenne metale. W czasie zajęć prowadząca podkreśliła,
że odpady wielkogabarytowe można zupełnie
bezpłatnie dostarczyć do sortowni, podobnie jak
elektrośmieci. Niestety prawdopodobnie brak wiedzy
i świadomości u ludzi, że można to zrobić nieodpłatnie,
powoduje, że takie odpady niepotrzebnie lądują np.

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

w pobliskich lasach. Właśnie dlatego głównym celem
zajęć było przede wszystkim uwrażliwianie uczniów
na problemy zagospodarowania naszych domowych
odpadów oraz promowanie prawidłowych zachowań
proekologicznych, zachęcających przede wszystkich do
segregacji odpadów.
Po wizycie w sortowni udaliśmy się na spacer do
Portu Lotniczego - Łódź Lublinek, gdzie zwiedziliśmy
taras widokowy. W drodze powrotnej czekała na nas
jeszcze jedna „niecodzienna” atrakcja – posiłek w restauracji McDonald’s. Zadowoleni, najedzeni i w dobrych
nastrojach wróciliśmy do domów.
Miejmy nadzieję, że teraz nasi przeszkoleni „specjaliści” będą kształtować świadomość swoich rodzin,
znajomych i sąsiadów.
				
Magdalena Pajor
Wagary w Ceramilandii w Lutomiersku
Choć w dniu 21 marca wiosna przywitała nas
w miarę znośną aurą, to jednak nasze powitanie
wiosny odbyło się w bardzo cieplutkiej, a nawet można
powiedzieć gorącej atmosferze. Wszystko to za sprawą
emocji jakie towarzyszyły uczniom podczas wizyty
w Lutomiersku.
Uczniowie klas O-IV ze Szkoły Podstawowej
w Wilamowie wyruszyli spod szkoły autokarem do
Ceramilandii w Lutomiersku koło Łodzi. Na miejscu
przywitał nas pan Mateusz i zaprowadził na warsztaty
ceramiczne. Na warsztatach dzieci malowały według
własnego pomysłu przeróżne figurki: kotki, pieski, żabki,
sowy, gąski, żółwie, domki, rybki itp. dając upust swojej
fantazji i szerokiej wyobraźni. Piękne dzieła sztuki
zabrały do domu. Potem z niecierpliwością czekały na
zabawę w parku rozrywki. Dawid nawet dopytywał,
kiedy w końcu zobaczy smoka z ogromną paszczą.
W końcu nadszedł ten moment. Wielkie, ogromne
dmuchane zjeżdżalnie zapełniły się małymi i dużymi
szkrabami. Z wielkimi białymi zębami, zamykająca się
paszcza smoka połykała wbiegające dzieci, a potem
wypuszczała je zjeżdżające na dmuchanym ogonie
z drugiej strony. Ogromną frajdą dla dzieci było
korzystanie z przeróżnych urządzeń sprawnościowych:
przeplotni, labiryntów, ścianek wspinaczkowych itp.
Jeździły elektryczną kolejką, łańcuchową karuzelą,
skakały na trampolinie, po prostu fantastycznie się
bawiły. Widać było zadowolenie i ogromną radość na
twarzach dzieci.
Wycieczka była bardzo udana. To ciekawe miejsce
przyciąga zarówno młodszych, jak i starszych. Jesteśmy
w Ceramilandii już po raz kolejny, a nasi milusińscy już
dopytują, czy w przyszłym roku też pojedziemy. Myślę,
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że na pewno jeszcze kiedyś tam wrócimy!
				
Beata Kos
Wycieczka do Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie
23 marca uczniowie VI i VII klasy razem z młodzieżą
Szkoły Podstawowej w Uniejowie i Szkoły Podstawowej
w Wieleninie brali udział w Dniu Otartym Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie. W czasie tego
dnia mogli zwiedzić największą uczelnię wojskową w
Polsce i zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną. Od
1 września 2019 r. przy WAT rozpocznie działalność
Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne,
które będzie jednym z elementów tworzących się
wojsk obrony cyberprzestrzeni zapowiedzianych przez
Ministra Obrony Narodowej.
Uczestnicy wycieczki rozpoczęli zwiedzanie od
wizyty w Sali Tradycji WAT, gdzie zostali zapoznani
z historią Akademii. Następnie udali się na otwarty
teren, gdzie dużą atrakcją był przygotowany na placu
apelowym pokaz sprzętu wojskowego. Czołgi T-72
i PT-91, kołowy transporter opancerzony Rosomak,
sprzęt do rozpoznania biologicznego, wyrzutnia RM70 i inny sprzęt zabezpieczenia technicznego można
było zobaczyć i dotknąć. Wzmocnieni wyśmienitą
grochówką uczniowie przeszli do hangaru sprzętu
lotniczego, w którym stały helikoptery i samoloty.
Przed hangarem i w nim stały takie maszyny, jak: Mig29, Ts-11 Iskra, Mi-2, Mig-21, Jak-40, Su-22.
Ciekawym elementem Dnia Otwartego był
pokaz przygotowywania i spalania materiałów pirotechnicznych. Z bezpiecznej odległości uczniowie
przyglądali się, jak wygląda detonacja komercyjnych
wyrobów oraz tych sporządzanych na Wydziale
Nowych Technologii i Chemii. Wizytę w Wojskowej
Akademii Technicznej uczestnicy zakończyli wspólnym
obiadem. Ostatnim punktem wycieczki do Warszawy
był spacer po Starówce.

arch. SP Wilamów
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W godzinach popołudniowych zmęczeni, ale pełni wieniu Kamila, pojawiła się spora grupa dziewcząt.
wrażeń uczniowie wyruszyli w drogę powrotną do domu.
Zajęcia odbyły się w dwóch grupach wiekowych
							jednocześnie i dlatego gościnnie, z jednym z zespołów
prowadził zajęcia Filip Kos, absolwent naszej szkoły,
				
Izabela Wojtczak
a z drugą grupą trenował Kamil.
Zajęcia te to okazja nie tylko do doskonalenia
Rozwijamy pasje naszych uczniów
umiejętności piłkarskich, ale także możliwość aktyRuch to najlepsza, naturalna metoda na dobre
wnego spędzania wolnego czasu w grupie rówieśniczej.
samopoczucie. Aktywność fizyczna pomaga utrzymać
To także lekcja systematyczności i samodzielności
w lepszej kondycji ciało i umysł i dlatego 2 kwietnia
poprzez zabawę.
w naszej szkole odbyły się inauguracyjne warsztaty
Jak podkreślił Kamil: „Jeśli dzieci traktują piłkę
i zajęcia z piłki nożnej w ramach „Dni Otwartej Szkoły”.
nożną jako formę zabawy, to im więcej będą czerpały z
Zajęcia tego typu będą odbywały się dla dwóch grup
tej dyscypliny radości, tym lepiej będzie im to wszystko
wiekowych co tydzień, w każdy poniedziałek. Trenerem
wychodziło”.
zajęć jest Kamil Zych, trener Uniejowskiej Akademii
Na zakończenie pani dyrektor wręczyła podzięFutbolu im. Euzebiusza Smolarka. Jest to młody człowiek,
absolwent uniejowskiego gimnazjum, zawodnik drugo- kowanie oraz upominek i na pamiątkę zrobiliśmy
ligowego zespołu Legionovi-Legionowvo. Obecnie gra wspólne zdjęcie.
Mamy nadzieję, że następne zajęcia będą cieszyły
w drużynie „Termy Uniejów”, pełen pasji i tą swoją pasją
się również dużym zainteresowaniem i może któryś
zaraża młodsze pokolenie.
Na spotkanie z trenerem zgłosiło się dużo uczniów, z zawodników wyrośnie na gwiazdę futbolu.
a także kilku rodziców. Ku zadowoleniu, a trochę zdzi				
Beata Kos

Mirosław Madajski

Kalendarium najważniejszych wydarzeń Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie

- 10 kwietnia

Powitanie wiosny i topienie
Marzanny

arch. PŚDS w Czepowie

- 9 kwietnia

– Bal Maskowo-Karnawałowy
– Audycja muzyczna pt. „Trąbiące Grubasy”
– Dyskoteka Walentynkowa
– Zabawa Karnawałowa w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie
– Dzień Kobiet w PŚDS
– Pierwszy Dzień Wiosny – Topienie Marzanny
– Udział w turnusie rehabilitacyjnym w Wilkasach nad jeziorem 		
Niegocin
– Rozstrzygnięcie konkursu pt. „Kartka Wielkanocna w Miejsko-		
Gminnej Bibliotece w Poddębicach”
– Wyjazd do Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie
(Prace przy realizacji płyty)

arch. PŚDS w Czepowie

- 3 stycznia
- 30 stycznia
- 14 luty
- 27 luty
- 8 marca
- 21 marca
- 1-5 kwietnia

Występ w audycji muzycznej pt.
„Trąbiące Grubasy” w PŚDS w
Czepowie
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Walentynki w filii bibliotecznej w Rożniatowie

Warsztaty w filii bibliotecznej w Wilamowie

Zimowe Dni Otwarte
Podczas zorganizowanych dla dzieci ferii w bibliotece odbyło się tworzenie drzewek wiosennych. Do
wykonania drzewek dzieci otrzymały wyjątkowe doniczki
oraz kwiaty borówki i wiele innych bibelotów, które miały
możliwość wykorzystania w swoich pracach. Drugi Dzień
Dni Otwartych również przebiegł bardzo sympatycznie.
Tego dnia wykonywaliśmy bałwany. Do stworzenia
bałwana potrzebowaliśmy: watę, kleje, filc oraz plastikową
butelkę. Bałwany cieszyły się równie ogromnym
zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Nadszedł
czas trzeciego Dnia Dni Otwartych, podczas którego
wykonywaliśmy zdobiennictwo dużych, styropianowych
jaj oraz magiczne pudełka. Dzieci pracowały jeden przez
drugiego, które wykona lepszego krokodyla, inne chciały
mieć ładniejsze jajko. Na zakończenie dzieci odgadywały
quizy oraz układały w grupach puzzle.
				
Beata Szymczak
				
Sylwia Szymańska
W feriach w filii bibliotecznej w Rożniatowie
brały udział wszystkie chętne dzieci.
W obecnym roku niestety czas ferii zimowych i zajęć w bibliotece zbiegł się z epidemią ospy wietrznej,

co zdecydowanie zdziesiątkowało uczestników.
Tematyka zajęć wiązała się z Walentynkami – dzieci
przygotowywały jeden wspólny plakat opatrzony
wieloma serduszkami i kwiatkami, które są oznaką
wzajemnej sympatii. Prace przy dokończeniu
plakatu będą jeszcze kontynuowane w ramach zajęć
realizowanych w okresie wakacji, a efekt końcowy
zostanie zaprezentowany na gazetce ściennej przy
wejściu do biblioteki.
				
Renata Skibińska
Filia biblioteczna w Wilamowie przygotowała
zajęcia z robienia bałwanków. Nie mogły jednak być
ze śniegu, gdyż natura nie zapewniła odpowiednich
warunków w naszej okolicy. Ponieważ potrzeba jest
matką wynalazków, nasze bałwanki zostały wykonane
z plastikowych butli, waty i kuli styropianowej. Urodziwe
bałwanki dzieci zabrały do domu. Twarze bałwanków
wykonały osobiście, więc były bardzo zadowolone. Poza
wykonaniem bałwanka dzieci wypożyczyły książeczki
i z radością poszły z mamami do domu. Nasze pracusie
miały po 5, 6 lat. Były jednak bardzo aktywne i gotowe
do pracy od pierwszej chwili.
				
Maria Pastwińska

Zimowe warsztaty twórcze
w M-GOK w Uniejowie
Pierwszy tydzień ferii (11-15.02.2019 r.) w M-GOK
Uniejów był twórczy, oryginalny i aktywny, a to między
innymi za sprawą różnorodnej, ciekawej oferty, jaką
przygotowaliśmy dla dzieciaków, tych małych i dużych.
Każdego dnia realizowaliśmy inne, kreatywne warsztaty.
Dla tych, co bawili się z nami i dla tych, co nie byli z nami
w tym roku krótka relacja z warsztatów.

Dzień pierwszy – Otwarty Zimowy Turniej Szachowy, poprowadzony i sędziowany przez Pana
Eugeniusza Walczaka (prowadzącego na co dzień
warsztaty szachowe w M-GOK w Uniejowie). W turnieju wzięło udział 13 pasjonatów gry w szachy. Puchar
turnieju zdobył Kacper Wójcik.

>>>

40

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 2 / 66 / 2019

Dzień drugi – warsztaty garncarskie z Panem
Łukaszem Dzieciątkowskim, który podczas spotkania
przybliżył historię garncarstwa, pokazał techniki toczenia
na kole garncarskim i pomagał w samodzielnym toczeniu
naczyń, czyli było gliniane szaleństwo, wazonowe
toczenie na kole, lepienie z gliny kubków i doniczek a tych, jako że wiosna tu tuż, ulepiono najwięcej. To już
drugie nasze spotkanie z Panem Łukaszem i zapewniamy,
że nie ostatnie.
Dzień trzeci – warsztaty komiksu i tworzenie bohatera fikcyjnego prowadził Pan Szymon Teluk – malarz,
rysownik, ilustrator. Od lat rysujący karykatury oraz
tworzący wizualizacje i concept-arty na potrzeby gier,
eventów oraz reklamy. Pan Szymon opowiedział, jak
stworzyć komiks, na co zwrócić uwagę i w jaki sposób,
przy pomocy kilku kresek, pokazać na rysunku emocje.
Super warsztaty i super nasi uczestnicy, którzy z wielką
wprawą wprowadzali uwagi pana Szymona do swoich
prac.
Dzień czwarty – gry planszowe, które są bardzo
dobrym sposobem na kreatywne spędzenie wolnego
czasu. Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, skąd pochodzą
gry planszowe i na jakie kategorie można je podzielić,

arch. M-GOK Uniejów
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Warsztaty garncarskie z Panem Łukaszem Dzieciątkowskim

rozegrali kilka turniejów, m.in. w chińczyka, warcaby,
skaczące czapeczki, wyścigi. Dla najmłodszych przygotowano zestaw układanek i puzzli.
Dzień piąty – warsztaty hip-hopu z Panem Sebastianem Krupą - tancerzem, choreografem i założycielem
grupy „S’crew”. Pan Sebastian opowiedział, co jest
najważniejsze w tańcu hip-hop oraz przybliżył historię
hip-hopu. Uczestnicy uczyli się podstaw tego trudnego
stylu tańca, próbowali swoich umiejętności w układach
tanecznych.
			
M-GOK w Uniejowie

Gminny Festiwal Piosenki
dla Dzieci i Młodzieży
nagro-da – Barbara Troczyńska (Szkoła Podstawowa
w Unie-jowie), III nagroda – Maksymilian Okrasa
(Szkoła Podstawowa w Wieleninie), wyróżnienie –
Elżbieta Maruszak (Szkoła Podstawowa w Wilamowie),
Maja Perkowska, Inga Olczyk, Eliza Wojtczak (Szkoła
Podstawowa w Uniejowie).

arch. UM Uniejów

Tegoroczny Gminny Festiwal Piosenki dla Dzieci
i Młodzieży odbył się 21 lutego 2019 r. w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie.
Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tylu chętnych
(w tym roku zgłosiło się 86 młodych artystów) chce brać
udział w naszym festiwalu. Wszystkim występującym
gratulujemy. Już sam występ na scenie jest wygraną.
Każdy festiwal ma nagrodzonych i wyróżnionych, których
w tym roku wybrało jury w składzie: przewodnicząca
- Justyna Łomnicka (prowadząca warsztaty wokalne
w M-GOK), Maksymilian Milczarek, Mirosław Madajski.
Kategoria klasy przedszkolne: I nagroda – Michalina
Kujawa, II nagroda – Amelia Wrąbel, III nagroda –
Kata-rzyna Pająk, Dominika Walczak, wyróżnienie –
Jan Pakuła, Danuta Troczyńska (Miejskie Przedszkole
w Uniejowie).
Kategoria klasy I – III: I nagroda – Kacper Pizulski
(Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu), II

Jury z nagrodzonymi, najmłodszymi uczestnikami Festiwalu Piosenki

UNIEJOWSKIE STRONY

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

Kategoria klasy IV-VI: I nagroda – Amelia Perkowska,
II nagroda – Filip Wawrzyniak (Szkoła Podstawowa
w Uniejowie), III nagroda – Maja Gapsa, wyróżnienie –
Karolina Ludwicka Szkoła Podstawowa w Wilamowie).
Kategoria klasy VII-VIII, gimnazjum: I nagroda –
Weronika Napieraj II nagroda – Weronika Kujawa, III
nagroda – Marianna Stefańska, III nagroda – Natalia
Izydorczyk, wyróżnienie – Oliwia Łuczak (Szkoła Podstawowa w Uniejowie).
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Wszyscy biorący udział w festiwalu otrzymali
dyplomy za udział oraz torby z logo festiwalu.
Organizatorem festiwalu byli: Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie i Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Uniejowie.
Festiwal wsparł finansowo: Urząd Miasta w Uniejowie (Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Uniejowie).
			
M-GOK Uniejów

V Zimowe Warsztaty Dzieci
Suzuki w M-GOK

www.uniejow.net.pl

W dniach 22-23.02.2019 r w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Kultury w Uniejowie odbywały się V Zimowe
Warsztaty Dzieci Suzuki. W zajęciach uczestniczyły
dzieci wraz z rodzicami z całej Polski. W salach M-GOK
miały miejsce warsztaty muzyczne z nauki gry na fletach,
skrzypcach i wiolonczeli. Poza warsztatami muzycznymi
przygotowano warsztaty plastyczne, taneczne oraz
rytmiczne. Każde warsztaty kończyły się pokazem w sali
kominkowej M-GOK.
Organizatorem warsztatów było Centrum Edukacji
Suzuki.
			
M-GOK Uniejów

Maria Pastwińska

Cudowna Wiosno
Wiosno, cudowna wiosno!
Co w sobie masz
Że wszystko tak ożywiasz?
Pola soczystą zielenią
Śpiewem ptaków lasy
Opłotki zdobisz forsycją
I budzą się nowe czasy.
Szarą ziemię kryjesz
Zielonymi łanami
Polany zdobisz
Kwitnącymi fiołkami

Niebo - słońcem i skowronkami.
W starym parku - niby gaj
Zielenią się czai maj.
Po ożywionym romansie
Koni, piesków i kotów
Ludzi rozbudzasz
Do majowych zalotów
W parkach i lasach
Pojawiają się kochankowie
Słońce i miłość

Przywraca radosne zdrowie
Wszystko się rozbudza
I żyje w ciągłym pośpiechu
Świeżym powietrzem
Nabierz pełnego oddechu
A wszystko po to
By teraz zakwitnąć
A później zaowocować
W zamkniętym cyklu
Życie zachować.

>>>
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Uniejowski Koncert Dzieci Suzuki
nabrał zupełnie nowego wyrazu. Następnie wystąpiły
flety wraz z trenerem Przemysławem Marcyniakiem.
Repertuar dobrano tak, aby wszystkie dzieci, zarówno
te początkujące, jak i zaawansowane mogły się wspólnie
zaprezentować. Oprócz utworów klasycznych, również
i tu dało się słyszeć znajome motywy współczesne, m.in.
nową odsłonę utworu Kukułka.
Trzecia grupa instrumentalistów – skrzypce, pod
opieką pedagoga Miry Wojturskiej, zagrała kilka nastrojowych motywów starych mistrzów muzyki klasycznej,
m.in. z repertuaru Bacha i Haendla. Zwieńczeniem
występu tej grupy była aranżacja przewidziana na
całą orkiestrę w utworach musicalowych: Memories
z musicalu Cats Andrew Lloyda Webbera oraz motyw
przewodni z filmu „Piękna i Bestia” Alana Menkena.
Blisko dwugodzinny koncert był niezwykłą podróżą
do krainy dźwięków, jak również potwierdzeniem
skuteczności metody Suzuki stworzonej przez
japońskiego skrzypka – Shinichi Suzuki w latach 40–50.
XX w.
Metoda Suzuki skierowana jest na harmonijny rozwój dziecka – rozwój jego intelektu, sfery emocjonalnej,
manualnej, poczucia piękna. Poprzez muzykę dzieci
poznają historię, tradycję i kulturę regionalną. Do nauki
angażuje się środowisko rodzinne, bo jak stwierdził
Suzuki: „Człowiek jest dziedzicem swego otoczenia”.
Ważnym elementem metody są warsztaty muzyczne,
takie jak te przeprowadzone w Uniejowie.
Wygląda na to, że Uniejów wraz z Termami nie tylko
wpływa dobroczynnie na zdrowie, ale również sprzyja
pracy pedagogicznej i twórczej.

arch. UM Uniejów

24 lutego 2019 r. w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie odbył się już po raz piąty
Koncert Zespołu Dzieci Suzuki.
W koncercie, objętym honorowym patronatem
Burmistrza Miasta Uniejów, wystąpiło łącznie 80 dzieci
w wieku od 4 do 15 lat. Przyjechały one (w większości
wraz z rodzicami) z całej Polski, m.in. ze Zduńskiej
Woli, z Wrocławia, Warszawy, Turku i Kalisza, a także
z zagranicy – jedna rodzina specjalnie na tę okazję
przyjechała aż z Irlandii.
Koncert był zwieńczeniem cyklu V Zimowych
Warsztatów Dzieci Suzuki, które odbywały się od 21
lutego na terenie Uniejowa. Warsztaty rozpoczęły się
od wodnych harców w „Termach Uniejów”. Dlaczego
właśnie tam? Według organizatorki przedsięwzięcia
– Pani Anny Bralewskiej kąpiele w uniejowskich
solankach wpływają regenerująco i odprężająco na
instrumentalistów, łagodzą stres oraz redukują napięcie
i wpływają rozluźniająco na mięśnie.
Kolejne dwa dni upłynęły na intensywnych
zajęciach przygotowujących uczestników do koncertu.
Młodzi wykonawcy, pod bacznym okiem 10 nauczycieli
i rodziców, wzięli udział w zajęciach kształcenia,
słuchu, tańca i rytmiki. Wszystkie dzieci szkoliły
swoje umiejętności z nauki gry na skrzypcach, fletach
i wiolonczeli. Dwa dni warsztatów wystarczyły, aby dać
wspólny koncert, ponieważ codzienna nauka bazuje
na jednakowym repertuarze. Dzięki temu wspólne
muzykowanie jest tylko kwestią zgrania i dostrojenia się.
Niedzielny koncert podzielony był na kilka sekcji.
Otworzył go patriotyczny performance muzycznoteatralny pod kierownictwem Katarzyny Matusiak. Dzieci w kilku symbolicznych scenach ukazały metaforycznie losy Polski i nawiązały do obchodów odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Następnie zaprezentowała
się Orkiestra Rodzicielska – rodzice, którzy na co dzień
razem z nauczycielami pełnią rolę trenerów swoich
pociech czasem sami zaczynają muzykować. Również oni
przeszli trening pod okiem Pawła Kulczyckiego, a efekty
pracy zaprezentowali w specjalnie skomponowanym dla
nich utworze „Pozytywka”.
Reszta koncertu była już poświęcona stricte
występowi dzieci – rozpoczęły wiolonczele pod kierownictwem nauczyciela – Pawła Panasiuka z Olsztyna.
Trener opracował kilka utworów dla tej sekcji, w
tym również niespodziankę, temat z filmu „Gliniarze
z Beverly Hills”, który w wiolonczelowej odsłonie
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2 marca 2019 roku w sali OSP Felicjanów Panie
z nowo powstałego Koła Gospodyń Wiejskich w Felicjanowie zorganizowały Dzień Kobiet. Przybyłych gości
powitała sołtys miejscowości – Nina Kalas. Życzenia
dla Pań z okazji ich święta złożyli osobiście: Burmistrz
Uniejowa - Józef Kaczmarek, zastępca burmistrza Janusz Kosmalski oraz radny - Daniel Szafarz, którzy
wręczyli Paniom upominki w postaci kwiatów i słodkości.
Paniom zostały złożone najserdeczniejsze gratulacje oraz wyrazy uznania dla zaangażowania w upowszechnianie kultury i tradycji polskiej wsi, aby w działaniach nie zabrakło im zdrowia, a praca społeczna na
rzecz drugich dostarczała im satysfakcji wyrażonej
wdzięcznością całej lokalnej społeczności. Po życzeniach
przyszedł czas na poczęstunek przygotowany przez
pel, Agnieszka Marciniak, Anna Kubis, Janina Szafarz,
Panie z KGW i zabawę taneczną.
Marta Jagieła, Karolina Marciniak, Iwona Przytuła, Anna
Przytuła, Elżbieta Kaczmarek, Jadwiga Pilarek, Janina
Nowo powstałe Koło Gospodyń Wiejskich zostało Markiewicz, Anna Pająk, Ewelina Ziarkowska, Teresa
założone 13 lutego 2019 roku i należy do niego 26 Woźniak, Jolanta Sztybrych, Małgorzata Dopieralska,
Pań. W zarządzie zasiadają: przewodnicząca – Emilia Renata Rosik, Justyna Rosik, Jolanta Leśniewska,
Stempel, zastępca – Mirosława Pilarek, skarbnik – Aneta Małgorzata Pasternak, Danuta Jagieła, Jadwiga Galoch.
Szafarz, kronikarz – Nina Kalas.
Pozostałe Panie należące do koła to: Żaneta StemKoło Gospodyń Wiejskich w Felicjanowie

arch. KGW w Felicjanowie

W Felicjanowie świętowano Dzień Kobiet

Agnieszka Owczarek

Babski weekend w Uniejowie
Dzień Kobiet, babskie święto, święto dziewczyn,
jakkolwiek je nazwiemy, jest świętem wyjątkowym tak
samo jak wszystkie kobiety. Statystycznie Dzień Kobiet
jest drugim po Dniu Matki dniem, w którym notuje się
najwyższą sprzedaż kwiatów. Nic więc dziwnego, że tak
wyjątkowa okazja wymaga równie wyjątkowej oprawy.
W Uniejowie stało się już tradycją, że weekend
zbiegający się ze świętem Pań obfituje w wydarzenia
organizowane przez „Termy Uniejów” oraz Uzdrowisko
Termalne Uniejów, z myślą o Paniach i dla uczczenia ich
święta.

W tym roku Panie mogły skorzystać m.in. ze zniżek
na wejście do kompleksu termalno-basenowo oraz
z kącika urody i porad dietetycznych w Klubie Nautilus.
W sobotę 9 marca miały natomiast jedyną w swoim
rodzaju okazję, aby odbyć program treningowy z Martyną
Bielawską.
Sala Rycerska Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich
zamieniła się w salę fitness, gdzie licznie zebrane Panie
odbyły trening z opaskami booty killer, pod bacznym
okiem wyjątkowego gościa. Wiele Pań było zaskoczonych
intensywnością przygotowanego zestawu ćwiczeń, jak

>>>
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również ich formułą – wiele z nich po raz pierwszy
korzystało z opasek podczas treningu. Jednak Panie
ćwiczyły dzielnie do samego końca, a mimo zmęczenia
i wysiłku nie można im było odmówić braku uśmiechu
czy dobrego humoru.
Martyna Bielawska jest czynną zawodniczą i
reprezentantką w lekkoatletyce. „Zawsze podkreślam,
że najważniejsze są: systematyczność, konsekwencja i
ciężka praca, te cechy prowadzą do celu. Warto poświęcić
choć około pół godziny dziennie, ale systematycznie,
a efekty na pewno przyjdą” – skomentowała Pani
Martyna, zapytana o jej sposób na formę i kondycję.

Aleksandra Zielonka

World Cup Uniejów 2019

Puchar Świata w Tańcu Sportowym
900 prezentacji tanecznych ocenili sędziowie podczas dwudniowych Zawodów Pucharu Świata
w Tańcu Sportowym International Dance Federation, które odbyły się w dniach 16-17 marca 2019 r.
w Uniejowie.
w kategoriach: Fantasy Show, Disco Slow, Street Dance
Show, Latin Caribbean Show, Dance Show, Hip-Hop,
Disco Dance, Disco Dance Freestyle. W tym dniu przed
profesjonalnym jury zaprezentowało się 320 zawodników
w 576 prezentacjach.
Podczas dwudniowej imprezy na parkiecie tańczyli
zawodnicy w wieku od 6 do 24 lat, którzy rywalizowali
w czterech kategoriach wiekowych: młodzików, kadetów,
juniorów i młodzieżowców. Tancerze występujący
podczas zawodów reprezentowali trzy państwa: Polskę,

arch. W. Olczyk

Podczas uroczystego otwarcia zawodów obecni
byli: Ryszard Nowogórski – Prezes Polskiego Związku
Tańca Sportowego (sędzia międzynarodowy, trener
warszawskiego Klubu Sportowego „COBRA”), Urszula
Dziekciarek – Wiceprezes Polskiego Związku Tańca
Sportowego (sędzia, trener Klubu Sportowego
„7Coma7”z Łodzi), Dariusz Pigłowski – promotor
imprezy oraz Piotr Kozłowski – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Uniejowie, na której terenie odbywały
się zawody. Gościem specjalnym zawodów był Leandro
Senesi (Republika San Marino) – Prezes International
Dance Federation. Otwarciu uroczystości towarzyszyło
przedstawienie sędziów oraz klubów sportowych,
których zawodnicy prezentowali się podczas zawodów.
Pierwszego dnia sportowa rywalizacja rozegrana
została o Puchar Świata w następujących kategoriach
tanecznych: Disco Slow, Jazz Funk, Free Dance, FitKid,
Dance Pop, Dance Show, Hip-Hop i Disco Dance.
Sędziowie ocenili 294 zawodników w 324 prezentacjach.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii zagwarantowali
sobie występy w Pucharze Świata IDF.
Niedzielne zawody odbywały się o Puchar Polski
oraz Eliminacje do Mistrzostw Świata. Rozegrane zostały
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Mołdawię i Wielką Brytanię. Wśród nich znaleźli się
również medaliści międzynarodowych turniejów tańca
sportowego.
Zmagania zawodników oceniał profesjonalny skład
sędziowski, w którym zasiedli: Leandro Senesi (Republika
San Marino), Agata Maj (Wielka Brytania), Olimpia Chirac
(Mołdawia) oraz sędziowie reprezentujący Polskę: Bartek
Kwiatkowski, Piotr Maślankiewicz, Ryszard Nowogórski,
Dariusz Nowakowski, Robert Jakubowski, Anna
Gołębiewska, Iwona Brzezińska, Eliza Fabisiak, Jarosław
Klimek, Marcin Piątkowski, Beata Maślankiewicz, Urszula
Dziekciarek, Anna Piotrowska, Zuzanna Zembrzuska.
Impreza zgromadziła na hali publiczność, która
miała okazję zobaczyć fantastyczne występy. Zawodnicy

zachwycali choreografiami tanecznymi, stopniem wytrenowania, pięknymi strojami oraz bardzo zróżnicowanym doborem muzyki. Godne podziwu były występy
zawierające w sobie elementy akrobatyki oraz występy
w kategorii Fantasy Show, czyli tańca z wykorzystaniem
rekwizytów i małych form scenografii.
Organizatorami wydarzenia byli: Polski Związek
Tańca Sportowego oraz Klub Sportowy „7Coma7”, przy
współudziale międzynarodowej federacji International
Dance Federation, promotor zawodów - Dariusza
Pigłowski, Gmina Uniejów, Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „Termy Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie
oraz Szkoła Podstawowa w Uniejowie, na terenie której
odbyły się zawody.

Maciej Bartosiak

W Wilamowie powitali wiosnę na wesoło
Koło Gospodyń Wiejskich w Wilamowie przywitało 21 marca wiosnę. Panie ogłosiły, że wagary
pierwszego dnia wiosny to już przeżytek. Panie z kijkami nordic walking promowały aktywny tryb
życia, a zamiast topienia marzanny – był śpiewający pochód z Panią Wiosną.
Po powrocie na wszystkich uczestników czekały
grillowane kiełbaski i ognisko, przygotowane przez Pana
Mariana Kokorzyckiego i Pana Henryka Łukasika – za co
Panie bardzo dziękują!

arch. UM Uniejów

Tego dnia spod strażnicy OSP w Wilamowie
wyruszył barwny pochód z Panią Wiosną na czele…, a
raczej na taczce. Bibułowe kwiaty, zwiastujące wiosnę,
to zasługa Pani Marii Pastwińskiej, lokalnej artystki,
która na tę okazję skomponowała wiersz:
Jaka piękna gra muzyka
Kiedy pierwszy kwiat zakwita.
I tak samo, gdy się budzi
Pierwsza miłość młodych ludzi
Wszystko wtedy jest radosne
Jakby witać śliczną wiosnę
A w tym wszystkim Palec Boży
Który całe piękno stworzył
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Agnieszka Owczarek

Konferencja i szkolenie
dla małych przedsiębiorców

Tematyka kulinarna zawitała do Uniejowa jeszcze przed festiwalowym weekendem 13-14 kwietnia.
W domu Pracy Twórczej odbyło się szkolenie dla małych przedsiębiorców oraz pokaz kulinarny przygotowany
przez Adama Kozaneckiego, uniejowianina i finalistę czwartej edycji programu „Masterchef”. Pan Adam
zaprezentował kilka przygotowanych przez siebie dań, których wszyscy obecni mogli skosztować w ramach
degustacji. Wśród dań znalazły się: pasta na bazie regionalnego twarogu z rzodkiewką, łososiem i koprem;
sałatka z buraków z dodatkiem kaszy, papryki i fety oraz deser na ciepło z zapiekanych jabłek pod imbirowokardamonowa kołderką, tzw. cramble. Pierwsze oceny przekąsek uniejowskiego Masterchefa wydali goście
specjalni pokazu: Pan Ambasador Marek Prawda, przedstawiciel Komisji Europejskiej w Polsce oraz Burmistrz
Alatri - Giuseppe Morini z partnerskiego miasta we Włoszech.

arch. UM Uniejów

Korzystając z obecności włoskich gości, rozmawiano o tamtejszej
kuchni i wymieniono opinie na temat oliwy z oliwek, która jak
powszechnie wiadomo stanowi podstawę większości potraw włoskiej
kuchni. Okazało się, że Burmistrz Alatri pochodzi z rodziny, która od
pokoleń zajmuje się uprawą i produkcją oliwek i oliwy, tym bardziej
więc jego uwagi były bardzo cenne.
W konferencji i szkoleniu brali udział także goście z partnerskiego
miasta Mórahalom na Węgrzech opowiadając o swoich rodzimych
produktach i potrawach.

Degustacja w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie z udziałem włoskiej delegacji (w pierwszym rzędzie
od prawej): Burmistrz Alatri - Giuseppe Morini i Wiceprezes Stowarzyszenia „Infioritalia” - Fausto
Sabellico

W Sali Rycerskiej Zamku miało
miejsce spotkanie z Panem Ambasadorem Prawdą w ramach akcji
Komisji Europejskiej ph. Dialog Obywatelski. Podczas spotkania rozmawiano o przyszłości Unii Europejskiej, poruszono różne kwestie,
m.in. wsparcia edukacji przez UE.
W
międzyczasie,
przy
Zamku, goście z zagranicy wraz
z Panem Ambasadorem dokonali
otwarcia
szlaku
artystycznego
„Europa
przyszłości”,
kończąc
pierwsze dwa obrazy. Pierwszy
z nich przedstawia karnawał w
Wenecji oraz parę w strojach
karnawałowych, drugi węgierski
Dzień Miłości z zakochaną parą
na tle choinki udekorowanej
papryczkami. W ramach projektu
powstanie ponad 30 elementów
przestrzennych
rozsianych
na
terenie Uniejowa. Obrazy będą
nawiązywały treścią do historii,
elementów krajobrazu, malarstwa,
wynalazków, wybitnych postaci oraz
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Prezes Geotermii Uniejów – Jacek Kurpik prezentuje unikalne produkty na bazie
uniejowskiej wody termalnej

elementów ludowych reprezentujących wszystkie
kraje Wspólnoty oraz państwa spoza Unii, w których
leżą miasta partnerskie gminy Uniejów.
W trakcie pokazu Pan Adam prowadził rozmowę
z prowadzącym wydarzenie – Panem Robertem
Palką. W tym czasie opowiadał on o swoich ulubionych przepisach, również pod kątem zbliżających
się Świąt Wielkiej Nocy, ale także działaniach
podejmowanych w kierunku dalszego rozwijania
swoich pasji i doskonalenia umiejętności.
Pokaz był prawdziwą ucztą kulinarną dosłownie
i w przenośni. W Domu Pracy Twórczej przygotowano
specjalne stoiska z wyrobami i produktami regionalnymi. Na stoisku włoskiego Alatri można było
spróbować: oliwek, serów, domowych ciastek na
bazie migdałów oraz skosztować włoskiego wina.
Natomiast stoisko Ośrodka Garncarskiego Medynia
w Powiecie Łańcuckim oferowało: malas, czyli miód
z buraków, proziaki, suszony ser oraz jagodzianki.
Zaprezentowano również naczynia gliniane zarówno
zdobnicze, jak i przeznaczone do celów kulinarnych.
Po pokazie kulinarnym odbyła się konferencja
z zakresu systemów jakości żywności i certyfikacji
produktów, promocji produktów tradycyjnych i regionalnych. W jej trakcie odbywały się prezentacje

Od lewej: Pan Ambasador Marek Prawda i Pan
Burmistrz Józef Kaczmarek

dotyczące produktów regionalnych mające na celu
ukazanie regionalnego bogactwa kulinarnego oraz
zachęcenie środowisk lokalnych do inicjowania
działań promujących tego rodzaju produkty i potrawy
tradycyjne. Pan Jacek Thiel przybliżył kuchnię
kaszubską i produkty regionalne z Kaszub. Z kolei
Pani Barbara Pilawa- Kraus zaprezentowała produkty
regionalnie i kuchnię z Podkarpacia. Natomiast Pani dr
Karolina Smętkiewicz z Uniwersytetu Pedagogicznego
w Krakowie zaprezentowała systemy jakości i certyfikacji oraz ich znaczenie dla regionu. Głos zabrał
również Jacek Kurpik - ekspert z zakresu wykorzystania
wody geotermalnej w produktach spożywczych. Pan
Kurpik zaprezentował unikalne produkty uniejowskie
na bazie wody termalnej – ogórka termalnego,
a także dwa najnowsze wyroby, żurek i barszcz,
które wkrótce trafią do sprzedaży. Prelegent pokazał
również linie kosmetyków i preparatów dla zwierząt,
w których także wykorzystano wodę geotermalną
z Uniejowa.
Każda prezentacja pokazała, że produkty
regionalne są nie tylko wyznacznikiem jakości, ale też
doskonałym narzędziem promocyjnym.
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Maciej Bartosiak

Szlak „Europa przyszłości”
na 15-lecie Polski w Unii Europejskiej
W 2004 roku do grona najważniejszych dat w historii naszego kraju dołączyła akcesja Polski do Unii
Europejskiej. 1 maja 2019 r. to 15 lat, odkąd Polska stała się pełnoprawnym członkiem Wspólnoty.
Okrągła rocznica jest doskonałą okazją do podsumowania przynależności do Unii, a Uniejów, który
w ogromnym stopniu dzięki unijnym funduszom rozwinął się i ponownie zaczął tętnić życiem,
w wyjątkowy sposób uczci 15-lecie w Unii.
Z myślą o obchodzonym w tym roku
jubileuszu narodził się pomysł stworzenia szlaku
artystycznego pod nazwą „Europa przyszłości”.
Szlak swoim zasięgiem obejmie cały Uniejów
i będzie powstawał etapami – stopniowo
przybywające w mieście elementy będą nam
przypominać o rocznicy przez cały rok. To dla
mieszkańców gminy Uniejów naprawdę ważny
powód do świętowania – szkoda byłoby ograniczać
się tylko do jednego dnia obchodów.
Pomysł jest taki, aby wzorem ubiegłorocznych
obchodów 100-lecia Niepodległości Polski wyeksponować na terenie Uniejowa wszystkie kraje
Wspólnoty Europejskiej, a także państwa spoza
Unii, w których leżą miasta partnerskie naszej
gminy. Kraje te pojawią się w specjalnej dekoracji,
w postaci graficznych przesłań z poszczególnych
państw nawiązujących treścią do: historii,
elementów krajobrazu, malarstwa, wynalazków,
wybitnych postaci oraz elementów ludowych.
Realizacją projektu zajęła się Bogna Stępień, artysta
– plastyk, która prowadzi Zagrodę Plastyczną w
Dalikowie. W projekcie będą uczestniczyć także
dzieci ze szkół gminnych:
– Chcąc pokazać przesłanie obrazów, wymyśliłam taką formę artystyczną, która ma przedstawiać
mniej lub bardziej oczywiste ciekawostki z danego
kraju, aby każdy przechodzień mógł je z łatwością
odgadnąć – objaśniła Bogna Stępień, autorka prac.
– Ale nie chodziło nam też o proste skojarzenia,
czyli na przykład: jak Węgry to papryka. Dlatego
w przypadku Mórahalom, miasta partnerskiego
gminy Uniejów, mamy obraz Bożego Narodzenia,

który przez Węgrów nazywany jest „Dniem Miłości”. W przypadku Włoch jest to Wenecja i karnawałowe maski
Rozpoczęcie tworzenia szlaku odbyło się
w piątek, 12 kwietnia, w obecności Pana Ambasadora Marka Prawdy, przedstawiciela Komisji
Europejskiej w Polsce oraz gości z miast partnerskich
Uniejowa – Alatri (z Włoch) i Mórahalom (z Węgier). Pani Bogna zachęciła zagranicznych gości
i Pana Ambasadora do symbolicznego dokończenia
obrazów, a zatem ostatnim machnięciem pędzla
i wspólnym zdjęciem uroczyście otwarto uniejowski
szlak „Europa przyszłości”.
Pierwsze dwa obrazy zostały umieszczone
na bramie zamkowej. Kolejny zainstalowano
przy zejściu z kładki do Domu Pracy Twórczej –
specjalnie nie podajemy informacji jakie państwo
zostało zilustrowane na trzecim malunku, co tym
samym oznacza zaproszenie do naszej europejskiej
zgadywanki. W sumie, w ramach projektu powstaje
szlak artystyczny, który będzie składał się z 32
obrazów oraz 2 rzeźb rozmieszczonych na terenie
Uniejowa.
– Mało jest samorządów, które tak skorzystały
ze środków unijnych, jak Uniejów – zauważył burmistrz Józef Kaczmarek. – To, co się zadziało
w Uniejowie, to tak naprawdę w 80 procentach są
unijne środki, które zmieniły nie tylko uzdrowisko,
ale też naszą infrastrukturę, drogi i szkoły. Dlatego
postanowiliśmy to 15-lecie w spo-sób szczególny
obchodzić, bo uważam, że to jest nasze zobowiązanie
w stosunku do tych, którzy wprowadzili nas do Unii
Europejskiej.
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Szina Sarnecka

XVII POW WOW –

Festiwal Muzyki i Tańca
Indian Ameryki Północnej
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Na indiańskie Święto do Uniejowa przybyli tancerze z: Polski,
Czech, Niemiec, Szwecji, Norwegii, Szkocji oraz Słowacji. Śmiało możemy
powiedzieć, że nasze Pow Wow zaczyna mieć rangę międzynarodową,
co nas niezmiernie cieszy, bo dzięki temu wiemy, że to co robimy jest
doceniane nie tylko w Polsce, ale także w Europie.
Podczas Pow Wow odbył się bardzo spektakularny, odwołujący
się do 500-letniej tradycji Azteków, taniec chichimec. Tancerze dali
półgodzinny pokaz i do wspólnego tańca zaprosili także publiczność.
Święto Pow Wow to przede wszystkim konkursy tańców i muzyka
na żywo. Odbyło się wiele konkurencji tanecznych oraz pokazów, m.in.:
Men’s Fancy Feather, Men’s Northern Traditional, Women’s Northern
Traditional, Women’s Fancy Shawl, Jingle Dress, Grass Dance itd. Miłym

arch. UM Uniejów

XVII Pow Wow w Uniejowie już za nami. Było widowiskowo,
energetycznie, a jednocześnie rodzinnie. Nie sposób wyrazić słowami wszystkich emocji, które pojawiły się podczas tej imprezy. Jesteśmy bardzo podbudowani tegoroczną frekwencją zarówno tancerzy
i tancerek, jak i widzów. Trybuny „pękały w szwach”, a na arenie tańca
podczas otwarcia pojawiło się około 100 osób w strojach. W Grand Entry
uczestniczył także Burmistrz Uniejowa, który przekazał w oficjalnej części
imprezy medal „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Uniejów” Indianinowi
Robertowi Soto, oraz Ksiądz Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz. Robert
Soto pojawił się na uniejowskim Pow Wow i bardzo pokochał to miejsce
oraz naszą rodzinę. To dzięki niemu kawałek Uniejowa zawędrował do
dalekiego Teksasu w przywoływanych przez niego wspomnieniach.

zaskoczeniem była spora grupa młodzieży
i wiele konkursów w kategoriach juniorskich. Dużym zainteresowaniem cieszyły
się tańce międzyplemienne, do których
przyłą-czyła się widownia. Zagrali dla nas
Furstenwalde – kapela z Niemiec, jako
Host Drum oraz dwie kapele z Polski Makha Sapa i Star Horse. Cieszymy się także,
że po raz kolejny przybył do Uniejowa
nasz przyjaciel Amancio Chiari, który jest
malarzem. Amancio pochodzi z plemienia
Kuna. Było pięknie, kolorowo, rodzinnie
i bardzo interesująco.
Po raz kolejny odbył się także Bieg na
Rzecz Ziemi z Gostkowa do Uniejowa.
Chcielibyśmy podziękować wszystkim wspierającym imprezę w Uniejowie,
a przede wszystkim Spółce PGK „Termy
Uniejów”, Urzędowi Miasta Uniejów oraz
wszystkim tym, którzy przyczynili się do
uświetnienia tej imprezy.
Już nie możemy doczekać się kolejnego Pow Wow, a tymczasem zapraszamy
do Uniejowa 10 i 11 sierpnia na Święto
Alei im. Sat Okha.
Dziękujemy! Szina Sarnecka
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Smakowite podróże po Uniejowie
po raz szósty

Kraina smakołyków - tak można nazwać Uniejów i jego kwietniową, szóstą już edycję Festiwalu Smaków,
która po raz kolejny zaskoczyła nas ogromną, różnorodną paletą wiosennych barw i aromatów. To tutaj,
w Uniejowie, mieliśmy okazję po raz kolejny odkrywać nowe doznania smakowe i podziwiać umiejętności
gastronomiczne mistrzów kuchni. Tym razem w roli głównej wystąpili: tradycyjny ziemniak i jabłko od
regionalnych dostawców.
Uniejowski Festiwal Smaków z roku na rok
przyciąga do lokalnych restauracji coraz większą
rzeszę degustatorów, spragnionych nowych smaków
i aromatów. Wydarzenie to zostało poprzedzone
kulinarnymi warsztatami, których uczestnikami
byli nie tylko mieszkańcy Uniejowa, ale także
przedstawiciele samorządów zaprzyjaźnionych gmin
oraz powiatów, w tym również z miast partnerskich
z Włoch i Węgier. Natomiast Właściwa przygoda
degustacyjna rozpoczęła się w sobotę (13 kwietnia)
o godzinie 12, a zakończyła w niedzielę (14 kwietnia)
o godzinie 18.

- Jestem pod ogromnym wrażeniem promocji
Uniejowa nie tylko od strony kulinarnej. Przyjeżdżając
tutaj pierwszy raz zobaczyłam niezwykle dynamiczny
rozwój stosunkowo małej gminy. Jeśli chodzi o Festiwal
Smaków muszę powiedzieć, że sam pomysł, sama idea
to coś fantastycznego. Tego jeszcze u nas w powiecie nie
ma - oznajmiła Barbara Pilawa - Kraus, Wicestarosta
Powiatu Łańcuckiego.

- Festiwal Smaków to świetny pomysł promocyjny, ponieważ kulinaria to jeden z najciekawszych
i najprzyjemniejszych atrybutów dla turystów, ale też
świetna promocja Uniejowa i lokalnej przedsiębiorczości.
Tego rodzaju działanie to świadoma polityka miasta
i burmistrza. Podobnie mamy w Wejherowie, gdzie
gospodarzowi zależy na tym, żeby stworzyć warunki
dla restauratorów i umiejętnie promować miasto, aby
turyści powrócili. Tutaj w Uniejowie naprawdę można
wypocząć - mówi Jacek Thiel, Wicestarosta Powiatu
Wejherowskiego.

Zwycięzcami VI edycji Uniejowskiego Festiwalu Smaków zostały w ocenie Jury, w kategorii danie
główne, restauracje:

W tegorocznym wydarzeniu wzięło udział aż
14 uniejowskich restauracji. Każda z nich zaskoczyła
jury swoją kreatywnością i umiejętnym doborem
składników. Goście odwiedzający restauracje mieli
okazję spróbować zarówno dań wytrawnych (tj.
puree z uniejowskich ziemniaków z chipsem z bekonu,
faszerowany ziemniak z ogniska, kugel ziemniaczany
czy też kartacze, które przypomniały nam smakiem
dawną tradycję kulinarną), jak również deserów:
jabłko z uniejowskim miodem w cieście, sambuk
z uniejowskich jabłek, kompresowane jabłko, czy też
terrina jabłkowa. Było naprawdę przepysznie!

1. Gościniec „Nad Wartą” za danie „Uniejowski
ziemniak w mundurku”
2. Restauracja LaRegina w Hotelu Uniejów****
ecoActive&Spa za danie „Kugel ziemniaczany”
3. Restauracja Parkowa w Uzdrowisku Uniejów
Park za danie „Duet doskonały”
W kategorii deser komisja wytypowała
następujących zwycięzców:
1. Restauracja LaRegina w Hotelu Uniejów****
ecoActive&Spa za „Kompresowane jabłko”
2. Restauracja Kasztelańska w Hotelu & Spa****
Kasztel Uniejów za „Sambuk z uniejowskich
jabłek”
3. Restauracja Zorbas za „Nadwarciański przysmak jabłkowy”

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

Głosami Degustatorów w kategorii
danie główne zwyciężyła Restauracja
Herbowa na Zamku, drugie miejsce zajął
Gościniec „Nad Wartą”, a trzecie Restauracja LaRegina w Hotelu Uniejów****
ecoActive&Spa.
Wśród deserów pierwsze miejsce
zajęła Restauracja LaRegina w Hotelu Uniejów**** ecoActive&Spa, na drugim miejscu
znalazła się Restauracja Herbowa na Zamku,
trzecie miejsce zajęła Karczma w Zagrodzie
Młynarskiej.
Zwycięskie restauracje otrzymały
tytuł „Najbardziej Smakowitego Miejsca w
Uniejowie” oraz specjalne odznaczenie, czyli
tablicę „Lilia Smakosza” w danej kategorii.
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7. Pizzeria Pico Bello: danie główne: „Ziemniak
po uniejowsku”, deser: „Płonące naleśniki z jabłkiem”
8. Restauracja Herbowa: danie główne: „Rycerskie
doznanie”, deser: „Legendarna pokusa”
9. Restauracja Wabik: danie główne: „Placki ziemniaczane z sosem grzybowym”, deser: „Szarlotka na
ciepło”
10. Restauracja Zorbas: danie główne: „Pierś w borowikach”, deser: „Nadwarciański przysmak jabłkowy”
11. Gospoda pod Brzozami: danie główne: „Gołąbek
ziemniaczany z sosem pomidorowym i chipsem
z bekonu”
12. Klub Nautilus w Termach Uniejów: danie główne:
„Zapiekanka ziemniaczana”
13. Pizzeria – Restauracja Twister: danie główne: „Kartacz termalny”

W VI edycji Uniejowskiego Festiwalu
Smaków wzięli udział:

14. Restauracja Parkowa w Uzdrowisku Uniejów Park:
danie główne: „Duet doskonały”

1. Gościniec „Nad Wartą”: danie
główne: „Uniejowski ziemniak w
mundurku”, deser: „Szarlotka z nadwarciańskich sadów”

Gratulujemy zwycięstwa i zdobycia „Lilii Smakosza”,
zaś wszystkim restauratorom gratulujemy przygotowania
smakowitych potraw.

2. Hotel Uniejów **** ecoActive&Spa
– Restauracja LaRegina: danie
główne: „Kugel ziemniaczany”, deser: „Kompresowane jabłko”

Relację z wręczenia nagród zwycięzcom „Lilii
Smakosza” zamieścimy w kolejnym wydaniu „Uniejowskich
Stron”.

3. Hotel & Spa**** Kasztel Uniejów
- Restauracja Kasztelańska: danie
główne: „Puree z uniejowskich
ziemniaków z chipsem z bekonu”,
deser: „Sambuk z uniejowskich
jabłek”
4. Hotel*** Browar Wiatr: danie
główne: „Faszerowany ziemniak
z ogniska”, deser: „Terrina jabłkowa”

6. Pierogarnia pod 30-ką: danie
główne: „Placuszki od Rejenta
z Uniejowa”, deser: „Nadwarciańskie
krążki”

arch. UM Uniejów

5. Karczma w Zagrodzie Młynarskiej:
danie główne: „Kartacze z Zagrody”,
deser: „Jabłko z uniejowskim miodem w cieście”

Jury ocenia dania w jednej z festiwalowych restauracji

>>>
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Jacek Świątczak

I miejsce drużyny z Brzezin
w Turnieju Halowej Piłki Nożnej
24 lutego 2019 r. sześć zespołów z terenu gminy Uniejów wzięło udział w Gminnym Strażackim
Turnieju Halowej Piłki Nożnej w hali sportowej
przy Szkole Podstawowej w Uniejowie. Po zaciętej
rywalizacji zwycięzcami turnieju została drużyna
z Brzezin, w składzie: Piotr Matusiak, Damian
Matusiak, Bartosz Czyżo, Mateusz Piłatowski, Tomasz Piłatowski, Robert Grubski, Sebastian Stasiak,
Adrian Pacholczyk, Dawid Piłatowski, Krystian
Grubski. Zaraz za nimi na podium upla-sowała się:
drużyna z Ostrowska i Uniejów I. Kolejne miejsca
zajęli: Wilamów, Rożniatów, Uniejów II. Gratulujemy!
Najlepszym strzelcem turnieju został Krystian
Świątczak (Uniejów I) z 10 strzelonymi bramkami,

z kolei najlepszym bramkarzem Michał Andrzejewski (Ostrowsko).
Turniej poprowadziłDyrektorSzkołyPodstawowej
w Uniejowie – Pan Piotr Kozłowski, natomiast nagrody
wręczyli: Prezes Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP
w Uniejowie – Pan Krzysztof Janiak oraz Członkowie
Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
ZOSP RP w Uniejowie – Pan Wiesław Pawłowski
i Pan Marian Nita.
Organizatorami turnieju byli: Urząd Miasta w Uniejowie, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP
w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów” Spółka z o.o.
w Uniejowie, Szkoła Podstawowa w Uniejowie.

Szymon Bugajak

Kalejdoskop sportowy Szkoły
Podstawowej w Uniejowie
Ostatnie tygodnie przyniosły kolejne sukcesy sportowe uczniów reprezentujących Szkołę
Podstawową w Uniejowie na arenach sportowych powiatu poddębickiego.

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

Siatkarki
Bardzo dobrze zaprezentowały się dziewczęta
podczas Zawodów Powiatowych w Piłce Siatkowej.
Na ich grę można było patrzeć z przyjemnością. Dobra
zagrywka, skuteczny odbiór, kombinacyjna gra w ataku
sprawiały, że dziewczęta grały z uśmiechem na ustach.
Prawie wszystko im wychodziło. Nie dziwi więc fakt,
że przy takiej grze przeciwniczki były bez szans. Było
lekko, łatwo i przyjemnie. Mistrzyniami Powiatu zostały:
Katarzyna Górka, Zofia Grzelak, Nadia Ircha, Julia
Kaczorowska, Martyna Kaźmierczak, Alicja Kotarska,
Julia Kotarska, Weronika Kujawa, Maja Matusiak,
Aleksandra Michalska, Marta Pełka, Oliwia Pietrzak.
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Mini koszykówka
Nie było silnych na dziewczęta z klas szóstych
Szkoły Podstawowej w Uniejowie podczas Zawodów
Powiatowych w Mini Koszykówce. To nic, że przeciwniczki były
wyższe, że posiadały zdecydowanie
lepsze warunki fizyczne. Predyspozycje koszykarskie,
wyszkolenie techniczne i wola walki były po stronie
naszych dziewcząt. Po ostatnim gwizdku sędziego
z tytułu najlepszych w powiecie poddębickim mogły
cieszyć się: Zuzanna Antoniak, Amelia Bartosik, Natalia
Cnotalska, Aleksandra Górczyńska, Martyna Grzelak,
Marta Jeżewska, Klaudia Józefowicz, Maria Plak, Joanna
Przytuła, Klaudia Sibińska, Aleksandra Suleja, Aleksandra
Szafarz, Wiktoria Wypiorczyk.
Michalina Wappa i Damian Tarcz Mistrzami Powiatu w Tenisie Stołowym
Tegoroczne indywidualne Zawody Powiatowe w Tenisie Stołowym cieszyły się wyjątkową popularnością.
Wystartowało w nich prawie 80-ciu uczestników, zadając
nieco kłam teorii, że tenis stołowy przeżywa kryzys
popularności. W zawodach doskonale zaprezentowali
się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie.
Szczególnie widać to było podczas rywalizacji dziewcząt,
w której to uczennice zajęły trzy pierwsze miejsca.
Mistrzynią Powiatu została Michalina Wappa,
z drugiego miejsca mogła cieszyć się Maja Wappa,
a trzecie miejsce wywalczyła Maria Plak. Wśród
chłopców bezkonkurencyjny okazał się Damian Tarcz.
Damian to swego rodzaju rekordzista powiatowy. Po
raz czwarty z rzędu w swojej karierze szkolnej wywalczył tytuł mistrzowski i od czterech lat dzierży miano
niepokonanego tenisisty w powiecie poddębickim
podczas zawodów Szkolnego Związku Sportowego.

arch. SP Uniejów

1001 Gra
Zawody w 1001 grze to zestaw gier i zabaw
w formie wyścigów dla uczniów od pierwszej do czwartej klasy. Nic dziwnego więc, że podczas rywalizacji
emocje sięgają zenitu, a doping ze strony startujących
dla własnej drużyny jest ogromny. Ale nie może być
inaczej, skoro w tych zawodach występują najmłodsi
uczniowie szkół podstawowych.
Podobnie jak w latach poprzednich, berło pierwszeństwa w zawodach powiatowych przypadło uczniom
z Uniejowa, którzy wywalczyli Mistrzostwo Powiatu
Poddębickiego. Szkołę reprezentowali: Jakub Bartosik,
Nina Bartosik, Gracjan Bukowski, Antoni Dzieran, Kinga
Jałkiewicz, Wojciech Jarek, Brajan Jończyk, Malwina
Kaźmierczak, Szymon Kęcel, Oliwia Kwiatkowska, Igor
Marosik, Zuzanna Pacholczyk, Jeremi Pamfil, Maja
Perkowska, Martyna Pieńkowska, Adrian Polipowski,
Błażej Rybak, Borys Skrzak, Natalia Stachowiak,
Wojciech Tomczyk, Julia Toporowicz, Natalia Warych.
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Zwyciężczynie w Mini Koszykówce
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Agnieszka Owczarek

Bieg „Tropem Wilczym” biegiem gorących serc
Blisko 50-ciu uczestników wystartowało w Biegu „Tropem Wilczym - Biegu Pamięci Żołnierzy
Wyklętych”, zorganizowanym 3 marca 2019 roku w Uniejowie. Jego uczestnicy poprzez udział mieli
również okazję, by pomóc chorej, 12-letniej Martynce Bednarek.

arch. UM Uniejów

Dziewczynka jest podopieczną Fundacji Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”.
Dzięki akcji PKO „Biegajmy razem”, Fundacja
PKO Banku Polskiego przekaże 10 tysięcy złotych
na wsparcie leczenia i rehabilitacji dziewczynki.
Wystarczyło, aby zawodnicy przyczepili na koszulkę
identyfikator akcji kartkę z napisem „Biegnę dla
Martyny”, a Fundacja PKO Banku Polskiego przeliczy
ich zaangażowanie na darowiznę, która następnie
zostanie przekazana na konto organizacji, w której
dziewczynka jest podopieczną.

arch. UM Uniejów

Uniejowską edycję Biegu „Tropem Wilczym
– Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, która
wystartowała spod Zagrody Młynarskiej, zorganizował Klub Biegacza „Geotermia Uniejów”. Wzięło
w niej udział 48 osób.
Tradycyjnie, imprezę rozpoczął bieg na
nieprzypadkowym dystansie 1963 metrów. Właśnie
w 1963 roku zginął ostatni żołnierz polskiego
podziemia antysowieckiego i antykomunistycznego
- Józef Franczak, pseudonim Lalek. Uczestnicy
biegu oddali w ten sposób hołd skazanym przez
władze komunistyczne na zapomnienie Żołnierzom
Wyklętym, których święto obchodziliśmy 1 marca.
Poza dystansem tradycyjnym, można było pobiec
jeszcze w drugim dystansie na 10 km (do wyboru).
Bieg organizowany przez uniejowski klub i Fundację
Wolność i Demokracja miał charakter towarzyski – nie
mierzono czasu i nie przyznawano nagród. Uczestnicy
otrzymali okolicznościowy medal i koszulkę, jednak
wszyscy razem i każdy z osobna poprzez swoje
uczestnictwo przyczynili się, aby jedna osoba została
szczególnie wyróżniona. To 12- letnia Martynka
Bednarek, która jest dzieckiem autystycznym.
Do komunikacji z otoczeniem niezbędny jest jej
specjalistyczny sprzęt oraz współpraca z logopedami.

Pomysłodawcą akcji, dzięki której udało się już
pomóc innym dzieciom z gminy Uniejów, jest Dyrektor
Oddziału 1 PKO Banku Polskiego w Uniejowie Jarosław Klonowski.
W związku z tym szczytnym celem w biegu wzięła
udział nie tylko rodzina Martynki, ale również znajomi
i przyjaciele.
Po biegu na wszystkich zawodników czekało
ognisko, kiełbaski i napoje przygotowane w Zagrodzie
Młynarskiej.
Liczne uczestnictwo w biegu pokazało po raz
kolejny, że w Uniejowie nie brakuje ludzi o gorących
sercach, osób, które nie potrafią obojętnie przejść
obok nieszczęścia ludzkiego i które chętnie włączają
się we wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, jeśli w ten
sposób mogą pomóc.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Maciej Bartosiak

Reprezentacja Polski trenowała w Uniejowie
Przez tydzień (17-24 marca) mogliśmy podpatrywać trenujących już po raz trzeci w Uniejowie
piłkarzy, których Jacek Magiera wytypował do
reprezentacji Polski na przyszłoroczne Mistrzostwa
Świata U-20. Otwarte dla kibiców treningi miały
miejsce w godzinach popołudniowych. Poprzednie
zgrupowania odbyły się we wrześniu i październiku
2018 r.
Mistrzostwa Świata U-20 w Piłce Nożnej odbędą
się w Polsce w dniach od 23 maja do 15 czerwca.

Rywalami naszej reprezentacji w grupie są drużyny:
Kolumbii, Tahiti oraz Senegalu.
Z inicjatywy Burmistrza Uniejowa został umieszczony 50-metrowy baner na jednej ze ścian
Kompleksu Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza
Smolarka, na którym trenowali podopieczni Jacka
Magiery, dając w ten sposób do zrozumienia, że
miasto kibicuje reprezentacji.
Trzymamy kciuki i życzymy piłkarzom powodzenia
podczas tegorocznych Mistrzostw Świata.
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Mirosław Madajski

Młode Termy rozpoczęły wiosenne
rozgrywki ligowe ŁZPN
Po długiej, zimowej przerwie wracają rozgrywki ligowe dla najmłodszych piłkarzy.
Do cotygodniowych gier, organizowanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej pod nazwą
TERMY Uniejów, przystąpiły trzy uniejowskie reprezentacje. Wiosenne granie młodzi
zawodnicy Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka rozpoczęli z dużym animuszem.
Drużyny grają bardzo dobrze i punktują z mocnymi rywalami. Porażki nie martwią, bo są
po bardzo dobrej i pełnej dramaturgii grze.

Wiosenne wyniki oraz składy:
Rocznik 2005/2006 – Trampkarz (C2 gr. II)
Termy Uniejów – Malina Piątek 2:2 (6 kwietnia)
Termy Uniejów – PSV Łódź 2:3 (13 kwietnia)
Skład: Bartłomiej Adamczyk, Patryk Bugajak, Adam
Graczyk, Krystian Grubski, Dominik Janowski, Bartosz
Kąpielski, Dominik Kolasa, Adrian Kozłowski, Witold
Leśniewski, Gracjan Madajski, Borys Wincenciak,
Mateusz Skrzynecki, Patryk Skiera, Dmytro Shvets,
Łukasz Pietrzak, Bartosz Łuczak, Tobiasz Gdański,
Hubert Józefowicz. Trenerzy: Tomasz Bartosik i Piotr
Masiera.

rch. UAF im. Ebiego Smolarka

Uniejowską Akademią Futbolu Ebiego
Smolarka opiekuje się Uniejowskie Stowarzyszenie
Aktywni. Pracę akademii wspierają Józef Kaczmarek
– Burmistrz Uniejowa, Marcin Pamfil – prezes PGK
Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie, a także firma
K-FLEX Polska Sp. z o.o., sklep sportowy OLIMPIKO
oraz klub M-GLKS Termy Uniejów – Ostrowsko.
Koordynatorem akademii jest Piotr Kozłowski.
Poczynania młodych uniejowskich piłkarzy
można śledzić na stronie ŁZPN – zakładka: młodzież
oraz na profilu na facebooku Uniejowskiego
Stowarzyszenia Aktywni.

Zwycięski rocznik 2005-2006 podczas Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach

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

Rocznik 2007/2008 – Młodzik (D2 gr. IV)
KS Kutno – Termy Uniejów 0:2 (6 kwietnia)
Termy Uniejów – Róża Kutno 1:3 (14 kwietnia)
Skład: Filip Kaźmierczak, Antoni Stępień, Kacper
Dzieran, Błażej Nita, Miłosz Trzuskowski, Filip Misiak,
Konrad Tomczyk, Wiktor Gawlak, Błażej Jędrzejczak,
Igor Rybak, Tobiasz Kozłowski. Trenerzy: Piotr
Kozłowski i Kamil Zych.
Rocznik 2009/2010 – Orlik (E2 gr. VIII)
Górnik Łęczyca – Termy Uniejów 4:2 (7 kwietnia)
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Termy Uniejów – Sokół Aleksandrów II 9:3 (14
kwietnia)
Skład: Maciej Olejnik, Bartosz Milczarek, Weronika
Szypowska, Szymon Szypowski, Jakub Bartosik, Tymon
Jesiołowski, Dominik Patora, Błażej Rybak, Gracjan
Bukowski, Szymon Kęcel, Szymon Rakowski, Witold
Woźniak, Zuzanna Kozłowska, Agnieszka Kozłowska,
Wojciech Tomczyk, Kamil Głowacki, Kacper Pizulski,
Mateusz Kowal.
Trenerzy: Kamil Zych i Piotr Woźniak.

Jacek Świątczak

„Młodzież zapobiega pożarom”
Za zajęcie premiowanych miejsc młodzież
otrzymała nagrody: maskotki strażackie, pamiątkowe
dyplomy, kubki, statuetki, kalendarze, gadżety odblaskowe oraz bilety wstępu na baseny termalne w Uniejowie.
Nagrody wręczyli: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach - dh Tadeusz
Chmielewski, Prezes Zarządu Oddziału M-G ZOSP
RP w Uniejowie - dh Krzysztof Janiak oraz Członek
Prezydium Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP w Uniejowie - dh Wiesław Pawłowski.
Organizatorami turnieju byli: Urząd Miasta w Uniejowie, Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów” Spółka
z o.o. w Uniejowie oraz Jednostka OSP w Uniejowie.

arch. A. Sobczak

Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”
zorganizowano 9 marca 2019 r. w sali OSP Uniejów.
W eliminacjach wzięło udział 16 uczestników,
w tym: w grupie I (uczniowie klas I-VI szkół
podstawowych) – 5 osób, w grupie II (uczniowie klas
VII-VIII szkół podstawowych oraz gimnazjum) – 8 osób,
w grupie III (uczniowie szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych) – 3 osoby.
W grupie I najlepsi byli: I miejsce – Karolina
Ludwicka (Szkoła Podstawowa w Wilamowie) – 22
pkt., II miejsce – Kacper Wróbel (Szkoła Podstawowa
w Wilamowie) – 21 pkt., III miejsce – Kacper Dobiecki
(Szkoła Podstawowa w Uniejowie) – 20 pkt..
W grupie II najlepsi okazali się: I miejsce – Amelia
Józefowicz (Szkoła Podstawowa w Wilamowie) – 17
pkt., II miejsce – Michał Pajor (Szkoła Podstawowa
w Wilamowie) – 16 pkt., III miejsce – Justyna Rosiak
(Szkoła Podstawowa w Wilamowie) – 14 pkt.
W grupie III zwyciężyli: I miejsce – Tomasz
Krysztofiak (Ochotnicza Straż Pożarna w Uniejowie)
– 12 pkt., II miejsce – Bartosz Miśkiewicz (Ochotnicza
Straż Pożarna w Uniejowie) – 8 pkt., III – Jakub Dudziński (Ochotnicza Straż Pożarna w Uniejowie) – 5
pkt.
Zdobywcy I miejsc w poszczególnych kategoriach: Karolina Ludwicka, Amelia Józefowicz i Tomasz Krysztofiak zakwalifikowali się do Eliminacji
Powiatowych OTWP.

>>>
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Kombajn Szczerców zwycięzcą Turnieju
im. Zbigniewa Dominiaka
Organizatorami turnieju byli: Urząd Miasta
w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów”, Szkoła
Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 roku
w Uniejowie, M-GOK Uniejów.
				
M-GOK Uniejów

A. Sobczak

2 marca 2019 roku w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Uniejowie zorganizowano już po raz
dziesiąty Halowy Turniej Piłki Siatkowej im. Zbigniewa
Dominiaka. Turniej otworzył tradycyjnie Pan Jacek
Dominiak, brat Zbigniewa - miłośnika i propagatora
siatkówki.
W wiosennej edycji turnieju wzięły udział
cztery drużyny (taka mała ilość drużyn wiązała się
z tym, iż większość z nich w tym czasie brała udział
w innych zawodach, m.in w Zawodach Grand Prix
Polski Karkonosze Cup 2019), które rozegrały mecze
systemem „każdy z każdym”. Po emocjonujących
meczach I miejsce wywalczyła drużyna Kombajn
Szczerców, II miejsce - M Finanse Łódź, III miejsce Victoria Zadzim i IV miejsce - Nadir Poddębice.

Wojciech Kaca

Mistrzostwa Polski w Uniejowie
dopingującą grupę kibiców. Przewidziane są także
imprezy towarzyszące. Oficjalnym organizatorem jest
Klub Biegacza „Geotermia Uniejów” i tam prosimy
kierować zgłoszenia.
Panowie, trening czyni mistrza, a zatem ostrożnie
rozpocznijmy nasze przygotowania do startów,
dbajmy o nasze Panie! Być może w przyszłości
zgłosimy Rekord Guinnessa w tej dziedzinie.

arch. Organizator „Eukonkanto” w Sonkajärvi

Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Polski w konkurencji „Noszenia Żon” odbędą się 8 czerwca (sobota)
2019 r. w Uniejowie.
Po podpisaniu porozumienia w październiku
2018 r. pomiędzy miastami partnerskimi Uniejów
i Sonkajärvi z Finlandii otrzymaliśmy zgodę na
wykorzystanie „Copyright” do zorganizowania
zawodów „Noszenia Żon” w Uniejowie. Ponieważ
konkurencja ta w Finlandii została zgłoszona i zastrzeżona ponad 20 lat temu, dlatego też oficjalna
procedura organizacji zawodów wraz z nazwą była
uzasadniona.
Na otwartym dystansie o długości 253,5 m
ustawione zostaną trzy przeszkody, które startujące
pary muszą pokonać. Zawody wygrywa para, która
w najlepszym czasie przebiegnie dystans konkurencji.
Technika noszenia żony – partnerki jest dowolna,
natomiast minimalna waga pań to 50 kg. Jeżeli
uczestniczka waży mniej, to wówczas zawodnik
– partner zostanie dociążony wyrównującym
ciężarkiem.
Przewidziane są nagrody za pierwsze trzy miejsca
oraz za najbardziej dowcipne kostiumy i najlepiej

Marta Kozanecka i Artur Świstek reprezentowali Uniejów podczas
Mistrzostw Świata w „Noszeniu Żon” w 2018 roku w Sonkajärvi w
Finlandii

>>>
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów
Nie jest możliwe, by opisać wszystkie gospodarstwa rolne specjalizujące się w różnego rodzaju produkcji roślinnej, hodowli itp. Są to specyficzne rodzinne zakłady
pracy. Dwukrotnie (w 2001 i 2016 roku) na łamach naszego pisma prezentowaliśmy
hodowców bydła. Tym razem chcemy przedstawić kolejnego dużego producenta
mleka...

Gospodarstwo Rolne

Macieja Warycha
arch. R. Troczyński

z Orzeszkowa

Maciej Warych z ciągnikiem Valtra

Prezentując poprzednich hodowców bydła mlecznego nie przedstawiliśmy ogólniejszej
charakterystyki tego zagadnienia. Ciekawa jest
bowiem lektura licznych, obszernych publikacji
oraz informacji internetowych dotyczących bydła.
Uczynimy to w miarę skondensowany sposób…
Bydło domowe należy do rodziny pustorożców Boridae, zalicza się do gatunku Bos Taurus.
Za dzikiego protoplastę tego gatunku w Europie
uznaje się tura. Okres udomowienia bydła przypada
na erę neolitu (około 6-8 tys. lat p.n.e.). W okresie
tysięcy lat hodowli wykształciło się wiele ras
dostosowanych do lokalnych, często specyficznych
warunków i przystosowanych do różnych sposobów
użytkowania.
Obecnie z prowadzonej przez Organizację
Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa
(FAO) ewidencji ras bydła, wynika, że zidentyfikowano
około 1500 ras. Szerzej znanych jest jednak około
300, a ponadlokalne znaczenie gospodarcze ma
kilkadziesiąt spośród nich.
W przeszłości bydło było wykorzystywane
jako siła pociągowa. Obecnie hodowane jest
dla produkcji mleka i mięsa, a w zależności od

dominującego kierunku użytkowania można podzielić
je na następujące typy użytkowe: mleczny, mięsny,
kombinowany (mleczno-mięsny).
Polskie rasy bydła mlecznego, to: czarnobiała (hodowana jest na terenie całego kraju,
sprowadzono ją do Polski w średniowieczu z Fryzji
Zachodniej); czerwono-biała (przez długie wieki
była dominująca na terenie Europy Zachodniej, do
Polski dotarła przed II wojną światową na tereny
Opolszczyzny i Dolnego Śląska, obecnie bydło to
hodowane jest w południowo-zachodniej części
kraju, ale też w województwie małopolskim i śląskim);
polska czerwona (jest jedyną rodzimą rasą bydła,
która od wielu wieków występuje na terenie Polski);
simentalska (jest szwajcarską rasą bydła mlecznomięsnego, wyhodowana została w średniowieczu
w dolinach rzek Simme i Saane z bydła miejscowego,
w Polsce występuje głównie w rejonie Sanoka,
Ustrzyk Dolnych, Leska i Brzozowa).
Z licznych ras bydła mlecznego na świecie
wyróżnia się następujące:
- holsztyńska (holsztyńsko-fryzyjska) - wywodzi się
od bydła hodowanego w Holandii: zachodniej Fryzji
i północnej Holandii. Obecnie ta rasa jest hodowana

>>>
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- Chołmogorska hodowana jest w Rosji,
- Jarosławska hodowana jest na Ukrainie i w Rosji,
- Kostromska hodowana jest w Rosji, ma zasięg
wyłącznie krajowy,

arch. R. Troczyński

- Kriolska wywodzi się od bydła importowanego
z Hiszpanii i Portugalii do Ameryki Południowej
przed 3-4 wiekami. Hodowana obecnie w czystości
rasy głównie w Argentynie.

w: USA, Kanadzie, Izraelu oraz na kontynencie
afrykańskim. Około roku 1970 bydło tej rasy zostało
zakupione do krajów środkowej i wschodniej Europy,
również do Polski,
- Jersey wyhodowana została na wyspie Jersey pod
koniec XVIII w. W latach 1963-1965 zakupiono do
Polski i populacja tej rasy wynosi teraz ok. 2 tys.
sztuk. Obecnie największą populację rasy Jersey
posiadają USA i Dania,
- Guernsey hodowana jest na wyspach: Guernsey,
Alderney i Sark. Obecnie hodowana jest w Wielkiej
Brytanii i w ograniczonej liczbie w USA,
- Ayrshire pochodzi z hrabstwa Ayr (południowowschodnia Szkocja), gdzie była już znana przed
1700 r. Rasa ta w Polsce nie występuje. Poza Wielką
Brytanią hodowana jest w USA, Nowej Zelandii
i w krajach skandynawskich,
- Mleczny Shorthorn - rozpowszechniona i hodowana
w USA,
- Angler pochodzi z półwyspu Angeln w Niemczech.
Wzmianki o niej sięgają XVI w. Poza Niemcami
hodowana jest na Łotwie, Ukrainie i w Estonii,
- Duńska czerwona rozwinęła się w XIX w. w wyniku krzyżowania bydła z wysp duńskich z rasą
angler, z rodzimym bydłem. Rasa ta ma zasięg
międzykontynentalny, hodowana jest w Afryce, Azji
i Europie,

W Polsce hoduje się obecnie dwie podstawowe rasy bydła: czarno-biała (polska holsztyńsko-fryzyjska), która stanowi 95% pogłowia
i czerwono-biała 3,5% pogłowia. Rasa simentalska
stanowi 0,8% populacji krów, a rasa polska czerwona
utrzymywana jest w niewielkiej liczbie w rejonie
zachowawczym. W naszym kraju rozpowszechnione
są rasy bydła o dwukierunkowej użytkowości (typ
kombinowany): mięsno-mlecznej i mleczno-mięsnej.
(Wykorzystano informacje z Rolniczego Magazynu
Elektronicznego/wrzesień 2008/nr 27).
Hodowla bydła, w tym krów mlecznych,
ma ogromne znaczenie w Polsce. Bardzo liczna
jest liczba hodowców bydła i producentów mleka.
Właśnie z myślą o nich utworzona została w
1995 roku Polska Federacja Hodowców Bydła
i Producentów Mleka w Warszawie. W swoich
szeregach zrzesza ponad 11 tysięcy członków
skupionych w związkach regionalnych i rasowych.
Celem Federacji jest reprezentowanie interesów
i obrona praw jej członków, a realizuje swoje cele
między innymi poprzez: prowadzenie oceny wartość
użytkowej bydła mlecznego i mięsno-mlecznego lub
hodowlanej, prowadzenie ksiąg bydła i dokumentacji
hodowlanej, prowadzenie laboratoriów oceny mleka,
publikowanie wyników oceny wartości użytkowej
>>>
lub hodowlanej bydła, organizację wystaw, pokazów
oraz seminariów, prowadzenie działalności doradczej
i szkoleniowej itp. (Wykorzystano informacje ze
strony: www.pfhb.pl/pages/informacje-ogolne).
Pogłowie bydła w ostatnich latach charakteryzowało się tendencją spadkową. Według
danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2012
roku zanotowano 5,7 mln sztuk bydła, w tym 2,4
mln krów mlecznych. W tymże roku ocenie wartości
użytkowej krów (prowadzonej przez PFHBiPM)
poddanych było 656 tys. sztuk. W latach poprzednich
było to znacznie mniej, np. w 2009 roku – 580 tys.
sztuk, przy prawie 2,6 mln sztuk bydła ogółem.

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

W kolejnych latach ogólna liczba sztuk bydła malała
– najmniej w 2015 roku – 2,1 mln sztuk. Pozytywnym
zjawiskiem była natomiast zwiększająca się corocznie
liczba krów mlecznych objętych oceną wartości
użytkowej. Od 2009 do 2018 roku „krzywa rośnie”
– stan na koniec minionego roku to 816 345 krów,
przy ogólnej liczbie 2 214 092 sztuk bydła. W trakcie
12 lat prowadzenia oceny przez PFHBiPM stan krów
ocenianych wzrósł o ponad 50%. Procentowy udział
liczby krów ocenianych w ogólnym pogłowiu krów
wzrasta: 2006 rok – to 19,5%, a 2018 – 37%. W Polsce
najwięcej ocenianych krów jest w województwach:
mazowieckim, podlaskim i wielkopolskim. W Europie
powyżej 90% ocenianych krów jest w: Czechach,
Estonii, Holandii, Norwegii.

To tylko maleńki fragment informacji
z 258-stronicowej publikacji PFHBiPM pt. „Ocena
i hodowla bydła mlecznego” – dane za rok 2018. Po
lekturze tych materiałów spotkałem się z naszym
hodowcą bydła mlecznego – Maciejem Warychem
w jego gospodarstwie rolnym w Orzeszkowie 19.
Okazuje się, że jest to hodowca profesjonalnie
przygotowany. Dziś 37-letni Maciej, po ukończeniu
Szkoły Podstawowej w Wieleninie i Technikum
Rolniczego w Kaczkach Średnich, rozpoczął studia
w Akademii Rolniczej w Poznaniu. Studiował
agronomię, specjalizacja – ogólna uprawa roli. Tytuł
magistra inżyniera rolnictwa uzyskał w 2007 roku.
Tam też poznał swoją przyszłą żonę Weronikę. Na
tym samym wydziale studiowała chemię rolną.
Pochodzi ze Samarzewa k. Słupcy i jako jedynaczka
przejęła aktualnie po rodzicach około 20-hektarowe
gospodarstwo rolne.
Z pewnością rodzice Weroniki chcieliby, aby
tam kontynuowała rodzinne gospodarstwo. Wybrała
Orzeszków. Od 10 lat są małżeństwem, mają 2 córki
– 8-letnią Aleksandrę i 5-letnią Adriannę. Są teraz
trójpokoleniową rodziną. Mieszkają z rodzicami
Macieja – Henryką i Andrzejem Warychami. Pan
Andrzej (były Przewodniczący Rady Miejskiej
w Uniejowie) przejął gospodarstwo po swoich
rodzicach. W latach 70-tych ub. wieku miał ok. 20
ha gruntów. Jako wielki miłośnik krów w latach 80tych wybudował oborę na 42 sztuki bydła, głównie
mlecznego. W 1985 roku kupił 10 krów objętych
oceną użytkowości mlecznej. Ale gdy początek lat
90-tych był krytyczny dla mleka, pogłowie bydła
zmniejszyło się do 8 krów. Lepsza koniunktura
rozpoczęła się od 1994 roku. Rynek mleka poprawił
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się i rodzice Macieja stopniowo zwiększali hodowlę
dochodząc w 2000 roku do ok. 40 sztuk krów
mlecznych.
Z czwórki synów Henryki i Andrzeja Warychów najmłodszy Maciej kontynuuje rodzinne
gospodarstwo. W 2005 roku kupił pierwsze 3 ha
swoich gruntów ornych i wydzierżawił 9. Pozwoliło
mu to w tymże roku na pozyskanie z funduszy
unijnych pierwszej pomocy dla młodych rolników
(przydały się studia podyplomowe na AR w Poznaniu
dotyczące pozyskiwania tych funduszy). Pięć lat
później powiększył gospodarstwo o kolejne 20 ha. W
2012 roku rodzice przekazali mu swoje 25-hektarowe
gospodarstwo wraz z bydłem mlecznym.
W 2013 roku skorzystał z funduszu na
modernizację gospodarstw rolnych. Zakupił dwa
ciągniki rolnicze Valtra (15 KM i 90 KM) wraz
z Turem oraz kosiarką dyskową. Od tego czasu
w gospodarstwie pracują (oprócz w/w): kombajn
zbożowy, sieczkarnia do kukurydzy, prasoowijarka
oraz pozostały podstawowy sprzęt uprawowy.
Przekazane przez rodziców stado krów
objęte było kontrolą użytkowości mlecznej przez
PFHBiPM, a obora podlegała ocenie nieprzerwanie
od lat osiemdziesiątych. Obecnie w stadzie
znajdują się 43 krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej.
Utrzymywane jest w oborze uwięziowej. Obora taka
podzielona jest na stanowiska, do których krowy są
przywiązane. Ten typ utrzymania zapewnia krowie
stały dostęp do wody, paszy i umożliwia swobodne
wstawanie i kładzenie się na legowisku. Przed
stanowiskiem znajduje się korytarz paszowy, a za
nim korytarz gnojowy, oczyszczany mechanicznie.
Żywienie ma ogromny wpływ na ilość
i jakość pozyskiwanego mleka. Pasze własne to
kiszonki z kukurydzy i sianokiszonki (objętościowe)
oraz zboże śrutowane. Do tego dokupowana soja,
rzepak i dodatki mineralne wraz ze śrutą stanowią
paszę treściwą. Karma zadawana jest mechanicznie.
Na potrzeby pasz własnych na 70. hektarach
powierzchni gospodarstwa w bieżącym roku jest: 20
ha traw na gruntach ornych, 5 ha trwałych użytków
zielonych, 15 ha kukurydzy, 3 ha buraków cukrowych
i 27 ha zbóż (w tym: 5 ha pszenicy, 15 ha pszenżyta,
2 ha żyta, 5 ha jęczmienia).
Krowy, będące ciągle na uwięzi, mają
zapewnioną bieżącą wodę z poideł. Mają duży zakres
tolerancji na warunki termiczne (-10 do +25° C) - zimą
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wytwarzają własne ciepło, latem oborę schładza się
otwartymi oknami. Zastosowana jest wentylacja
grawitacyjna (naturalna), naturalne (poprzez okna)
jest też oświetlenie.
Pozyskiwanie mleka jest najważniejszym
elementem hodowli bydła. W oborze Macieja dużą
wagę przykłada się do warunków zoohigienicznych
podczas udoju. Każda krowa dojona jest za pomocą
aparatu udojowego, a dojarka przewodowa
mechaniczna transportuje mleko bezpośrednio do
1600-litrowego zbiornika (dysponuje też drugim,
500-litrowym zbiornikiem zapasowym). Średnia
roczna wydajność mleka od krowy to 7,3 tysiąca
litrów od sztuki. Średni dzienny udój od wszystkich
krów to 700 litrów.
Mleko regularnie, co drugi dzień, odbierane
jest mlekowozem przez Mleczarnię w Turku. Raz
w miesiącu są pobierane próbki mleka do badań
i sprawdzana wydajność. W labolatorium sprawdzana
jest zawartość takich składników, jak: tłuszcz, białko,
kazeina, laktoza, sucha masa, mocznik oraz komórki
somatyczne. Od ich wyników uzależniona jest też
cena mleka za litr.
Zapytaliśmy pana Macieja o problemy,
trudności, a także plany, zamierzenia na przyszłość.

Ma talent

Nie ma perspektywicznych planów inwestycyjnych.
Uważa bowiem, że produkcja mleka jest jedną
z najtrudniejszych branż w rolnictwie. To „codzienne
uwiązanie”: szósta rano i siedemnasta – udój; co
drugi dzień/powszedni i święto/ - odbiór mleka. Są
też problemy z zacielaniem krów – brak widocznej
rui lub kilkakrotne zacielanie (pozyskane potomstwo
utrzymuje w gospodarstwie – jałówki przeznacza na
remont stada, a byczki opasa do 700 kg i sprzedaje
na mięso).
Utrudnieniem są tzw. przepisy „azotowe” –
skrócenie okresu stosowania nawozów naturalnych,
zmniejszenie dawek azotu, przedostających się do
wód gruntowych itp. Uciążliwa jest też „biurokracja”
– każda krowa ma swoją kartę wymaganą przez
PFHBiPM oraz paszport wydawany przez Agencję
Restrukturyzacji
i
Modernizacji
Rolnictwa.
Prowadzone są księgi rejestracji bydła, ewidencje
stosowania środków ochrony roślin, teraz karta pola
z zastosowanym azotem.

Rodzice pana Macieja mają czterech synów,
najmłodszy kontynuuje rodzinną tradycję hodowli
krów mlecznych. Czy któraś z córek Weroniki i Macieja pójdzie w przyszłości w ich ślady?

Ryszard Troczyński

Od dobrych kilku lat przyglądam się twórczości Pani Julity Polipowskiej i jestem pod wrażeniem
jej rozwoju. Jej dzieła są coraz dojrzalsze, jej sztuka jest coraz bardziej wyrafinowana, subtelna.
Zapytałem artystkę, jak to się zaczęło, jak rodziła się jej kariera i jak wygląda życie. Oto co mi
opowiedziała o sobie:
- Od zawsze rysowałam wszystko i po wszystkim,
ale nie tylko…swoich sił próbowałam w projektowaniu
i szyciu ubrań, maskotek, wyszywaniu haftem
krzyżykowym itp. Z biegiem lat wszystko to w sobie
zatraciłam, a może moja dusza artystyczna została
uśpiona na jakiś czas i obudziła się w trudnym dla mnie
okresie, gdy mąż odbywał drugą misję w Afganistanie.
Możliwe, że zadziałał stres, niepokój, potrzeba
odreagowania negatywnych emocji. Wtedy w moje ręce
wpadły farby olejne oraz płótno – to była miłość od

pierwszego wejrzenia. Bardzo szybko rozmalowałam się.
Następnie zatrudniłam na etacie instruktora plastyka
w Klubie Wojskowym 1. dlot w Leźnicy Wielkiej, gdzie
prowadziłam zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży
i dorosłych. Poczułam, że to jest to, co chcę robić w
życiu. Praca z dziećmi dawała i daje mi dużo satysfakcji.
Oprócz tego organizuję plenery malarsko-rzeźbiarskie,
na które zapraszam artystów z całej Polski, m.in.
z Zakopanego, Warszawy, Płocka, Siedlec, ale i naszych
regionalnych. Jako komisarz pleneru mam wiele pracy,

fot. R. Troczyński

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

Julita Polipowska podczas pracy

ustalam listę i zapraszam uczestników, piszę regulaminy,
harmonogramy, uzgadniam materiały plastyczne, ich
ilość, dbam o jak najlepsze warunki i dobrą atmosferę.
W czerwcu 2015 r. podczas warsztatów malarskofotograficznych zorganizowanych przez Fundację
„Nikt Nie Zostaje” otrzymałam wyróżnienie Dowódcy
Generalnego Sił Zbrojnych oraz Dyrektor Departamentu
Komunikacji Społecznej Ministerstwa Obrony Narodowej. Zaowocowało to wystawą w Sejmie RP oraz
dwukrotnie w Pałacu Kultury i Nauki. Było to ogromne
wyróżnienie dla mojej twórczości.
Obecnie pracuję w przedszkolu ,,Inna Bajka”
w Poddębicach, w weekendy studiuję pedagogikę ze
specjalnością wczesnoszkolną i przedszkolną, a każdą wolną chwilę spędzam na malowaniu. Niestety
pomysłów mam więcej niż czasu, więc nie wszystkim
udaje się wydostać z mojej głowy. Bardzo często
maluję pod wpływem emocji. Jestem smutna-obraz,
jestem wesoła-obraz, jestem zdenerwowana-obraz,
rozmawiałam z kimś, patrzyłam na kogoś – zawsze
skutkiem ubocznym jest obraz. Najczęściej inspirują
mnie kobiety, nie muszę widzieć ich twarzy, wystarczy
poza, ułożenie dłoni, fryzura, chód. Maluję znajome,
nieznajome, koleżanki, które nawet nie podejrzewają,
że znajdują się na moich obrazach. Staram się tworzyć
nieustannie, jednak czasami zdarzają mi się przerwy,
po których mam wyrzuty sumienia, że nie pracowałam,
a pierwsze obrazy po przerwie nadają się do kosza.
Przez pierwszych kilka lat malowałam wyłącznie
farbami olejnymi, jednak w ostatnim okresie dużo
eksperymentuję z innymi technikami.
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Obecnie moje prace można oglądać w MiejskoGminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie, w Lawendowych Termach również w Uniejowie oraz w Muzeum Marii Konopnickiej w Bronowie. Nośnikiem moich
pomysłów są nie tylko płótna. Kilka moich projektów
znalazło miejsce na ścianach, koszulkach, ubraniach.
Razem z Pawłem Wroniszewskim współtworzę Komiks
Uniejowski, który można zobaczyć w „Uniejowskich
Stronach”.
Nie znoszę się nudzić, dlatego na moich
obrazach znajduje się coraz więcej nieprzewidywalności,
abstrakcji, trochę szaleństwa. Zauważyłam, że moje
pierwsze prace były bardziej czystsze, kolory żywe,
intensywniejsze. Im dalej, tym więcej się w nich dzieje,
ale równocześnie kolory są bardziej stonowane.
Wcześniej coś powstawało i zostawiałam to. Teraz obraz
odstawiam i wracam do niego czasami kilka razy. Nawet
jeśli odnosi się wrażenie, że obraz powstał w jeden
wieczór, niejednokrotnie jest to efekt kilku dni, tygodni.
Proces twórczy stał się głębszy i bardziej wciągający.
Niestety w ostatnim czasie tworzę w salonie, jest
ciężko pomieścić się ze wszystkim, ale już niedługo
wracam do mojej pracowni na poddaszu. W chwili
obecnej mąż przeprowadza mały remont, abym miała
bardziej komfortowe warunki do tworzenia, a on czysty,
nie zawalony płótnami salon…(hahaha). Artysta bez
pracowni jest jak roślina bez wody. Pracownia jest
moja małą kryjówką, miejscem spokoju, odrealnienia,
wyciszenia. Udaję się do niej wieczorami, odzyskuje
tu siły i myśli. A gdy tylko robi się ciepło, mogę śmiało
powiedzieć, że pracownia jest tam, gdzie moja głowa.
Swoją przyszłość wiążę z twórczością, z ukochanym
Uniejowem – raj na ziemi, bogactwo inspiracji, ale żeby
nie zapeszyć na razie niech to pozostanie tajemnicą.
Moim skromnym zdaniem uważam, że dobrze
mieć obraz Pani Julity, bo to będzie na pewno dobra
inwestycja, ale też przyjemność z obcowaniem na co
dzień z prawdziwą sztuką.

fot. R. Troczyński
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Puchar Świata
w Tańcu Sportowym
UNIEJOWSKIE STRONY
Uniejów 2019
Patrzcie i podziwiajcie!
Panie, Panowie!
Światowe muzy tańca
w naszym Uniejowie!

numer 2 / 66 / 2019

Witold Smętkiewicz
marzec 2019

FOTO Fra sz k a
FOTO Zagad k a

> Ryszard Troczyński

> Ryszard Troczyński

„Tańczyć każdy może,
trochę lepiej lub trochę gorzej”

FOTO Hi sto r i a

> Ryszard Troczyński

W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było
zdjęcie prądotwórczego wiatraka energetycznego stojącego geodezyjne w Czepowie. Padły również odpowiedzi w Stanisławowie,
które uznaliśmy za prawidłowe, ponieważ stoi on na pograniczu tych
dwóch miejscowości.
Otrzymaliśmy kilka prawidłowych odpowiedzi. Nagrodę wylosował
Pan Krzysztof ze Stanisławowa. Serdecznie gratulujemy!
Kolejną foto zagadką jest akwen położony na terenie gminy
Uniejów. Gdzie znajduje się zbiornik wodny przedstawiony na zdjęciu?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane na
numer tel. 517 138 165, czekamy do 31 maja 2019 r.
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Co i gdzie to jest ?

> Ryszard Troczyński

Wszystko dla dzieci...

