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O pracy Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego
w rozmowie z Panią Dorotą Więckowską

Jubileusz 50-lecia
Orkiestry Dętej OSP
Spycimierz

Rekordowa liczba drużyn na Gminnym
Turnieju Wsi w Wilamowie
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Pani Dorota z Prezydentem RP – Panem Andrzejem Dudą

Na Gminnych Obchodach Święta Niepodległości w 2019 roku w Uniejowie Pani Dorota
odczytuje list od Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana Grzegorza Schreibera

Paweł Wroniszewski

O pracy Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego
w rozmowie z Panią Dorotą Więckowską
Redakcja „US”: Zanim przejdziemy do pytań o Pani pracę
zawodową, proszę powiedzieć Czytelnikom kilka słów
o sobie.
DW – Wykształcenie wyższe – Zarządzanie i marketing.
Rodzina: mąż Jan, synowie Witold i Paweł, synowa Izabela
i niespełna trzyletni wnuczek Wojtuś. Jeden z synów
ukończył budownictwo na Politechnice Łódzkiej, drugi
studiuje informatykę na Politechnice Warszawskiej,
ostatni semestr.

społeczeństwa: Sejmik stanowi akty prawa miejscowego,
w tym statut województwa, zasady gospodarowania
mieniem wojewódzkim, a także zasady i tryb korzystania
z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej, uchwala też strategię województwa
i wieloletnie plany wojewódzkie, a także plany
zagospodarowania przestrzennego. Radni Sejmiku
uchwalają tez budżet i zasady udzielania dotacji
z budżetu.

Redakcja „US”: W wyborach parlamentarnych w 2019
roku została Pani wybrana Radną Sejmiku Województwa
Łódzkiego. Dlaczego zdecydowała się Pani kandydować
w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego?
DW – Decyzja zapadła poza mną. To Poseł na Sejm RP Piotr Polak zadecydował, że mam wystartować.
To był trafny wybór, bowiem z przedostatniego miejsca na
liście PiS wypracowałam trzeci wynik, który zaowocował
mandatem. Lata wytężonej, codziennej pracy dla posła
i nieustająca obecność wśród mieszkańców okręgu dały
taką ilość głosów. To pierwszy taki przypadek w historii
sejmików, by z najgorszej pozycji uzyskać tak dobry wynik
i zostać radną. Na taką pozycję na liście nie głosuje nikt
przypadkowy. Prawie 9 tys. głosów to wypracowany
wynik, to wyszukanie mnie na liście i oddanie głosu.

Redakcja „US”: Jakie obowiązki spoczywają na Radnych
Sejmiku? Czy dyżury radnych w ramach utrzymywania
kontaktu z mieszkańcami są obowiązkowe?
DW – Radny Sejmiku ma obowiązek udziału w pracach
rady oraz komisji, których jest członkiem. Może też
brać udział w pracach komisji, której nie jest członkiem
– ale bez prawa udziału w głosowaniu. Najważniejsze
jednak jest utrzymywanie kontaktu z mieszkańcami.
Radni mają ustawowy obowiązek utrzymania stałej
więzi z mieszkańcami oraz ich organizacjami. W ramach
tego obowiązku radny powinien przyjmować postulaty
mieszkańców oraz przedstawiać je do rozpatrzenia
właściwym komisjom rady, całej radzie, zarządowi lub
marszałkowi. Najłatwiejsze jest pełnienie dyżurów
radnych, ale dyżury te nie są obowiązkowe. Z racji
wykonywania mojej pracy zawodowej, kontakt z mieszkańcami całego mojego okręgu wyborczego mam
codziennie. Do obowiązków radnego należy także złożenie
oświadczenia majątkowego w ustawowym terminie.

Redakcja „US”: Nie wszyscy zapewne wiedzą czym jest
Sejmik Województwa Łódzkiego…
DW - Zgadza się. Nawet członkowie komisji wyborczych obserwują fakt, iż część osób oddaje karty
bez zaznaczonego kandydata, bowiem nie wiedzą,
czym jest ten Sejmik. Otóż, to ważna instytucja dla

Redakcja „US”: Jest Pani członkiem Komisji Ochrony
Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji

arch. D. Więckowska
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Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa.
Czym dokładnie zajmują się członkowie wspomnianych
komisji?
DW – Jestem także przewodniczącą Komisji Statutowo –
Regulaminowej, najmniejszej komisji w radzie. To ważna
komisja, zajmująca się opiniowaniem aktów prawnych
województwa, niemieszczących się w kompetencjach
innych komisji, a także inicjowanie uchwał statutowych
i regulaminowych. To też komisja, która rozpatruje skargi
związane z naruszeniem zasad etyki radnego.
Ważną komisją w Sejmiku jest wspomniana w pytaniu Komisji Rozwoju Regionalnego, Gospodarki i Bezpieczeństwa, w kompetencjach której mieszczą się
wszystkie aspekty rozwoju naszego województwa oraz
bezpieczeństwa mieszkańców. Szczególnie bliska jest mi
Komisja Ochrony Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej.
Przez kilkanaście lat pracowałam w szpitalach, jako
pielęgniarka ze specjalizacją onkologiczną. Znam wszystkie
problemy związane z ochroną zdrowia, ale też problemy
z zarządzaniem tych jednostek. Jako przedstawiciel
marszałka jestem również przewodniczącą rad społecznych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im.
Biegańskiego w Łodzi, a także w Wojewódzkiej Stacji
Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
Redakcja „US”: Jakie cele są dla Pani priorytetem
w obecnej kadencji?
DW- Powtórzę moje słowa, obietnicę złożoną publicznie
- podczas wielkiej uroczystości - Panu Posłowi po wygranych ostatnich wyborach parlamentarnych: „Powiedział
Pan, że mamy przyjaciół już w każdej gminie, w okręgu
wyborczym, a ja z całą stanowczością stwierdzam, iż do
końca tej kadencji będziemy mieli przyjaciół w każdej
miejscowości (…)”. To dla mnie priorytet – poszerzanie
grona znajomych i utrzymywanie z nimi kontaktów.
Redakcja „US”: Oprócz pełnienia funkcji radnej, pracuje
Pani w Biurze Poselskim (wspomnianego wcześniej)
Posła na Sejm RP - Piotra Polaka. Co należy do zakresu
Pani obowiązków jako Dyrektora Biura Poselskiego? Czy
udaje się Pani pogodzić te dwie czasochłonne funkcje?
DW - Biuro Poselskie - zgodnie z ustawą o wykonywaniu
mandatu posła i senatora -tworzone jest w celu
usprawnienia obsługi posła w terenie. Okręg wyborczy
Posła na Sejm RP - Piotra Polaka obejmuje 12 powiatów,
a wśród nich - 8 powiatów to „mój” okręg. Tak więc,
pracując u posła i tak jestem w moim okręgu. Do moich
obowiązków należy prowadzenie całego biura
i koordynacja działalności filii biur. Praca w terenie, a więc
spotkania z mieszkańcami, uroczystości patriotyczne
i lokalne, to główna część mojej pracy, a ponieważ obszar
działalności posła jest duży, więc dojazdy zajmują też
dużo czasu, to ponad 40 tys. kilometrów przejechanych
każdego roku. Współpraca z organizacjami społecznymi,
fundacjami, stowarzyszeniami i czynny udział w ich
działalności to nie tylko obowiązek, ale i satysfakcja.
Każdego dnia spotykam się z członkami stowarzyszeń,
na co dzień gośćmi w biurze są strażacy ochotnicy
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i gospodynie z KGW. Pomagam im w pisaniu i składaniu
różnych wniosków, a przede wszystkim w ich rozliczaniu.
Od 2008 roku biuro, wraz z organizacjami rolniczymi
i fundacjami, organizuje wypoczynek dla dzieci rolników.
Rokrocznie korzysta z niego 400-500 dziewcząt i chłopców
do 16. roku życia. Wracają wypoczęci i radośni, a ja jestem
najszczęśliwsza, kiedy ostatnie dziecko z końcowego turnusu
wraca zdrowe w ramiona opiekunów. Z kolonii
i zimowisk korzystają dzieciaki ze wszystkich 12 powiatów,
do współpracy udaje mi się angażować zarówno wójtów
i burmistrzów, jak i nauczycieli, a przede wszystkim rodziców.
Ważnym zadaniem polityków, a wiec i moim jest patriotyczne
wychowanie młodzieży. Mam dobry kontakt z młodzieżą
szkół średnich, od wielu lat koordynuję organizowanie
konkursów szkolnych, w tym: „Żołnierze Wyklęci obudźcie
Polskę!”. To już VII edycja, o zasięgu wojewódzkim. Patronat
nad nim objął marszałek województwa łódzkiego, wojewoda
łódzki i dyrektor IPN, a udział w tym roku szkolnym weźmie
ponad 2 tys. uczniów. To przedsięwzięcie organizują
posłowie: Piotr Polak, Robert Telus oraz minister Waldemar
Buda i senatorowie: Przemysław Błaszczyk i Maciej Łuczak.
Współpraca w tej inicjatywie układa się nam wspaniale.
Doświadczenie nabyte przez te lata procentuje nowymi
pomysłami i przedsięwzięciami. Innym, nie mniej ważnym
aspektem mojej pracy, jest organizowanie zwiedzania Sejmu
RP przez uczniów i innych mieszkańców okręgu. Każdego
roku 40-50 grup zwiedza nie tylko nasz Parlament, ale także
inne ważne obiekty stolicy. Każdy z tych wyjazdów ma
charakter patriotyczny i zawsze to ja oprowadzam grupę
po Warszawie. Organizuję też inne konkursy: dla dzieci,
młodzieży i stowarzyszeń. Działalność na rzecz młodych
ludzi przynosi mi wiele satysfakcji. Już po tych trzynastu
latach widać, jak dorastają uczestnicy naszych kolonii, często
biorą udział w szkolnych konkursach, są ich laureatami,
bardzo wielu działa w samorządach szkolnych. I na koniec –
nasi uczestnicy konkursów są już radnymi różnych szczebli.
To cieszy i napawa dumą.
Doszliśmy do wyborów… To kolejne ważne zadanie,
spoczywające również na moich barkach. Podczas każdej
akcji wyborczej czuję ogromną odpowiedzialność za wynik
posła, na który częściowo wpływa moje zaangażowanie
i praca w terenie oraz w biurze. Kampania wyborcza posła
zaczyna się następnego dnia po wygranych wyborach, zatem
bez chwili wytchnienia pracuję dalej. Na pół roku przed
każdymi wyborami przyjeżdżam do domu tylko po to, by
przespać się choć chwilę… Radość z mandatu poselskiego
jest ogromna! To zwieńczenie całej pracy.
Połączenie tych dwóch funkcji: dyrektora w Biurze Poselskim
i radnej Sejmiku to idealny układ, ułatwiający kontakt
z mieszkańcami. To wspólne cele i misje, wspólnie
realizowane. RAZEM ZROBIMY WIĘCEJ – takie było moje
hasło wyborcze. I wciąż jest, i będzie aktualne. Na koniec
krótka dygresja: Nie jeden poseł chciałby mieć w swoim
biurze radną Sejmiku. Wspólna praca popłaca…
Redakcja „US”: Jako Dyrektor Biura Poselskiego
uczestniczy Pani w różnych uroczystościach na terenie
naszej gminy (m.in. Święto Konstytucji 3 Maja, obchody
rocznic wrześniowych, imprezy strażackie) w imieniu
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Pana Posła. W listopadzie 2019 r. reprezentowała Pani
Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana Grzegorza
Schreibera podczas Gminnych Obchodów Narodowego
Święta Niepodległości. Jakie zmiany zauważa Pani
w Uniejowie i w gminie, jego rozwój na przestrzeni
ostatnich kilku lat?
DW – Uniejów rozbłysnął. Przed 30 laty była to jeszcze
mała mieścina, bez żadnych atrakcji. Dzisiaj – piękne,
rozwijające się miasto z Termami, słynnymi w całej
Europie. Miasto Uzdrowisko – z sanatorium. Przybywa
turystów, w gminie dużo się dzieje – inwestycja goni
inwestycję. Mieszkańcy wybrali dobrego włodarza,

dbającego o naszą „Małą Ojczyznę”
Redakcja „US”: Czy odwiedza Pani nasze Uzdrowisko
również prywatnie, z rodziną?
DW – Moje dzieci są już samodzielne, ale oczywiście
bywają na uniejowskich Termach z rodziną i znajomymi.
Oprócz obowiązków służbowych, kiedy odwiedzam ziemię
uniejowską, to na tyle, na ile pozwala mi czas lubię wygrzać
się w wodzie termalnej, często z rodziną i znajomymi.
Redakcja „US”: Dziękujemy za rozmowę i życzymy
pomyślnej realizacji wszystkich planów.

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością przekazujemy na Państwa ręce pierwszy tegoroczny numer naszego czasopisma, które będzie ukazywało się tradycyjnie co dwa miesiące – tym, którzy nie mają możliwości przeczytania wersji papierowej, przypominamy
o wersjach elektronicznych gazety zamieszczanych na naszej stronie: www.uniejow.pl w zakładce Urząd/pliki do pobrania
lub archiwizowanych w Bibliotece Miejskiej przy ul. Kościelnickiej (budynek starej plebanii) w Uniejowie.
W niniejszym wydaniu zamieściliśmy szereg artykułów informujących o prowadzonych i zaplanowanych w najbliższym czasie
inwestycjach. Z tych realizowanych zostały opisane: roboty drogowe w Hipolitowie i Spycimierzu, inwestycje porządkujące
przestrzeń publiczną wokół uniejowskiej Kolegiaty i kościoła w Wilamowie, remont wnętrza strażnic OSP w Kuczkach
i Felicjanowie, wyposażenie siłowni przy szkole w Uniejowie w nowy sprzęt do ćwiczeń, remont dachu budynku przedszkola
w Uniejowie i przebudowa kładki. Publikujemy również informacje o inwestycjach zaplanowanych, na realizację których zostały
podpisane umowy – są to: III etap budowy Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu polegający namodernizacji przestrzeni publicznej
na trasie Bożego Ciała, czy też przebudowa targowiska miejskiego.
Przedstawiamy rozmowę z Radną Sejmiku Województwa Łódzkiego – Panią Dorotą Więckowską, która przybliżyła nam pracę
w Sejmiku i Dyrektora Biura Poselskiego. Z cyklu Zakłady pracy w gminie Uniejów – opisaliśmy nowy obiekt hotelowy „Hotel
Termalny Uniejów”, zaś z cyklu Zakręcony – psychologa z wielkim sercem i artystyczną duszą – Panią Małgorzatę Charubę.
W 2020 roku działania samorządu będą skupiały się wokół hasła i tematyki ekologii. Będą podejmowane różnorodne działania dotyczące tego tematu, o czym będziemy informować w postaci relacji publikowanych na łamach gazety. Jedno z takich
działań stanowi rozpoczęty w tym wydaniu cykl „eko” artykułów autorstwa nadleśniczego Nadleśnictwa Turek – Pana Bartosza
Perza.
Mieszkańcy gminy w dalszym ciągu mogą skorzystać z różnych form dofinansowania i ulg, o których informacja udzielana jest
w punkcie działającym w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Orzechowej w Uniejowie.
Informujemy Pary obchodzące w 2020 roku 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego o tym, że mogą wystąpić z wnioskiem
o nadanie Medalu Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przez Prezydenta RP, składając go do końca kwietnia w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Urzędzie Miasta.
Jubilatce świętującej niezwykłą 100. rocznicę urodzin – Pani Irenie Kmiecik życzymy kolejnych 100 lat życia w zdrowiu
i radości.
Na łamach 71. numeru można przeczytać relację z: ostatnich gminnych imprez i wydarzeń kulturalnych, sportowych,
oświatowych (turniej wsi, potkania integracyjne, turnieje piłkarskie, ferie zimowe dla dzieci, konkursy, wyjazdy, przedstawienia,
akcje szkolne), zebrań strażackich podsumowujących ostatni rok, Walnego Zebrania Gminnej Spółki Wodnej i wyboru nowych
władz oraz jubileuszy działalności (kwartalnika „W Uniejowie” i 50-lecia Orkiestry Dętej OSP Spycimierz).
Relacjonujemy o świątecznych spotkaniach dzieci i młodzieży, kół gospodyń wiejskich działających na naszym terenie, które
były okazją do podsumowań ubiegłego roku i przedstawienia planów na ten obecny.
Serdecznie zapraszamy Państwa do lektury artykułów.

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

www.facebook.com/uniejow
gazeta.us@uniejow.pl
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń
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dla dzieci i młodzieży – Maciej Bartosiak
42. Świąteczne spotkanie w Wilamowie – Maciej Bartosiak
47. Podwójne święto w Rożniatowie – Agnieszka Owczarek
48. Gminne wiadomości szkolne

Hotel Termalny Uniejów

Spis treści
2.
4.
6.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
15.
16.
18.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
24.
25.
26.
31.
32.
35.
36.
37.
37.
38.
38.
41.

O pracy Radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego w rozmowie
z Panią Dorotą Więckowską
Od Redakcji
Z prac Samorządu - Józef Kaczmarek
Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie – Mirosław Madajski
Przebudowa drogi w Hipolitowie – Maciej Bartosiak
Dlaczego tak dużo trzeba płacić za śmieci? –
Agnieszka Olczyk, Maciej Bartosiak
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie – Anna Kowalska
Karty zniżkowe dla mieszkańców ważne w 2020 roku –
Maciej Bartosiak
Dofinansowania i ulgi dla mieszkańców – Michał Łuczak
Szansa na przebudowę targowiska coraz bliżej –
Agnieszka Owczarek
Rusza realizacja III etapu budowy Trasy Bożego Ciała
w Spycimierzu – Maciej Bartosiak
Pojazd Poddębickiej Straży Pożarnej ze wsparciem uniejowskiej
gminy – Agnieszka Owczarek
Początek zmian w otoczeniu Kolegiaty – Maciej Bartosiak
Czasowe zamknięcie kładki – Maciej Bartosiak
Średniowieczny zabytek ze Spycimierza – Agnieszka Owczarek
Remont budynku Przedszkola Miejskiego w Uniejowie –
Maciej Bartosiak
W OSP Felicjanów praca idzie pełną parą – Maciej Bartosiak
Wpis do systemu krajowego pomoże druhom OSP Wielenin
w realizacji misji – Agnieszka Owczarek
Biuletyn Uniejowski po raz ósmy – Agnieszka Owczarek
Siłownia w nowym sprzętem – Agnieszka Owczarek
Zupełnie nowa strażnica OSP w Kuczkach – Maciej Bartosiak
Strażacy podsumowali rok (OSP Góry, OSP Wielenin,
OSP Ostrowsko, OSP Uniejów, OSP Czepów, OSP Kuczki,
OSP Wilamów) – Maciej Bartosiak, Aleksandra Zielonka
Nowe władze Spółki Wodnej – Maciej Bartosiak
Uwaga! Klęska posuszu w Europie. Zamierają lasy! – Bartosz Perz
Monika Kuszyńska z wizytą w Uniejowie – Agnieszka Owczarek
„Krasnonutki” z wizytą w Czepowie – pwd. Magdalena Derlacz,
pwd. Małgorzata Antoniak
Kalendarium Czepowa – Mirosław Madajski
Uniejów w TVP Polonia – Agnieszka Owczarek
Dobiegł końca projekt sportowo-rekreacyjny – Mirosław Madajski
Światełko z Betlejem daje ludziom nadzieję –
Agnieszka Owczarek, pwd. Sylwia Wojtczak
RTG-Duszy i Przyjaciele - kolejne świąteczne spotkanie

Miejskie Przedszkole w Uniejowie – Ewa Urbaniak, Monika
Bartnik, Wioletta Gralka, Małgorzata Dzieran, Monika
Szafarz
Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu –
Paulina Jaśkiewicz
Szkoła Podstawowa w Uniejowie – Lidia Zaradzka,
Mirosława Wiśniewska, Małgorzata Antoniak, Magdalena
Derlacz, Anna Komodzińska, Monika Jabłońska, Barbara
Jagieła, Wiesława Stawicka, Janusz Stawicki, Ewelina Kołata,
Anna Bugajak, Katarzyna Pruchlat, Joanna Wójcik, Renata
Białek, Martyna Janiak, Tomasz Bartosik, Piotr Masiera, Rafał
Wincenciak, Elżbieta Bartnik, Agnieszka Pajor, Dyrekcja SP
w Uniejowie
Szkoła Podstawowa w Wieleninie – Daniela Kwiatosińska,
Magdalena Andrysiewicz, Beata Maciejewska, Alicja Gapsa,
Barbara Nowak   
Szkoła Podstawowa w Wilamowie – Izabela Wróbel, Sylwia
Wrąbel, Katarzyna Pajor, Mariola Ewa Pawłowska, Anna
Gazda
60. Zimowe Dni Otwarte w Uniejowie i Rożniatowie – M-GBP
w Uniejowie, Renata Skibińska
61. Roczne podsumowanie i plany Koła Gospodyń Wiejskich
w Felicjanowie – Maciej Bartosiak
62. Orszak Trzech Króli przemierzył ulice Uniejowa i Wilamowa
– Agnieszka Owczarek, Maciej Bartosiak
63. Uniejów zagrał z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy –
pobijając ubiegłoroczny rekord – M-GOK w Uniejowie
64. Warsztaty zimowe z Ośrodkiem Kultury w Uniejowie –
M-GOK w Uniejowie
65. Gminny Festiwal Piosenki – M-GOK w Uniejowie
66. Biwak harcerski – pwd. Wioleta Pietrzykowska,
pwd. Sylwia Wrąbel
66. Charytatywny Turniej dla Adriana – Maciej Bartosiak
68. Dzieci „Suzuki” ponownie wystąpiły w Uniejowie –
Anna Bralewska
69. Wizyta delegacji z Łotwy – Agnieszka Owczarek
70. 20 lat minęło… z kwartalnikiem „W Uniejowie” –
Agnieszka Owczarek
72. Jubileusz 50-lecia Orkiestry Dętej OSP Spycimierz –
Aleksandra Zielonka
75. Integracja w Spycimierzu na V spotkaniu „Od Przedszkola
do Seniora” – Paulina Jaśkiewicz
76. Setne urodziny mieszkanki Uniejowa – Agnieszka Owczarek
77. Rekordowa liczba drużyn na Gminnym Turnieju Wsi
w Wilamowie – Marta Pokorska
78. Rozmowy przy kawie – o kuchni uniejowskiej i nie tylko –
Agnieszka Owczarek
79. Słoneczna jesień Uniejowskiej Akademii Ebiego Smolarka –
Mirosław Madajski
80. Pasterstwo to jego pasja i sposób na życie –
Agnieszka Owczarek
82. Psycholog z wielkim sercem i artystyczną duszą –
Ryszard Troczyński
83. Zakłady pracy w gminie Uniejów – „Hotel Termalny Uniejów”
– Marek Jabłoński, Marta Pokorska

Redakcja: /63/ 28 89 787
Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy (skład i opracowanie graficzne), Agnieszka Owczarek, Marta Pokorska, Ryszard Troczyński.
Magdalena Andrysiewicz, Małgorzata Antoniak, Elżbieta Bartnik, Monika Bartnik, Tomasz Bartosik, Renata Białek, Anna Bralewska, Anna Bugajak, Magdalena Derlacz,
Małgorzata Dzieran, Alicja Gapsa, Anna Gazda, Wioletta Gralka, Monika Jabłońska, Barbara Jagieła, Martyna Janiak, Paulina Jaśkiewicz, Józef Kaczmarek , Ewelina Kołata,
Anna Komodzińska, Anna Kowalska, Daniela Kwiatosińska, Michał Łuczak, Beata Maciejewska, Mirosław Madajski, Piotr Masiera, Barbara Nowak, Agnieszka Olczyk,
Agnieszka Pajor, Katarzyna Pajor, Mariola Ewa Pawłowska, Bartosz Perz, Wioleta Pietrzykowska, Katarzyna Pruchlat, Renata Skibińska, Wiesława Stawicka, Janusz
Stawicki, Monika Szafarz, Ewa Urbaniak, Rafał Wincenciak, Mirosława Wiśniewska, Sylwia Wojtczak, Joanna Wójcik, Sylwia Wrąbel, Izabela Wróbel, Lidia Zaradzka,
Aleksandra Zielonka, Dyrekcja SP w Uniejowie, M-GBP w Uniejowie, M-GOK w Uniejowie
Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.
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Józef Kaczmarek

[ styczeń - luty 2020 ]
Inwestycje

Trwają inwestycje drogowe w Hipolitowie i Spycimierzu, rozpoczęte w grudniu zeszłego roku. Pierwsza
z nich obejmuje wykonanie nawierzchni z mieszanki
mineralno-bitumicznej wraz z poboczami oraz zjazdami
do nieruchomości i połączenie z drogą powiatową na
odcinku Wielenin – Stemplew. Druga inwestycja polega
na budowie odcinka drogi, w miejscu zakupionej przez
gminę działki rolnej, w Spycimierzu, czyli tzw. „by-passa”
na Boże Ciało. Odcinek połączony drogę powiatową
z drogą gminną. Prace obejmują wykonanie warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej. Wykonawcą pierwszej
inwestycji jest konsorcjum firm: FHU Wiesława Łuczak,
Jan Łuczak s.c. i LuKpol – Krzysztof Łuczak z Uniejowa,
a jej koszt wynosi 763 830,00 zł, z czego połowę pokryje
dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, które
na ten cel pozyskała gmina Uniejów. Drugie prace realizuje
konsorcjum firm EVECO Ewa Peraj - lider konsorcjum,
ul. Struga Andrzeja 35 lok. 14, 90-631 Łódź, PPHU
„Ekoinżbud” Piotr Peraj - partner konsorcjum, ul. Targowa
54, 99-210 Uniejów, na kwotę 228 504,31 zł brutto – art.
na str. 11.
Złożyliśmy wniosek o przyznanie środków z budżetu województwa łódzkiego, pochodzących z tytułu
wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie pod
nazwą: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Czepów, gm. Uniejów”.
Planowane jest wykonanie nawierzchni o dł. 0,6 km
z mieszanki mineralno-bitumicznej na podbudowie z
kruszywa łamanego na sumę ok. 450 tys., przy złożonym
dofinansowaniu na kwotę 270 tys. zł.
Wokół uniejowskiej Kolegiaty prowadzone są intensywne roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu w ramach inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Kolegiaty w Uniejowie”. Dotychczas
przeprowadzone zostały prace demontażowe (chodników,
krzyża, ogrodzenia wzdłuż ul. Kościelnickiej i Placu
Kolegiackiego do dzwonnicy). Koszt realizacji inwestycji
wyniesie 1 376 682,96 zł, przy dofinansowaniu w kwocie
500 tys. zł z PROW na lata 2014-2020, a pozostałe 876
682,96 zł to środki gminy - art. na str. 18-19.
W ramach inwestycji pn. „Zwiększenie atrakcyjności
turystycznej w Wilamowie” zostały wymienione płyty
betonowe wraz z krawężnikami i obrzeżami. Prace
prowadzone były na chodnikach biegnących wzdłuż

drogi gminnej w centralnej części Wilamowa. Remont
obejmował ciąg komunikacyjny od skrzyżowania przy
kościele parafialnym, w kierunku przystanku PKS
i strażnicy, aż do skrzyżowania z drogą powiatową (przy
szkole podstawowej). Dodatkowe chodniki powstały
przy strażnicy OSP, wzdłuż wejść do budynku i wjazdu na
wewnętrzny plac strażacki. Oprócz wymiany chodników,
powstaną także nowe wjazdy do gospodarstw. Koszt
inwestycji to 848 700,00 zł brutto, przy dofinansowaniu
z PROW na lata 2014-2020 na kwotę 500 tys. zł.
Zostały podpisane umowy z wykonawcami realizacji III etapu budowy Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu,
w ramach projektu modernizacji przestrzeni publicznej
na łączną kwotę 506 947 zł (na wykonanie robót
ogólnobudowlanych z firmą Katanga - 202 827,00 zł,
wykonanie i montaż rzeźb z granitu i piaskowca oraz
stalowej części ołtarza z Markiem Sakiem i Januszem
Czumaczenko - 163 900,00 zł, montaż opraw i wykonanie instalacji elektrycznej z F.H.U. Instal Bogdan Wieczorek - 140 220,00 zł), przy dofinansowaniu z PROW na
lata 2014-2020 w wysokości 500 tys. zł. W ramach
projektu planowane jest jeszcze wykonanie drogi i nasadzeń – niebawem zostanie ogłoszony przetarg - art. na str.
16-17.
Na dachu budynku Przedszkola Miejskiego w Uniejowie prowadzone są prace w celu naprawy pokrycia
dachowego, kominów oraz kanałów wentylacyjnych.
Remontem zajmuje się firma MEG-BUD Marcin Gibski
z Krzesina k. Kutna, która została wyłoniona w drodze
zapytanie ofertowego. Koszt prac wyniesie 55 750,00 zł
brutto – art. na str. 21-22.
W budynku strażnicy OSP w Kuczkach zostały wykonane prace w zakresie przebudowy kuchni, wydzielone
zostały pomieszczenia sanitarne, wyrównano tynki,
położono gładź, nowe płytki na podłodze oraz na ścianach,
docieplono stropy, wykonano nowe sufity i oświetlenie –
art. na str. 25
W połowie lutego rozpoczęły się przygotowania do
remontu kładki nad rzeką Wartą. Realizacją inwestycji na
kwotę 1 040 731,29 zł brutto zajmuje się firma Blumen
Group sp. z o.o. z Konina, wybrana w postępowaniu
przetargowym jako druga, w związku z odstąpieniem
przez zwycięską firmę Sorted Sp. z o.o. od podpisania
umowy na jej wykonanie. Obecnie kładka jest wyłączona
z użytkowania, a jedyną przeprawą na drugi brzeg jest
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most. Zakończenie prac zaplanowane jest do końca maja.
Za utrudnienia przepraszamy – art. na str. 19.
Wsparliśmy zakup (jako jedna z sześciu gmin powiatu
poddębickiego) samochodu marki Toyota Corolla dla
Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach kwotą 15 tys.
zł. – art. na str. 18.
Dzięki uprzejmości i wsparciu finansowemu „Term
Uniejów”, siłownia przy Szkole Podstawowej w Uniejowie
doposażona została w nowy, profesjonalny sprzęt do
ćwiczeń. Z urządzeń mogą korzystać nie tylko uczniowie,
ale także wszyscy mieszkańcy naszego miasta – art. na str.
24.
Niebawem rozpoczną się prace związane z zagospodarowaniem skweru przy ulicy Tureckiej polegające na
wykonaniu nawierzchni komunikacyjnej, placu oraz
schodów. Wszystko zostanie uzupełnione elementami
małej architektury w postaci bloków granitowych, koszy
na śmieci, słupków miejskich, barierek oraz ciekawej
aranżacji zieleni – nasadzenie drzew i krzewów wraz
z systemem nawadniania i fontanną. Jest to część
projektu pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz
zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wyko-nawcą
inwestycji jest firma Sorted Sp. p. z. o.o. z Piaseczna, która
złożyła najkorzystniejszą ofertę na sumę 1 391 717,79 zł.
Umowę z firmą zawarto pod koniec ubiegłego roku.
Podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim
w Łodzi na dofinansowanie przebudowy targowiska
miejskiego w wysokości 1 mln zł w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - art. na
str. 15.
Złożyliśmy uzupełnienia formalne do dwóch wniosków
o dofinansowanie termomodernizacji budynków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, czyli: „kompleksowej
termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w m.
Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny” oraz „kompleksowej
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
w gminie Uniejów”. Obecnie trwa proces weryfikacji w/w
wniosków.

Inwestycje prywatne:
Obiekt noclegowy w Uniejowie „Hotel Termalny
Uniejów” Państwa Szafarzów, położony tuż przy plaży
nad rzeką Wartą, został oficjalnie otwarty. Obiekt posiada
20 komfortowo wyposażonych pokoi, oferuje również
organizację spotkań biznesowych, konferencji, szkoleń –
art. na str. 83-87.
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Gospodarka odpadami/opieka nad
bezdomnymi zwierzętami:
Odbiorem odpadów komunalnych na terenie Miasta
i Gminy Uniejów zajmują się, wyłonieni w postępowaniu
przetargowym, Zakład Usług Komunalnych „EKOGAB” s.c.G. Kropidłowski i D. Piąstka, Kowale Pańskie
- Kolonia 11a, 62-704 Kawęczyn – lider konsorcjum
oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy
Uniejów” Sp. z o.o., ul Polna 37, 99-210 Uniejów – partner
konsorcjum. Była to jedyna złożona w przetargu oferta
opiewająca na kwotę 2 079 966, 60. W roku ubiegłym
wspomniane wyżej konsorcjum, które zajmowało się
odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,
wyceniło usługę na sumę 898 568,64 zł. O stawkach
obowiązujących od 1 lutego 2020 r. i przyczynach ich
znacznego podniesienia w stosunku do roku ubiegłego
informuje art. na str. 12-13.
Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zabranymi
z terenu gminy Uniejów w 2020 roku sprawuje, wyłonione w drodze zapytania ofertowego, Schronisko dla
bezdomnych zwierząt „PSIA OSTOJA”, ul Szkolna 14
Pieczyska, 98-400 Wieruszów, które jako jedyne złożyło
ofertę na kwotę 97 751,79 zł brutto. Osoby zainteresowane
adopcją czworonogów uzyskają informacje na stronie
schroniska: www.psiaostoja.pl.

Dofinansowania/zniżki dla mieszkańców:
Właściciele domków jednorodzinnych wciąż mogą
skorzystać z programów „Czyste Powietrze” i „Mój
Prąd”, a także z ulgi termomodernizacyjnej. W ramach
pierwszego programu beneficjent z terenu naszej gminy
uzyskał dofinansowanie, które wyniosło 67% kosztów
kwalifikowanych. Szczegółowe informacje na temat
programów oraz o możliwości pozyskania dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na usuwanie azbestu i montaż
przydomowych oczyszczalni ścieków udzielane są w
punkcie przy ul. Orzechowej 6, II piętro, pok. 38, tel. 538
810 414 – art. na str. 14-15.
Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed
skutkami suszy, mogą ubiegać się o dotację na inwestycje
w nawadnianie gospodarstwa rolnego od 21 lutego
do 20 kwietnia 2020 roku. w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowe informacje
zamieszczone są stronie: www.arimr.gov.pl/aktualnosci.
Do końca kwietnia Urząd Stanu Cywilnego w Uniejowie
przyjmuje zgłoszenia od par małżeńskich, które chciałyby
otrzymać Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
z tytułu 50-lecia pożycia małżeńskiego, a ich ślub odbył się
poza naszym miastem – art. na str. 13.
W dalszym ciągu mieszkańcy mogą korzystać z kart,

>

8

| UNIEJOWSKIE STRONY

numer

1 / 71 / 2020

>
które zostały im wydane kilka lat temu, uprawniających do
50% zniżki na korzystanie z kompleksu „Termy Uniejów”.
Zostały one przedłużone w systemie na ten rok i nie ma
potrzeby wyrabiania nowych – art. na str. 14.

Złożone wnioski:
Właściciele i zarządcy użytkujący obiekty lub urządzenia zawierające azbest byli zobowiązani, zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, do złożenia
informacji o rodzaju, ilości i miejscu występowania azbestu
do końca stycznia br. w Urzędzie Miasta.

Bezpieczeństwo:
Mieszkańcy Uniejowa mogą czuć się o wiele bezpieczniej, ponieważ od lutego na ulicach miasta pojawiły
się dodatkowe patrole policyjne w ramach porozumienia
policji i samorządu, który wesprze finansowo pracę
funkcjonariuszy. Patrole szczególnie widoczne są w
weekendy, zwłaszcza w miejscach najbardziej narażonych
na przestępstwa i wykroczenia. Funkcjonariusze będą
kontrolować miejsca zagrożone przestępstwami i wykroczeniami szczególnie uciążliwymi dla społeczeństwa.

Publikacje:
Ukazał się 6. tom rocznika „Biuletyn Uniejowski”,
wydawanego przez Uniwersytet Łódzki przy współpracy
z Urzędem Miasta. Zakres tematyczny publikowanych
artykułów obejmuje zagadnienia związane z regionem
uniejowskim, z dziedziny środowiska przyrodniczego
i antropogenicznego, rozwoju społeczno-ekonomicznego,
dziedzictwa kulturowego. Każde wydanie biuletynu
dostępne jest w wersji elektronicznej – art. na str. 24.
Ukazała się publikacja „Tradycje łowieckie na Ziemi
Uniejowskiej. W służbie mieszkańcom i przyrodzie”
wydana w ramach realizacji zadania grantowego pn.
„Uniejowskie dziedzictwo myśliwskie – doposażenie koła
łowieckiego w stroje myśliwskie oraz wydanie publikacji
– przewodnika myśliwskiego” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach projektu grantowego
Lokalnej Grupy Działania „PRYM” z działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W dniu urodzin Andrzeja Godlewskiego w murach
Biblioteki Miejskiej w Uniejowie pojawił się długo
wyczekiwany tomik poezji zmarłego niedawno dziennikarza. Wiersze charakteryzują się niezwykłą prostotą,
szczerością i autentycznością.

Media:
Ekipa programu telewizyjnego „Fajna Polska” kręciła
w Uniejowie zdjęcia do nowego odcinka audycji, prezen-

tując w niej najciekawsze miejsca w naszym mieście.
W nagraniu gościnnie wystąpiła wokalistka i autorka
tekstów – Monika Kuszyńska – art. na str. 37.

Wydarzenia:
kulturalne:
Mieszkańcy Rożniatowa gościli w strażnicy OSP św.
Mikołaja i jego pomocników. Wizyta tak nadzwyczajnych
gości była świetną okazją, aby obdarować dzieci prezentami
oraz sprawdzić, jak w Rożniatowie obchodzi się Dzień Babci
i Dziadka – art. na str. 47.
Jak co roku, w uroczystość Trzech Króli na ulicach
Uniejowa i Wilamowa pojawiły się orszaki nawiązujące do
wędrówki Trzech Mędrców. Widać, że tradycja ta cieszy się
coraz większą popularnością, bo do barwnych korowodów
przyłączyło się mnóstwo mieszkańców - art. na str. 62.
W tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zagrała już po raz 28. Nasze miasto uczestniczy w wydarzeniu prawie od samego początku – był to nasz 27. finał.
Na terenie gminy Uniejów wolontariusze zebrali rekordową
kwotę – prawie 30 tysięcy złotych – art. na str. 63.
W czasie odbywających się na terenie województwa
łódzkiego ferii zimowych Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
oraz Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie
przygotowały szeroki wachlarz ciekawych propozycji zajęć
dla najmłodszych. Dodatkowo dzieci i młodzież skorzystać
mogli z 60% zniżki na basen oraz darmowego wejścia na
lodowisko – art. na str. 60, 64.
Od kilku lat dzieci uzdolnione muzycznie przyjeżdżają
do Uniejowa, aby wziąć udział w zimowych warsztatach.
Również w tym roku Dzieci Suzuki zagrały wspaniały
koncert w uniejowskiej Sali Rycerskiej Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich. Przez kilka dni poprzedzających wydarzenie
przygotowywały się one do występu w salach MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie – art. na str. 68.
W sali OSP w Wilamowie aż 13 drużyn zmagało się
w konkurencjach sprawnościowych, kulinarnych, wokalnych
i aktorskich podczas Gminnego Turnieju Wsi. Rywalizacja
była tak zacięta, że na podium stanęło nie 3, a 7 drużyn –
art. na str. 77-78.
Spycimierzanie już po raz piąty zorganizowali spotkanie
integrujące „Od Przedszkola do Seniora”. W strażnicy
OSP we wspólnej zabawie uczestniczyli, jak zawsze,
przedstawiciele czterech pokoleń – art. na str. 75-76.
strażackie:
Jednostka OSP Wielenin stara się o włączenie jej
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, co jest
niezbędne, aby w odpowiedni sposób zabezpieczyć zakład
K-Flex Polska. W siedzibie Urzędu Miasta odbyło się
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spotkanie w sprawie ustaleń dotyczących poprawy ochrony
przeciwpożarowej na terenie miejscowości Wielenin – art.
na str. 23.
W Felicjanowie trwają prace nad poprawieniem
funkcjonalności tamtejszej strażnicy OSP. Już niedługo,
w pomieszczeniu po jednym z garaży, powstanie nowa
kuchnia. Remont przeprowadzany jest na własną rękę,
w czynie społecznym, a środki finansowe pochodzą
z budżetów jednostki OSP, KGW oraz sołectwa – art. na
str. 22.
sportowe:
Drużyny piłkarskie zagrały w charytatywnym Turnieju
Piłki Nożnej, zorganizowanym dla 13-letniego Adriana,
który od niedawna walczy z nowotworem. Pieniądze,
które trafiły do puszki, pochodziły z opłaty wpisowej,
ale także z datków za skosztowanie aromatycznej zupy
i słodkich wypieków. W sumie na leczenie chłopca udało
się zgromadzić 3.128,87 zł – art. na str. 66-67.
W weekendy na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Uniejowie odbywały się turnieje w ramach cyklu
turniejów Termu CUP Uniejów 2020 „O Termalny Puchar
Burmistrza Miasta Uniejów”. Ostatni jeszcze przed nami.
W każdym z turniejów brała udział Uniejowska Akademia
Futbolu. Podsumowanie z rozgrywek przeczytacie Państwo
w następnym numerze.
szkolne:
Okres okołoświąteczny to czas, kiedy dzieci z przedszkoli i szkół organizują chyba najpopularniejsze przedstawienie w całym roku szkolnym – Jasełka. Nie inaczej
jest w naszej gminie. Kunsztem aktorskim i muzycznym
wykazali się uczniowie szkoły w Uniejowie, którzy
w podniosłym nastroju i z kolędą na ustach sprawili,
że każdy widz mógł poczuć magię świątecznego czasu.
W Jasełkach wystąpili też najmłodsi uczniowie Szkoły
Podstawowej w Wilamowie. Na uroczystość zaproszonych
zostało wielu gości, a w szczególności babcie i dziadkowie,
do których dzieci skierowały wiele ciepłych słów z okazji
zbliżającego się ich święta. Przedszkolaki z Uniejowa w
przedstawieniu bożonarodzeniowym zaprezentowały się
kilka razy – art. na str. 48, 50, 58-59.
Jubileusze:
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa świętowało w lutym
20-lecie kwartalnika „W Uniejowie”. Ponadto czasopismo
doczekało się wydania już 80-go numeru. Spotkanie z tej
okazji odbyło się w siedzibie TPU, a udział w nim wzięło
wielu gości i sympatyków zarówno samej organizacji, jak
i wydawanej przez nie gazety – art. na str. 70-71.
Mieszkanka Uniejowa – pani Irena Kmiecik – obchodziła swoje setne urodziny. W tym wyjątkowym dniu
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jubilatka została obdarowana bukietem kwiatów oraz
upominkami przez licznie zebranych gości, w tym także
przez pracowników Urzędu Miasta w Uniejowie – art. na
str. 76.
Wyjątkowy jubileusz obchodzili członkowie Orkiestry
Dętej OSP Spycimierz. W tym roku orkiestra świętowała
bowiem 50-lecie istnienia. Podczas uroczystości podsumowano i zaprezentowano ogromny dorobek zespołu –
art. na str. 72-74.

Konferencje:
Na uniejowskim Zamku zgromadzili się także
uczestnicy konferencji „Z tradycją w przyszłość – budowanie tożsamości w oparciu o lokalne dziedzictwo”,
zorganizowanej przez Biuro Programu „Niepodległa” oraz
NIST przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
Rozmawiano o możliwościach i sposobach finansowania
organizacji lokalnych, które zajmują się podtrzymywaniem
i ochroną dziedzictwa narodowego.

Zebrania:
Strażacy z jednostki OSP Uniejów odbyli Walne
Zebranie Sprawozdawcze OSP Uniejów za rok 2019.
Podczas spotkania nowi strażacy ochotnicy złożyli ślubowanie, przedstawione zostało sprawozdanie z działalności
jednostki, wprowadzono zmiany w składzie osobowym,
wystosowane zostały wnioski o podjęcie uchwał wprowadzających zmiany w funkcjonowaniu zespołu. Walne
zebrania strażackie odbywały się też w innych jednostkach
OSP na terenie naszej gminy: Góry, Wielenin, Ostrowsko,
Czepów, Kuczki, Wilamów – art. na str. 26-30.
W ostatnim czasie odbywały się zebrania z mieszkańcami gminy Uniejów w sprawie odbioru i zagospodarowania odpadów w roku 2020. Podczas spotkań
omówiony został harmonogram wywozu odpadów, zasady
segregacji śmieci oraz przedstawione zostały nowe stawki
za ich odbiór i zagospodarowanie.
Podczas Walnego Zebrania Gminnej Spółki Wodnej
przedstawione zostało sprawozdanie rzeczowe i finansowe
z działalności oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za
2019 r., plan rzeczowo-finansowy na kolejny rok oraz
dokonano wyboru nowego zarządu – art. na str. 31-32.

Delegacje:
Na początku lutego w naszym mieście przebywała
delegacja z Łotwy. Podczas wizyty nasi partnerzy podzielili
się z nami swoją wiedzą na temat metod wypieku chleba
stosowanych w ich kraju. Uchylili także rąbka tajemnicy
co do wyjątkowych, autorskich przepisów na pieczywo
z dodatkiem słoniny czy sera – art. na str. 69.

>
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Mirosław Madajski

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

[ grudzień 2019 r. – luty 2020 r. ]
20 grudnia 2019 r. odbyła się XXIII sesja Rady
Miejskiej w Uniejowie, na której znowelizowano
budżet gminy Uniejów na 2019 rok oraz Wieloletnią
Prognozę Finansową na lata 2019-2041. Nie były
to jedyne podjęte decyzje mające wpływ na finanse
gminy, albowiem ustalono również stawki opłat za
zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową,
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
gminnych na terenie gminy Uniejów oraz określono
średnią cenę jednostki paliwa w gminie Uniejów w roku
szkolnym 2019/2020. Ustalono także wysokość stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy oraz stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno
- wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
część roku. W związku ze złożoną skargą na uchwałę Nr
XXXVIII/289/2016 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia
22 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Uniejów, podjęto uchwałę w sprawie przekazania
Wo j e w ó d z k i e m u S ą d o w i Ad m i n i s t ra c y j n e m u
w Łodzi tej skargi (wraz z odpowiedzią) oraz uchwalono
nowy regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Uniejów. Uchwalone zostały także:
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Uniejów na 2020
rok oraz Roczny Program Współpracy Gminy Uniejów
z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2020 rok. Na koniec radni
wyrazili zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu
dzierżawcy, w drodze bezprzetargowej na okres do 3
lat, gruntu o pow. 15 m2 pod garaż składak przy ulicy
Mickiewicza w Uniejowie.
Podczas XXV sesji, która odbyła się 27 grudnia
2019 r. radni znowelizowali budżet gminy Uniejów
na 2019 r. oraz Wieloletnią Prognozę Finansową
na lata 2019 – 2041. Uchwalono wówczas również

W okresie od grudnia 2019 r. do lutego 2020
r. odbyły się cztery sesje Rady Miejskiej w
Uniejowie (sesje nr: XXIII, XXIV, XXV i XXVI).
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020 –
2040 oraz budżet gminy Uniejów na 2020 r. Ustalony
również został nowy wzór deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
składanej przez właścicieli nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Mając na uwadze interesy
właścicieli nieruchomości położonych w pobliżu
wiatraków, podjęto decyzję o przystąpieniu do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części miejscowości: Kozanki
Wielkie, Pęgów, Zaborów, Dąbrowa, Wielenin –
Kolonia, Wielenin, Stanisławów, Czepów, Rożniatów
w gminie Uniejów. Radni wyrazili też zgodę na
wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy,
w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat, części działki
(pow. 12 m2) w Uniejowie, na której posadowiony jest
kiosk „RUCH”.
Budżet gminy Uniejów na 2020 rok oraz Wieloletnia
Prognoza Finansowa na lata 2020 – 2040 zostały
zmienione 23 stycznia 2020 r. Na odbywającej się
tego dnia XXV sesji wprowadzono zmiany w treści
uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za rok od nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz rozszerzono wykaz inkasentów opłaty uzdrowiskowej.
Pojawiła się także nowa ulica na mapie Uniejowa: ul.
Termalna, która znajduje się w pobliżu Aparthotelu.
Wydzierżawiona została także, na okres od 1.03.2020
r. do 30.09.2022 r., położona w Uniejowie działki
rolna o numerze ewidencyjnym: 598 i pow. 1,2937
ha. Rada Miejska w Uniejowie zatwierdziła ponadto
plany pracy na 2020 r. przedłożone przez jej Komisje:
Społeczną, Rewizyjną, Gospodarczą i Uzdrowiskową
oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Uniejowie z realizacji rocznego planu pracy za 2019 r.
Plan pracy Komisji Skarg, Petycji i Wniosków na 2020
r. został przyjęty podczas XXVI sesji Rady Miejskiej
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w Uniejowie w dniu 10 lutego 2020 r. Wprowadzone
zostały wówczas kolejne zmiany do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Poprawione zostały
również: wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej
przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują
się domki letniskowe lub innych nieruchomości
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wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
oraz regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Uniejów. Po zapoznaniu się z opiniami
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, radni rozpatrzyli
negatywnie dwie petycje oraz skargę na Kierownika
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Uniejowie.

Maciej Bartosiak

Przebudowa drogi w Hipolitowie
Dzięki bardzo łagodnej zimie inwestycje rozpoczęte u schyłku starego roku nie ustają. Co więcej – jeśli
aura będzie nadal tak sprzyjająca, być może część powziętych prac zostanie zakończona przed terminem
zawartym w umowach z wykonawcami.
W dalszej kolejności powstaną również pobocza, zjazdy
do nieruchomości z kruszyw łamanych, położona zostanie
nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej, czyli
właściwej warstwy asfaltu.
Wykonawcą zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej
nr 111167E w miejscowości Hipolitów, gm. Uniejów” jest
konsorcjum firm: FHU Wiesława Łuczak, Jan Łuczak s.c.
i LuKpol – Krzysztof Łuczak z Uniejowa.
Koszt całości prac oszacowano na kwotę 763 830,00 zł,
z czego połowę pokryje dofinansowanie z Funduszu Dróg
Samorządowych, które na ten cel pozyskała gmina Uniejów.

Anna Kowalska

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
Małżeństwa, które w 2020 roku będą obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego, a ślub brały poza Uniejowem
i chcą, aby wystąpić w Ich imieniu o Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, proszone są o zgłoszenie tego
faktu do końca kwietnia 2020 r.
Zgłoszenia przyjmuje pracownik Urzędu Stanu Cywilnego w Uniejowie w budynku Urzędu Miasta
w Uniejowie, ul. bł. Bogumiła 13, pok. 11 lub telefonicznie pod numerem tel. 63 288 97 89.

arch. UM Uniejów

Bardzo dobre tempo robót towarzyszy inwestycjom
drogowym w Spycimierzu i Hipolitowie. W pierwszym
przypadku, w ramach budowy by-passa, łączącego drogi
gminną i powiatową, prowadzące w kierunku Spycimierza,
na nowym odcinku o szerokości aż 7 metrów, jeszcze
przed końcem roku została położona warstwa wiążąca.
Zgodnie z planem przebiega także druga, rozpoczęta
w grudniu 2019 roku, gminna inwestycja drogowa.
Przebudowa blisko kilometrowego odcinka drogi
w Hipolitowie jest na etapie gotowej podbudowy.
– „W grudniu wykonaliśmy już całość robót ziemnych
– zarówno w zakresie pasa ruchu drogowego, jak
i odwodnienia przebudowywanego odcinka na terenie
miejscowości Hipolitów. W miejscach, gdzie występuje
rów przydrożny, pod zjazdami umieściliśmy przepusty
rurowe – na terenie objętym inwestycją są 3 takie
punkty, które docelowo będą z obu stron obudowane
ścianami czołowymi. W okresie między świętami Bożego
Narodzenia a Nowym Rokiem należało przerwać roboty,
ponieważ sporo dni wolnych od pracy uniemożliwiłoby
sprawne i jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców
położenie warstwy asfaltu. Z początkiem stycznia
wróciliśmy na plac budowy” – powiedział Krzysztof Łuczak,
reprezentujący konsorcjum realizujące gminną inwestycję.
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Maciej Bartosiak

Dlaczego tak dużo trzeba płacić za śmieci?
Wraz z nadejściem nowego roku w całym kraju drastycznie zmieniły się zasady dotyczące odbioru
i zagospodarowania odpadów komunalnych. Obowiązek segregacji śmieci dotyczy obecnie wszystkich
właścicieli gospodarstw domowych, w dodatku - zasady zgodnie z którymi powinniśmy to robić, także
uległy zaostrzeniu. Wzrosły lub pojawiły się nowe opłaty związane z oddziaływaniem na środowisko,
ponieważ z roku na rok rośnie ilość wytwarzanych przez nas odpadów. Najbardziej zauważalne dla
przeciętnego mieszkańca zmiany dotyczą jednak stawek za odbiór i przetwarzanie odpadów, bo te
dotyczą każdego z nas bezpośrednio. Nic więc dziwnego, że wzrost cen „za śmieci” budzi tak skrajne
emocje – nie tylko w naszej gminie – problem dotyczy całego kraju.
„Są gminy, w których stawki się nie zmieniły albo
wzrosły co najwyżej o kilka złotych!” – podobne głosy
pojawiały się podczas spotkań z mieszkańcami, które
w styczniu bieżącego roku odbyły się we wszystkich
miejscowościach na terenie gminy. Wprowadzone
zmiany w przepisach dotyczą wszystkich gmin po
równo, ale część z nich płaci surowszą cenę za decyzje
podejmowane bez ich udziału.
Po pierwsze, należy zaznaczyć, że system gospodarki
odpadami w Polsce od wielu lat stanowiony jest
przepisami prawa, określanymi przez Sejm w drodze
ustaw oraz przez Ministra Środowiska w drodze
rozporządzeń. Samorządom powierza się wykonanie
zobowiązań, wynikających z wyżej wymienionych
przepisów prawa, bez względu na to czy budżety
bardzo różnie usytuowanych gmin są gotowe przyjąć
takie obciążenia.
Nowe stawki za odbiór śmieci, na podstawie uchwały
z Rady Miejskiej z 20 grudnia 2019 r., obowiązują
mieszkańców od 1 lutego 2020 roku. Stawka, która
została wprowadzona w gminie Uniejów wynika
z ceny, jaką zaproponował jedyny oferent w przetargu
na odbiór śmieci. Kwota, która była przewidziana na ten
cel w budżecie gminy Uniejów na rok 2020, wynikająca
z uprzedniego rozeznania i oszacowania kosztów,
wyniosła 850 000,000 zł brutto. W postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz
nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe, na terenie gminy Uniejów w roku 2020” nie
było zainteresowania firm zajmujących się tego typu
usługami.
Wobec zaistniałej sytuacji gmina zawarła umowę
z konsorcjum: Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB”
s.c. G. Kropidłowski i D. Piąstka z Kowali PańskichKolonii (w charakterze lidera konsorcjum) oraz spółki
PGK „Termy Uniejów” (jako partner). Oferta konsorcjum
ponad dwukrotnie przekroczyła przeznaczony na
wykonanie zadania budżet. Łączna kwota brutto
zaproponowana przez konsorcjum na świadczenie
usługi wyniosła aż 2 079 966,60 zł. Warto zauważyć,
że w roku ubiegłym gospodarowaniem odpadów na
terenie naszej gminy zajmowała się ta sama firma,
a kwota brutto za usługę wynosiła wówczas 898 568,64
zł.

Dlaczego opłaty za odpady są tak wysokie?
Ponieważ temat podwyżki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów budzi wiele kontrowersji, zaczerpnęliśmy informacji bezpośrednio u źródła. Zakład
Usług Komunalnych „EKO-GAB” wyjaśnił nam, jakie
czynniki wpływają na wysokość opłaty śmieciowej.
Przedstawiają się one następująco:
Po pierwsze, z roku na rok wzrasta ilość wytwarzanych
odpadów i to nie tylko na terenie gminy – taka tendencja
panuje od kilku lat na całym świecie. Nie zmienia to
jednak faktu, że śmieci, które należy odebrać, a w dalszej kolejności zagospodarować, jest coraz więcej,
a stawki za wywóz odpadów do tej pory podlegały tylko
nieznacznym podwyżkom.
Po drugie, zarówno koszty za składowanie odpadów
na wysypisku, jak i koszty prowadzenia działalności
przez firmy zajmujące się ich odbiorem (wynikające
ze zmieniających się cen paliwa, energii elektrycznej
czy kosztów zatrudnienia pracowników i obsługi administracyjnej). To przekłada się bezpośrednio na ceny
oferowane gminom za odbiór odpadów.
Po trzecie, zniesienie regionalizacji Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), które
w założeniu miało obniżyć koszty składowania odpadów,
poprzez uwolnienie możliwości przyjmowania odpadów
z terenu całego kraju, a nawet z zagranicy, w rzeczywistości wywindowało te stawki, generując przy tym
dodatkowe koszty logistyki i przewożenia odpadów.
Dlaczego? Brak rejonizacji RIPOK bardzo negatywnie
wpłynął na koszty gospodarki odpadami w małych
gminach oddalonych znacząco od instalacji mających
duże moce przerobowe. Małe stacje, aby spełnić wymogi
ustawowe, bardzo wysoko podniosły stawki za odbiór
odpadów. W efekcie gminy muszą dostarczać odpady
do stacji położonych nawet kilkaset kilometrów dalej,
a to wpływa znacząco na koszty transportu. Niestety,
w takiej sytuacji znalazł się również nasz samorząd.
Odpady komunalne i BIO „przemierzają” z Uniejowa na
wysypisko w Krzyżanówku (powiat kutnowski) trasę
ok. 70 km. Pamiętajmy, że nie mówimy tu o jeździe
samochodem osobowym, bo transport przemysłowy
to są zupełnie inne koszty. A jeszcze gorsza sytuacja
dotyczy pozostałych odpadów, tj. surowców wtórnych,
dla których pracownik firmy obsługującej naszą gminę,
na bieżąco śledzi ceny na terenie całego kraju, szukając
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najkorzystniejszej stawki za odbiór. Finalnie, zazwyczaj
i tak są to odległości w granicach 200-300 km, z minimalną stawką 400 zł/tona brutto za każdorazowy
wjazd śmieciarki na teren takiego punktu.
Kolejną kwestią są warunki, jakie panują na rynku surowców wtórnych. W tej chwili już nie ma możliwości, żeby firma sprzedała surowce, takie jak
papier, czy plastiki. Żeby przekazać tego typu odpady
do recyclingu, firmy zajmujące się odbiorem odpadów
z gmin muszą w punktach odbioru zapłacić! Rynek ten

27 zł

Nieselektywny sposób zbierania
i odbierania śmieci

54 zł

Nieruchomość zamieszkiwana
przez 1, 2, 3 lub 4 osoby

miesięcznie za każdą 1 osobę

miesięcznie za każdą 1 osobę

Nieruchomość zamieszkiwana
przez 5 i więcej osób

miesięcznie za wszystkie osoby

135 zł

ilość osób x 54 zł

Nieruchomość z domkiem
letniskowym

za cały rok

145 zł

Na wzrost kosztów wpływa wiele czynników:
1. Wzrost ilości wytwarzanych odpadów.
2. Wzrost wysokości opłaty za korzystanie ze środowiska
(tzw. opłata środowiskowa).
3. Wzrost cen prądu dla podmiotów gospodarczych i dla
gmin.
4. Wzrost kosztów zatrudnienia (płacy minimalnej i pochodnych).
5. Wzrost opłat w firmach przetwarzających odpady.
6. Wzrost podatku VAT od całkowitej ceny usługi wywozu
odpadów.
7. Brak odpowiedniego zakładu w naszym regionie –
odpady trzeba wywozić do zakładów znajdujących się w dużej odległości.

Czy gmina zarabia na śmieciach?
Środki z opłat od mieszkańców wpływają na osobny
rachunek bankowy. Niestety wydatki są zdecydowanie
wyższe niż wpływy za odbiór odpadów. Całkowite koszty
funkcjonowania systemu w gminie są tak wysokie, że gmina
musi dopłacać do nich duże sumy pieniędzy.
Od stycznia 2020 r. obowiązuje wagowy system rozliczania gmin z odebranych odpadów komunalnych.
O faktycznych kosztach ponoszonych przez mieszkańców
będzie decydowała ilość ton odpadów odebranych z terenu
całej gminy.
Aby utrzymać system zagospodarowania odpadami gmina
była zmuszona do podwyższenia opłat za odpady.

13

na terenie Polski jest już tak przeładowany, że brakuje
miejsc, które są w stanie przyjmować kolejne ogromne
ilości tych odpadów. W konsekwencji tego firmy
zajmujące się rynkiem wtórnym zaczęły naliczać wyższe
ceny za odbiór śmieci – w tym roku jest to aż 400 zł za
1 tonę. Dla porównania – jeszcze w tamtym roku było to
tylko 10 zł za 1 tonę.
W związku z powyższym, z dniem 1 lutego 2020 r.
zmianie uległy stawki za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych:

Selektywny sposób zbierania
i odbierania śmieci

Przy tak znaczącym dla mieszkańców wzroście opłat
należałoby jednak zwrócić uwagę na fakt, że w przeciągu ostatnich kilku lat kształtowały się one na dość
wyrównanym poziomie. W ostatnim czasie opłaty za odbiór
i zagospodarowanie odpadów w gminie Uniejów nie ulegały
znacznym podwyżkom, stało się to dopiero teraz, kiedy
gmina znalazła się w sytuacji bez wyjścia.

|

290 zł

za jeden domek letniskowy

Pamiętaj, że…
Przy segregacji śmieci bezwzględnie trzeba mieć na
uwadze odpady niebezpieczne. Tych odpadów nie wolno
wrzucać do śmieci mieszanych. Można je oddać w specjalnie
wyznaczonych punktach: w sklepach i aptekach, a także
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Uniejowie zlokalizowany jest przy ul. Dąbskiej. Tutaj
mieszkańcy miasta oraz gminy mogą bezpłatnie zostawić zużyty
sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe,
papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe, przeterminowane leki, świetlówki, tonery,
zużyte przenośne baterie i przenośne akumulatory, zużyte
opony od samochodów osobowych, odpady biodegradowalne,
w tym zielone.
Punkt czynny jest w czwartki i soboty od 8:00 do 13:00
i w piątki od 13:00 do 18:00.
Odpady BIO, zwłaszcza w przypadku gospodarstw wiejskich,
można skutecznie i bezproblemowo neutralizować za pomocą
kompostowników. Odpady zmieszane z ziemią są ciężkie,
warto eliminować je z systemu, by zmniejszyć koszty.
W gminie Uniejów rozważa się obecnie wprowadzenie
zniżek dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy zdecydują się na przydomowe kompostowniki. Rozwiązanie to
zostanie przyjęte, jeśli ilość gromadzonych odpadów będzie
się w kolejnych miesiącach zmniejszać. Stan ten będzie można
stwierdzić na podstawie pomiaru wagi odpadów, które od kilku
lat są systematycznie dokonywane w tutejszej oczyszczalni
ścieków.

Przypominamy, że…
Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiścić do
końca każdego kwartału przelewem na rachunek bankowy
Urzędu Miasta w Uniejowie – Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Malanowie o/ Uniejów 71 8557 0009 2005 0200 0130
0042, w kasie Urzędu Miasta w Uniejowie lub u sołtysa danego
sołectwa.
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Karty zniżkowe dla mieszkańców ważne w 2020 roku
Informujemy, że karty uprawniające do 50% zniżki na korzystanie z kompleksu „Termy Uniejów”, wydane
mieszkańcom Miasta i Gminy Uniejów, którzy złożyli deklaracje za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i uiszczają regularnie opłaty za wywóz nieczystości, zostają automatycznie przedłużone na 2020 rok.
Karty są przedłużone w systemie i nie ma potrzeby ich
wymieniać, dlatego prosimy nie wyrzucać kart! – nawet jeśli
nadruk na odwrocie wskazuje inaczej. Przedłużeniu na ten
rok podlegają wszystkie wydane mieszkańcom do tej pory
zarówno niebieskie, jak i zielone karty rabatowe. Pozostałe
warunki promocji (okresy, w których zniżka obowiązuje, liczba
osób uprawnionych do korzystania z karty etc.) pozostają bez
zmian.

rzystania z dodatkowego wejścia do obiektu w godz. 9.0011.00. Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest okazanie
się imiennym dowodem uiszczenia opłaty uzdrowiskowej
i aktualnym dokumentem tożsamości.
Regulaminy opisanych akcji promocyjnych dostępne są
w kompleksie termalno-basenowym „Termy Uniejów” oraz na
stronach: www.uniejow.pl i www.termyuniejow.pl.

Zniżka dla turystów, którzy uiścili opłatę uzdrowiskową
Informujemy przy tej okazji, iż zniżka dla turystów, którzy
uiścili opłatę uzdrowiskową, pozostaje nadal aktualna.
W ramach promocji gościom nocującym na terenie Uniejowa
dłużej niż jedną dobę, od których została pobrana opłata
uzdrowiskowa, przysługuje 20% upustu w cenie zakupu biletu
do kompleksu „Termy Uniejów”, a w dniach wzmożonego
ruchu turystycznego, w sezonie letnim, możliwość sko-

Michał Łuczak

Dofinansowania i ulgi dla mieszkańców
Program „Czyste Powietrze” – pierwszy wniosek z dotacją na koncie
Pierwszy beneficjent z terenu gminy Uniejów otrzymał
dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”
powstałego z ramienia Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek, o którym
mowa, złożono na początku maja zeszłego roku, natomiast
dotacja została uzyskana w połowie grudnia 2019 r.
Procedura związana z rozpatrzeniem wniosku nierzadko
trwa wiele miesięcy. Wiąże się to z ilością złożonych
wniosków do WFOŚiGW. W przypadku wspomnianego
programu czynnikiem spowalniającym całą procedurę
może być np. nieuregulowany stan własności budynku.
Uzyskana dotacja wyniosła 67% kosztów kwalifikowanych.
Przypominamy, że przy ocenie wysokości dotacji brane jest
pod uwagę kryterium dochodowe. W przypadku „Czystego
powietrza” może ono wynieść od 15 do 90%. Natomiast sam
program kierowany jest do osób fizycznych, posiadających
domki jednorodzinne i przewiduje m.in.: modernizację
instalacji grzewczej, montaż wentylacji mechanicznej
z odzyskaniem ciepła, wymianę starych pieców i kotłów

na paliwo stałe, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz
docieplenie przegród budowlanych.
Zmiana w kosztach kwalifikowanych dla nowych budynków w programie „Czyste Powietrze”
Zgodnie z ust. 6.7 pkt 6 programu „Czyste Powietrze” od
1 stycznia 2020 r. koszty zakupu i montażu źródła ciepła,
przyłącza cieplnego, gazowego lub elektroenergetycznego
w budynkach nowobudowanych nie są kwalifikowane.
Kosztami kwalifikowanymi dla nowych budynków pozostają:
montaż wentylacji mechanicznej (rekuperacja) oraz pożyczka
na kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne.
Ruszył II nabór wniosków w ramach programu „Mój Prąd”
Drugi nabór wniosków o dofinansowanie osobom fizycznym
mikroinstalacji fotowoltaicznych potrwa do 18 grudnia 2020
r. Zasady programu nie zmieniają się. Można starać się o dotacje
w wysokości nawet 50 proc. kosztów kwalifikowanych, ale
nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, czyli zakup
i montaż PV od 2 do 10 kW. Dofinansowanie można łączyć

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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z ulgą termomodernizacyjną, o ile koszty przedstawione do
rozliczenia zostały pomniejszone o otrzymaną dotację.
Ulga termomodernizacyjna
Ulga pozwala na odliczenie od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych, wydatków związanych
z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych tylko
w już istniejących budynkach jednorodzinnych. Ulga nie
dotyczy innych typów nieruchomości i nie jest to ulga
budowlana. Osoby, które budują dom, nie mogą z niej
skorzystać.
W ramach ulgi można odliczyć do 100% poniesionych wydatków na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, jednak kwota nie może być wyższa niż
53 000 zł.
Odliczeniu nie podlegają wydatki w części w jakiej
zostały dofinansowane ze środków Funduszy Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wydatki zaliczone
do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od
przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.
Czas realizacji przedsięwzięcia nie może przekraczać
3 lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym
poniesiono pierwszy wydatek.
Dla inwestycji rozpoczętych przed dniem 1 stycznia
2019 r. stosuje się również do przedsięwzięcia termomodernizacyjnego pod warunkiem, iż zostało zakończone
po 31 grudnia 2019 r. Jednak nie później niż w okresie 3
kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym
poniesiono pierwszy wydatek.
Dofinansowanie na usuwanie azbestu i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi ogłosił nabór wniosków na dotację dla osób
fizycznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz
wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
województwa łódzkiego w latach 2020 – 2021.
Nabór wniosków jest prowadzony w systemie ciągłym
do 31 sierpnia 2020 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:
- nie więcej niż 500,00 zł za 1Mg dla usługi polegającej na
usunięciu wyrobów zawierających azbest zdemontowanych
uprzednio z budynków zgromadzonych na nieruchomości
Beneficjenta,
- nie więcej niż 700,00 zł za 1Mg dla usługi polegającej na
usunięciu wyrobów zawierających azbest z budynków i ich
unieszkodliwieniu.
Uwaga: Fundusz nie przyznaje pomocy finansowej na
zadania, które zostały zakończone przed datą przeprowadzonej kontroli przez pracownika WFOŚiGW.
Szczegółowe informacje oraz pomoc w wypełnieniu
i składaniu wniosków są udzielane bezpłatnie w punkcie
konsultacyjnym w budynku Ośrodka Zdrowia w Uniejowie,
przy ul. Orzechowej 6 (pokój nr 38 na drugim piętrze) oraz
pod numerem telefonu: 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

Szansa na przebudowę targowiska coraz bliżej
Milion złotych – takie dofinansowanie otrzyma gmina
Uniejów z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu
związanego z przebudową targowiska miejskiego.
Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie odbyło
się 19 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi. Podpisany dokument na ręce Burmistrza Józefa
Kaczmarka złożył Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu
Województwa Łódzkiego. Jest to kolejna umowa będąca
wynikiem rozstrzygnięcia drugiego naboru wniosków w tym
zakresie, który trwał w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 lipca
2019 r.
Dzięki pomocy w wysokości 1 000 000 zł przebudowane
zostanie targowisko w miejscowości Uniejów. Przyznana
pomoc ma na celu stworzenie korzystnych warunków do
prowadzenia handlu oraz udostępnienie przestrzeni rolnikom
dla sprzedaży produktów rolno-spożywczych.

W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty naziemne,
przewidujące m.in. ogrodzenie, utwardzenie terenu i elementy
nawierzchni ulic wraz z dojazdami do drogi wojewódzkiej
i powiatowej. Zrealizowane zostanie także przyłącze do sieci
wodociągowej oraz zadaszenie miejsc handlowych wraz
z montażem instalacji fotowoltaicznej, która służyć będzie do
zasilania oświetlenia targowiska, kontenera sanitarnego i wiat
śmietnikowych.
Targowisko w Uniejowie będzie funkcjonować w oparciu
o regulamin przewidujący wykorzystanie obiektu zgodnie
z zasadami wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje typu „Inwestycje
w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele
promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie
inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych
usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji kultury
i powiązanej infrastruktury”.

>
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Rusza realizacja III etapu budowy

Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu
Podczas gdy w otoczeniu Kolegiaty trwają prace budowlane, a w Wilamowie zakończyła się przebudowa
chodników w centrum miejscowości i wykonawca lada moment przystąpi do robót ziemnych na terenie
wokół tamtejszego kościoła parafialnego, rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowy
na wykonanie prac dla ostatniej części projektu pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie
Uniejów”.

arch. UM Uniejów

Spycimierz jest trzecią parafią na terenie gminy
Uniejów ujętą w szeroko zakrojonym projekcie
modernizacji przestrzeni publicznych, pełniących
jednocześnie funkcję sakralną, na realizację którego
samorząd pozyskał blisko 1,5 mln zł dofinansowania
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego,
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. W ramach inwestycji trwa przebudowa
otoczenia uniejowskiej Kolegiaty (o czym napisaliśmy
w artykule pt. „Początek zmian w otoczeniu Kolegiaty”),
a także kościoła pw. św. Wojciecha i Stanisława b.m.
w Wilamowie (w numerze 70/2019 w artykule pt.
„Nowe otoczenie kościoła w Wilamowie powstanie
przed końcem maja przyszłego roku”). Przedmiotem
zamówienia na terenie parafii Spycimierz jest
wykonanie elementów rzeźbiarsko-architektonicznych
szlaku krajobrazowego w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Trasa Bożego Ciała – etap III”. Postępowania przetargowe w przypadku pierwszych dwóch
miejscowości, a więc i podpisanie umów z wykonawcami,
udało się sfinalizować jeszcze w ubiegłym roku (w
listopadzie 2019 roku dla części obejmującej Wilamów
i w grudniu 2019 roku na otoczenie Kolegiaty), dlatego

Od lewej: Właściciel firmy Katanga- Grzegorz Kwapisiewicz, właściciel
firmy F.H.U. Instal - Bogdan Wieczorek, Marzena Mirewicz-Czumaczenko,
Mateusz Leśniewski - inspektor ds. zamówień publicznych UM w
Uniejowie, Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek, Sołtys Spycimierza
– Stanisław Pełka, Dyrektor PSP w Spycimierzu – Marianna Polasińska,
Radna Rady Miejskiej w Uniejowie – Jolanta Ilska, Prezes Parafialnego
Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” – Maria Pełka, prof. ASP w
Łodzi – Marek Sak, prof. ASP w Łodzi - Janusz Czumaczenko, Proboszcz
Parafii w Spycimierzu - ks. Dariusz Ziemniak

prace już tam trwają. Niemniej jednak, termin realizacji
dla wszystkich składowych projektu, w tym także dla
Spycimierza, jest taki sam – finisz wszystkich robót
budowlanych powinien nastąpić nie później, jak przed
końcem maja 2020 roku.
Spotkanie, podczas którego podpisano umowy
z wykonawcami III etapu budowy Trasy Bożego Ciała
odbyło się 20 stycznia br. w Spycimierzu. Dzięki
gościnności księdza Proboszcza Dariusza Ziemniaka,
zarówno sygnatariusze umów, jak i lokalni liderzy,
reprezentujący wspólnotę parafialną i mieszkańców,
zasiedli przy wspólnym stole na plebanii, by omówić
szczegóły realizacji projektu. W spotkaniu wzięli udział:
z ramienia gminy Uniejów – burmistrz Józef Kaczmarek
oraz inspektor ds. zamówień publicznych - Mateusz
Leśniewski; wyłonieni w drodze przetargu wykonawcy
poszczególnych składowych zadania – prof. Marek
Sak, prof. Janusz Czumaczenko wraz z żoną Marzeną
Mirewicz-Czumaczenko, Grzegorz Kwapisiewicz i Bogdan
Wieczorek, a także: Prezes Parafialnego Stowarzyszenia
„Spycimierskie Boże Ciało” – Maria Pełka, Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Spycimierzu – Marianna Polasińska,
Radni Rady Miejskiej w Uniejowie – Jolanta Ilska i Lucjan
Łukasik, Sołtys Spycimierza – Stanisław Pełka oraz –
naturalnie, gospodarz – ks. Proboszcz Dariusz Ziemniak.
Zanim przystąpiono do podpisania dokumentów, prof.
Marek Sak opowiedział o poszczególnych elementach
projektu. Posługując się miniaturowymi modelami, bardzo
obrazowo opisał jak będzie wyglądał każdy z czterech
ołtarzy, które staną wkrótce na Trasie Bożego Ciała
w Spycimierzu, jaka jest ich symbolika i w jaki sposób
wizerunki zawartych w koncepcji „kapliczek” świętych
odnoszą się do obchodzonej w wyjątkowy sposób
w parafii Spycimierz uroczystości Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej.
Ołtarz Świętej Julianny – będzie tym najbliższym
względem kościoła parafialnego i jednocześnie pierwszym
na Trasie Bożego Ciała. Święta Julianna poprzez wizerunek
księżyca przesłoniętego warstwą chmur miała objawienie,
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zgodnie z którym otrzymała polecenie doprowadzenia
do ustanowienia obchodów uroczystości Bożego Ciała.
Udało jej się tego dokonać m.in. ze względu na jej
wysoką, jak na czasy średniowieczne, pozycję i bliskie
pokrewieństwo z hierarchami kościelnymi. Rzeźba
powstanie z granitu, a jej dopełnieniem stanie się okrąg
z blachy kwarcowej, który dzięki podświetleniu będzie
imitował księżyc w pełni.
Ołtarz „Drzewo Życia” – znajdzie się na trasie procesji
jako drugi w kolejności. Najwyższy, bo ponad 4-metrowy
monument, wykonany z granitu, stanie w otoczeniu
drzew. Idea adoracji krzyża w rzeźbie jest o tyle ciekawa,
że widoczny na szczycie krzyż nie jest tradycyjnym,
znanym nam krzyżem, z ramionami prostopadle
łączącymi się z jego trzonem. Krzyż jest trójkątny,
z ramionami skierowanymi w dół, pod kątem około
45 stopni względem osi pionowej. Jest to związane
z krzyżem, który był tu kiedyś w Spycimierzu, w drewnianym kościele. W podobnej formie funkcjonował
tu także w średniowieczu. W tej chwili znajduje się
w Muzeum Narodowym w Poznaniu jego ostatni
element – głowa Chrystusa. Jej replika zostanie
umieszczona w ołtarzu, sprawiając, że klasyczna rzeźba
w stylu drzewo życia zyska charakter odnoszący się do
historii Spycimierza.
Ołtarz Świętej Barbary – jest to figura średniowieczna. Odnosi się do losów Świętej Barbary, zamkniętej
w wieży, gdzie doznawała objawień. Ołtarz zostanie
wykonany z jasnego piaskowca, a przed umieszczeniem
na Trasie Bożego Ciała w Spycimierzu poddany
procesowi hydrofobizacji, który ochroni materiał przed
wnikaniem wilgoci i zabezpieczy w ten sposób rzeźbę na
lata.
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„domek” powstanie w konwencji architektury lokalnej,
czyli z połączenia białego
kamienia z cegłą, które dopełnia elementy kute.
Wszystkie elementy rzeźbiarskie ołtarzy zostaną
wykonane i zabezpieczone
przed wpływem warunków
atmosferycznych w pracowni, a tu na miejscu w Spycimierzu już tylko montowane,
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową.

arch. UM Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Zawarcie umów z wykonawcami
Jako ostatni punkt spotkania przyjęto podpisanie umów
z wyłonionymi w drodze przetargów wykonawcami.
Zadanie podzielono na części: „roboty ogólnobudowlane”
oraz „wykonanie i montaż rzeźb”.
W pierwszej części złożono jedną ofertę, na kwotę 202
827,00 zł, która nie podlegała odrzuceniu, w związku
z czym zawarto umowę z przedstawicielem firmy
KATANGA Grzegorz Kwapisiewicz na wykonanie robót
ogólnobudowlanych. Zamówienie obejmuje: wykonanie
ścian murowych i wieńca żelbetowego dla „Kaplicy
Świętego Antoniego”, ścian, ław fundamentowych i fundamentów żelbetowych dla „Ołtarza Świętej Julianny”,
fundamentów z kręgów betonowych i murowanego
„Ołtarza Świętej Barbary”, murków i ławeczek oraz montaż
więźby dachowej i pokrycie dachu „Kaplicy Świętego
Antoniego”.

arch. UM Uniejów

Dla części drugiej, spośród dwóch niepodlegających
odrzuceniu ofert, wybrano najkorzystniejszą, opiewającą
na kwotę 163 900,00 zł (wartość drugiej oferty wynosiła
585 480,00 zł). Wykonawcą drugiej części zadania są:
Marek Sak, Janusz Czumaczenko. Zamówienie obejmuje:
wykonanie i montaż rzeźb z granitu i piaskowca oraz
stalowej części „Ołtarza Świętej Julianny”.

Kaplica Świętego Antoniego – kapliczka typu
domkowego będzie ostatnią na trasie procesyjnej.
Zostanie wykonana w formie płaskorzeźby z reliefem
w ścianie ołtarzowej. Ornament zbudowany z kwiatów
lilii, które są atrybutem św. Antoniego, będzie głównym
elementem rzeźby, zaś postać świętego – będzie to
ryt, stylizowany na płytę nagrobną, jakie umieszczano
na sarkofagach z wizerunkami m.in. władców czy
zasłużonych rycerzy w średniowiecznych kaplicach.
Płaskorzeźba zostanie wykonana z piaskowca, natomiast

W oddzielnym postępowaniu wyłoniono wykonawcę
robót elektrycznych. Przedmiot zamówienia obejmuje
montaż opraw i wykonanie instalacji elektrycznej, w
tym: doprowadzenie kabla elektrycznego, montaż gniazd
wtykowych, instalacji ochrony od porażeń i oświetlenie
rzeźb. W przetargu złożono jedną ofertę na kwotę 140
220,00 zł, która w wyniku analizy zarówno pod względem
kryterium ceny, jak i udzielonej gwarancji, uzyskała 100
pkt. na 100 możliwych. Wykonawca, z którym gmina
także zawarła umowę, F.H.U. Instal Bogdan Wieczorek,
zobowiązany jest w ramach podpisanego porozumienia do
doprowadzenia instalacji elektrycznej od wyznaczonych
słupów, montażu tablic elektrycznych i związanych z tym
robotami ziemnymi i odtworzeniowymi nawierzchni.
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Pojazd Poddębickiej Straży Pożarnej
ze wsparciem uniejowskiej gminy
16 grudnia 2019 r. odbyło się uroczyste przekazanie lekkiego samochodu operacyjnego dla Komendy
Powiatowej PSP w Poddębicach. W kosztach zakupu partycypowała gmina Uniejów. Nowy pojazd marki
Toyota Corolla (1.6 benzyna, 132 konie mechaniczne) zastąpił 17-letniego Seata Toledo.

Zakup pojazdu był możliwy dzięki finansowemu
wsparciu Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi,
Starostwa Powiatowego w Poddębicach oraz gmin:
Poddębice, Uniejów, Wartkowice, Zadzim, Dalików
i Pęczniew.
Uroczystość przekazania pojazdu została połączona
ze spotkaniem wigilijnym strażaków i pracowników
cywilnych tutejszej Komendy oraz członków Koła
Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

arch. Komenda Powiatowa PSP w Poddębicach

- „Pojazd zakupiono na potrzeby wspomagania
działań ratowniczych w zakresie transportu strażaków,
sztabu dowodzenia akcją, grup specjalistów do miejsca
powstałego zdarzenia. Samochód ten będzie również
realizował funkcje transportu wyżywienia podczas
długotrwałych akcji oraz ostrzegania społeczeństwa
o powstałym niebezpieczeństwie. Ponadto, będzie
wykorzystywany w zakresie obsługi administracyjnej
wydziałów Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach
i szkoleń organizowanych dla Ochotniczych Straży
Pożarnych” – informuje PSP w Poddębicach.

Od lewej: Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi
- bryg. mgr inż. Grzegorz Janowski, Wicestarosta Powiatu Poddębickiego –
Piotr Majer, Komendant Powiatowy PSP w Poddębicach – st. kpt. Radosław
Cieślikowski, Wójt Gminy Pęczniew – Marcin Janiak, Zastępca Burmistrza
Poddębic – Paweł Plewiński, Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek , Wójt
Gminy Wartkowice – Piotr Kuropatwa, Wójt Gminy Zadzim – Krzysztof
Woźniak, Wójt Gminy Dalików – Radosław Arkusz

Maciej Bartosiak

Początek zmian w otoczeniu Kolegiaty
W otoczeniu Kolegiaty trwają prace budowlane, prowadzone w ramach projektu pn. „Kształtowanie
przestrzeni publicznej w gminie Uniejów w miejscowościach: Spycimierz, Uniejów i Wilamów”, które
gmina Uniejów realizuje wraz z Parafią pw. św. Floriana w Uniejowie.
Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu
wokół Kolegiaty w Uniejowie. Przedmiotowy obszar
ma łączną powierzchnię ponad 4 tys. metrów kw.,
a do realizacji całości inwestycji zaangażowano aż
5-ciu wykonawców. Pierwsze dwie firmy zaczęły
wykonanie swoich części kontraktu. Wymianą nawierzchni chodników zajmuje się Firma Budowlana
„CEGBUD” inż. Krzysztof Skonieczny z Chlebowa,
która na początek zajęła się rozbiórką chodnika z płyt

betonowych i profilowaniem koryta, w którym zostanie
przygotowana podbudowa pod nowe nawierzchnie.
Prowadzone prace rozpoczęły się na chwilę obecną
do części otoczenia, od strony plebanii i biegną
w stronę dzwonnicy oraz przy ulicy Kościelnickiej. Nowe
nawierzchnie chodników zostaną ułożone z granitu
płomieniowanego. Z tego samego materiału powstaną
schody wejściowe od ul. Kościelnickiej.
Renowacją historycznego ogrodzenia za Kolegiatą

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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łość pod względem technicznym oraz estetycznym.
W niedługim czasie, równolegle do prac budowlanych,
rozpocznie się renowacja dwóch krzyży, znajdujących się
na terenie przy Kolegiacie.

arch. UM Uniejów

Koszt realizacji całej inwestycji to blisko 1 mln 400
tysięcy zł, z czego 500 tysięcy zł stanowi dofinansowanie
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
a pozostałe to środki gminy.

arch. UM Uniejów

zajmuje się firma FUH „INS-BUD” Roman Charuba
z Uniejowa. Skucie tynków z muru od strony
plebanii odsłoniło wiekową, czerwoną cegłę. Po
uzupełnieniu ubytków, pracownicy przeprowadzają
rewitalizację oryginalnego budulca i zakonserwują
całość, zapewniając zabytkowej części parkanu trwa-

Maciej Bartosiak

Czasowe zamknięcie kładki
Z końcem starego i początkiem nowego roku Gmina zawarła umowy z wykonawcami przebudowy
kładki i zagospodarowania skweru przy ul. Tureckiej, co oznacza zamknięcie kładki na cały okres
prowadzenia prac remontowych, tj. do końca maja br.
Zgodnie z wyznaczonym terminem realizacji
inwestycji, warunkowanym początkiem sezonu,
konieczne było jak najszybsze rozpoczęcie prac,
tym bardziej, że warunki pogodowe są wyjątkowo – jak na tę porę roku – sprzyjające.
W związku z tym podjęto decyzję, aby w lutym
rozpocząć remont kładki, która jest wyłączona
z użytkowania, a jedyną przeprawą na drugą stronę
rzeki jest most. Za utrudnienia przepraszamy, ale
są one konieczne dla prawidłowego i płynnego
procesu remontowego.
Przewidywany zakres prac obejmuje kompleksową przebudowę i modernizację kładki, z uwzględnieniem naprawy istniejących elementów,
zwiększeniem bezpieczeństwa i poprawą estetyki.
W istniejącym obiekcie, jak podaje specyfikacja
przetargowa, zostaną wykonane następujące prace:
naprawa istniejących podpór, zabezpieczenie
antykorozyjne belek, wykonanie nawierzchni

z żywicy epoksydowej i poliuretanowej oraz wykonanie balustrad z wypełnieniem szklanym.
Jeśli chodzi o przebudowę kładki, Firma Sorted
wygrała wprawdzie przetarg składając najkorzystniejszą ofertę opiewającą na sumę 822 379,23
zł, jednakże ostatecznie oferent odstąpił od podpisania umowy na realizację inwestycji i zostało
zatrzymane mu wadium w wysokości 10 tys. zł.
W związku z powyższym gmina zdecydowała się na
firmę Blumen Group sp. z o.o. z Konina, która złożyła
drugą najkorzystniejszą ofertę cenową opiewającą na
sumę: 1 040 731,29 zł brutto.
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu
„Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie” i jest jego pierwszym etapem. Projekt
jest współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

>
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Średniowieczny zabytek ze Spycimierza
Muzeum Narodowe w Poznaniu należy do jednego z najważniejszych obiektów muzealnych w Polsce.
W jego licznych i cennych zbiorach możemy odnaleźć ślad rodem ze Spycimierza – średniowieczną
Głowę Chrystusa.
Spycimierz to wyjątkowe miejsce nie tylko na
mapie naszego regionu, ale również w skali kraju.
W ostatnich latach zyskuje coraz większy rozgłos ze
względu na tradycję układania kwietnych dywanów,
która w 2018 roku trafiła na krajową listę dziedzictwa
niematerialnego.
Miejscowość była ważnym ośrodkiem również
w wiekach przeszłych. Świadczy o tym choćby fakt, że
znalazła swoje miejsce w kronikach Galla Anonima z
1106 roku. Z bogatej historii pozostało jednak niewiele
materialnych śladów – m.in. zabytkowa monstrancja,
parę ornatów i stacje Drogi Krzyżowej. Przypadek
zaś sprawił, że były proboszcz parafii, ks. Wojciech
Kaźmierczak dotarł do jeszcze jednego cennego
eksponatu, którym jest głowa Chrystusa, jedyny
ocalały element ze średniowiecznego krucyfiksu.

Udało się ustalić, że Adam Soćko, dyrektor naukowy
poznańskiego muzeum i pracownik naukowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza, sporo czasu poświęcił tej bardzo ciekawej rzeźbie, m.in. dlatego, że
w grudniu 2015 r. przypadkowo zdobył dwie oryginalne karty z niemieckiego katalogu zabytków,
przedstawiające zdjęcie Chrystusa z tzw. ogrójca przy
kościele w Spycimierzu, zrobione 16 marca 1941
r., czyli dwa lata przed zburzeniem kościoła. Z kolei
w muzealnej karcie katalogowej zabytku jest informacja, że rzeźba ta w 1969 r. była na wystawie
w Paryżu, a w 1970 r. w Londynie. Wszystko wskazuje
więc na to, że z parafii pochodzi niezwykle cenny skarb
wielkiej klasy i to z czasów, z których zachowało się
niewiele zabytków.
Jak to się stało, że eksponat aktualnie znajduje
w zbiorach muzealnych?
Średniowieczny krucyfiks przetrwał w Spycimierzu
aż do czasów II wojny światowej. Wcześniej, bo
w 1920 roku, zapewne z powodu nieświadomości

arch. Muzeum Narodowe w Poznaniu

Idąc po nitce do kłębka, znalezione niewielkie zdjęcie
w kancelarii parafialnej doprowadziło do Muzeum
Narodowego w Poznaniu, w którym aktualnie można
podziwiać XIV – wieczny eksponat. Głowa jest reliktem
krucyfiksu tzw. widlastego, a więc na kształt litery Y,
co należało do rzadkości w naszych kościołach (częściej
w Niemczech i na Śląsku).

co wartości historycznej, na ołtarzu głównym świątyni
wstawiono nowy krzyż, zaś ten średniowieczny
wyniesiono na zewnątrz, do ogrójca w szczycie świątyni.
Paradoksalnie, być może dzięki temu zabiegowi, udało
się ocalić przynajmniej Głowę. W czasie wojny, w 1943
r. roku Niemcy zburzyli kościół, a krzyż spalili. Jak na
ironię, uprzednio zrobili zdjęcia krucyfiksu i wpisali go do
katalogu zabytków. Właśnie te niemieckie karty trafiły
w ręce dyrektora Soćko.
Zaś ocalała Głowa za sprawą wielkopolskiego konserwatora zabytków dotarła do Muzeum Narodowego
w Poznaniu w 1945 r. i tam znajduje się do dziś w Galerii Sztuki Średniowiecznej, stanowiąc bardzo cenny
fragment narodowego dziedzictwa kultury polskiej oraz
wielkie duchowe dziedzictwo spycimierskiej parafii.
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Maciej Bartosiak

Remont budynku Przedszkola
Miejskiego w Uniejowie
Trwa naprawa dachu na budynku Miejskiego Przedszkola w Uniejowie. Przebieg prac dekarskich nie
stwarza potrzeby zmian w planie zajęć podopiecznych - przedszkole funkcjonuje w tym czasie normalnie.
Urzędu Miasta w Uniejowie wpłynęły dwie oferty: od
firmy Lepiko sp. z o.o. ze Skórzewa k. Poznania oraz od
przedsiębiorstwa HALBUD sp. z o.o. z Krakowa. Pierwsza
na kwotę brutto 29 883 753,39 zł, druga - dużo niższa
- o wartości brutto 17 799 999,12 zł. Gmina zamierzała
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia
kwotę brutto 11 300 000,00 zł, zatem różnica do
najkorzystniejszej oferty złożonej w przetargu wyniosła
blisko 4,5 mln zł. Zwiększenie budżetu na realizację
inwestycji o tak wysoką kwotę było najzwyczajniej
niemożliwe.
Ogromny wzrost cen na rynku budowlanym skutecznie
opóźnia realizację nie tylko tej, ale także pozostałych
inwestycji na terenie gminy Uniejów. Wobec niełatwej
dla samorządów sytuacji w sferze zamówień publicznych,
jedyną szansą na realizację jest przeprojektowanie obiektu
w taki sposób, aby zredukować częściowo koszt budowy,
przy jednoczesnym zachowaniu pierwotnie założonej
funkcjonalności.
- „Próbujemy znaleźć optymalne rozwiązanie dla tej
inwestycji. Rozmawiamy po pierwsze o tym, by zmienić
lokalizację i projekt przedszkola wpisać w obecne obejście
szkoły. Będzie to z pewnością ułatwieniem dla rodziców,
którzy dowożą dzieci w różnym wieku – do szkoły
i przedszkola, a w przyszłości do żłobka. Nowa lokalizacja
da takim rodzinom jedno miejsce docelowe” – wyjaśnia
burmistrz Józef Kaczmarek.
- „Chcemy ograniczyć powierzchnię budynku,
w granicach około 500 metrów kwadratowych, co tak

arch. UM Uniejów

Remontem dachu na budynku przedszkola zajmuje
się firma MEG-BUD Marcin Gibski z Krzesina k.
Kutna. Przedsiębiorstwo zostało wyłonione w drodze
zapytania ofertowego. Łączny koszt prac, na które
wykonawca udziela 2 lata gwarancji, wraz z nadzorem
budowlanym, prowadzonym przez firmę INSTALATOR
Józef Szczepaniak z Turku, wyniesie 55 750,00 zł brutto.
W ramach remontu rozebrano obróbki blacharskie
przy ogniomurach z blachy nie nadającej się do użytku
i po uzupełnieniu tynków na ścianach (tzw. ogniomurach), uszczelniono miejsca styku obróbek z murami za pomocą poliuretanu i zamontowano tam
nowe listwy dociskowe. W dalszej kolejności na całej
powierzchni dachu (ok. 760 mkw.) wykonano drobne
naprawy pokrycia papowego, a na przygotowaną w ten
sposób nawierzchnię położono nową warstwę papy
termozgrzewalnej. Pozostałe prace w zakresie naprawy
kominów, wylotów kanałów wentylacyjnych oraz
wymiany obróbek blacharskich wyżej wymienionych
obiektów zostaną wykonane niebawem.
- „Generalny remont zadaszenia na dobre zabezpieczy budynek, dzięki czemu problem z zaciekami,
które niedawno pojawiły się w korytarzu, powinien
zniknąć na dobre” - wyjaśnia Romana Kozińska,
Dyrektor Miejskiego Przedszkola. – „Kiedy pozwolą na to warunki, mamy zamiar pomalować i odświeżyć wnętrza. Korzystając z okazji, chciałabym
serdecznie podziękować Radzie Miejskiej oraz
Panu Burmistrzowi za wygospodarowanie środków
i podjęcie decyzji o natychmiastowym remoncie dachu”.
Modernizacja budynku, w którym obecnie mieści się
przedszkole, nie oznacza rezygnacji z projektu „Budowy
przedszkola integracyjnego”. Inwestycja zapoczątkowana
na przełomie 2016 i 2017 roku, kiedy gmina przystąpiła
do sporządzenia niezbędnej dokumentacji technicznej
wraz z uzgodnieniami, we wrześniu 2018 r. była już na
etapie przygotowania postępowania przetargowego.
Pierwszy przetarg na budowę przedszkola integracyjnego w Uniejowie został ogłoszony w kwietniu 2019
roku. Niestety, nie udało się w nim wyłonić wykonawcy
inwestycji, a w efekcie końcowym, zamawiający (gmina
Uniejów) był zmuszony postępowanie unieważnić. Co
prawda, przed upływem terminu składania ofert, do
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naprawdę stanowi niewiele w stosunku do metrażu
przewidzianego w pierwotnym założeniu (ponad 3
tys. mkw.). Chodzi nie tylko o zredukowanie kosztów
budowy teraz, a przede wszystkim o perspektywę
rozbudowy i utworzenia żłobka w przyszłości. Niestety, przepisy regulujące warunki dofinansowania
tego typu inwestycji wykluczają na chwilę obecną
utworzenie przedszkola integracyjnego wraz ze
żłobkiem w jednym obiekcie i na to nie mamy wpływu.
Ale dofinansowanie projektu na poziomie ponad

7 mln zł, przy całkowitej kwocie realizacji, przewidzianej
w kosztorysie – około 12 mln zł i tak jest dla nas bardzo
korzystne. Rozumiem w tym momencie niecierpliwość
rodziców, którzy już teraz chcieliby posłać swoje pociechy
do nowoczesnej placówki, ale patrzenie na realizację tej
inwestycji z perspektywy władz gminy, gdzie docelowo
chcemy, żeby wszystkie 3 instytucje: żłobek, przedszkole
i szkoła funkcjonowały w jednym miejscu, będzie na pewno
rozwiązaniem najkorzystniejszym, zarówno dla dzieci, jak
i dla rodziców”.

Maciej Bartosiak

W OSP Felicjanów praca idzie pełną parą
Strażnica OSP w Felicjanowie z roku na rok staje się coraz ładniejsza i zyskuje przy tym na funkcjonalności,
z czego najbardziej cieszą się i korzystają mieszkańcy miejscowości. Przeprowadzone remonty to zasługa
druhów tamtejszej jednostki, którzy wzięli sprawy w swoje ręce i sami podjęli się wykonania większości
prac. Od roku przy OSP Felicjanów swoją działalność rozwija także Koło Gospodyń Wiejskich. Panie z powodzeniem zorganizowały już niejedno spotkanie dla mieszkańców, ale bardzo doskwierał im brak kuchni
w budynku, o czym wspominały nie raz.
– „Jakoś radzimy sobie, przygotowując potrawy na
nasze spotkania w domu, ale musimy je za każdym razem
podgrzewać na chwilę przed wyjściem i potem pędzić
ile sił w nogach, żeby jedzenie trafiło na stół ciepłe” –
opowiadają gospodynie z KGW. – Problemem przy
obecnych warunkach jest nawet samo mycie naczyń
na koniec, bo nie mamy ani ciepłej wody, ani nawet
odpowiedniego zlewu, żeby to zrobić. Dlatego często
jedynym rozwiązaniem były jednorazowe talerze, które
nie są ani wygodne, ani eleganckie, a do tego jeszcze
nieekologiczne. A przecież mamy na stanie strażnicy
piękną zastawę stołową…”.
Wszystkie przesłanki przemawiały za tym, by w strażnicy w Felicjanowie kuchnia powstała. Zorga-nizowano
więc zebranie, w czasie którego przegadano temat
i podjęto decyzję, aby kuchnię budować. Jako że nowe
pomieszczenie, tak jak i z resztą cała strażnica, jest
dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców, na realizację
inwestycji przeznaczono środki własne jednostki OSP
i Koła Gospodyń z Felicjanowa oraz pieniądze z budżetu
sołectwa. Dzięki temu przedsięwzięcie być może uda
się w całości samodzielnie zrealizować, nawet przy
założeniu, że nowa kuchnia powstanie praktycznie od
zera, a pracy do wykonania jest naprawdę bardzo dużo.
Pomieszczenie z przeznaczeniem na kuchnię wygospodarowano z części drugiego garażu, w którym
było wystarczająco dużo wolnej przestrzeni, by
takiej modyfikacji dokonać (w pierwszym stacjonuje

wóz gaśniczo-ratowniczy „Felicjan”, zakupiony przez
tamtejszą jednostkę w ubiegłym roku). Powstałe
w wyniku przebudowy ściany działowej pomieszczenie
jest bezpośrednio połączone z salą OSP. Niestety, na
tym etapie prac przygotowanie pomieszczenia do użytku
kończyło się na obecności drzwi wejściowych (z sali)
i surowym tynku na ścianach. Druhowie i mieszkańcy
mieli zatem praktycznie komplet prac budowlanych
do wykonania. Warto dodać, że przeprowadzili je
i w dalszym ciągu będą prowadzić remonty na własną
rękę, w czynie społecznym, aby zminimalizować w ten
sposób koszty inwestycji.
Do tej pory zostały wykonane w całości instalacje
elektryczna oraz hydrauliczna. Zakupiono także meble,
aby już na tym etapie przygotować puszki pod gniazda
elektryczne i włączniki oraz miejsca zasilania w wodę
bieżącą i odpływy pod montaż kranu, zlewu i zmywarki
do naczyń.
W dalszej kolejności pozostały do wykonania posadzka i podwieszany sufit z oprawami świetlnymi. Wtedy
pozostanie już tylko przygotowanie i pomalowanie ścian
oraz wykończenie pomieszczenia za pomocą glazury
i terakoty. Jeżeli nic nie stanie na przeszkodzie, kuchnia
powinna być gotowa na początku marca, na co bardzo
liczą panie z tamtejszego Koła Gospodyń Wiejskich, które
od momentu zawiązania koła skrycie marzą o kulinarnym
spotkaniu „na swoim”. Czy można zatem wyobrazić sobie
wspanialszy prezent na Dzień Kobiet?
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Od lewej: Konrad Trzebiński - Naczelnik OSP Wielenin, Dorota Więckowska - Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego, st. kpt. Radosław Cieślikowski Komendant Powiatowy PSP w Poddębicach, Piotr Polak - Poseł na Sejm RP, Bogdan Marciniak - Prezes OSP Wielenin, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa

Agnieszka Owczarek

Wpis do systemu krajowego pomoże
druhom OSP Wielenin w realizacji misji
Zarząd jednostki OSP z Wielenina rozpoczął starania o włączenie jej do Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego. Jednym z priorytetów jest właściwe zabezpieczenie operacyjne zakładu K-Flex Polska.
27 stycznia 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta
odbyło się spotkanie w sprawie ustaleń dotyczących
poprawy ochrony przeciwpożarowej na terenie
miejscowości Wielenin. Uczestnicy spotkania, a więc
Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek, Poseł na Sejm RP
- Piotr Polak, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego
- Dorota Więckowska oraz Komendant Powiatowy
PSP w Poddębicach - st. kpt. Radosław Cieślikowski,
Prezes OSP Wielenin - Bogdan Marciniak i Naczelnik
OSP Wielenin - Konrad Trzebiński omówili planowane
przedsięwzięcia mające na celu m.in. zwiększenie ochrony
przeciwpożarowej i właściwe zabezpieczenie zakładu
produkcyjnego K-Flex Polska, działającego w Wieleninie.
Specyfika produkcji zakładu oraz plany inwestycyjne
w zakresie rozbudowy skłaniają druhów oraz samorząd
do podjęcia działań mających na celu właściwe
przygotowanie jednostki w przypadkach zaistnienia
zdarzenia na terenie zakładu. Wspomniana jednostka
OSP jest najbliższą, co gwarantuje szybki czas reakcji
i dotarcia na miejsce zdarzenia. Możliwości operacyjne
skłoniły druhów do podjęcia starań o włączenie jednostki
w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo –
Gaśniczego.
To powołany przez Państwową Straż Pożarną i funk-

cjonujący od roku 1995 system, którego podstawowym
celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska
poprzez walkę z pożarami i innymi klęskami żywiołowymi,
ratownictwo techniczne, chemiczne i od 1997 roku
również poprzez ratownictwo ekologiczne i medyczne.
KSRG skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne
służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które
dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły
się współdziałać w akcjach ratowniczych.
Jedną z przesłanek do wpisu jest choćby obecne
wyposażenie OSP Wielenin. Jednostka posiada m.in.
ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Jelcz
5/32 wraz z kompleksowym wyposażeniem i armaturą
wodną, a ponadto: zestaw ratowniczo-medyczny wraz
z defibrylatorem (PSPR3), wentylator oddymiający,
pompy szlamowe i pompy pływające. Do tego należy
dodać sprzęt oświetleniowy, urządzenie łączności oraz
detektor prądu przemiennego.
Warto dodać, że starania jednostki wiążą się z dalszą poprawą warunków lokalowych m.in. w zakresie
modernizacji garaży oraz dopasowaniem jednostki
w sprzęt i nowy pojazd ratowniczo-gaśniczy, innymi
słowy tego, co niezbędne dla realizacji misji i powołania
do ochrony ludzkiego życia i mienia.
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Agnieszka Owczarek

Siłownia z nowym sprzętem
Dobra wiadomość dla tych, którzy korzystają z różnych form aktywności fizycznej. Siłownia na terenie hali
sportowej przy Szkole Podstawowej w Uniejowie zyskała nowy sprzęt i co więcej, otworzyła swoje podwoje
dla mieszkańców gminy.

arch. UM Uniejów

Wychodząc naprzeciw potrzebom usportowionej
części mieszkańców, w siłowni zainstalowano dodatkowe
urządzenia, które uatrakcyjniły to miejsce. Są to profesjonalne
przyrządy do ćwiczeń różnych partii ciała: m.in.: bieżnia,
nowy rowerek, wioślarz, komplet sztang olimpijskich wraz
z obciążnikami i ławeczka do ćwiczeń.

Zakup oprzyrządowania możliwy był dzięki wsparciu
finansowemu „Term Uniejów”. Przy tej okazji warto dodać,
że „Termy” zakupiły ponadto nową tablicę wyników w hali
sportowej, dlatego Dyrekcja Szkoły składa podziękowania na
ręce Burmistrza Uniejowa - Józefa Kaczmarka oraz Prezesa
PKG „Termy Uniejów” – Marcina Pamfila.
Z siłowni dotychczas korzystali głównie uczniowie,
a teraz stała się miejscem publicznym również dla pozostałych,
aktywnych mieszkańców Uniejowa, którzy cenią sobie zdrowy
styl życia. Obiekt pozostaje do dyspozycji mieszkańców
w poniedziałki, czwartki i piątki, w godzinach 19.30 -21.00.
Zapraszam do korzystania z nowych urządzeń – mówi
Dyrektor SP w Uniejowie, Piotr Kozłowski i przypomina, że
sport to zdrowie, a sama siłownia to także miejsce spotkań
i integracji.

Agnieszka Owczarek

Biuletyn Uniejowski po raz ósmy

Pod koniec 2019 roku ukazał się tom 8 „Biuletynu Uniejowskiego”. W numerze znajdziecie Państwo
12 artykułów naukowych na ponad 200 stronach okraszonych szczyptą poezji – to wszystko na temat Ziemi
Uniejowskiej.
Biuletyn Uniejowski jest interdyscyplinarnym rocznikiem, wydawanym od 2012 roku, którego tematyka związana
jest z regionem uniejowskim zarówno w wymiarze współczesnym, jak również w kontekście historycznym. Redagowanie
czasopisma możliwe jest dzięki współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, a funkcję Redaktor Naczelnej pełni dr Marta
Borowska-Stefańska z Uniwersytetu Łódzkiego.
Każdy tom „Biuletynu Uniejowskiego” budzi zainteresowanie nie tylko środowiska
naukowego, lecz również i mieszkańców gminy, jako że stanowi cenne źródło wiedzy
i informacji z wielu różnych dziedzin nauki. Po publikację chętnie sięgają studenci
podejmujący w swoich pracach dyplomowych kwestie związane z Uniejowem, znajdując
w niej potrzebne i rzetelne informacje.
W najnowszym numerze zamieszczono artykuły z zakresu: historii, turyzmu, biologii,
ochrony przyrody oraz geografii fizycznej. Autorami tekstów są pracownicy naukowi
z różnych ośrodków w Polsce, często współpracujący i prowadzący badania na Ziemi
Uniejowskiej.
„Biuletyn Uniejowski” to pismo tworzone także z udziałem, wkładem i dużym zaangażowaniem przedstawicieli społeczności lokalnej i sympatyków Uniejowa, co jeszcze
bardziej pozwala czuć zadowolenie, że mieszkańcy gminy mogą poszczycić się dedykowanym
również i dla nich ogólnopolskim czasopismem o charakterze naukowym.
Zapraszamy Państwa do lektury artykułów zamieszczonych w „Biuletynie Uniejowskim”.
Wszystkie teksty z tomów od 1 (2012 r.) do obecnego 8 (2019 r.) są do pobrania bezpłatnie
na stronie internetowej czasopisma pod adresem: www.biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.
pl w zakładce „Numery”.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Maciej Bartosiak

Zupełnie nowa strażnica OSP w Kuczkach
Zabawa sylwestrowa, którą u schyłku minionego 2019 roku mieszkańcy Kuczek zorganizowali w miejscowej strażnicy, była pierwszą imprezą zaaranżowaną w wyremontowanej sali. O inwestycji, która tchnęła
w strażacki budynek drugie życie, opowiedział sołtys miejscowości - Marek Pajor.
sosnowych z szerokimi ościeżnicami – 2 skrzydła do
toalet i po jednym do kuchni oraz do garażu, parapety,
zlew do kuchni oraz komplet krzeseł.
Wyposażenie do dwóch łazienek z toaletą, czyli 2
kompakty WC, 2 umywalki oraz pisuar, o łącznej wartości
ponad 2 tys. zł, zasponsorowała firma Geberit z Koła.
Również oświetlenie zewnętrzne strażnicy pochodzi
od sponsora – właściciela hurtowni elektrycznej ze
Zgierza, p. Rafała Pajora. Zestaw firan na wszystkie okna
do głównej sali ufundowała p. Katarzyna Pacholczyk.
– „Jesteśmy ogromnie wdzięczni wszystkim darczyńcom oraz sponsorom, a także Panu Burmistrzowi
Kaczmarkowi, bez których zakończenie remontu
w tak krótkim czasie praktycznie nie byłoby możliwe”
– komentuje Damian Nita, prezes jednostki OSP. –
„O ile część prac druhowie i mieszkańcy mogą wykonać
we własnym zakresie, żeby nieco obniżyć koszty, to
zakup materiałów oraz sprzętów do wyposażenia sali,
bez pieniędzy byłby najzwyczajniej niemożliwy.
Remontu doczekało się nie tylko wnętrze strażnicy, ale
także garaż dla strażackiego Forda Transita, który zyskał
nowe wrota. Druhowie zbili wewnątrz również masywny
regał, który służy do przechowywania umundurowania
i sprzętu strażackiego. Jeżeli chodzi o dalsze plany
inwestycyjne druhów z Kuczek, to z pewnością
„marzy” im się docieplenie budynku z zewnątrz, bo to
umożliwi znacznie niższe zużycie energii przez grzejniki
elektryczne, a przy łagodnych zimach, jak tegoroczna,
może nawet wykluczyć potrzebę dogrzewania sali.

arch. UM Uniejów

Początek generalnego remontu wnętrza budynku
sięga wczesnej wiosny 2018 roku. Opisaliśmy go w artykule pt. „Zrównoważony rozwój gminy w praktyce –
inwestycje w Kuczkach”.
Dzięki dofinansowaniu z gminy przebudowano
kuchnię, wydzielono 2 pomieszczenia sanitarne, wyrównano tynki, położono gładź, nowe płytki na podłodze oraz ścianach, docieplono stropy, wykonano
nowe sufity i oświetlenie.
– „Chociaż lista wykonanych wtedy prac jest całkiem
obszerna, to jeszcze wiele pozostało do zrobienia” –
opowiada sołtys Marek Pajor. – „Ale dzięki pomocy
Pana Burmistrza oraz ofiarności sponsorów, a także
wykorzystując nasze środki sołeckie i środki własne
straży, najpotrzebniejsze sprzęty i wyposażenie udało
nam się szczęśliwie skompletować”.
Za pieniądze z dofinansowania od Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, które w minionym
roku otrzymały wszystkie jednostki, zakupiono 6
grzejników elektrycznych. Pięć z nich zamontowano
na głównej sali, natomiast szósty, nieco mniejszy –
w kuchni. Grzejniki są uruchamiane w razie potrzeby, w
dni zaplanowanych zebrań czy imprez, ponadto, załączają
się automatycznie, jeżeli temperatura na zewnątrz spada
poniżej 7 stopni Celsjusza. Z pozostałych środków,
z kwoty 5 tysięcy, strażacy uzupełnili umundurowanie
pocztu sztandarowego zakupem 5 sztuk kurtek.
Ze środków własnych oraz funduszu integracyjnego
sołectwa, druhowie w Kuczkach zakupili 4 pary drzwi
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Strażacy podsumowali rok

arch. OSP Góry

OSP Góry
Na dobre trwa okres zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy
Uniejów. Jako pierwsi spotkali się członkowie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Górach.
W walnym zebraniu, które odbyło się 18 stycznia 2020
roku, wzięło udział 12 członków tamtejszej jednostki,
a także grupa mieszkańców Gór, wspierająca na co dzień
działalność ochotników. Z ramienia Zarządu MG ZOSP RP w
Uniejowie w posiedzeniu uczestniczył Prezes Powiatowego
ZOSP RP w Poddębicach – dh Tadeusz Chmielewski.
Nie było żadnych zmian w zarządzie, za to złożono
wniosek o przyjęcie 3 nowych członków. Szeregi jednostki
zasilili w ten sposób mieszkańcy Gór: Łukasz Pajor, Marcin
Kmiecik i Dominik Wojakowski. Warto przypomnieć, że w
ubiegłym roku stan organizacyjny tamtejszej straży również
się powiększył (przyjęto wtedy 5-oro nowych członków).
Walne zebranie OSP Góry zwołano w strażnicy. Mimo
trwającego tam generalnego remontu, warunki zupełności
pozwoliły na takie rozwiązanie. Poza tym prace budowlane,
które druhowie wraz z mieszkańcami rozpoczęli na
własną rękę, były tematem przewodnim sprawozdania
z działalności za 2019 rok, a ich kontynuacja to, naturalnie,
plany powzięte przez druhów na 2020 rok, o których
także wtedy dyskutowano. W ramach wspomnianego
remontu do tej pory zerwano wszystkie tynki oraz podłogę
wewnątrz głównej sali budynku, wymieniono całą instalację
elektryczną na nową oraz zakupiono i zamontowano
2 pary drzwi wejściowych - tzw. wiatrołap oraz przejście
do pomieszczenia gospodarczego. Wśród najpilniejszych
planów, związanych z remontem, jest wylanie nowej posadzki
oraz definitywne osuszenie ścian z wilgoci, wyrównanie
i położenie nowych tynków. Dalszy harmonogram prac
będzie uzależniony od możliwości finansowych i ustalany
na bieżąco. Warto zaznaczyć, że pieniądze zainwestowane

w prace remontowe pochodzą nie tylko z kasy jednostki.
Z pełnym poparciem mieszkańców Gór, przedsięwzięcie
zasiliły środki sołeckie oraz dofinansowania na integrację
z urzędu miasta z lat ubiegłych.
OSP Wielenin
25 stycznia 2020 roku walne zebrania odbyli strażacy
jednostek OSP Wielenin i OSP Ostrowsko. Ze względu
na brak odpowiednich warunków w strażnicy druhowie
z Wielenina po raz kolejny zorganizowali je w budynku
tamtejszej szkoły podstawowej, za co druh prezes Bogdan
Marciniak w imieniu wszystkich członków serdecznie
dziękuje pani dyrektor Elżbiecie Goszczyk.
Z ramienia Zarządu MG ZOSP RP w Uniejowie w posiedzeniu uczestniczył dh Jacek Świątczak. Stan liczebny
ochotników z Wielenina nie uległ zmianie i tak jak w roku
ubiegłym wynosi 40 członków, w tym 8 kobiet oraz po 4
członków wspierających i honorowych. Nieco dłuższa mogła
być za to lista obecności podczas sobotniego spotkania
w szkole, ponieważ oprócz zaproszonych gości (m.in.: ks.
Jarosław Olszewicz - Proboszcz Parafii Wielenin, Piotr
Kozłowski – Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego) wzięły
w nim udział także panie z miejscowego Koła Gospodyń
Wiejskich, które wspólnie z druhnami przygotowały salę
i przepyszną kolację dla wszystkich obecnych. Tu po raz
kolejny, na prośbę prezesa Marciniaka, za pośrednictwem
gazety serdecznie paniom dziękujemy!
Sprawozdanie za rok 2019 wskazuje na wysoką
aktywność jednostki z Wielenina. W raportowanym okresie
druhowie 17 razy wyjeżdżali do akcji, w tym do 9 pożarów,
4 wypadków drogowych oraz 4 wezwań dotyczących
zagrożenia miejscowego. 10 strażaków (w tym także
dowódca i naczelnik jednostki) odbyło szkolenie, siedmioro
z nich w zakresie szkolenia technicznego.
W czerwcu 2019 r. drużyny męska i żeńska wzięły udział
w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
w Spycimierzu, podczas których zajęły kolejno drugie i trzecie miejsca.
Nagrody – 2 węże i prądownica wzbogaciły stan wyposażenia jednostki. Z kolei pod koniec sierpnia drużyna
męska zajęła trzecie miejsce w Powiatowych Zawodach
Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się w Zygrach.
Nagrodę – bon o wartości 500 zł – zrealizowano zakupując
rozdzielacz.
Pieniądze, które druhowie otrzymali w ramach ekwiwalentu za pierwsze półrocze 2019 r., za wyjazdy do akcji
oraz na szkolenia (3 550 zł), przekazali do wspólnej kasy,
z której sfinansowano kolejne zakupy sprzętu: nożyce
do prętów, podkaszarkę, głośnik do radiostacji, sygnał
dźwiękowy, lampy ledowe do masztu, drabinę nasadkową
3 x 2,5 m.
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Miłym akcentem była wizyta delegacji Ochotniczej
Straży Pożarnej z Wilamowa. Prezes Krzysztof Troczyński
wraz wiceprezesem Krzysztofem Mrukiem przekazali
jednostce z Wielenina aparat do ochrony dróg oddechowych
oraz sygnalizator bezruchu.

OSP Ostrowsko
Również 25 stycznia 2020 roku w swojej strażnicy
spotkali się druhny i druhowie OSP Ostrowsko. Z ramienia
Zarządu MGZ OSP RP w Uniejowie w posiedzeniu
uczestniczył prezes Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach
– dh Tadeusz Chmielewski.
Stan organizacyjny w sprawozdawczym roku wyborczym
wyglądał następująco: czynni ochotnicy (46 członków
zwyczajnych) stanowią połowę spośród 92 mieszkańców,
pozostali to członkowie wspierający (36) oraz dwóch
członków honorowych. Jednostka liczy sobie 6 ochotniczek
– druhny wraz z paniami z Koła Gospodyń Wiejskich,
działającego przy straży, przygotowały poczęstunek na
sobotnie spotkanie.
W sprawozdaniu za rok ubiegły dh prezes Marian
Nita wymienił imprezy zorganizowane z udziałem strażaków: Dzień Kobiet dla mieszkanek Ostrowska, Dzień
Strażaka oraz doroczny Piknik Sołtysów Gminy Uniejów,
przygotowany wspólnie z radnym Łukaszem Nitą, panią
sołtys Jadwigą Urbaniak i radą sołecką. W wyniku dobrej
współpracy, jesienią ubiegłego roku, na terenie za remizą
powstał plac zabaw dla dzieci, sfinansowany ze środków
pochodzących z programu grantowego.
Teren przeznaczony na montaż urządzeń przygotowano
w ramach przebudowy drogi gminnej. Za pomoc w wyrównaniu działki serdeczne podziękowania od Prezesa – za pośrednictwem gazety – przekazujemy wykonawcy inwestycji
drogowej, p. Krzysztofowi Łuczakowi.
Ponadto druhowie, korzystając z dofinansowania
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na
wyposażenie jednostki zakupili: drabinę 9 m, narzędzie
wielofunkcyjne Hooligan, 8 węży W52 i 4 węże W75, hełm
oraz 6 zimowych kurtek strażackich.
				

Maciej Bartosiak

OSP Uniejów
26 stycznia 2020 roku w Ochotniczej Straży Pożarnej
w Uniejowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze
za 2019 rok.
Poza zgromadzonymi druhami i druhnami miejscowej
jednostki w zebraniu udział wzięli goście: st. kpt. mgr Radosław
Cieślikowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Poddębicach, dh Bogdan Marciniak – Członek
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach,
dh Jacek Świątczak – Komendant Miejsko – Gminny ZOSP
RP w Uniejowie oraz Danuta Pecyna – Radna Rady Powiatu
Poddębickiego.
Walne Zebranie Sprawozdawcze rozpoczęto hymnem
OSP „Rycerze Floriana” odegranym przez Młodzieżową
Orkiestrę Dętą ZHP – OSP w Uniejowie oraz minutą ciszy
upamiętniającą zmarłych druhów i druhny jednostki.
Jednym z pierwszych punktów spotkania było również
złożenie ślubowania przez nowych strażaków ochotników.
Szeregi Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie zasilili:
druhna Agnieszka Graczyk oraz druhowie: Mateusz
Leśniewski, Jakub Dudziński i Tomasz Krysztofiak.
Sprawozdanie za 2019 rok
Sprawozdanie z działalności jednostki przedstawił Prezes OSP w Uniejowie – dh Krzysztof Janiak.
Jednostka OSP Uniejów jest ratowniczą typu S3.
W roku sprawozdawczym wyposażenie jednostki stanowiły
trzy samochody: ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy
Mercedes, lekki samochód ratownictwa gaśniczego Lublin,
samochód terenowy Honker oraz czwarty samochód poza
podziałem bojowym Renault Kangoo.
Skład osobowy jednostki to 87 członków czynnych i 12
wspierających, w tym 27 druhen i 60 druhów. Jednostka
posiada 33 ratowników (w tym 5 kobiet i 28 mężczyzn).
Zarząd jednostki w roku sprawozdawczym 2019 odbył
17 posiedzeń, w tym 12 comiesięcznych i 5 posiedzeń
okazjonalnych.
Działalność ratowniczo-gaśnicza jednostki obejmowała
117 wyjazdów (26 pożarów, 36 zagrożeń miejscowych,
28 wypadków, 20 fałszywych alarmów, 1 pomoc policji,
5 zabezpieczeń Lotniczego Pogotowia Ratunkowego),
106 akcji miało miejsce na terenie gminy, 10 poza jej
terenem i jedna akcja poza terenem powiatu. Jednostka
przeprowadziła 2 ćwiczenia na obiekcie, 6 pogadanek jak
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zapobiegać pożarom oraz szkolenia z zakresu udzielania
pierwszej pomocy medycznej. Ponadto jednostka była
organizatorem i współorganizatorem licznych imprez oraz
turniejów z zakresu wiedzy pożarniczej.
Prezes udzielił pochwały dh. Tomaszowi Krysztofiakowi,
który reprezentując jednostkę w 2019 roku w turnieju
wiedzy pożarniczej doszedł do szczebla wojewódzkiego.
Sprawozdania z działalności złożyły również zespoły
artystyczne działające przy jednostce: Młodzieżowa
Orkiestra ZHP-OSP w Uniejowie oraz Chór „Kantylena”.
Wiele radości sprawił zebranym dh Paweł Włodarski,
który składając sprawozdanie z działalności Kapeli „Spod
Baszty” zapewnił, że jej członkowie doskonalą swoje
umiejętności z nadzieją wystąpienia w programie The Voice
Senior.
W ubiegłym roku Jednostka OSP Uniejów była
gospodarzem Wojewódzkiego Dnia Strażaka. Prezes
podziękował wszystkim zaangażowanym w wydarzenie.
Dzięki mobilizacji druhów udało się stworzyć kompanię
honorową i obstawy pocztów. Nadmienił, że organizacja
imprezy odbiła się bardzo pozytywnie na Forum Zarządu
Wojewódzkiego ZOSP RP, gdzie jednostka otrzymała
gratulacje.
Część sprawozdawczą zakończyło podsumowanie finansowe przedstawione przez skarbnika - dh. Mirosława
Andrysiewicza oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
przedłożone przez przewodniczącą - dh. Agnieszkę Nowak.
Zarządowi OSP w Uniejowie Walne Zgromadzenie
jednogłośnie udzieliło absolutorium za rok sprawozdawczy
2019.
Zmiany osobowe w jednostce
Rok 2019 przyniósł Ochotniczej Straży Pożarnej
w Uniejowie zmiany w składzie osobowym. Na „wieczną
służbę” odszedł ś.p. dh Leon Walczykowski, który ponad
30 lat pełnił funkcję kierowcy – konserwatora. Prezes
OSP Uniejów podkreślił, że brak tak oddanego Druha jest
cały czas mocno odczuwalny w jednostce. Dodatkowo
rezygnację z funkcji Naczelnika OSP Uniejów i Członka
Zarządu złożył dh Marek Matusiak.
Zapewnienie jednostce sprawnego działania wymagało
wyłonienia następców. Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego przedstawiono nowego kierowcę – konserwatora. Na stanowisko powołany został dh Krzysztof
Charuba – od dwóch lat członek jednostki OSP w Uniejowie,
emerytowany funkcjonariusz, kierowca, konserwator i ratownik PSP w Turku.
Na mocy podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały
funkcję Naczelnika OSP w Uniejowie pełnił będzie - dh
Mateusz Leśniewski.
Idzie nowe
Wraz z nowym rokiem Zarząd OSP Uniejów wystosował
wnioski o podjęcie uchwał wprowadzających kilka niuansów w funkcjonowaniu jednostki. Prezes podkreślił,

że dzięki współpracy z dh. Agnieszką Graczyk powstał
pomysł powołania młodzieżowej drużyny pożarniczej. Idea
została wprowadzona w życie uchwałą przegłosowaną
przez Walne Zgromadzenie. Powstanie młodzieżowej
drużyny pożarniczej przy OSP w Uniejowie ma za zadanie
zainteresować młodzież działalnością społeczną na rzecz
ochrony przeciwpożarowej oraz przygotować młodzież do
służby w szeregach OSP.
Po raz pierwszy w historii OSP w Uniejowie przyjęto
również uchwałę nadającą tytuł Honorowego Członka
Jednostki. Jako pierwsi honorowe tytuły otrzymali najstarsi
druhowie: Jan Adamiak, Józef Dębski, Czesław Kałużny,
Zygmunt Kwiatosiński oraz Władysław Nowak.
Plany na 2020 rok
Ważną częścią zebrania było przedstawienie przez druha
Roberta Palkę planów OSP Uniejów na rozpoczynający
się 2020 rok. W przewidzianych działaniach jednostki
znalazły się m.in: wyposażenie w sprzęt łodzi ratunkowej,
zakup ubrań specjalnych ochronnych typu NOMEX, zakup
umundurowania dla młodzieżowej drużyny pożarniczej,
adaptacja pomieszczeń po bibliotece oraz przystosowanie
magazynu dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZHP-OSP
w Uniejowie. Ponadto, jednostka przyjęła plany związane
z działalnością prewencyjną, szkoleniową oraz działalnością
wychowawczą, kulturalną i sportową.                                                                
Podsumowanie Komendanta PSP w Poddębicach
Podczas zebrania głos zabrał kpt. mgr Radosław
Cieślikowski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Poddębicach, który podziękował strażakom
ochotnikom za ich pomoc oraz podsumował działania
jednostek OSP z terenu gminy.
Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez PSP
w Poddębicach wyjazdy poszczególnych jednostek kształtowały się następująco: OSP Wilamów – 34 akcje (16 pożarów, 16 miejscowych zagrożeń i 2 fałszywe alarmy),
OSP Spycimierz – 31 akcji (7 pożarów, 12 zagrożeń
miejscowych, 12 fałszywych alarmów), OSP Rożniatów –
2 akcje (1 pożar, 1 zagrożenie miejscowe), OSP Felicjanów
– 3 akcje (3 pożary), OSP Ostrowsko – 9 akcji (8 pożarów,
1 miejscowe zagrożenie).
Według oceny Komendanta PSP w Poddębicach najbardziej specyficzne akcje w 2019 roku, do których wyjeżdżały jednostki, to: pożar pieca do podgrzewania masy
bitumicznej w Rożniatowie - Kolonii oraz przewrócony
ciągnik siodłowy z naczepą przewożącą asfalt.
Podkreślił również, że pojawiające się nowe zjawiska,
takie jak zagrożenie rozprzestrzenianiem się ognisk ptasiej
grypy, nakładają na jednostki straży nowe obowiązki. Jest
to m.in. obsługa mat dezynfekcyjnych na drogach oraz zabezpieczenie przeciwpożarowe w razie konieczności utylizacji drobiu.
Walne Zebranie Sprawozdawcze zakończył wspólny poczęstunek.
				
Aleksandra Zielonka
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OSP Czepów
Walne zebranie OSP w Czepowie odbyło się 1 lutego
2020 roku. Na 19-tu druhów czynnych ogółem (zgodnie
ze stanem organizacyjnym jednostki), na spotkanie do
miejscowej strażnicy przybyło 14-tu. Z ramienia Zarządu
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Uniejowie w posiedzeniu
uczestniczył dh Marian Nita. Tradycyjnie, jak co roku,
z zaproszenia druhów skorzystał również radny Grzegorz
Kucharzyk.
Żadnych zmian w zarządzie straży OSP w Czepowie nie
było. W roku sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia
władz jednostki, podczas których omawiano organizację
wyjazdów i udział pocztu sztandarowego w gminnych
wydarzeniach, imprezach sportowych i obchodach świąt
patriotycznych i parafialnych.
Głos zabrał druh Prezes Stanisław Pietrzak, zaczynając
swoją relację od zakupów, które jednostka zrealizowała
w roku sprawozdawczym. Wzrósł głównie stan
umundurowania strażaków – nabyto 10 szt. mundurów
koszarowych, 11 par butów tego samego typu, 14 szt.
identyfikatorów imiennych dla druhów. Wymienione
nabytki zrealizowano m.in. dzięki środkom pochodzącym z
dotacji z MSWiA, dofinansowania od Burmistrza z budżetu
gminy i przy znaczącym udziale środków własnych straży,
a także wsparcia od sołectw Czepów i Stanisławów.
– „Zostało zamówione i zrealizowane nowe oklejenie
naszego wozu strażackiego” – wylicza druh Pietrzak. –
„Wykonaliśmy remont syreny alarmowej, to też w ramach
swojego budżetu. Oprócz wsparcia organizacji różnych
imprez na terenie gminy, o czym była już mowa, staramy się
– na ile czas pozwala – dbać o teren przy strażnicy, zwłaszcza
o porządek i bezpieczeństwo w obrębie placu zabaw,
który znajduje się na podwórzu przed naszą strażnicą. Być
może te kilka urządzeń uda nam się wzbogacić w tym roku
o piaskownicę, z pewnością przydałaby się także ławeczka
dla rodziców czy starszego rodzeństwa, którzy odwiedzają
plac zabaw ze swoimi pociechami”.
Plany na ten rok opierają się przede wszystkim na
przygotowywanej termomodernizacji strażnicy w ramach
gminnego programu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, dofinansowanego ze środków unijnych.

bie 21 członków zwyczajnych i 12 wspierających.
Z ramienia Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Uniejowie w posiedzeniu uczestniczył dh Stanisław Pełka, zaś
PSP w Poddębicach reprezentował dh Michał Duniak.
W roku sprawozdawczym odbyły się 3 posiedzenia
zarządu i 4 zebrania, podczas których druhowie omawiali
głównie tematy związane z remontem strażnicy i zakupami
na potrzeby wyposażenia sali. W Kuczkach, podobnie jak
w Wilamowie, zarówno w części sprawozdawczej, jak i w
ramach omówienia planów na rok bieżący, kilkukrotnie
podejmowano temat obchodów okrągłego jubileuszu
istnienia jednostki. Straż OSP w Kuczkach jest drugą
jednostką na terenie gminy Uniejów, która w tym roku
świętuje stulecie działalności. Uroczystości związane
z obchodami rocznicowymi zaplanowano na 14 czerwca
bieżącego roku.
Podsumowanie minionego roku w perspektywie
jednostki OSP w Kuczkach zdominował temat remontu
strażnicy. Zakres wykonanych w budynku prac i warta
pochwały gospodarność w wydatkowaniu pieniędzy
na zakup materiałów oraz najpotrzebniejszych mebli
i sprzętów wyposażenia w pełni to uzasadniają (informacje
o wykonanym zakresie prac przeczytacie Państwo w artykule: „Zupełnie nowa strażnica OSP w Kuczkach”).
W ramach prac społecznych druhowie zajmują się
utrzymaniem położonego nieopodal placu, należącego
do straży, na którym znajduje się trawiaste boisko do gry
w piłkę nożną. Ponadto, dbają o porządek publicznego
miejsca do wypoczynku na terenie Kuczek. Mowa
o stawie, który wraz z najbliższym otoczeniem został
zagospodarowany na cele rekreacyjne mieszkańców. Teren
wymaga okresowej pielęgnacji trawnika – nawożenia
i koszenia, a także utrzymania porządku w stojącej przy
pomoście altanie. Wszystkie te zadania wzięli na siebie
ochotnicy – członkowie OSP Kuczki.
OSP Wilamów

arch. UM Uniejów

OSP Kuczki
Walne zebranie OSP w Kuczkach odbyło się również
1 lutego 2020 roku. Według zadeklarowanego w sprawozdaniu stanu organizacyjnego, jednostka liczy so-
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W walnym zebraniu sprawozdawczym, które przeprowadzono tego samego dnia, co OSP w Czepowie i Kuczkach, w sali OSP w Wilamowie wzięło udział 58 członków
straży oraz zaproszeni goście: Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach – dh Tadeusz
Chmielewski, z ramienia Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP
RP w Uniejowie – dh Krzysztof Janiak oraz przedstawiciel
Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach – mł. bryg. dh
Wiesław Grzybowski. Na spotkaniu były obecne również
panie z miejscowego koła gospodyń, które wraz z druhnami
przygotowały na wieczór salę oraz kolację, podaną po
zakończeniu obrad.
Zgodnie z obowiązującym protokołem, posiedzenie
rozpoczęto od wybrania przewodniczącego, którym
został dh Krzysztof Mruk. W składzie komisji uchwał
i wniosków znaleźli się: dh. Bożena Cieślak (przewodnicząca
komisji), dh Krzysztof Bielawski oraz dh Leszek Matusiak.
Za sporządzenie protokołu odpowiedzialny był dh Filip
Tomaszewski.
Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes OSP
w Wilamowie - dh Krzysztof Troczyński. Stan organizacyjny
jednostki, aktualny w dniu przeprowadzenia obrad, wynosił
78 członków. Działalność ratowniczo-gaśnicza jednostki
z Wilamowa w roku sprawozdawczym obejmowała udział
w 34 akcjach, w tym: 16 polegających na gaszeniu pożarów,
16 interwencji w zagrożeniach o charakterze miejscowym
i 2 fałszywe alarmy. Pod względem ilości wyjazdów daje to
drugi wynik wśród jednostek z terenu gminy: najwięcej, bo
aż 117 wyjazdów odnotowała straż OSP z Uniejowa, dalej
OSP Wilamów (34 wyjazdy) i tuż za nią - jednostka OSP
Spycimierz (31 wyjazdów).
Jednostka z Wilamowa w minionym roku, podobnie
z resztą jak i w latach ubiegłych, brała udział w gminnych obchodach rocznic i świąt patriotycznych oraz
strażackich imprezach okolicznościowych (m.in. 100-lecie
zaprzyjaźnionej jednostki OSP Cichmiana, działającej
w granicach administracyjnych gminy Dąbie), tworzyła
asystę honorową w ramach uroczystości parafialnych
(Orszak Trzech Króli, straż przy Grobie Pańskim, procesja
eucharystyczna podczas Bożego Ciała, odpust parafialny,
Święto Niepodległości). Szczególnie ważny dla druhów
z Wilamowa był udział w ubiegłorocznych obchodach
Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Uniejowie. W trakcie
uroczystości 4 jednostki z terenu województwa –
w tym straż z Wilamowa - w dowód uznania za długoletnią

działalność na rzecz OSP, otrzymały najwyższe odznaczenia
Związku OSP RP.
Jednostka OSP w Wilamowie może się pochwalić
doskonałą współpracą z lokalnymi instytucjami i stowarzyszeniami, czego owocem rok rocznie staje się bogaty
wachlarz wydarzeń kulturalnych m.in. dla mieszkańców:
Wilamowa, Brzozówki, Lekaszyna, Gór i pozostałych
miejscowości zlokalizowanych w pobliżu. Na stałe druhowie
działają m.in. z Radą Sołecką i Panią Sołtys Krystyną Maj oraz
przedstawicielstwami wyżej wymienionych miejscowości,
KGW Wilamów, dyrekcją szkoły podstawowej, parafią,
stowarzyszeniem „RTG-Duszy”. W roku sprawozdawczym
straż OSP zorganizowała lub wsparła organizację
następujących wydarzeń: Międzywojewódzki Orszak Trzech
Króli w Wilamowie, Turniej Wsi Gminy Uniejów, Powitanie
wiosny, IV Wiosenne Wietrzenie Szaf w Wilamowie,
Wielkanocne jajeczko, XI Jarmark Wilamowski, parafialne
obchody Święta Niepodległości 11 listopada, Andrzejkowy
Bal Charytatywny dla Lenki, Wigilia wiejska. W ramach
działalności prewencyjno-szkoleniowej, dh Krzysztof
Mruk i dh Artur Dominowski wspólnie z druhami z PSP
w Poddębicach przeprowadzili warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w SP Wilamów.
Część sprawozdawczą zakończył raport finansowy,
przedstawiony przez dh. Tomasza Jaśkiewicza oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, w skład której wchodzą: dh
Stefan Bartosiak, dh Jan Bindas i dh Andrzej Cieślak. Walne
Zgromadzenie OSP w Wilamowie jednogłośnie udzieliło
Zarządowi absolutorium za rok sprawozdawczy 2019.
Plany druhów z Wilamowa na ten rok są ściśle związane
z jubileuszem 100-lecia działalności jednostki. Zaplanowane
na 2 maja uroczystości będą połączone z obchodami
Gminnego Dnia Strażaka. Z myślą o tej dacie zaplanowano
prace remontowo-porządkowe (pomalowanie elewacji
strażnicy od strony podwórza, montaż nowego masztu
– dotychczasowy został już zdemontowany) oraz zakup
dodatkowego umundurowania.
W ostatnim punkcie spotkania Walne Zgromadzenie
przyjęło czworo nowych ochotników, dwie druhny: Renatę
Skibińską i Darię Wojciechowską (w charakterze członków
wspierających), Łukasza Kosa oraz Jacka Bamberskiego,
który został drugim kierowcą „Błyskawicy” (strażackiego
Volvo).
				

Maciej Bartosiak
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Maciej Bartosiak

Nowe władze Spółki Wodnej
Przewodniczący Zarządu przedstawił proponowany
porządek zebrania, który został zatwierdzony jednogłośnie. W punkcie pierwszym wybrano przewodniczącego i protokolanta zebrania. Następnie
sprawozdanie rzeczowe i finansowe z działalności
spółki za 2019 r. przedstawił Wiesław Skórka,
natomiast Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019r.
Przewodnicząca - Nina Kalas. Przewodniczący, Wiesław
Skórka, w swoim kolejnym wystąpieniu dokładnie i szczegółowo omówił plan rzeczowo-finansowy na kolejny
rok, po czym poinformował obecnych, że ze względu na
stan zdrowotny swój i małżonki, nie jest dalej w stanie
pełnić już funkcji przewodniczącego. W związku z tym,
po krótkiej dyskusji dokonano wyboru nowego zarządu:
Przewodniczącego i Członków Gminnej Spółki Wodnej,
w skład którego weszli Przewodniczący - Maciej Doliński,
Wiceprzewodniczący – Wiesław Skórka, Sekretarz Grzegorz Szafarz, Członek – Paweł Rzeźniczak, Członek
- Monika Mruk.
W dalszej części walnego spotkania spółki wybrano
skład Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący-Nina Kalas,
Mirosław Kolasa, Lucjan Łukasik–Członkowie) i podjęto następujące uchwały w sprawie: zatwierdzenia
sprawozdania finansowego za 2019r. istawki na rzecz
Gminnej Spółki Wodnej w wysokości 25 zł za ha
meliorowanych gruntów, płatnej do 30.06.2020 r.; ściągalności składki w terminie, a później skierowania sprawy
na drogę windykacyjną oraz w sprawie zawieszenia
działalności Spółki Wodnej w miejscowościach Kozanki
Wielkie i Zaborów, gdzie zaległości w opłatach były
największe.
Burmistrz Józef Kaczmarek, który jako pierwszy zabrał
głos, serdecznie podziękował ustępującemu ze stanowiska
przewodniczącego, Wiesławowi Skórce za wieloletnią
wzorową pracę i wielkie zaangażowanie w działalność
spółki. Natomiast nowemu Przewodniczącemu życzył
dobrych wyborów i decyzji, deklarując swoją pomoc
i chęć współpracy.
Wiesław Skórka podziękował za dotychczasową
współpracę, Maciejowi Dolińskiemu, jako swojemu następcy, życzył wielu sukcesów, a nowy zarząd poprosił
o bliską współpracę z radnymi oraz sołtysami.
Tematem rozmów delegatów były przede wszystkim:
działalność Państwowego Gospodarstwa Wodnego
„Wody Polskie”, które od 1 stycznia 2018 roku jest

arch. UM Uniejów

17 stycznia br. odbyło się Walne Zebranie Gminnej Spółki Wodnej. Spotkanie Delegatów w sali OSP Uniejów otworzył Przewodniczący - Wiesław Skórka, który zaczął od powitania przybyłych członków oraz
zaproszonych gości: Burmistrza Miasta Uniejów - Józefa Kaczmarka, Wiceburmistrza Uniejowa - Janusza
Kosmalskiego oraz Inspektora Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska - Tadeusza Janiaka.

głównym podmiotem odpowiedzialnym za krajową
gospodarkę wodną. Burmistrz Kaczmarek w swoim
wystąpieniu opowiedział o dotychczasowych próbach
nawiązania współpracy na linii Gmina Uniejów –„Wody
Polskie”. Konsultacje z Zarządem PGW, prowadzone
na przestrzeni minionych dwóch lat funkcjonowania
„Wód Polskich”, dotyczyły przygotowania dokumentacji,
a w dalszej perspektywie - przeprowadzenia inwestycji
związanej z odbudową części cieku Struga Spycimierska
dla poprawy stanu środowiska przyrodniczego
i zapobiegania klęskom żywiołowym. Od czasu powstania
zapory i zbiornika Jeziorsko w górnym biegu Warty (ok.
26 km od Uniejowa) widoczne są negatywne zmiany
w korycie rzeki, jej dorzeczach i najbliższej okolicy.
Niesystematyczne zrzuty wody doprowadziły do erozji
koryta Warty i braku cyklu naturalnego wylewania, czego
następstwem jest stopniowe wysychanie łąk i torfowienie
Strugi Spycimierskiej.
W związku z powyższym gmina Uniejów planuje
przedsięwzięcie pn.: „Renaturyzacja cieków wodnych
i odbudowa naturalnej retencji na terenie gminy Uniejów”
realizowane w ramach projektu „Przeciwdziałanie
degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez
budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”.
Chodzi o odbudowę ciągłości naturalnego przepływu
w korycie Strugi Spycimierskiej oraz poprawę warunków
wodnych na przylegającym terenie. Głównym celem
prac realizacyjnych będzie umożliwienie wykonania
dodatkowego zrzutu wody ze Zbiornika Jeziorsko do
Strugi Spycimierskiej (Siekiernika) poprzez dotychczasową
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infrastrukturę hydrotechniczną, a następnie skierowanie
części wody z dolnego odcinka Strugi poprzez istniejący
rów przywałowy i dalej rurociągiem aż do Uroczyska
Zieleń. W ramach działań przewiduje się oczyszczenie
i odmulenie starorzeczy występujących na terenie
inwestycji oraz rowów, kanałów melioracyjnych
stanowiących dopływy Strugi. Oprócz przebudowy
zaplanowano budowę rurociągu o dł. 276 m aż do ujścia
na Uroczysku Zieleń. W planach przewiduje się także
powstanie przegrody drewniano-kamiennej oraz kilku
spiętrzeń wody, które umożliwią kierowanie wód na
starorzecze Warty.
Drugim, bardzo szeroko omówionym podczas
spotkania tematem były zaległe składki członkowskie,

które przy uwzględnieniu wszystkich miejscowości
stanowią w sumie kwotę blisko 140 tys. zł. Lucjan Łukasik,
przewodniczący zebrania, przedstawił stan zaległości
wpłat za 2019 rok miejscowościami. Większość spośród
wyczytanych sołectw ma zaległości w płatnościach na
poziomie 50 %.
Jako ostatni głos zabrał Tadeusz Janiak - Inspektor
Ochrony Środowiska, który w imieniu Starostów i swoim
podziękował byłemu Przewodniczącemu za konkretne
przedstawianie spraw spółki, sumienność i solidność oraz
dobrą i owocną współpracę. Nowemu Przewodniczącemu
życzył sukcesów, dobrej współpracy i kontynuacji działań
byłego Przewodniczącego.

Bartosz Perz

Uwaga! Klęska posuszu w Europie.

Zamierają lasy!

Trudno sobie wyobrazić osoby, które nie zauważyłaby zmian
w otaczającym nas środowisku. Można mieć jeszcze wątpliwości
co do przyczyn tych zmian, ale sam ich fakt jest zbyt drastyczny,
by go nie zauważać. Zjawiska pogodowe są coraz bardziej
gwałtowne, intensywne, nieprzewidywalne. Powoduje to daleko
idące konsekwencje w przyrodzie, w tym w najbardziej złożonych
ekosystemach, jakim są lasy.
Ocieplenie klimatu objawiające się przedłużającymi się okresami
suszy, długo utrzymującymi się upałami, brakiem okresu zimowego,
również huraganami spowodowało wielkoobszarowe zamieranie
lasów głownie w Europie Środkowej. Mało o tym się mówi, pisze,
nie są to pierwszo planowe widomości serwisów telewizyjnych,
internetowych. Dziwi nas, leśników ten fakt, że wielkie połacie
lasów giną za naszymi oknami, a próżno, poza prasą fachową lub
pojedynczymi głosami specjalistów, usłyszeć lub przeczytać coś
na ten temat w popularnych nośnikach informacji. Większą uwagę
mediów i za tym społeczeństwa przykuwają bardziej spektakularne,
nieraz bardzo odległe sprawy, a nie susza i jej konsekwencje.
Ginie od kilku lat świerk. Jako gatunek górski i północny nie
wytrzymuje suszy, upałów, dobijają go kolejne fale kornika drukarza

arch. Nadleśnictwo Turek

Wbrew szerokiemu obszarowi widniejącemu
w tytule opisywane zjawisko dotyczy również
mieszkańców gminy Uniejów. Nie wynika
to tylko i wyłącznie z faktu przynależności
Uniejowa do Europy.
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(niewielki chrząszcz zjadający łyko drzew, zostawiający na
drzewie – pod korą – charakterystyczny obraz żerowania
w postaci druku, stąd nazwa gatunkowa). Już liczona
w milionach hektarów powierzchnia z dominującym
świerkiem zamiera w: Francji, Niemczech, Austrii,
Czechach, Słowacji, krajach Bałtyckich, Skandynawskich,
na Ukrainie, Białorusi, czy wreszcie w Polsce. W Nadleśnictwie Turek w 2019 roku wycięliśmy praktycznie
ostatnie drzewostany zamierających świerczyn. Kres tego
gatunku na naszym obszarze był spektakularny, drzewa
ginęły z dnia na dzień i trudno nam było nadążyć za
tym zjawiskiem, by choć uratować surowiec drzewny –
owoc pracy kilku pokoleń leśników. Nowym zjawiskiem
w tej fali gradacyjnej (tak nazywamy masowy pojaw
owadów, w tym wypadku kornika drukarza) jest fakt
zaatakowania młodszych drzewostanów nawet 20-30
letnich. Do tej pory zamierały zwykle starsze drzewa lub
ich grupy, teraz również całe połacie kilkuhektarowych
tyczkowin (młodsza faza wzrostowa, charakteryzująca się
dużym zagęszczeniem drzew, ich szybkim wzrostem na
wysokość). W pobliżu Uniejowa ostatnie świerki zostały
wycięte wzdłuż rowu Wichertowskiego w leśnictwie
Uniejów.
Kłopoty ma sosna zwyczajna – nasz podstawowy
gatunek. Jeszcze kilka lat temu uważano, że sosna jako
gatunek pionierski, światłożądny, odporny na suszę, zdolny
do wzrostu nawet na najsłabszych glebach może nie tylko
być uodporniony na zmiany klimatyczne, ale również
może na nich zyskać. Według obliczeń specjalistów z
Instytutu Dendrologii PAN z Kórnika okazało się, że
sosna może w ciągu najbliższych dziesięcioleci utracić
optimum występowania w naszym kraju. Oznacza to, że
zamiast występować na terenie całego kraju, jej wzrost
będzie możliwy tylko na niewielkich, rozproszonych
stanowiskach. To przerażająca wizja, gdyż sosna to
główny gatunek polskich lasów, stanowi niespełna 60%
ich powierzchni (w Nadleśnictwie Turek prawie 90 %
lasów buduje sosna). Nowymi zjawiskami związanymi
z zamieraniem sosny jest to, że stoi za nim kompleks
czynników. Początek to zapewne problemy suszy,
długotrwałych upałów, na który reagują bardzo stresowo
drzewa, Z tym, że regułą stało się, że bardziej intensywnie
reagują drzewa starsze, na lepszych glebach, największe
egzemplarze. Niezwykle agresywnie zachowują się
organizmy szkodliwe, które w ostatnich latach z nic lub
niewiele znaczących stają się śmiertelnym zagrożeniem
dla sosny. Takim przykładem jest grzyb nie mający polskiej
nazwy Spheropsis sapinea, który z obojętnego nagle, od
kilku lat, potrafi spowodować zamieranie koron sosny
doprowadzając do dużych strat. Podobnie jest z kornikiem
ostrozębnym, który jeszcze kilka lat temu był niewiele
znaczącym chrząszczem, nie powodującym większych
strat. Obecnie szkody wyrządzone przez tego chrząszcza
liczone są w tysiącach hektarów zrębów i milionach
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metrów sześciennych pozyskanego drewna. Leśnicy z
Ukrainy, Słowacji, Czech, Niemiec, Polski próbują walczyć
z masowym pojawem kornika poprzez szybkie wycinanie
zaatakowanych drzew, wywóz zasiedlonego surowca
oraz utylizację gałęzi. Jest to na razie jedyny, możliwy
sposób walki z kornikami. W Nadleśnictwie Turek w 2019
roku usunęliśmy kilka drzewostanów zaatakowanych
przez kornika ostrozębnego. Wymaga to wielkiego
zaangażowania służby leśnej w szybkim wykrywaniu
szkodnika oraz w organizacji całego procesu usuwania
z lasu zagrożenia. Dla Państwa informacji w 1 metrze
przestrzennym gałęzi zaatakowanego drzewa może żyć
kilka tysięcy chrząszczy. Brak w porę przedsięwziętych
środków może prowadzić do bardzo negatywnych
konsekwencji. Kolejnym czynnikiem, który prowadzi do
zamierania drzewostanów sosnowych stała się jemioła.
Do tej pory uważana jako półpasożyt, występowała
sporadycznie na pojedynczych drzewach, kojarzyła nam
się raczej z miłymi sytuacjami. Okazało się, że w wyniku
przeprowadzonej w ubiegłym roku inwentaryzacji aż
635 ha lasów sosnowych w Nadleśnictwie Turek jest
w istotny sposób zaatakowanych przez tego patogena.
Stwierdzono, że negatywny wpływ jemioły, poza
powszechnie znanym, polega na tym, że sosna broniąc się
przed skutkami niedoboru wody w okresie suszy, upałów
zamyka aparaty szparkowe w swoich igłach, natomiast
jemioła w tym czasie nie i ze zdwojoną siłą odbiera
z rośliny gospodarza znaczne ilości wody w najgorszym
okresie jej deficytu. Co gorsza, jemioła w największym
stopniu atakuje drzewa najwyższe, z największymi
koronami, ich zamieranie powoduje osłabienie całego
drzewostanu, który w takim wypadku traci stabilność
i może ulec coraz częściej spotykanym huraganom.
Nowością w kłopotach sosny jest kompleksowość
występujących przyczyn jej zamierania. Wspólne
oddziaływanie kilku gatunków owadów, grzybów,
jemioły powoduje zamieranie pojedynczych drzew, grup,
kęp, a potem nawet wielohektarowych kompleksów
leśnych. Nasze, leśników z Nadleśnictwa Turek, działania,
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jak dotychczas skuteczne, mogą zostać zaprzepaszczone,
gdy kornik ostrozębny lub inny szkodnik zadomowi się
i rozmnoży w lasach innej własności. Z takimi sytuacjami
mamy już do czynienia np. w okolicy wsi Ruda w gminie
Turek.
Modrzew europejski to kolejny gatunek iglasty,
który od kilku lat przezywa swe ciężkie chwile za
sprawą kornika modrzewiowca. Jego znaczenie rośnie
w obszarach, gdzie modrzew występuje liczniej – więc
w pasie wyżyn i gór. Na naszym terenie obserwowaliśmy
do tej pory tylko nieliczne szkody, zapewne z tego
względu, że u nas to gatunek rzadki, domieszkowy.
Wydawało się do tej pory, że gatunki liściaste
zyskają na ocieplaniu się klimatu. Takim beneficjentem
miały być rodzime gatunki dębów: dąb szypułkowy
i dąb bezszypułkowy. Niestety, one również mają duże
problemy i prawdopodobnie na wskutek suszy trudniej
im się obronić przed szkodnikami ze świata owadów
i grzybów. Również w wypadku dębów ujawniły się
owady, które występowały wcześniej mniej liczniej, nie
powodowały tak dużych szkód. Niektóre z nich wcześniej
miały pojedynczy cykl rozwojowy w roku, obecnie
często dwa i więcej, niektóre potrzebowały kilku lat na
rozwój z jajka, poprzez larwę do owada doskonałego,
dziś wystarczy jeden rok. Co oznacza, że ich liczba
rośnie lawinowo. Szczególnie ,,zjadliwy” jest owad
o nazwie opiętek dwuplamek, którego nawet kilka larw
potrafi uśmiercić potężnego dęba. Ich ofiarami stają się
obecnie olbrzymie kompleksy słynnych w całej Europie
dąbrów krotoszyńskich. Również u nas, w Uniejowie,
w uroczysku Zieleń i Wielenin byliśmy zmuszeni wyciąć
kilkadziesiąt sędziwych dębów opanowanych przez tego
i kilka innych owadów.
Ciężkie chwile przeżywają brzozy, buki, które
już wczesnym latem gubią liście, a ich drewno ulega
zaperzeniu i zamarciu. Na wielką skalę zjawisko to
obserwują sąsiedzi z Niemiec, gdzie już dziesiątki tysięcy
hektarów lasów bukowych uległo zamarciu, w taki

sposób, że drewno nie nadaje się na nic więcej niż opał.
Już od lat obserwujemy duże kłopoty zdrowotne
wiązów i jesionów. Wiąz cierpi za przyczyną holenderskiej
choroby wiązów, inaczej nazywanej grafiozą. Drzewa
zamierają wskutek zatykania naczyń przewodzących przez
strzępki grzyba, który przenoszony jest z drzewa na drzewo
przez chrząszcze - ogłodki. Najcięższe chwile gatunki
wiązów: plony, górski i szypułkowy mają już za sobą.
Nadal poważne zagrożenie występuje wobec jesionów.
To piękne drzewo związane z najżyźniejszymi glebami,
zwykle rosnące wzdłuż cieków wodnych, zaatakował grzyb
o nazwie Chlara fraxinea. W tym wypadku śmiertelność
jest bardzo wysoka, zamierają całe drzewostany, drzewa
stare, młode, nawet kilkuletnie siewki. W wielu rejonach
Polski i Europy gatunek ten został prawie całkowicie
wyeliminowany ze środowiska. Efekty zamierania wiązów
i jesionów mieszkańcy Uniejowa mogą obserwować
bardzo blisko siebie – w parku zamkowym, w uroczysku
Zieleń i Wielenin, gdzie obok wiekowych olbrzymów
jesionowych zamierają całe połacie odnowień naturalnych
tego gatunku. Widoczne są też zamierające wiązy.
Jak przedstawiłem to w tym krótki przeglądzie, nową
sytuacją w naszych lasach jest to, że prawie każdy gatunek
obecnie przeżywa kryzys. Wcześniej, w latach 80-tych,
90-tych kryzysy dotyczyły pojedynczych gatunków
lub ograniczonych obszarów. Pra przyczyną obecnych
kryzysów jest susza i kolejne fale upałów. Jedynym
lekarstwem leczenia objawowego w leśnictwie jest szybkie
wykrycie problemów, usunięcie drzew opanowanych
i szybkie wywiezienie drewna z lasu, przed rozmnożeniem
się szkodnika. W innym wypadku możemy mieć do
czynienia z masowym zamieraniem lasu. Na razie tą walkę
wygrywamy, co można stwierdzić po zielonej połaci
lasów otaczających nasze zabudowania. Prosimy również
społeczeństwo o wyrozumiałość dla rozmiaru cięć, jakie
prowadzimy w lasach. Każde z takich działań jest z wielu
stron przemyślane, planowe i racjonalne, jest elementem
trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.
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Agnieszka Owczarek

Monika Kuszyńska z wizytą w Uniejowie
Monika Kuszyńska to artystka, której nazwiska przedstawiać nie trzeba. Była wokalista zespołu
Varius Manx, solistka i autorka tekstów, reprezentantka Polski na Eurowizji, a prywatnie żona
i mama dwójki dzieci odwiedziła nasze miasto i przy tej okazji udało nam się odbyć z nią krótką
rozmowę.
Miała Pani okazję wystąpić we wspólnym koncercie z Uniejowską Grupą Integracyjną w 2016 r. Jak Pani wspomina to
doświadczenie?
Monika Kuszyńska: Byłam bardzo zbudowana zarówno stowarzyszeniem, jak
i samymi ludźmi. Do tego należy dodać
doskonałą organizację i oczywiście publiczność. To był ostatni koncert tuż przed
urodzeniem mojego dziecka, co dla mnie
osobiście nadawało wyjątkowości ogólnie
panującej aurze.

Monika Kuszyńska: Byłam zaskoczona,
że oprócz kolęd, które wówczas wspólnie
śpiewaliśmy, ci młodzi ludzie śpiewali moje
utwory. Sprawiło mi ogromną przyjemność
słuchanie moich utworów w wykonaniu
dzieci, tym bardziej, że to nowe pokolenie,
które zdawałoby się nie ma prawa ich
znać. A jednak chcieli się ich nauczyć i dało
się zauważyć, że wkładali mnóstwo serca
i zaangażowania w wykonanie. Tym większa
była moja radość. Ponadto wszyscy mieli
koszulki z moim wizerunkiem, przez
co czułam się naprawdę wyróżniona.
Szkoda tylko, że koncert odbył się zimą
i nie miałam możliwości zwiedzić miasta.
Jednak mam ciągle w pamięci fakt, że
jestem zaproszona i chciałabym nadrobić
zaległości, bo Uniejów zapisał się szczególnie w mojej pamięci.
Artyści koncertujący dotychczas z dziećmi
zapytani o motywację, która skłoniła ich
do udziału we wspólnych muzycznych
projektach, zazwyczaj wskazywali na ciekawość. A co skłoniło Panią?
Monika Kuszyńska: Po części również,
ale dla mnie niesłychanie ważna jest

arch. UM Uniejów

A co Pani utkwiło najbardziej w pamięci
z tego wydarzenia?

Monika Kuszyńska z Uniejowską Grupą Integracyjną podczas spotkania w Zagrodzie Młynarskiej

idea łączenia osób sprawnych z niepełnosprawnymi. Takie doświadczenie
jest bardzo edukacyjne dla dzieciaków. Działania stowarzyszenia wpisują
się także w moje własne założenia, bo zależy mi, aby oswajać ludzi z niepełnosprawnością, uczyć i pokazywać, że nie możemy bać się siebie
nawzajem, a niepełnosprawność nie stanowi żadnej przeszkody w budowaniu
relacji międzyludzkich.
Pani historia jest niezwykle inspirująca bez względu na wiek.
Monika Kuszyńska: Zauważyłam, że moja publiczność nie ma określonego
wieku. Moi słuchacze to ludzie wrażliwi, często na zakręcie własnego życia,
bądź ciekawi historii innych ludzi, potrzebujący wzruszeń. Zdarza się, że
na koncerty przychodzą osoby pozornie niewrażliwe i nagle coś się w nich
otwiera, bo widzą żywego człowieka, który coś przeżył i jest to dla nich
odkrywcze doświadczenie.
Pani jest piosenkarką, mąż muzykiem, muzykujecie rodzinnie z dziećmi?
Monika Kuszyńska: Tak, muzyka jest naszą wierną towarzyszką. Wprawdzie
jeśli chodzi o dzieci, na razie bardziej w formie zabawy. Dzięki nim odkrywam
coraz nowsze utwory, chociaż chętnie też wracam do piosenek z mojego
dzieciństwa.
Ma Pani w planach nagranie płyty. Jaka ona będzie?

>
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Monika Kuszyńska: Sądzę, że bardziej radosna w stosunku
do poprzedniej. Płyta „Ocalona” była bardzo liryczna,
ponieważ zamykała bardzo trudny okres w moim życiu.
Część opowiedzianych historii mówiła właśnie o tych
najtrudniejszych chwilach. Mimo że w swym wydźwięku
była optymistyczna, zdecydowanie dotykała doświadczeń
trudnych. Teraz jestem na zupełnie innym etapie i taki też
będzie materiał na płycie.
A skąd czerpie Pani siłę?
Monika Kuszyńska: Od ludzi. Jestem otoczona pięknymi
ludźmi i pięknymi historiami. Tak jak mogę być motywacją
dla kogoś, na swej drodze spotykam wiele osób, które są
inspiracją dla mnie. Dają mi swój optymizm, radość, wiele
miłości.
Ponoć miłość uskrzydla…
Monika Kuszyńska: To prawda. Miłość daje mi poczucie
bezpieczeństwa i zwyczajnie chęć do życia. Moja historia
uświadomiła mi, co jest ważne, czym warto zaprzątać
sobie głowę, a czym nie. W jednym momencie wszystko
uległo przewartościowaniu, ale ta wiedza i poukładana
na nowo hierarchia wartości i priorytetów ułatwia mi
funkcjonowanie. Sprawia, że mimo trudów dnia codziennego moje życie upływa przyjemnie.

Co by Pani powiedziała dzieciakom z Uniejowskiej Grupy
Integracyjnej?
Monika Kuszyńska: Aby ze spokojem czekali na swój
moment. Wierzę, że nasz czas na karierę, miłość i różne
ważne wydarzenia jest w jakiś sposób określony i nie jest
to kwestia przypadku. Nie należy się frustrować, że to
jeszcze nie przyszło, tylko ze spokojem czekać, aby móc
czerpać jak najwięcej radości z życia w każdym „tu i teraz”.
I cieszyć się tym, co mamy. Sugeruję, aby dzieci cieszyły się
swoim talentem, rozwijały go przede wszystkim z miłości
do muzyki, a nie chęci robienia kariery. Muzyka pomaga
w życiu i sprawia, że jest piękniejsze.
Młodym ludziom wydaje się, że artyści wiodą niesamowite życie.
Monika Kuszyńska: Można mieć niesamowite życie, ale
tylko pod warunkiem, że samemu się je takim uczyni.
Niezależnie od wykonywanego zawodu. Ważne, aby
nie dać zabić w sobie naturalności i radości, które daje
spełnianie się w sztuce, jakakolwiek by to sztuka nie była.
Wszystko w swoim czasie.
Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy wielu sukcesów,
zarówno na gruncie zawodowym, jak i prywatnym.

pwd. Magdalena Derlacz, pwd. Małgorzata Antoniak

„Krasnonutki” z wizytą w Czepowie
Główne założenie wyjazdu to pokazanie dzieciom już od najmłodszych lat, że ludzie różnią się
od siebie, nie wszyscy są w pełni sprawni, ale to nie
znaczy, że są gorsi.
pwd. Magdalena Derlacz
pwd. Małgorzata Antoniak

arch. Hufiec ZHP Uniejów

12 grudnia 2019 r. 3 Gromada Zuchowa „Krasnonutki” wraz ze swoimi kolegami z klasy II c i III
c zaniosła przedświąteczną iskierkę radości do Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.
Dzieci przygotowały widowisko słowno-muzyczne
pt. „Teatrzyk bożonarodzeniowy”. Do wspólnego
kolędowania zaprosili uczestników spotkania wraz
z terapeutami. Przesłaniem przedstawienia było
niesienie miłości wszystkim ludziom. Symbolem
jej były ziarna zbóż rozsiane na widowni. Zuchy
i uczniowie obdarzyli osoby niepełnosprawne serduszkami: radości, szczęścia, przyjaźni, życzliwości,
sprawiedliwości itp., aby wszyscy byli jednakowo
traktowani i między ludźmi nie było różnic. Dużo
radości sprawiło zuchom zwiedzanie ośrodka,
wyposażenie sal i możliwość doświadczania sprzętu
służącego do rehabilitacji. Nowością były warsztaty
muzykoterapii i światłoterapii przeprowadzone przez
specjalistę.
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Mirosław Madajski

Kalendarium Czepowa
- Zuchy z Hufca ZHP Uniejów z występem jasełkowym dla podopiecznych PŚDS w Czepowie.
- Udział 15 karateków w 23. Gwiazdkowym Otwartym Turnieju Karate w Poddębicach.
- Wigilia w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie.
- Zakończenie projektu CPSiR DRAGON pt. „Sport i rekreacja samo zdrowie”.
Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.
- Zebranie Społeczności nr 1.
- Udział w realizacji programu telewizyjnego „Fajna Polska” – spotkanie z Moniką Kuszyńską.
- Rozpoczęcie XI „Igrzysk Pod Dachem”.
- Udział w Walentynkach w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie.
- Występ aktorów z Krakowa w spektaklu pt. „Bohaterowie narodowi”.
- Walentynki w PŚDS w Czepowie.

arch. PŚDS w Czepowie

2019 rok
- 13 grudnia
- 14 grudnia
- 19 grudnia
- 31 grudnia
		
2020 rok
- 6 stycznia
- 9 stycznia
- 3 lutego
- 12 lutego
- 13 lutego
- 14 lutego

Wigilia w Ośrodku z udziałem zaproszonych gości

Przedstawienie „Bohaterowie narodowi”

Agnieszka Owczarek

Uniejów w TVP Polonia

Ekipa programu telewizyjnego „Fajna Polska” kręciła w Uniejowie zdjęcia do odcinka poświęconego naszemu miastu. W programie pojawiły się m.in. Termy oraz Zagroda Młynarska.
Cykl programów „Fajna Polska” emitowanych
przez TVP Polonię to podróż z kamerą po różnorodnych zakątkach Polski, aby uchwycić i pokazać
na antenie piękno i niezwykłość naszego kraju.
Dziennikarze wraz z ekipą telewizyjną zawitali na
początku stycznia do najciekawszych miejsc w Uniejowie, a efekty ich pracy można było zobaczyć 26
stycznia 2020 roku na antenie Telewizji Polonia.
W programie nie zabrakło gości specjalnych
– muzyków i miejscowych sław, gwiazd ze świata

kultury i sportu, które są związane z danym miastem
bądź regionem. W odcinku poświęconym naszemu
miastu wzięła udział Monika Kuszyńska – wokalistka
i autorka tekstów.
Jednym z punktów programu było niezwykłe
spotkanie z Uniejowską Grupą Integracyjną w Zagrodzie Młynarskiej. Była to już ponowna wizyta,
ponieważ artystka wystąpiła wraz z Grupą we wspólnym koncercie „Życiem swym nauczaj” w 2016 r.
w uniejowskiej Kolegiacie.

>
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Dobiegł końca projekt
sportowo-rekreacyjny

Zajęcia swoją tematyką wykraczały poza ramy terapeutyczne czepowskiej placówki. Uczestnicy próbowali
swoich sił w: strzelectwie sportowym, rekreacji wodnej,

Wędkowanie na zbiorniku „Kaczka” w Człopach

treningach karate, indywidualnych i zespołowych
grach plenerowych, a także w wędkarstwie. Zajęcia
za zgodą Zarządu Powiatu Poddębickiego odbywały
się na obiektach Ośrodka w Czepowie. Wędkowanie
nad rzekami Ner i Warta, a także na zbiorniku „Kaczka”
możliwe było dzięki zgodzie PZW Sieradz, PZW Oddział
Konin oraz Koła Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie,
natomiast zajęcia z rekreacji wodnej prowadzone były
na basenach termalnych w Uniejowie.
Zadanie „Sport i rekreacja samo zdrowie” współfinansowane było ze środków z Województwa Łódzkiego.

Zajęcia rekreacyjne na uniejowskich Termach

arch. PŚDS w Czepowie

31 grudnia 2019 r. zakończył się projekt pt. „Sport
i rekreacja samo zdrowie”, realizowany przez Centrum
Promocji Sportu i Rekreacji DRAGON w Poddębicach.
Wzięło w nim udział 15 uczestników zajęć Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.
Projekt miał na celu pokazanie nowych, ciekawych
aktywności, a także wzmocnienie potencjału oraz
umiejętności samoobsługowych podopiecznych.

Światełko z Betlejem daje
ludziom nadzieję
Harcerska przygoda w Zakopanem
Marzenia się spełniają, jeśli tylko o nie zawalczymy.
„Trudności są solą życia” - powiedział Robert Baden-Powell,
jednak ta sól dodaje smaku każdej przygodzie.
Do wyprawy przygotowywaliśmy się od sierpnia 2019
roku. By jednak marzenia o wyjeździe na Ogólnopolski Zlot
po Betlejemskie Światło Pokoju do Zakopanego spełniły się,
powinniśmy byli spełnić kilka zadań, które zakwalifikowały
nas do udziału.

W tym roku hasło przewodnie brzmiało „Światło, które
daje moc”. Moc pochodząca od Chrystusa miała dawać nam
siłę do działania, do czynienia dobra, a pokój od Światła
skierował nas do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
MOZ-MED. Tam dzięki uprzejmości kierownictwa
poznaliśmy wiele serdecznych i sympatycznych osób, które
dały nam siłę do dalszych przygotowań. Występ słownomuzyczny harcerzy został przyjęty z wielką życzliwością.
Główny koszt wyjazdu do Zakopanego to przejazd. Jest
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I takim sposobem w dniach 13-15 grudnia 2019 roku
znaleźliśmy się na szlaku o nazwie „Historia, która ma
moc”. Szliśmy śladami założycieli harcerstwa: Andrzeja
Małkowskiego i Olgi Drahonowskiej-Małkowskiej. Na przygotowanych punktach poznaliśmy bliżej historię harcerstwa
i losy założycieli harcerstwa w Polsce. Zwiedziliśmy miejsca
im poświęcone np. Pomnik Małkowskich czy Muzeum
Harcerstwa. Poznaliśmy urok Zakopanego - Stolicy Betlejemskiego Światła Pokoju. Na trasach poznaliśmy inne
środowiska harcerskie, nawiązaliśmy znajomości i przyjaźnie. Był to czas oczekiwania i refleksji z możliwością
rozwoju duchowego.
Betlejemskie Światło Pokoju, w naszym imieniu od
sło-wackich skautów, pobrali Naczelniczka ZHP i Przewodniczący ZHP w czasie uroczystej Mszy Świętej, następnie
zostało przekazane wszystkim chętnym patrolom z całej
Polski. We mszy uczestniczyło około 2 tysięcy harcerzy.
W całym zlocie wzięło udział około 4 tysięcy harcerzy,
w tym harcerze hufca Uniejów. Światło przywieźliśmy
do Uniejowa, gdzie na Wigilii Harcersko-Miejskiej
przekazaliśmy na ręce Komendanta Hufca ZHP Uniejów
- Piotra Łukasiewicza, następnie komendant przekazał je
gospodarzowi powiatu poddębickiego – Pani Staroście –
Małgorzacie Komajdzie oraz Burmistrzowi Miasta Uniejów
– Panu Józefowi Kaczmarkowi.
Ambasadorzy Światła

arch. phm. M. Rosik

on tak wysoki, że postanowiliśmy udać się po wsparcie
do firm, stowarzyszeń i osób prywatnych. Spotkaliśmy
się z serdecznością. Nie odmówiono pomocy i wsparcia.
Dziękujemy Zarządowi MARKBUD Sp. z o.o., Sołtysowi
wsi Wielenin Kolonia, Grzegorzowi Szafarzowi, Barbarze
Zwolińskiej oraz Komendzie Hufca Uniejów.

Harcerze z phm. Małgorzatą Rosik na konkursie Ambasadorzy Światła

i Polityki Regionalnej, Rozwoju, Zdrowia, Klimatu i Straży
Granicznej.
W czasie wyjazdu mieliśmy również przyjemność spacerować nocą po Warszawie, podziwiać świąteczne iluminacje świetlne, zwiedzać i cieszyć się z atrakcji. Wróciliśmy
pełni zapału do pracy, bogatsi o nowe doświadczenia.
				

phm. Małgorzata Rosik

Wigilia harcersko-miejska na Rynku w Uniejowie
Po raz kolejny harcerze przygotowali wigilię harcerskomiejską dla mieszkańców, by wspólnie świętować nadejście
Bożego Narodzenia.
15 grudnia 2019 r. na uniejowskim Rynku zapanował
świąteczny nastrój. Wszystko za sprawą harcerzy Komendy
Hufca ZHP im. M. Konopnickiej w Uniejowie, którzy
przygotowali dla mieszkańców gminy niezwykle nastrojowe
spotkanie wigilijne.

W czasie pobytu w Zakopanem harcerze mogli przystąpić
do konkursu na Ambasadorów Światła, który został
zorganizowany przez Główną Kwaterę Związku Harcerstwa
Polskiego. Przeznaczony był dla harcerzy, harcerzy starszych
i wędrowników oraz instruktorów ZHP. Zaproponowano,
aby patrol, który zgłosi się, przedstawił co dobrego czyni
w swoim środowisku lokalnym, udokumentował to zdjęciami
lub krótkim filmikiem. Jako Ambasadorzy mieliśmy nieść
„światło, które daje moc” do instytucji w Warszawie wraz
z przedstawicielami Głównej Kwatery.

„Dotychczas harcerze obchodzili Wigilię jedynie w swoim gronie, w Harcówce. Pomyślałem, że warto by wyjść
z inicjatywą do społeczeństwa, aby pokazać ludziom,
ile można zrobić dobrego będąc harcerzem. Poza tym,
jest to okazja, aby dzieci mogły zaprezentować szerszej
publiczności wycinek swojej pracy. Dlatego dwa lata
temu zorganizowaliśmy wspólnie pierwszą wigilię miejską,
która z roku na rok gromadzi więcej mieszkańców” –
powiedział pomysłodawca przedsięwzięcia, harcmistrz
Piotr Łukasiewicz

Harcerze z Wielenina chętnie przystąpili do tego konkursu. Spełnili warunki postawione przez GK ZHP i jako jeden
z dziesięciu patroli z całej Polski wygrali konkurs. Wyłoniono
100 dzieci z 4000 uczestników Zlotu w Zakopanem. Aby było
radośniej, patrol pojechał do Warszawy pociągiem z Koła.
Zostaliśmy zakwaterowani i zaczęła się nasza przygoda.
Wraz z przedstawicielami Głównej Kwatery wędrowaliśmy
ze Światłem po instytucjach warszawskich.

Tegoroczne świętowanie rozpoczęło się kwadrans po
godzinie 15.00. Wówczas zaplanowano zbiórkę przy Domu
Harcerza, skąd świąteczny korowód harcerski z orkiestrą
dętą na czele przemaszerował na rynek. Tam, po oficjalnym
powitaniu, rozpoczęło się wspólne kolędowanie.

I tak mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Wigilii i
przekazać Betlejemskie Światło Pokoju: Rzecznikowi Praw
Dziecka, w Ministerstwie: Edukacji Narodowej, Funduszy

Wyjątkową atmosferę podkreślał koncert miejscowej
orkiestry dętej pod batutą Jakuba Pięgota oraz występy
zespołów MyStond i Efatha z Chwalborzyc. Na scenie
wystąpiły również dzieci – zuchy ze szkół w Uniejowie,
Wieleninie i Wilamowie ze świątecznymi coverami i pastorałkami.
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Reprezentacja harcerzy Hufca ZHP Uniejów w Zakopanem

Jak na wigilię przystało, nie mogło zabraknąć świątecznej
bezpłatnej strawy, której mieszkańcy mogli skosztować
w rozstawionych wokół rynku namiotach. Dzięki uprzejmości
i wsparciu „Term Uniejów” oraz lokalnych restauratorów
(Zagroda Młynarska, Restauracja Wabik, Kasztel Uniejów,
Uzdrowisko Uniejów Park, Pierogarnia pod 30-ką,
Restauracja Zorbas, Restauracja Pico Bello, Gospoda pod
Brzozami, Hotel Lawendowe Termy, Aparthotel, Gminna
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”) mieszkańcy mieli
okazję skosztować tradycyjnych wigilijnych potraw, takich
jak: pierogi, kapusta z grzybami, zupy, ryba oraz słodkości.
Z myślą o wielbicielach smakołyków harcerze przygotowali
degustację świątecznych, ręcznie przygotowanych pierniczków. A na stoisku z wyrobami rękodzielniczymi można
było zaopatrzyć się w oryginalny prezent pod choinkę dla
bliskich.
Dodatkowo, Wigilię Miejską uatrakcyjniła możliwość
robienia sobie zdjęć ze świętym Mikołajem, który przybył
na spotkanie z dziećmi z workiem cukierków. A ponieważ
śniegu w tym roku zabrakło, dzięki uprzejmości Pana
Mariusza Pęcherzewskiego, zamiast saniami można było
przejechać się bryczką. Nie zabrakło również animacji, które
poprowadził pan Dawid Siwiec oraz bałwan Olaf z Wytwórni
Zabawy 7niebo, a które przysporzyły zwłaszcza najmłodszej
części publiczności wiele uśmiechu i radości.
Wreszcie, podobnie jak w latach ubiegłych, Komendant
Hufca ZHP - harcmistrz Piotr Łukasiewicz przekazał mieszkańcom naszego miasta oraz lokalnym władzom Betlejemskie Światło Pokoju, przywiezione z Zakopanego,
które zgodnie z tradycją 24 grudnia, za pośrednictwem
harcerzy, dostarczone zostało do domów oraz lokalnych
instytucji, firm i urzędów.

„Światło w ciemności” jako element bożonarodzeniowych
działań charytatywnych. Mimo że akcja propagowana była
przez Austriackie Radio i Telewizję (ORF), już rok później
patronat objęli austriaccy skauci. Od tej pory każdego
roku światło odbierane jest z Groty Narodzenia Pańskiego
w Betlejem, a następnie transportowane do Wiednia, gdzie
odbywa się ekumeniczna uroczystość przekazania Płomienia
przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów
Europy. Polscy harcerze przyłączyli się do akcji w 1991 r.,
a zgodnie z tradycją ZHP otrzymuje Światło od słowackich
skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie
raz na Słowacji, raz w Polsce, która jest kolejnym ogniwem
betlejemskiej sztafety i przekazuje Światło na wschód:
do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec,
a także na północ – do Szwecji.
				

Sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju:
• 15 grudnia 2019 r. - Reprezentacja Hufca ZHP Uniejów,
pod opieką druhen phm. Małgorzaty Rosik i phm. Anny
Walczak, odebrała BŚP podczas uroczystej Mszy Świętej,
która odbyła się o godzinie 8:30 w Sanktuarium na
Krzeptówkach w Zakopanem. Niezwłocznie po odebraniu
światła, nasi harcerze udali się w drogę powrotną, aby
przekazać Betlejemskie Światło podczas Wigilii HarcerskoMiejskiej w Uniejowie. Harcerze przekazali BŚP na ręce hm.
Piotra Łukasiewicza - Komendanta Hufca ZHP Uniejów.
Komendant Hufca przekazał Światło z Betlejem Pani
Małgorzacie Komajdzie- Staroście Powiatu Poddębickiego
i Panu Józefowi Kaczmarkowi - Burmistrzowi Miasta Uniejów.
• 16 grudnia 2019 r. - Hm. Barbara Zwolińska przekazała
BŚP do Publicznego Przedszkola im. Króla Maciusia
Pierwszego w Poddębicach, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach, Banku Spółdzielczego w Poddębicach.
• 17 grudnia 2019 r. - Pwd. Martyna Włodarska przekazała
Światło do Miejskiego Przedszkola w Uniejowie. Phm.
Małgorzata Rosik wraz z harcerzami przekazała Światło do
Starostwa Powiatowego w Poddębicach i firmy Markbud Sp.
z o.o.
• 19 grudnia 2019 r. - Z ramienia Głównej Kwatery ZHP
8 DH im. M. Kopernika przekazano Betlejemskie Światło
Pokoju do Ministerstwa Rozwoju.

arch. UM Uniejów

Na zakończenie Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek
wraz ze Starostą Poddębickim - Małgorzatą Komajdą złożyli
wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia świąteczne
i bożonarodzeniowe.
Zwyczaj przekazywania Światła Pokoju zrodził się po
raz pierwszy w 1986 roku w Linz (Austria) pod nazwą

Agnieszka Owczarek

Występ harcerzy na Rynku w Uniejowie
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• 20 grudnia 2019 r. - Pwd. Elżbieta Łukasiewicz przekazała Światło do Szkoły Podstawowej w Uniejowie, hm.
Piotr Łukasiewicz wraz z harcerkami z Wielenina przekazał
je do Szkoły Podstawowej w Wieleninie, pwd. Sylwia Wrąbel
i pwd. Wioletta Pietrzykowska wraz z zuchami i harcerzami
przekazały BŚP do Szkoły Podstawowej w Wilamowie, hm.
Piotr Łukasiewicz wraz z harcerkami z Wielenina przekazał
je podczas XXIII Sesji Rady Miejskiej w Uniejowie.
• 22 grudnia 2019 r. - Phm. Małgorzata Rosik i pwd. Milena
Kudanowska odwiedziły podopiecznych Niepublicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej MOŻ MED w Poddębicach
i przekazały „światło, które daje moc”.

arch. UM Uniejów

• 20 grudnia 2019 r. - Harcerze z Wielenina mieli
przyjemność przekazać BŚP do: Ministerstwa Zdrowia
i Straży Granicznej, Ministerstwa Klimatu, Rzecznika Praw
Dziecka, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa
Funduszy i Polityki Regionalnej.

Betlejemskie Światło Pokoju za sprawą harcerzy i instruktorów Hufca ZHP Uniejów trafiło do kościołów oraz
wielu instytucji powiatowych i gminnych naszego hufca,
a we właściwą Wigilię Świąt Bożego Narodzenia harcerze
podzielili się nim ze wszystkimi mieszkańcami miast i gmin
na terenie działania hufca.
			
			

Z harcerskim pozdrowieniem czuwaj!
pwd. Sylwia Wojtczak

Maciej Bartosiak

RTG-Duszy i Przyjaciele - kolejne świąteczne

spotkanie dla dzieci i młodzieży

W Wilamowie, 9 grudnia 2019 roku, odbyło się spotkanie świąteczne, którego
organizatorem było stowarzyszenie RTG-DUSZY.
Annie Groberek, zespołowi „Effatha” z Chwalborzyc i naszemu
zaprzyjaźnionemu KGW z Domanina”.
Serdeczne podziękowania należą się także Sponsorom
oraz Darczyńcom, bez których nie udałoby się zorganizować
spotkania, ani tym bardziej – tak hojnie „doposażyć” mikołajowy
worek z prezentami dla dzieci.
Imprezę wsparli: Urząd Miasta w Uniejowie z Panem Burmistrzem Józefem Kaczmarkiem na czele, Geotermia Uniejów
im. S. Olasa, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”,
Nadleśnictwo Turek, Instytut Zdrowia Człowieka „Uzdrowisko
Uniejów Park”, Restauracje „Wabik” i „Pod Brzozami”, Browar
Wiatr.

arch. UM Uniejów

– „Radość oczekiwania na tak szczególne święta, jakim
jest Boże Narodzenie, nie zna granic. Staje się wobec Nas
samych – nie tylko organizatorów – wielkim wyzwaniem,
ale stawianiem trudu w ich realizacji. No cóż, to przecież
dla jednych wyzwanie i trud, ogrom pracy włożony, by to co
było zaplanowane mogło się ziścić. A jednak daliśmy radę” –
dziękowała Jolanta Pietrzak, Prezes Stowarzyszenia.
Spotkanie zorganizowano z myślą o najmłodszych,
dla których dzięki sponsorom przygotowano paczki ze
słodkościami. Wręczył je Mikołaj, który z braku śniegu musiał
wybrać inny środek transportu i przyjechał… hulajnogą!
Niemniej radości ze spotkania mieli również dorośli, którzy
przybyli na spotkanie – był przepiękny koncert chóru „Effatha”,
życzenia opłatkowe, a także poczęstunek w miłym gronie.
– „Szczególne podziękowania kieruje do osób, które
z pełnym zaangażowaniem – z potrzeby serca – poświęciły się
i włączyły w organizację” – dodała Pani Prezes.
– „Dziękuję w szczególności: Marcie i Filipowi Tomaszewskim, Marii Pastwińskiej, Iwonie Nowak, Karolinie
Izydorczyk, Asi Urbańczyk, Justynie Samuel, Agnieszce
i Ewelinie Wilczyńskim, Łukaszowi Pietrzakowi, Radosławowi
i Annie Pietrzakom, Dariuszowi Pajorowi, Magdalenie
i Tomaszowi Popielom, Ewie Fiałkowskej, Marzenie Ratajczyk,
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Maciej Bartosiak

Świąteczne spotkanie w Wilamowie
W niedzielne popołudnie, 15 grudnia 2019 roku strażnicę OSP w Wilamowie, a dokładniej – jej wnętrza,
niesamowicie na tę okazję udekorowane – wypełnili tłumnie mieszkańcy oraz zaproszeni goście, by choć na
kilka godzin porzucić codzienne obowiązki oraz przerwać monotonię corocznych przygotowań i wykorzystać
ten czas na wyjątkowe spotkanie z rodziną, sąsiadami, znajomymi, z którymi być może od dawna „nie było
kiedy” zamienić słowa. Porozmawiać, powspominać, pośmiać się, zakolędować, złożyć życzenia, przełamać
się opłatkiem…
Deklaracja o wsparciu finansowym kół, nagrodzona
brawami i co ważniejsze, szczerymi uśmiechami, które
wnet pojawiły się na twarzach mieszkańców, to nie jedyna
dobra wiadomość, z którą Burmistrz Kaczmarek przybył do
Wilamowa:
– „Wszyscy dobrze wiemy, jak istotne dla bezpieczeństwa
mieszkańców jest bezustanne dbanie o wyposażenie
jednostek straży, które zazwyczaj jako pierwsze docierają na
miejsce zdarzenia. „Świadkiem” podobnej sytuacji była przed
laty między innymi ta sala w Wilamowie. Dlatego, podobnie
jak w poprzednich latach, samorząd dalej będzie wspierał
wszystkie aktywne jednostki OSP w zakresie wyposażenia,
a dziś mam przyjemność przekazać na ręce druhów
z Wilamowa nowy sprzęt ratunkowy: aparat powietrzny
FENZY oraz mini-nożyce HOLMATRO” – zakończył
przemówienie Burmistrz, ściskając dłonie dh. prezesa
Krzysztofa Troczyńskiego oraz dh. Krzysztofa Mruka, którzy
w imieniu jednostki odebrali nowe elementy wyposażenia,
które zakupiono ze środków finansowych Województwa
Łódzkiego.
Z inicjatywy Proboszcza zostały tego dnia przedstawione
nowo zakupione stroje obrzędowe dla asysty kościelnej.
Ks. Bogusław, poproszony o zabranie głosu, zaprosił
mieszkańców ubranych w ludowe zestawy liturgiczne do
prezentacji nowego nabytku na rzecz Parafii. Stroje będą
używane podczas procesji i obchodów ważnych świąt
parafialnych.
– „W ramach projektu otrzymaliśmy po 10 zestawów
męskich i damskich. U nas w Wilamowie od lat panuje
tradycja, że asysta żeńska jest stała, dlatego stroje już
zostały przekazane paniom z Wilamowa, Gór, Cichmiany,
Brzozówki i Lekaszyna. Męska asysta z kolei służy w czasie
świąt rotacyjnie, to znaczy – jest powoływana kolejno
z poszczególnych miejscowości, wchodzących w skład
naszej parafii” – wyjaśnił ksiądz Proboszcz. Po wykonaniu
pamiątkowej fotografii, zgromadzeni na sali mieszkańcy
oraz goście wstali do wspólnej modlitwy, po której nastąpił

arch. UM Uniejów

Na bożonarodzeniowe spotkanie dla społeczności
lokalnej zaprosiły gospodynie z KGW w Wilamowie,
wspierane przez druhów ochotników z tutejszej jednostki
OSP, Panią Sołtys wraz z Radą Sołecką i zaprzyjaźnione
sołectwa: Brzozówka, Góry oraz Lekaszyn.
Zaledwie kilka minut po godz. 14:00 wszystkich
przybyłych na „wigilię wiejską” powitał Robert Palka, Dyrektor
M-GOK w Uniejowie oraz niezastąpiony konferansjer
gminnych wydarzeń, który podjął się prowadzenia również
i tego spotkania. W gronie zaproszonych do Wilamowa gości,
witanych przez mieszkańców gromkimi brawami, znaleźli się
m.in.: Proboszcz Parafii Wilamów – ks. Bogusław Karasiński,
Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego – Dorota
Więckowska, Starosta Powiatu Poddębickiego – Małgorzata
Komajda, Radna Rady Powiatu Poddębickiego – Danuta
Pecyna, Burmistrz Miasta Uniejów – Józef Kaczmarek, Radny
Rady Miejskiej w Uniejowie – Krzysztof Bielawski, sołtysi
Brzozówki, Gór i Lekaszyna, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wilamowie – Edyta Miśkiewicz, katecheta – Wiesława
Pajor, a także Prezes Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach
i wieloletni Prezes Jednostki OSP Wilamów – dh Tadeusz
Chmielewski. Gościem wyjątkowym, na którego czekało
równie wyjątkowe miejsce, był oczywiście Święty Mikołaj.
I to ten prawdziwy! No, przynajmniej z prawdziwą brodą.
Po krótkim wstępie prowadzący oddał głos gospodarzom:
Liliannie Polipowskiej – Przewodniczącej KGW w Wilamowie,
Krystynie Maj – sołtysowi miejscowości, także działającej w
kole gospodyń oraz Krzysztofowi Troczyńskiemu, Prezesowi
OSP Wilamów.
W dalszej kolejności głos zabrał włodarz gminy, Józef
Kaczmarek, który przywiózł do Wilamowa bardzo dobre
nowiny: – „Po pierwsze, bardzo dziękuję za zaproszenie
i za to, że mogę dziś tu wspólnie z Państwem przeżywać
jeden z tych ważnych dni w okresie przedświątecznym.
Jest mi niezmiernie miło przyznać, że organizacja
mieszkańców Wilamowa, a także sąsiednich miejscowości
– Gór, Brzozówki i Lekaszyna, a także owocna współpraca,
angażująca koło gospodyń, straż, parafię, szkołę i miejscowe
stowarzyszenia może być po raz kolejny wzorem. I to nie
w skali gminy, a w skali kraju” – chwalił Burmistrz Kaczmarek.
– „Dlatego chciałbym w tym miejscu ogłosić, że wspólnie
z radnymi podjęliśmy decyzję o dofinansowaniu kół gospodyń
wiejskich, działających na terenie gminy Uniejów. Na
przykładzie Wilamowa widać, że inicjatywy Pań przekładają
się na realne działania na rzecz integracji społeczności
lokalnej. Dlatego w przyszłorocznym budżecie gminy
zostały zabezpieczone środki po 3 tys. zł na dofinansowanie
działalności każdego KGW!”.
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Wigilia harcersko-miejska na Rynku w Uniejowie

Orszak Trzech Króli przemierzył ulice
Uniejowa i Wilamowa

Monika Kuszyńska z wizytą w Uniejowie

arch. UM Uniejów/R. Troczyński
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Uniejów zagrał z Wielką Orkiestrą Świątecznej
Pomocy – pobijając ubiegłoroczny rekord

Podwójne święto w Rożniatowie

Dzieci „Suzuki” ponownie
wystąpiły w Uniejowie

arch. UM Uniejów/A. Sobczak
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Rekordowa liczba drużyn na Gminnym
Turnieju Wsi w Wilamowie

Integracja w Spycimierzu na V spotkaniu
„Od Przedszkola do Seniora”

arch. UM Uniejów
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20 lat minęło… z kwartalnikiem „W Uniejowie”

Jubileusz 50-lecia Orkiestry Dętej OSP Spycimierz

arch. UM Uniejów
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moment radosnego i pełnego serdeczności poruszenia –
życzenia połączone z tradycyjnym łamaniem się opłatkiem.
Spotkanie stało się również doskonałą okazją do
podsumowania działalności Koła Gospodyń Wiejskich
w Wilamowie na rzecz integracji społeczności lokalnej
oraz pielęgnowania lokalnej tradycji. Minione 12 miesięcy
– jak się okazało – bardzo intensywnej pracy Pań zrzeszonych w najliczniejszym KGW na terenie gminy Uniejów,
zrelacjonowała i zilustrowała w formie prezentacji
przewodnicząca Koła - Lilianna Polipowska. Tylko w tym
roku, z inicjatywy KGW, odbyły się lokalne obchody dnia
kobiet, pierwszego dnia wiosny, wielkanocnego „jajeczka”
dla mieszkańców, powitanie pielgrzymów w drodze na
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Jasną Górę czy lokalne obchody Święta Niepodległości…
Oczywiście, co podkreślano w niedzielę przy każdej okazji
– wszystkie te wydarzenia we współpracy z miejscowymi
instytucjami: jednostką OSP, szkołą, filią biblioteki, parafią,
a także dzięki życzliwości sponsorów oraz darczyńców.

Agnieszka Owczarek

Podwójne święto w Rożniatowie
Już po raz piąty Mikołaj zawitał do strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowie.
W dniu 18 stycznia obdarzył dzieci prezentami i uczestniczył w obchodach Dnia Babci i Dziadka.
Królika Bugsa i Kubusia Puchatka. Brodaty Jegomość miał
kilkadziesiąt prezentów do rozdania, dlatego z pomocą pospieszyła mu prześliczna Śnieżynka oraz druhowie strażacy.
Dzięki temu wszystko przebiegło sprawnie i każda paczka
trafiła we właściwe ręce. Zakończeniem tej części programu
było wspólne zdjęcie, po czym animatorka Sylwia Szymańska zaprosiła dzieci do wspólnej zabawy, do której przyłączył
się również Mikołaj, Śnieżynka, Królik i Miś.
Wydarzenie swoją obecnością uświetnili także specjalni
goście – Piotr Kozłowski Radny Powiatu Poddębickiego, ks.
Jarosław Olszewicz - Proboszcz Parafii w Wieleninie, Roman
Dudkowski oraz Marianna Grubska - Radni Rady Miejskiej
w Uniejowie, Agnieszka Januszewska - Prezes Koła Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki” wraz z członkiniami koła,
Marek Wawrzyniak - Sołtys Rożniatowa, Paulina Czyszek
- Sołtys Dąbrowy i Marcin Jaśkiewicz – pracownik MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie, który zadbał
o oprawę muzyczną i nagłośnienie.
Organizatorami wydarzenia byli: Ochotnicza Straż Pożarna w Rożniatowie, Koło Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki”, Urząd Miasta w Uniejowie.

arch. UM Uniejów

Strażacki Mikołaj połączony z Dniem Babci i Dziadka był
okazją, by w remizie zgromadzili się licznie przedstawiciele
wszystkich pokoleń mieszkańców Rożniatowa, Rożniatowa
Kolonii oraz pobliskich miejscowości.
Wszystkich zebranych powitał prezes jednostki - dh
Wiesław Pawłowski, a następnie dzieci i młodzież zaprezentowały program artystyczny. Dobrany repertuar
wpisywał się doskonale w tematykę wydarzenia, dlatego
nie mogło w nim zabraknąć kolęd podkreślających magiczny
czas Bożego Narodzenia, wierszy i piosenek skierowanych
do babć i dziadków oraz odniesień do zawodu strażaka; w
tym wypadku pokaz musztry i strażacką piosenkę z własnym
tekstem zaprezentowała Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.
Dzieci dały popis swoich talentów recytatorskich, wokalnych
i instrumentalnych, a każdy występ był gromko oklaskiwany.
Zapewne w niejednym babcinym lub dziadkowym oku
zakręciła się łza wzruszenia na widok swoich pociech.
Po części artystycznej mieszkańcy wsi i ich dzieci
powitały z wielką radością św. Mikołaja, który przybył na to
wyjątkowe spotkanie wozem strażackim w obstawie druhów
strażaków… oraz w asyście dwóch bajkowych postaci –

arch. UM Uniejów
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Gminne wiadomości szkolne
Miejskie Przedszkole w Uniejowie
On stał się, by stać się bliski Tobie… - Jasełka 2019 |

Ewa Urbaniak, Monika Bartnik

Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich czasem szczególnym, czasem wspólnych spotkań, zadumy, refleksji,
czasem dzielenia się opłatkiem, wybaczania sobie wszelkich niepotrzebnych sporów.
Od wielu lat tradycją naszego przedszkola są wystawiane przez najstarsze grupy przedszkolaków Jasełka. Uroczysta
premiera przedstawienia odbyła się 17 grudnia 2019 r. Jak zwykle, połączona była ze spotkaniem opłatkowym, w którym
udział bierze cała społeczność przedszkolna oraz zaproszeni goście.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor Romana Kozińska, która powitała wszystkich serdecznie, złożyła życzenia świątecznonoworoczne oraz przyjęła od druhny Martyny Gierady, przedstawicielki hufca ZHP w Uniejowie, Betlejemskie Światło
Pokoju. Następnie zaprosiła wszystkich do obejrzenia w pięknej, nastrojowej scenerii, przedstawiającej Betlejem, historii
Narodzenia Jezusa, w tym roku pod hasłem: „On stał się mały, by stać się bliski tobie…”. Przedstawienie przygotowały dzieci
sześcioletnie pod kierunkiem Moniki Bartnik i Ewy Urbaniak.
Na tle pięknej scenerii dzieci z wielkim zaangażowaniem odgrywały sceny nawiązujące do Narodzenia Pańskiego.
Kolędy i pastorałki odśpiewane przez małych aktorów, przeplatane tańcami aniołów i pasterzy, zachwyciły publiczność,
wprowadzając w klimat tych najpiękniejszych i najbardziej rodzinnych świąt. Mali aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi
brawami. Publiczność doceniła bogactwo strojów, przepiękną dekorację, odpowiednio dobraną muzykę, a przede wszystkim
znakomitą grę aktorską.
Ten szczególny dzień był również okazją do podziękowania rodzicom, którzy swoimi działaniami i pomocą przyczyniają
się do rozwoju naszej placówki. Uroczystość zakończyła się wzajemnym składaniem życzeń i dzieleniem się opłatkiem.
W Jasełkach wystąpili: Maria - Julia Antoniak, Józef - Antoni Perkowski, Królowie - Jan Pakuła, Tymoteusz Tutak, Kornel
Chajdas, Anioły - Sophie Baggott, Lena Kolasa, Helena Kołata, Hanna Marańda, Julia Pająk, Karolina Pajor, Olga Pamfil,
Marcelina Szymczak, Nadia Rzeźniczak, Zuzanna Woźniak, Monika Zygmunt; Pasterze: Filip Architekt, Bartosz Bartosik,
Bartosz Bracha, Jakub Bruno Di Vermondois, Witold Figurski, Tymoteusz Graczyk, Aleksander Gumiński, Emil Jaskóła,
Kacper Jóźwiak, Karol Kaczmarek, Daniel Kamiński, Kuba Kanarek, Bartosz Kołuda, Filip Kubiak, Jan Mikołajczyk, Szymon
Nych, Antoni Pawełek, Antoni Pęcherski, Eryk Pisarkiewicz, Brajan Polewczyk, Kacper Ratajczyk, Wiktor Sibiński, Kuba
Skorupa, Wiktor Susło, Tymoteusz Szewczyk, Kacper Szymański, Marcel Witaszczyk, Mikołaj Woźniak, Adam Ziarkowski,
Nikodem Zielonka.
W trzech kolejnych dniach odbyły się również przedstawienia dla rodziców pierwszoklasistów ze Szkoły Podstawowej
w Uniejowie oraz babć i dziadków, a 12 stycznia 2020 r. sześciolatki wystąpiły w uniejowskiej Kolegiacie.
Mamy nadzieję, że przedstawienie stało się miłym prezentem dla bliskich z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

O hej, o hej, królowie trzej |

Wioletta Gralka, Małgorzata Dzieran

Pod taki hasłem odbyło się w naszym przedszkolu kolejne spotkanie w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”. Z racji, że spotkaliśmy się z całą społecznością przedszkolną tuż po świecie „Trzech Króli” 7 stycznia, uroczystość
utrzymana była w bożonarodzeniowym klimacie. Spotkania zachęcające wszystkich do głośnego czytania dzieciom
różnorodnej literatury odbywają się w przedszkolu bardzo często. Podczas takich spotkań dzieci poszerzają horyzonty
myślowe, bogacą swoją wiedzę, rozwijają wyobraźnię, kształcą pamięć, wdrażają się do uważnego słuchania i skupiania
uwagi na rzeczach ważnych, a przede wszystkim zachęcane są do otwierania magicznych drzwi i wkraczania w bajkowy
i fantastyczny świat literatury.
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy kolędą „Wśród nocnej ciszy”. Następnie pani dyrektor Romana Kozińska powitała
zaproszonych gości. Naszymi gośćmi były: siostra Alicja Śmiałek, Przełożona Domu Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy
od Niepokalanej Maryi w Uniejowie, która przeczytała dzieciom opowieść pt.: „Trzej królowie monarchowie i malec”, jak
również opowiedziała o darach trzech króli oraz pani Magdalena Chmielecka (mama Wojtka), która brawurowo zagrała
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Jasełka w wykonaniu dzieci 6-letnich

kolędy na flecie poprzecznym, czym uświetniła całe spotkanie. Opowiadanie przeczytane przez siostrę Alicję było bardzo
pouczające i przykuło uwagę wszystkich, a mądre przesłanie zawarte w opowiadaniu, które popłynęło daleko w świat,
każdy powinien wziąć sobie do serca i nim się zawsze kierować. W życiu nieważne jest bogactwo, prezenty, ale dobre
serduszko i drugi człowiek, to jak go postrzegamy i traktujemy. Oczywiście podczas spotkania nie mogło zabraknąć orszaku
królewskiego, wspólnego śpiewania kolęd i zabaw przy świątecznych melodiach. Przepięknie zagrane przez panią Madzię
kolędy wprowadziły wszystkich w radosny nastrój, przywołując magię i wyjątkowość najpiękniejszych świąt w roku. Dzieci
z dużym zaangażowaniem włączyły się do zabawy, wykazały się wiedzą, trafnie odpowiadając na pytania i rozwiązując
zagadki muzyczne. Na zakończenie przedszkolaki wręczyły podziękowania siostrze Alicji i pani Madzi za poświęcony czas,
zaangażowanie i wspólne zabawy. Dzieci zostały obdarowane pamiątkowymi naklejkami i słodkościami. Całe spotkanie
upłynęło w świątecznej, wspaniałej atmosferze.

Muzyczna podróż dookoła świata |

Monika Szafarz

W karnawale, w karnawale
Dzieci bawią się wspaniale,
W karnawale każdy chce
Tańczyć, śpiewać, bawić się.
Karnawał to czas, na który najbardziej czekają najmłodsi. To moment, kiedy można przebierać się do woli! Zabawy
karnawałowe dla dzieci to przede wszystkim możliwość przeistaczania się w inne osoby, to miła tradycja przepełniona
muzyką i zabawą, to dzień niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni.
Taki bal w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie odbył się 30 stycznia. Nauczycielki przedszkola dołożyły wszelkich
starań, by wystrój sali balowej wprowadził dzieci w radosny nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy. Tego dnia już od
rana pojawiały się w przedszkolu kolorowe postacie. Przedszkolaki przebrane były za bohaterów znanych bajek. W salach
przedszkolnych można było spotkać wróżki, księżniczki, delikatne motylki, rycerzy, truskawkę, piratów, policjantów, SpiderMana, Batmana... Nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. Rozpoznać było bardzo trudno. Nie zabrakło
również Mikołaja z prezentami, którego dzieci 3 i 4-letnie przywitały dzwoneczkami i piosenką. Przedszkolaki świetnie
się bawiły przy muzyce z różnych stron świata wspólnie ze swoimi paniami. Wielką atrakcją była walka na „śnieżynki”,
bańki mydlane, czy konkurs przejścia pod liną. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, dzieci z żalem opuszczały salę balową. Bal
umożliwił wszystkim spędzenie czasu w cudownej i miłej atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości naszym
przedszkolakom, a to było głównym celem tego balu.

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych kolorowych strojów. Bal karnawałowy
w naszym przedszkolu na pewno pozostanie na długo w naszej pamięci.

Spotkanie pt. „O hej, o hej,
królowie trzej…” w ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”
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Szkoła Podstawowa w Uniejowie
Mikołajkowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie |
w Ruchu Drogowym

Lidia Zaradzka, Mirosława Wiśniewska

9.12.2019 r. w Uniejowie odbył się Mikołajkowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla uczniów
klas IV i V ze szkół podstawowych z terenu powiatu poddębickiego. Turniej zorganizowano w ramach realizowanego
przez powiat poddębicki w 2019 r. zadania pn. Modernizacja przejść dla pieszych przy szkołach w powiecie poddębickim,
z Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata
2018-2020, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Turniej odbył się w hali
sportowej. Panowie z WORD w Sieradzu przygotowali miasteczko ruchu drogowego, a strażacy prowadzili zajęcia z udzielania
pierwszej pomocy. Zmagania uczestników Turnieju poprzedziła prelekcja policji na temat bezpiecznego zachowania się
podczas przechodzenia przez jezdnię. Uczestnicy wraz z opiekunami oraz organizatorzy spotkania utrwalili zdobytą wiedzę,
przemierzając nowo oddane przejście dla pieszych na ulicy Targowej. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody. Nasza
szkoła otrzymała czujnik tlenku węgla i dymu, który będzie zainstalowany na terenie naszej placówki.

Musicalowa podróż |

Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz

Prezentem mikołajkowym, który otrzymali uczniowie klasy II c i III c, okazał się wyjazd 11.12.2019 r. do Teatru
Muzycznego w Łodzi na musical pt. „Madagaskar”.
Było to nowoczesne widowisko, w którym wykorzystano multimedia. Scenografia pełna efektów przenosiła widzów
w wiele miejsc akcji, np. zoo, metro, statek, wyspa. Wesoła, skoczna muzyka pobudzała wyobraźnię dzieci licznymi, krótkimi,
popowymi piosenkami.
Z radością widownia włączała się do wspólnego tańca i śpiewu „Uciechą wygina śmiało ciało, a nam ciągle mało…”.
Sprawozdawca wiadomości kulturalnych wchodził w kontakt z publicznością, kierując do niej pytania. Wzmacniało
to zaangażowanie dzieci podczas spektaklu. Bohaterowie występowali w oryginalnych kostiumach. Sztuka nacechowana
była walorami wychowawczymi. Uświadamiała uczniom, jak ważną rolę w ich życiu pełni przyjaciel.

Balet „Dziadek do orzechów” |

Opiekunowie: Anna Komodzińska, Monika Jabłońska

Dzieci klas II-VII Szkoły Podstawowej w Uniejowie zostały zaproszone na imprezę choinkową zorganizowaną przez:
Stowarzyszenie Komitet Dziecka w Łodzi, Teatr Wielki w Łodzi oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi. Impreza odbyła się
14.12.2019 r. w Teatrze Wielkim w Łodzi. Organizatorzy zaprosili 26 uczniów naszej placówki na balet „Dziadek do orzechów”
Piotra Czajkowskiego. Widowisko przeniosło widzów w świat baśni i fantastyki, zaskakując barwnymi obrazami malowanymi
ruchem i efektownymi układami choreograficznymi. W przerwie spektaklu dzieci i opiekunowie mogli posłuchać koncertu
kolęd w wykonaniu młodych muzyków, uczniów szkół muzycznych.
Balet „Dziadek do orzechów” niewątpliwie na długo pozostanie w pamięci młodego widza. Dzieciom bardzo podobały
się zaproponowane atrakcje i słodki poczęstunek. Na zakończenie spotkania wszyscy uczniowie obdarowani zostali przez
Mikołaja świątecznymi paczkami wypełnionymi słodkościami. Wyjazd (transport uczniów) został sfinansowany przez Urząd
Miasta w Uniejowie.

Hej tradycja, tradycja… |

Barbara Jagieła

Tradycyjnie, jak co roku, przed Świętami Bożego Narodzenia 20.12.2019 r. w naszej szkole odbyły się Jasełka.
Przedstawienie poprzedziło zapalenie Betlejemskiego Światełka Pokoju, które przynieśli harcerze z Hufca ZHP Uniejów.
Następnie uczniowie z klas VI c i VII b, przygotowani przez p. Barbarę Jagiełę i p. Monikę Jabłońską, przenieśli widzów
w atmosferę sprzed dwóch tysięcy lat. Przybliżyli zaproszonym gościom i całej społeczności szkolnej prawdę, że Jezus
narodził się na Ziemi z miłości do człowieka i bardzo pragnie byśmy się tą miłością nawzajem obdarowywali. Przedstawienie
wzbogaciły kolędy i pastorałki wykonane przez uczniów z klas IV a i V b, których przygotowała p. Agnieszka Pajor. Po
inscenizacji odbył się koncert kolęd w wykonaniu uczniów z klas I-III pod kierunkiem pań wychowawczyń. Uczniowie przez
piękny śpiew oddali hołd narodzonemu Zbawicielowi. Dekoracje przygotowały: p. Elżbieta Bartnik i p. Lidia Zaradzka.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Noc w szkole |
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Wiesława Stawicka, Janusz Stawicki

Zorganizowana z myślą o uatrakcyjnieniu zajęć w ramach projektu Uniejowskiej Akademii Kompetencji Kluczowych
Noc w szkole stała się okazją do międzygrupowej rywalizacji anglistycznej i matematycznej klas VI, VII i VIII. Zajęcia
w codziennych-niecodziennych miejscach (Chambers of Books, Games and Films) czy nocleg w Dormitories oddziaływały
na wyobraźnię i powodowały, że nawet w późnych godzinach nocnych (a u niektórych – aż do rana…) mózgi pracowały
na pełnych (no, może prawie pełnych…) obrotach. Odskocznią od zadań umysłowych były wspólne dla grup sportowe
przerywniki w hali i szkolnej świetlicy oraz wieczorny posiłek w stołówce. Panował sportowy duch zabawy, niekoniecznie
rywalizacji. Nauczyliśmy się też dbania o porządek w miejscach, z których korzystaliśmy.
To była dłuuuga i intensywna noc – raczej pracy niż wypoczynku. Oznaki wysiłku, ale nie niezadowolenia, widoczne
były rano gołym okiem na twarzach wszystkich uczestników i opiekunów.

Akcja UNICEF - Prezent bez pudła |

Opiekunki SU: Ewelina Kołata, Anna Bugajak,

						

Katarzyna Pruchlat, Joanna Wójcik

Kolejnym działaniem podjętym przez naszą placówkę w ramach prac Członków Klubu Szkół UNICEF było wzięcie
udziału w akcji „Prezent bez Pudła”. Prezenty bez Pudła to produkty humanitarne, takie jak: mleko terapeutyczne, szczepionki,
apteczki pierwszej pomocy itp., dostarczane przez UNICEF najbardziej potrzebującym z rejonów dotkniętych wojną w Syrii
i Jemenie oraz rodzinom w Nigrze dotkniętym klęską głodu.
Na początku akcji wychowawcy przeprowadzili w każdej klasie rozmowy na temat pomocy humanitarnej, zapoznając
w ten sposób uczniów z problemami, na jakie napotykają rodziny w krajach potrzebujących pomocy. Przez trzy tygodnie
uczniowie każdej klasyoraz nauczyciele dobrowolnie zbierali fundusze na Prezenty bez Pudła. Po zliczeniu wszystkich
środków okazało się, że udało się zebrać aż 2420,20 zł. Za te pieniądze Samorząd Uczniowski zakupił następujące prezenty:
12 puszek mleka terapeutycznego (172,20 zł), 30 sztuk pasty terapeutycznej (40,90 zł), apteczkę pierwszej pomocy
(117,10 zł), szczepionki przeciw odrze (30 dawek – 46,40 zł), szczepionki przeciw błonicy, krztuścowi i tężcowi (DTP) – 50
szczepionek – 46,00 zł), szczepionki przeciw polio (60 dawek – 39,40 zł), szczepionki przeciw tężcowi – 100 dawek 51,60
zł), tabletki uzdatniające wodę – 5000 szt. – 87,60 zł, piłkę nożną (32,80 zł), 2 piłki do koszykówki (27,40 zł), 10 skakanek
(17,80 zł), 20 zeszytów szkolnych (30,70 zł), 500 ołówków i na koniec przysłowiowa wisienka na torcie: ręczna pompa
wodna o wartości 1654,30 zł, pracująca do głębokości 45 m, która jest źródłem czystej wody tak bardzo potrzebnej całym
społecznościom dotkniętym klęskami suszy i głodu.
Po wpłaceniu pieniędzy szkoła otrzymała certyfikaty zaświadczające o udzielonej pomocy, jak również podziękowania.
Uważamy, że udział w tego typu akcjach jest bardzo potrzebny, ponieważ nie tylko aktywnie promuje ideę pomocy
humanitarnej, ale także uwrażliwia dzieci i młodzież na krzywdę i ludzkie nieszczęście oraz uczy pomocy i wsparcia.

Z ostatniej chwili: Szkoła Podstawowa w Uniejowie została Mistrzem Powiatu
w halowej piłce nożnej chłopców

arch. SP Uniejów

arch. SP Uniejów

Z niecierpliwością czekamy na kolejną akcję organizowaną pod patronatem UNICEFu.

Zabawa choinkowa
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Udział w nagraniu programu |
„Fajna Polska”

Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz, Renata Białek

9.01.2020 r. członkowie Uniejowskiej Grupy Integracyjnej byli świadkami nagrania nowego odcinka programu
telewizyjnego „Fajna Polska” z udziałem Pani Moniki Kuszyńskiej. Pierwsze spotkanie dzieci i młodzieży z artystką odbyło
się 19 grudnia 2016 r. podczas wspólnego koncertu „Życiem swym nauczaj” w uniejowskiej Kolegiacie. Po trzech latach
grupa spotkała się z Panią Moniką ponownie w Uniejowie – w Zagrodzie Młynarskiej.
Dzięki możliwości uczestniczenia w produkcji dzieci miały okazję poznać tajniki nagrywania programu telewizyjnego.
Ciekawym doświadczeniem było obserwowanie wywiadu prowadzonego z wokalistką. Uczniowie przyglądali się działaniom
operatora kamery, dziennikarza, scenografa oraz pracy innych osób przygotowujących program.

Obóz narciarski |

Martyna Janiak, Tomasz Bartosik, Piotr Masiera, Rafał Wincenciak

W dniach od 10 do 16.01.2020 r. 38 uczniów ze szkół podstawowych z Uniejowa, Wilamowa i Wielenina, już po
raz piąty, odwiedziło Szczyrk, gdzie pod okiem instruktorów narciarstwa przez sześć dni uczyli się i doskonalili jazdę na
nartach. Uczniowie, w zależności od stopnia zaawansowania, zjeżdżali ze stoków na Białym Krzyżu, z Beskid Areny, Małego
Skrzycznego i Skrzycznego.
Dzieci brały udział w zawodach sportowych różnych dyscyplin, zorganizowanych przez opiekunów w udostępnionej
nam hali sportowej w Zespole Szkół nr 1 im. Heleny Marusarzówny w Szczyrku oraz dyskotekach i spacerach po mieście.
W trakcie trwania obozu opiekunowie: Martyna Janiak, Tomasz Bartosik, Piotr Masiera i Rafał Wincenciak
przeprowadzali z dziećmi wiele pogadanek i rozmów na temat zapobiegania narkomani i alkoholizmowi oraz korzyści
wynikających ze zdrowego stylu życia.
Organizatorzy i opiekunowie obozu kierują podziękowania dla Pana Janusza Makucha, Dyrektora Szkoły w Szczyrku za
miłą gościnę. Dziękujemy również Miejsko-Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Uniejowie oraz Panu Józefowi Kaczmarkowi - Burmistrzowi Uniejowa za dofinansowanie wyjazdu,
a Panu Bartłomiejowi Gröbnerowi - Dyrektorowi Zarządzającymi Firmą K-Flex Polska Sp. z o.o. w Wieleninie Kolonii za
dofinansowanie wyjazdu dla trojga uczniów, a także za ufundowanie pizzy dla wszystkich uczestników obozu.

Zabawa choinkowa |

Opiekunki SU: Ewelina Kołata, Anna Bugajak, Katarzyna Pruchlat, Joanna Wójcik

11.01.2020 r. uczniowie klas I-IV oraz V-VIII wzięli udział w zabawie noworocznej zwanej choinką. Jest ona już na stałe
wpisana do kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.
Tuż przed feriami zimowymi odbyła się tak długo przez wszystkich oczekiwana zabawa. Szczególnie młodsi uczniowie
bardzo czekali na to wydarzenie. Atrakcji było przecież co niemiara; tańce, konkursy, ciekawe stroje.
W tym roku zabawę noworoczną rozpoczęli uczniowie klas I-IV. Już od godziny jedenastej na parkiecie szalała
najmłodsza część szkolnej społeczności, przebrana za różne postacie ze świata baśni oraz filmu. Druga część zabawy
choinkowej należała do uczniów z klas V-VIII. Od godziny piętnastej młodzież mogła popisywać się swoimi umiejętnościami
tanecznymi na parkiecie sali gimnastycznej. W przygotowanie i uatrakcyjnienie tegorocznej zabawy włączyli się również
rodzice naszych uczniów. Dla swoich pociech przygotowali pyszny poczęstunek. Spotkanie rozpoczął dyrektor szkoły,
Pan Piotr Kozłowski, witając wszystkich serdecznie i życząc udanej zabawy. Uczniowie bawili się przy największych hitach
muzyki, przeplatanych konkursami przygotowanymi przez Samorząd Uczniowski. Klasa I b została zwycięzcą konkursu na
największą liczbę przebranych osób podczas zabawy. Uczniowie otrzymali nagrodę ufundowaną prze Pana Macieja Łuczaka
- wejście do parku linowego i zabawy na torze dla najmłodszych. W starszej grupie wiekowej zwycięzcami zostali uczniowie
klasy VII b; byli oni bowiem klasą, która najlepiej i najliczniej bawiła się w trakcie zabawy. Uczniowie otrzymali nagrodę
ufundowaną przez Klub Nautilus - wejście całej klasy na kręgle. Zwieńczeniem zabawy grupy młodszej był wybór Króla
i Królowej Balu. Zostali nimi Julita Domagalska z klasy II b oraz Szymon Górka z klasy I b.
Tegoroczna choinka była bardzo udana, wszyscy świetnie się bawili, dlatego każdy wrócił do domu zmęczony, lecz
zadowolony. Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje Radzie Rodziców za pozyskanie tak wspaniałych nagród.

Udział Samorządu | Opiekunki SU: Ewelina Kołata, Anna Bugajak, Katarzyna Pruchlat, Joanna Wójcik
Uczniowskiego w WOŚP
„Wiatr w żagle” - pod takim hasłem w niedzielę 12.01.2020 r. odbył się 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
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Tradycyjnie do tej akcji charytatywnej przyłączyli się uczniowie z naszej szkoły, którzy jako wolontariusze kwestowali
na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.
Cieszy nas, że uczniowie, począwszy od klas piątych, bez namysłu zgłosili chęć udziału w finale akcji. Na ulicach miasta
można było spotkać w tym dniu już od godziny 7.30 łącznie 24 młodych ludzi z identyfikatorami na szyi i charakterystyczną
puszką w dłoniach. Z uśmiechem na ustach i orkiestrą w sercu zachęcali nie tylko uniejowian do wsparcia głównego celu
tegorocznej Orkiestry, a swoje podziękowania wyrażali wręczając darczyńcom słynne już czerwone serduszka. Warto
zaznaczyć, iż naszych wolontariuszy spotkało wiele serdeczności i wyrozumiałości ze strony ofiarodawców, nie pomijając
oczywiście ich hojności.
Dziękujemy wszystkim kwestującym za poświęcenie swojego czasu dla tak szczytnego celu, a darczyńcom za okazane
serca. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i wielkoduszności obdarowujących w Uniejowie zebrano kwotę w wysokości 29
947,40 złotych! „Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej”.

Próba otwarta Dworzan na WOŚP |

Elżbieta Bartnik

Uczniowie należący do grupy Dworzan uczestniczyli podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w próbie otwartej
w M-GOK w Uniejowie. W nauce tańca średniowiecznego brała udział młodzież i dzieci. Zawsze jesteśmy gotowi, by wyrazić
solidarność z tymi, którym należy się pomoc.

Gminny Zimowy Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży Uniejów 2020 |

Agnieszka Pajor

23.01.2020 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie kolejny raz rozbrzmiały głosy naszych wokalistów
z całej gminy. Rozświetliły ponury dzień zimowy dzieci, które podzieliły się swoją wrażliwością na piękno słowa w piosence.
W kategoriach kl. V-VI i VII-VIII i liceum śpiewało 68 uczniów. Repertuar był różnorodny, dominowały piosenki
ulubionych, polskich wokalistów. Na sali panowała cisza, uwaga i wzruszenie. Piosenki wyśpiewane przez małych artystów
budziły wiele emocji wśród ich bliskich – rodziców, babć i rodzeństwa.
Naszą szkołę reprezentowało wielu artystów z klas I-III, IV-VIII. Dziewięcioro uczniów doceniono i nagrodzono.
Gratulacje!

Za nami I półrocze… |

Dyrekcja SP w Uniejowie

Z tej okazji 7.02.2020 r. odbył się apel podsumowujący wyniki nauczania. Cieszy fakt, że w klasach młodszych tak duża
grupa dzieci zasłużyła na wyróżnienie, a martwi mała liczba uczniów, osiągająca średnią powyżej 4,75 w klasach starszych.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy, życząc jednocześnie świadectwa z biało-czerwonym paskiem na
koniec roku. Pozostałym uczniom życzymy większego zapału i motywacji do nauki, a przede wszystkim osiągania sukcesów
na miarę własnych możliwości.

Sukcesy 2019/2020:
21.10.2019 r. Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z matematyki: Witold Leśniewski z kl. VIII a zakwalifikował się do
etapu rejonowego - op. Anna Zbytniewska.
7.11.2019 r. Gminny Konkurs Literacki „Jan Paweł II w moim sercu” (Biblioteka Miejska w Uniejowie): I m. - Dawid
Pietrzak z kl. V c; III m. - Martyna Kasprzak z kl. V b - op. Agnieszka Kaczmarek.
23.11.2019 r. Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej „Ryba 2019” (M-GOK w Ślesinie): I m. - Marianna Stefańska z kl.
VIII a - op. ks. Piotr Kasprzak, p. Piotr Jeżka.
25.11.2019 r. I Gminny Konkurs Plastyczny „Zima tuż, tuż…” - etap gminny (SP Uniejów): I m. - Danuta Troczyńska
z kl. I c - op. Anna Wiktorska, II m. - Mateusz Glapiński z kl. II c - op. Małgorzata Antoniak, I m. - Barbara Troczyńska z kl. III
c - op. Magdalena Derlacz, II m. - Natan Mikołajczyk z kl. III a - op. Lidia Zaradzka, wyróżnienie - Marcelina Figurska z kl. III
c - op. Teresa Gadzinowska, I m. - Igor Koralewski z kl. V c, II m. - Aleksandra Gogol z kl. VI b, wyróżnienie - Julia Koperska
z kl. VI b - op. Elżbieta Bartnik.
26.11.2019 r. Powiatowy Konkurs Recytatorski (Poddębice): wyróżnienie - Zuzanna Pacholczyk z kl. V b - op. Agnieszka
Kaczmarek.
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29.11.2019 r. Powiatowy Konkurs Literacki „Jesień” kl. I-II, III-V w Uniejowie: I m. - Alicja Kaczmarek z kl. II b - op.
Joanna Wójcik, wyróżnienie: Robert Zawiła z kl. III a - op. Lidia Zaradzka, wyróżnienie: Natalia Walczykowska z kl. I c - op.
Anna Wiktorska, II m. - Igor Łukasik z kl. III b - op. Teresa Gadzinowska, wyróżnienie - Antonina Siwiec z kl. III a - op. Joanna
Wicherkiewicz.
29.11.2019 r. Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Jesień w obiektywie” (M-GOK w Uniejowie): I m. - Kacper Wójcik
z kl. VII b - op. Elżbieta Bartnik, wyróżnienie - Nina Górka z kl. IV a - op. Lidia Zaradzka
13.12.2019 r. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegamy pożarom” - etap gminny (Uniejów): II m. - Maja Banasiak
z kl. I b - op. Halina Wielogórka, II m. - Igor Ilski z kl. IV a - op. Lidia Zaradzka, wyróżnienie - Justyna Burska z kl. II b - op.
Joanna Wójcik, I m. - Kamil Pruchlat z kl. VI b, I m. - Michał Włazałek z kl. VII b, II m. - Kacper Wójcik z kl. VII b, III m. Dominik Patora z kl. V a, wyróżnienie: Eliza Marosik z kl. VI b, Amelia Tomczyk z kl. VI c - op. Elżbieta Bartnik.
23.01.2020 r. Gminny Zimowy Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży Uniejów 2020 (M-GOK w Uniejowie): I m. Aleksandra Wójcik z kl. III c - op. Magdalena Derlacz, II m.- Zofia Chmielecka z kl. I a, III m. - Amelia Wrąbel z kl. I a - op.
Justyna Łomnicka, wyróżnienia: Krzysztof Fiktus z kl. III c - op. Magdalena Derlacz, Oliwia Kwiatkowska z kl. III a, Julita
Domagalska z kl. II b - op. Justyna Łomnicka, II m. - Kacper Pizulski z kl. IV a - op. Agnieszka Pajor, I m. - Amelia Perkowska
z kl. VII b, II m. - Marianna Stefańska z kl. VIII a - op. Justyna Łomnicka, III m. - Maja Wappa z kl. VII b - op. Agnieszka Pajor.
11.02.2020 r. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegamy pożarom” – etap powiatowy (Poddębice): II m. - Eliza
Marosik z kl.VI b, wyróżnienie: Kamil Pruchlat z kl.VI b, II m. - Kacper Wójcik z kl. VII b, wyróżnienie: Michał Włazałek kl. VII
b - op.Elżbieta Bartnik.

arch. SP Uniejów

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Bezpieczne przejścia dla pieszych” - etap powiatowy (Poddębice): III m. - Patrycja
Drzewoszewska z kl. II b - op.Joanna Wójcik, wyróżnienie – Natan Mikołajczyk z kl. III a - op.Lidia Zaradzka.

Przedstawienie jasełkowe

|

Obóz narciarski w Szczyrku

Paulina Jaśkiewicz

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu
Andrzejki
Od dłuższego czasu dzieci z niecierpliwością czekały na dzień czarów i magii, czyli Andrzejki. Już od samego rana
w naszej szkole zrobiło się bardzo magicznie. Czarodziej Mateusz – przewodniczący szkoły, a jednocześnie uczeń klasy III,
okryty piękną peleryną i w kapeluszu na głowie zaczarował wszystkie dzieci. Mateusz był asystentem nauczycieli i pomagał
im w przeprowadzaniu wróżb. Zabawy rozpoczęły się od słów: „Czary mary, czary mary, czary mary, uuu… hokus- pokus, ksz,
ksz, hokus- pokus, ksz, ksz, abrakadabra, abrakadabra bum”!. Dzieci miały okazję poznać imię swojego przyszłego męża czy
też żony poprzez przekuwanie szpilką serc z imionami. Poznały zawody, jakie może będą kiedyś wykonywać oraz losowały
karteczki, które mogą być zapowiedzią ich przyszłości. Z chęcią wrzucały monetę do wody, co miało zapewnić im spełnienie
marzenia, o którym pomyślały. Dzieci z oddziału przedszkolnego w swojej sali miały okazję rozwijać wyobraźnię dzięki
przelewaniu wosku przez klucz. Po zakończonych wróżbach wraz z rodzicami oraz nauczycielami udały się na plac przed
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szkołą, gdzie czekało ognisko. Każdy samodzielnie zajął się pieczeniem kiełbasek. Uff! - było gorąco, ale bardzo wesoło.
Dalszy i jakże miły czas wszyscy spędzili w murach szkoły podczas zjadania ciepłych kiełbasek, ziemniaków z pysznym
twarożkiem oraz innych smakołyków, przygotowanych przez rodziców. Ten dzień minął wszystkim bardzo szybko oraz
wesoło, przy wspólnych rozmowach związanych m.in. z nadchodzącymi świętami.
Dziękujemy wszystkim za przygotowanie poczęstunku i za upieczone ciasta. Szczególne podziękowania kierujemy
w stronę Pana Kazimierza Grubskiego - taty naszego ucznia, który był pomysłodawcą zorganizowania ogniska, zajął się jego
rozpaleniem oraz czuwał nad upieczeniem ziemniaków.

Zajęcia muzyczne
Po raz kolejny w naszej szkole odbyły się warsztaty muzyczne przeprowadzane przez Pana Feliksa. Dzieci brały
udział w zajęciach dotyczących instrumentów perkusyjnych i bardzo chętnie grały na ksylofonie, starając się jak najbardziej
precyzyjnie uderzać w sztabki. Nawet 3-latki dobrze czuły się z pałeczkami w rączkach. Kolejne zaś zajęcia realizowane były
w oparciu o tematykę świąteczną z wykorzystaniem bębnów. Dzieci miały okazję obejrzeć, dotknąć, a co najważniejsze
zagrać na bębnach różniących się wielkością, materiałem, z którego zostały wykonane oraz sposobem wydobywania
dźwięków. Dużym zaskoczeniem był dla nich bęben, z którego wydobywały się dźwięki dzięki pocieraniu go wilgotną gąbką.
W świąteczny klimat wprowadziły nas kolędy zaśpiewane przez naszych gości. Pan Feliks zaśpiewał kolędy: „Gore Gwiazda
Jezusowi” oraz „Przybieżeli do Betlejem”, podczas których dzieci aktywnie włączyły się śpiewając oraz pokazując. Pan Armen
zaśpiewał zaś po Ormiańsku kolędę pt. „Kochana choinka”.

Mikołajki
6 grudnia 2019 r. dzieci wraz z nauczycielami oraz rodzicami udały się do Term w Uniejowie. Zawsze Mikołajki
kojarzyły się wszystkim z ubieraniem choinek, własnoręcznie przygotowanymi ozdobami, a w tym roku niespodzianka!.
Zamiast ubierania wcześniej ściętych drzewek, czekały sadzonki choinek świerkowych, przygotowanych przez Nadleśnictwo
Turek, które zostały zasadzone w pobliżu Aparthotelu. To naprawdę super inicjatywa. Dzieci bardzo cieszyły się, że mogą
z pomocą dorosłych zasadzić drzewka i obserwować ich wzrost podczas spacerów do parku czy też wyjazdu na basen.
Kiedy drzewka były już zasadzone, wszyscy udali się w stronę szopki bożonarodzeniowej, która została poświęcona przez
ks. Infułata Andrzeja Ziemieśkiewcza. Dzieci podziwiały zwierzęta w niej mieszkające, a co chwilę było słychać głosy –
„Zobacz jaki ten wielbłąd jest ogromny, a ten osiołek jaki jest ładny”. Niektórym nawet udało się pogłaskać zwierzęta, które
bardzo chętnie podchodziły do tak szerokiego grona publiczności. Aż wreszcie nadszedł oczekiwany czas spotkania ze św.
Mikołajem i pojawiło się pytanie: Czym dzisiaj przyjedzie do nas nasz jakże oczekiwany gość? No cóż, w tym roku znowu
śniegu nie było i Mikołaj dotarł bryczką. Dzieci z radością odbierały prezenty, w rozdawaniu których pomagał Marszałek
Województwa Łódzkiego – Pan Grzegorz Schreiber. Trochę zmarznięte udały się do klubu Nautilus na ciepły poczęstunek,
a potem ze słodkościami wróciły do domu.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Najmłodsze takie trio: Franio Grzelak, Franuś Pasternak i Filip Nowakowski

arch. PSP Spycimierz

12 stycznia 2020 r. odbył się już 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku w zbiórkę pieniędzy
na rzecz chorych osób włączyli się wolontariusze z naszej szkoły. Na wysokości zadania stanęli uczniowie z klasy trzeciej,
a jednocześnie członkowie samorządu klasowego: Mateusz Karniszewski i Szymon Jaros wraz z opiekunami.

Jeden z naszych tegorocznych wolontariuszy - Szymon Jaros kwestuje na
rzecz WOŚP
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Szkoła Podstawowa w Wieleninie
Daniela Kwiatosińska

9 grudnia 2019 r. w Szkole Podstawowej w Uniejowie odbył się
Mikołajkowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla
uczniów kl. IV-V szkół podstawowych powiatu poddębickiego. Naszą
szkołę reprezentowali: Mikołaj Szafarz, Jakub Macudziński i Maksymilian
Okrasa z kl. IV. W trakcie turnieju uczniowie naszej szkoły sprawdzili swoją
wiedzę w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uczestniczyli też w
zabawach rowerowych na torze przeszkód połączonych z doskonaleniem
jazdy w miasteczku rowerowym. Oprócz tego przeszli szkolenie teoretyczne
i praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy, którą przekazali
uczniom panowie strażacy. Nad przebiegiem całego wydarzenia czuwali
funkcjonariusze policji z Poddębic, którzy młodym uczestnikom dróg chętnie
udzielali porad o prawidłowym i bezpiecznym poruszaniu się po drogach.
Wszyscy uczestnicy turnieju wyszli z tych prób zwycięsko, dlatego otrzymali
nagrody w postaci dużych toreb podróżnych oraz różnych gadżetów
ułatwiających poruszanie się po drogach. Spotkanie zakończyło się pysznym
obiadem. Uczniowie zadowoleni i z „bagażem” nowych wiadomości i doświadczeń o ruchu drogowym wrócili do domu.

Kiermasz bożonarodzeniowy |

arch. SP Wielenin

Mikołajkowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie |
w Ruchu Drogowym

Uczniowie z wychowawczynią na Turnieju Wiedzy
o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym na hali SP Uniejów

Daniela Kwiatosińska, Magdalena Andrysiewicz

Na tydzień przed świętami Bożego Narodzenia w SP Wielenin po raz kolejny odbył się kiermasz ozdób świątecznych
organizowany przez SKO w Wieleninie i jej opiekunki Danielę Kwiatosińską i Magdalenę Andrysiewicz oraz wychowawczynię
przedszkola p. Alicję Gapsę. Na specjalnie przygotowanych stoiskach znalazły się własnoręcznie wykonane przez dzieci,
nauczycieli, rodziców, babcie i przyjaciół SKO bożonarodzeniowe dekoracje, m.in.: choinki z szyszek, makaronu, wspaniałe stroiki
z zielonymi gałązkami sosny, świerku i szyszek; bombki, aniołki, Mikołaje, świeczniki, aniołki, bałwanki oraz wiele innych ozdób
świątecznych. Kiermasz wzbudził ogromne zainteresowanie zarówno rodziców, jak i dzieci. Ozdoby były bardzo pomysłowe
i kolorowe. Już pierwszego dnia sprzedaliśmy wiele prac.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w naszej akcji. Dzięki hojności i zaangażowaniu rodziców,
dyrekcji, nauczycieli, pracowników szkoły i gości odwiedzających naszą szkołę udało nam się zebrać pokaźną kwotę, która
zostanie przeznaczona na potrzeby szkoły.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które włączyły się do akcji i finansowo ją wsparły.

Uczniowie z Wielenina wierni chrześcijańskiej |
tradycji Bożego Narodzenia

Beata Maciejewska

Wszyscy wiemy, że w naszej Ojczyźnie wypracowane przez wiele pokoleń zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem są
bardzo bogate, piękne, różnorodne i chciałoby się powiedzieć, głęboko zakorzenione w chrześcijańskich rodzinach. Jednak dziś
nie jest to tak oczywiste. Zauważamy niepokojące sytuacje, gdy na naszych oczach podejmuje się coraz częściej próby odzierania
Świąt Narodzenia Pańskiego z przeżyć religijnych i tradycji, spłycając je do „magii”, iluminacji światła, suto zastawionych stołów
i obfitych prezentów, pomijając fakt, że świętujemy spełnienie Bożej obietnicy historycznego przyjścia na ziemię Syna Bożego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata i człowieka. Nasza społeczność szkolna na szczęście nie ulega trendom świętowania Bożego
Narodzenia bez Boga, a stara się być wierna religii i tradycji przodków.
20 grudnia ubiegłego roku, gdy przeżywaliśmy, jak zawsze, szkolną Wigilię, zachowaliśmy tą wierność w wielu aspektach, by
uczniowie mogli przenieść do własnych domów to, co stanowi istotę Bożego Narodzenia.
Nasza uroczystość rozpoczęła się od warsztatów wigilijnych pod hasłem „Zbliża się Boże Narodzenie”. Najpierw św. Mikołaj
skierował do dzieci list, w którym ubolewał, że z nadmiaru obowiązków nie może przybyć rano do szkoły, ale zachęcał uczniów
do wykonywania wskazanych zadań. Zapewnił, że w czasie spotkania z dziećmi będzie wnikliwie oglądał skutki ich działań i te
otrzymają podarunki, które zaprezentują - prace samodzielnie zrobione podczas warsztatów. Mikołaj zadeklarował, że zaobserwuje
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zajęcia przez lunetę i przy pomocy dronów. Wielu przedszkolaków i uczniów młodszych klas widziało latające drony św. Mikołaja.
Jedna ze starszych klas zasłoniła wszystkie rolety w oknach, by utrudnić Mikołajowi podglądanie ich umiejętności plastycznych.
Każda klasa otrzymała inne zadanie np.: budowanie szopki betlejemskiej, malowanie bądź rysowanie Mikołaja podczas pracy,
tworzenie świątecznych krzyżówek, wykonanie kartek i redagowanie życzeń lub wierszyków bożonarodzeniowych, wytwarzanie
ozdób na choinkę z surowców wtórnych. Gdy św. Mikołaj przybył do szkoły, dzieci powitały go śpiewem kolęd, a następnie
zaprezentowały ciekawe efekty swoich prac. Gość, zanim rozdał paczki, skrupulatnie oglądał i podziwiał wszystkie dzieła, chwaląc
staranność wykonania. Podczas gdy Grono Pedagogiczne odbierało prezenty, zostało solidnie przeegzaminowane stosownie do
nauczanych przedmiotów - były ćwiczenia gimnastyczne, zadania matematyczne i inne ciekawe zdarzenia…
W tym roku z pomocą św. Mikołajowi przyszła niezawodna jak zawsze Rada Rodziców oraz Firma K-Flex. Serdecznie
dziękujemy za ten „róg obfitości” i radości dla uczniów oraz pracowników szkoły.
W dalszej części do naszego świętowania dołączyli emerytowani pracownicy, rodzice, przedstawiciele władzy samorządowej
i zaprzyjaźnionej Firmy K-Flex oraz inni zaproszeni goście. Następnie wszyscy oglądali przygotowaną przez Koło Biblijne
i wspomaganą młodszymi dziećmi inscenizację pod tytułem „Wierni tradycji”. Przedstawienie ukazało pielęgnowane od dawna
chrześcijańskie zwyczaje, których nie powinno zabraknąć w polskich domach, jeśli chcemy przeżywać Święta Bożego Narodzenia
nie tylko zewnętrznie, ale głęboko religijnie, wzorując się na przodkach. Oby przekazywane w przyszłość, przetrwały na zawsze
w naszym narodzie.
„Artyści”, jak zwykle, perfekcyjnie wykonali swoje zadania i występ nagrodzono dużymi brawami. Szczególnie wzruszały
scenki w wykonaniu najmłodszych uczniów.
Przed częścią modlitewną harcerze z Hufca Uniejów przekazali na ręce Pani Dyrektor Betlejemskie Światło Pokoju wraz
z bożonarodzeniowym przesłaniem. Przy blasku światła z groty betlejemskiej wysłuchaliśmy Ewangelię o narodzeniu Jezusa
i wznieśliśmy myśli do Boga we wspólnej modlitwie. Następnie, w serdecznych uściskach dłoni, podzieliliśmy się opłatkiem. Tym
z pewnością najważniejszym gestem dopełniliśmy prawie wszystkich ważnych wigilijnych zwyczajów.
Uroczystość przygotowała i przeprowadziła katechetka przy współpracy Grona Pedagogicznego.

Choinka szkolna |

Magdalena Andrysiewicz

Karnawał to czas zabaw, bali, wspólnego biesiadowania. To czas radości. Już od dawna wiadomo, że nie tylko dorośli, ale
także i dzieci bardzo lubią tańczyć. Uroku tym zabawom dodaje odpowiedni wystój sali, a także magia stroju biesiadników.
W tym roku dekoracją sali zajął się Samorząd Uczniowski pod opieką Pana Piotra Masiery. Organizacją balu, jak co roku, zajęła
się Szkolna Rada Rodziców.
11 stycznia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Wieleninie odbyła się zabawa choinkowa. Tego dnia do szkoły przybyli dzieci,
rodzice oraz nauczyciele, by wspólnie bawić się i tańczyć. Tegoroczną imprezę poprowadził DJ Tomek. Repertuar DJ-a w mig
porwał do tańca małych i dużych uczestników balu. Później był poczęstunek przygotowany przez kochanych i niezawodnych
rodziców. W czasie zabawy odbyło się szereg konkursów, m.in: konkurs na „Papierową mumię” czy „Taniec z balonami”.
Czas szybko mijał i zabawa dobiegała końca, a szczęśliwe buzie wszystkich uczestników świadczyły, że to był radosny i miły
dzień.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy |

Alicja Gaspa, Barbara Nowak  

Warsztaty z Mikołajem

arch. SP Wielenin

Jak co roku, nasza szkoła przystąpiła do akcji zbierania pieniędzy na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Hasło
tegorocznej edycji WOŚP 2020 brzmiało: „Wiatr w żagle” - 28. finał WOŚP dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Zebrane pieniądze
przeznaczone będą na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju
operacji.

Przedstawienie „Zbliża się Boże Narodzenie”
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Opiekunami tegorocznej akcji były panie Barbara Nowak i Alicja Gapsa, wolontariuszami uczniowie naszej szkoły: Adrian
Brożyński, Weronika Mituta, Tomasz Cichomski, Tobiasz Gdański, Patrycja Kaczka i Martyna Gorzelańczyk.
Kwota, jaką udało nam się zebrać, to 1920,61 zł. Mamy nadzieję, że zebrane pieniądze będą dobrze wykorzystane.

Szkoła Podstawowa w Wilamowie
Mikołajkowy wyjazd |

Izabela Wróbel

Każde dziecko z niecierpliwością czeka na początek grudnia, zastanawiając się, co też tym razem dostanie w prezencie.
Ale czemu akurat do grudnia? Bo wtedy wypadają Mikołajki - tradycyjne święto ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry.
Tego dnia osoba przebrana za Mikołaja wręcza dzieciom drobne upominki.
Rodzice dzieci przedszkolnych i uczniów z klas I-III z okazji Mikołajek ufundowali swoim pociechom wyjazd do Turku
na baśń muzyczną pt. „W tajemniczej Krainie Krasnali”. Zespół aktorów wprowadził najmłodszych widzów w zaczarowany
i magiczny świat baśni. W przedstawieniu wystąpili: Mikołaj, skrzaty, smerfy, krasnoludki, króliczki pełne trwogi, złośliwy
Troll Szczerbol, zła Czarownica Złośnica i niedźwiadek Miodojadek. Aktorzy wywołali uśmiech i zachwyt na twarzach
widzów, wnosili wiele radości w ich malutkie serca. Uczyli także właściwego postepowania wobec rówieśników i dorosłych.
Przedstawienie uatrakcyjnione było różnymi efektami świetlnymi. W trakcie przedstawienia zorganizowany został konkurs,
w którym wziął udział Alan Palka, uczeń klasy III. Na zakończenie odbyło się losowanie nagród spośród wszystkich
uczestników. Z naszej grupy Dominik Adamczyk, uczeń klasy I, został szczęśliwym zwycięzcą. Po przedstawieniu wszystkie
dzieci otrzymały na pamiątkę kolorowy balonik. Szczęśliwe, radosne i pełne wrażeń pociechy wróciły do szkoły. Mikołajkowy
wyjazd na długo pozostanie w pamięci dzieci.
							
Jasełka w przedszkolu | Izabela Wróbel
Najmłodsze dzieci z oddziału przedszkolnego razem z wychowawczynią przygotowały przedstawienie jasełkowe
dla swoich rodziców. Wszystkich gości powitała Wiktoria, która była aniołkiem. Następnie na scenie pojawił się Kacper
przebrany za diabła, który został wypędzony przez anioły Kingę i Martynę. Maryja z Józefem, w których rolę wcieliła się
Marta z Mateuszem, szukali schronienia, żeby urodzić dzieciątko. Niestety w domu Wiedźmy nie znaleźli miejsca dla siebie i
udali się do ubogiej stajenki. Aniołki, którymi były: Patrycja, Julka i Ola, obudziły śpiących pasterzy, w których rolę wcielił się:
Natan, Wiktor, Bartek, Janek i Alan. Poszli oni do stajenki, aby złożyć dary małemu Jezusowi i Panience. Na zakończenie do
stajenki przybył król Szymon, który złożył mirrę Jezusowi. Po przedstawieniu pani Wiesia odczytała Ewangelię o Narodzeniu
Pańskim. Wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. Pani dyrektor Edyta Miśkiewicz złożyła rodzicom i dzieciom
świąteczne życzenia.
Mamy nadzieję, że świąteczny nastrój zagościł w sercach wszystkich dzieci i ich rodziców.
							

Szkolne wigilijne spotkanie |

Sylwia Wrąbel

Już po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Wilamowie ostatni dzień przed przerwą świąteczną był spędzany w sposób
wyjątkowy. Świętowanie rozpoczęto od przedstawienia Jasełek, które przygotowały najmłodsze dzieci pod kierunkiem pań:
Sylwii Wrąbel, Katarzyny Pajor i Martyny Nowakowskiej. Ten niezwykle ciekawy spektakl obfitował w wiele atrakcji m.in.:
taniec diabłów, taniec aniołów oraz moc pięknych kolęd i pastorałek. Po Jasełkach nastąpiło przekazanie Betlejemskiego
Światełka Pokoju przez harcerzy na ręce pni dyrektor. Następnie głos zabrał ksiądz Proboszcz Bogusław Karasiński, który
udzielił wszystkim błogosławieństwa na nadchodzące święta, po czym cała społeczność szkolna przystąpiła do składania
sobie życzeń i przełamania się opłatkiem.
Po życzeniach wszyscy zebrani usiedli przy świątecznym stole, gdzie czekały na nich wigilijne potrawy. Czas przy stole
umilało przygrywanie kolęd przez trzy uczennice: Zuzannę Adamczyk, Maję Gapsę i Nikolę Kolasę. W końcu pojawił się
długo wyczekiwany Mikołaj z ogromnym workiem, który pomieścił prezenty dla wszystkich uczniów.
Wigilia szkolna wprowadziła nas w miły, rodzinny i świąteczny klimat Bożego Narodzenia.
					

Jasełka dla Babć i Dziadków |

Katarzyna Pajor

Uczniowie naszej szkoły zaprosili swoje babcie i dziadków na Jasełka, które odbyły się 4 stycznia w sali OSP
w Wilamowie. W tym roku scena należała przede wszystkim do uczniów klas młodszych, a nad przebiegiem uroczystości
czuwały panie: Sylwia Wrąbel, Katarzyna Pajor i Martyna Nowakowska. Jasełka uatrakcyjniały kolędy i pastorałki oraz
układy taneczne. Dzieci bardzo się starały, aby pokazać się z jak najlepszej strony, choć trzeba przyznać - miały wielką tremę.
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Uczniowie wcielili się w wiele ról – występowali: Józef z Maryją, aniołowie, pastuszkowie, królowie, a nawet i zwierzęta.
Niektóre z dzieci miały aż trzy role do zagrania, co nie było łatwą sztuką. Szczególną uwagę przykuł występ diabłów, które
walczyły ze sobą i straszyły Dzieciątko. Duże wrażenie na zebranych zrobił też pokaz aniołów, które w ledowych skrzydłach
zaprezentowały układ taneczny. Owacjom i wzruszeniom nie było końca. Po występie nadszedł czas na poczęstunek dla
naszych babć i dziadków, a dodatkowo każdy z przybyłych został także obdarowany słodkim prezentem. Wszyscy zaproszeni
na długo zapamiętają ten występ .
							

Choinka 2020 |

Mariola Ewa Pawłowska

11 stycznia 2020 r., tuż przed feriami, w remizie OSP Wilamów odbyła się zabawa choinkowa. W pięknie przystrojonej
sali pojawiły się o godzinie 15.00 dzieci z naszej szkoły z rodzicami, dziadkami i rodzeństwem. Zabawę poprowadził didżej
Patryk. Jak na prawdziwego wodzireja przystało, do końca zadbał o świetną rozrywkę dla wszystkich przy największych
hitach muzycznych. Tradycją zabaw choinkowych są również konkursy, których w tym roku oczywiście nie zabrakło. Tak więc
Samorząd Uczniowski przygotował taniec z balonami, w którym po długiej i wytrwałej walce zwyciężyli Amelia Spytkowska
i Alan Palka, drugie miejsce zajęli Ola Skiera i Bartek Walczak, a trzecie Natan Supeł i Weronika Jarnot. Jak można się
domyślić, najbardziej wyczekiwanym przez dzieci gościem był Święty Mikołaj. Na jego prośbę każda klasa przed odebraniem
paczek zaintonowała wybraną kolędę. Gdy odjechał, bawiliśmy się nadal przy dźwiękach hitów. Kolejną atrakcją wieczoru
był polonez w wykonaniu uczniów klas VII i VIII przygotowany przez panią Izabelę Wojtczak. Starsi uczniowie wykazali się
refleksem i sprawnością szybkiego biegania w konkursie „Kareta”. Zwieńczeniem tegorocznej zabawy choinkowej był wybór
Króla i Królowej Balu. Zostali nimi Witold Fijałkowski i Amelia Spytkowska (w grupie klas młodszych) oraz Mikołaj Polipowski
i Wiktoria Stołowska (w grupie klas IV-VIII). Po kilku godzinach znakomitej zabawy choinkowej uczniowie opuszczali salę
wytańczeni, wybawieni, pełni wrażeń i w świetnych humorach.

28. Finał WOŚP |

Anna Gazda

Tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak co roku, organizowany był i w naszej szkole. Tym razem
pod nazwą „Wiatr w żagle”, a celem było zapewnienie najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej
medycynie zabiegowej.
Nie był to jedyny dzień organizowania funduszy. Zbiórkę na cel WOŚP rozpoczęliśmy już kilka dni wcześniej, organizując
sprzedaż hot dogów przygotowaną przez panią intendentkę Agnieszkę Szafarz oraz przez Samorząd Uczniowski wraz
z opiekunami – panie Anną Gazdę i Ewą Pawłowską. Dochód ze sprzedaży został w całości przeznaczony na Orkiestrę.
Z kolei w piątek, 10 stycznia, członkowie SU sprzedawali słodkości: babeczki i owocowe galaretki. Zarobione w ten
sposób pieniądze również trafiły do puszek WOŚP.
W niedzielę, 12 stycznia, wolontariusze wyszli z puszkami, aby kwestować na ulicach Wilamowa. W tym roku byli
to: Justyna Rosiak, Amelka Józefowicz, Michał Pajor i Mateusz Warych z kl. VIII, Nikolina Polipowska i Wiktoria Stołowska
z kl. VII, Kacper Wróbel, Wiktoria Kokorzycka, Karolina Ludwicka, Agnieszka Bamberska z kl.VI oraz najmłodszy wolontariusz
Wojtek Wilczyński z kl. IV. Zbieraniu zawsze towarzyszą emocje. Najwięcej radości sprawia wolontariuszom podsumowanie
zebranych środków. Z radością komunikujemy, iż cała zebrana przez nas kwota, czyli 1820,34 zł, została przekazana do
sztabu WOŚP w Uniejowie.

Zabawa choinkowa

Występ uczniów klas młodszych podczas Wigilii w szkole

arch. SP Wilamów

arch. SP Wilamów

Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje za pomoc wszystkim wolontariuszom, jak również: p. Agnieszce Szafarz,
p. Halinie Zawadzkiej i p. Kazimierzowi oraz p. Ewelinie Wilczyńskiej. Dziękujemy wszystkim tym, którzy wsparli tegoroczną
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy!
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Zimowe Dni Otwarte
w Uniejowie i Rożniatowie
W pierwszym tygodniu dla najmłodszych zaaranżowano przedstawienie pt. „Prastara książnica – skarb
i tajemnica”, którego celem było zapoznanie małego
czytelnika z mediami, głównie z Internetem oraz
z wiedzą, jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą ten
środek przekazu. Dzieciom bardzo podobał się występ
aktorów z Teatru Maska.
Uczniowie wzięli udział w warsztatach kreatywnych i zajęciach manualnych. W ramach zajęć
rękodzielniczych uczestnicy wykonali m.in. podarunki
na zbliżający się Dzień Babci i Dzień Dziadka. Dzieci
z wyraźnym zaangażowaniem i dbałością o dopracowanie najmniejszych szczegółów wykonywały swoje
projekty, które będą cieszyły oczy seniorów jeszcze
przez długi czas.
Idealną okazją do wręczenia przygotowanych
własnoręcznie prezentów był wspólny Dzień Babci
i Dziadka, jednocześnie ostatni dzień ferii, w którym
uczestnicy zajęć mogli zaprosić do książnicy swoich
bliskich. Łzy wzruszenia, uśmiechy, przepyszne
słodkości, a także wspólne, międzypokoleniowe zabawy i tańce – to elementy, które zdecydowanie
pozostaną w pamięci wszystkich świętujących!

arch. M-GBP w Uniejowie

Podczas tegorocznej przerwy zimowej w nowej siedzibie Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Uniejowie odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży.

Dzień Babci i Dziadka w bibliotece

W pierwszym tygodniu ferii zimowych, w warsztatach bibliotecznych zorganizowanych przez
Ośrodek Kultury i Bibliotekę Miejską w Uniejowie,
w filii bibliotecznej w Rożniatowie uczestniczyły
wszystkie chętne dzieci. Tematyka zajęć wiązała się

z Dniem Babci i Dniem Dziadka – dzieci przygotowywały
laurki dla seniorów swoich rodzin. Do przygotowania
wykorzystały papier kolorowy, błyszczące dekoracje,
a przede wszystkim własną koncepcję i rozwijający się
jeszcze talent plastyczny.
W przygotowaniu niespodzianek dla najukochańszych
i we wspólnym spędzeniu tego czasu razem wzięli
udział: Kinga Domińczuk, Wiktoria Domińczuk, Zofia
Antczak, Martyna Antczak, Szymon Malinowski, Jacek
Malinowski, Hubert Świątek, Oliwia Pacześna.
Efekt końcowy swojej pracy dzieci mogły zaprezentować swoim najbliższym w zaciszu domowego
ogniska bądź podczas Strażackiego Mikołaja, który łączył
w sobie również świętowanie Dnia Babci i Dziadka –
według własnej decyzji.
				
Renata Skibińska

Zajęcia w bibliotece w Rożniatowie

Bawimy się i tworzymy…

arch. M-GBP w Uniejowie

M-GBP w Uniejowie

foto R. Skibińska
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Maciej Bartosiak

Roczne podsumowanie i plany Koła Gospodyń
Wiejskich w Felicjanowie
Wigilia wiejska w Wilamowie i kolędowanie na Rynku z harcerzami to nie jedyne
bożonarodzeniowe inicjatywy na terenie naszej gminy, które zgromadziły społeczności
lokalne wokół świątecznego stołu.
materiału stroje nawiązują do herbu gminy Uniejów – taki
był zamysł Pań podczas planowania ostatecznej wersji
uniformów. Na razie strojów jest sześć. „Ze środków, które
mamy możliwość pozyskać w przyszłym roku, planujemy
dokupić więcej” – zapowiedziały gospodynie z Felicjanowa.
Pozostałą część dotacji i pieniędzy ze składek członkowskich przeznaczono na integracyjny wyjazd do kina,
rozliczenie spotkania wigilijnego oraz wsparcie – w miarę
możliwości – remontu kuchni w strażnicy.
– „Po uroczystej kolacji postawiłyśmy na chwilę relaksu
w kinie. Był to ciekawie spędzony wieczór, który będziemy
długo wspominać! Wieczór pełen serdeczności, uśmiechów,
żarcików i „babskich” pogawędek, ale nie zabrakło też chwil
wzruszenia” – zrelacjonowały gospodynie.
Miłym akcentem i niespodzianką dla Pani Sołtys Niny
Kalas było wręczenie przez skarbnika, Anetę Szafarz,
upominku imieninowego od wszystkich Pań z koła.
Spotkanie wigilijne odbyło się dzięki zaangażowaniu całego
zarządu KGW: Emilii Stempel, Mirosławy Pilarek i Anety
Szafarz, przy współudziale Pani Sołtys:
– „Serdeczne podziękowania kierujemy do restauracji
„Gospoda pod Brzozami” – za pyszne, tradycyjne dania
oraz miłą atmosferę podczas spotkania, a także do firmy
transportowej „Henter” za dowiezienie naszych członkiń na
seans do kina oraz bezpieczny powrót do domu!”.

arch. KGW Felicjanów

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Felicjanowa 15 grudnia 2019 roku także zorganizowały
wigilijne spotkanie, które odbyło się w restauracji
„Gospoda pod Brzozami” w Uniejowie.
Zebranych gości powitała przewodnicząca
Koła, Emilia Stempel, która na wstępie
podziękowała członkiniom za liczne przybycie
oraz złożyła życzenia. Następnie głos zabrał radny
z Felicjanowa, Daniel Szafarz, życząc zebranym –
w imieniu Rady Miejskiej i Burmistrza – zdrowych
i wesołych Świąt oraz wszystkiego najlepszego
na nachodzący Nowy Rok 2020. Do serdecznych
słów przedmówców dołączyła się Pani Sołtys,
Nina Kalas:
– „Ze względu na prowadzone prace remontowe, w ramach których powstaje nasza
wymarzona kuchnia w strażnicy OSP w Felicjanowie, spotykamy się dziś w restauracji”
– dodała. – „Mam nadzieję, że następne uroczystości będziemy organizować już u siebie
i tam na miejscu, wspólnie przygotujemy nasze
popisowe dania, tak jak to sobie zaplanowałyśmy,
powołując koło gospodyń do życia. Ale nawet
nie śmiałyśmy przypuszczać, że realizacja tych
marzeń nastąpi tak prędko! Ledwo mija rok od
rozpoczęcia działalności KGW, a tu proszę – prace
remontowe już w pełni!”.
Po oficjalnych wystąpieniach przyszedł
czas na indywidualne życzenia i podzielenie się
opłatkiem. Po kilkuminutowym zamieszaniu
(jakże serdecznym!), w miłej i ciepłej atmosferze
świętujący zasiedli do stołu. Wnet zaczęły się
rozmowy: o tradycjach i zwyczajach, planach na
przyszły rok działalności i pomysłach na dalszy
rozwój.
Spotkanie Wigilijne było doskonałą okazją
do zaprezentowania zakupionych przez KGW
strojów. Nowe fartuszki a’la sukienki w stylu „pinup girl” przypadły wszystkim go gustu. Zakupu
dokonano ze środków z dofinansowania dla Kół
Gospodyń Wiejskich, które Panie otrzymały
we wrześniu 2019 roku. Niebieskim kolorem
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Orszak Trzech Króli przemierzył
ulice Uniejowa i Wilamowa

arch. UM Uniejów

która po dziś dzień pozostaje niewyjaśnionym zjawiskiem atmosferycznym i która wskazała miejsce
narodzin „Króla żydowskiego” w Betlejem.
Od kilku lat w wielu krajach Europy, w tym również
w Polsce wydarzenie upamiętniają organizowane
uroczyste i barwne orszaki. Zauważa się również,
że pomysł barwnych korowodów przyjął się bardzo
entuzjastycznie na naszym terenie i z roku na rok
widowisko zyskuje coraz większą popularność oraz
liczbę uczestników.
			
Agnieszka Owczarek

arch. UM Uniejów

Trzej Królowie, a wraz z nimi mieszkańcy Uniejowa
przemaszerowali ulicami miasta w uroczystym
orszaku, by oddać pokłon Dzieciątku. W niedzielę 6
stycznia 2020 r. przez wiele miast przemaszerowały
Orszaki Trzech Króli. Tradycja nie ominęła także
Uniejowa.
Barwny orszak wyruszył z kolędą na ustach
o godzinie 10.00 sprzed Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich w Uniejowie. Wydarzenie zgromadziło bardzo wielu mieszkańców. Stało się też
tradycją, że na czele uniejowskiego orszaku kroczy
wielbłąd z pobliskiego Zoo Safari w Borysewie.
Wierni, a wśród nich dzieci i młodzież podążali
na Gwiazdą przyodziani w piękne, jasełkowe szaty.
Ci, którzy uczestniczyli w pochodzie mimo braku
przebrania, otrzymali symboliczne, papierowe
korony, które były rozdawane przed rozpoczęciem
wydarzenia. Tym samym prawdziwie królewski
korowód przemaszerował ul. Zamkową, przez most,
a następnie udał się do Kolegiaty Wniebowzięcia
NMP, gdzie uroczystą mszę św. odprawił Proboszcz
Parafii – ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz.
Po Mszy Św. na najmłodszych uczestników
uro-czystości czekało ciepłe kakao oraz słodki poczęstunek ufundowane przez PGK „Termy Uniejów”.
Katolicka uroczystość Objawienia Pańskiego,
zwana również Epifanią albo bardziej potocznie
Świętem Trzech Króli, upamiętnia pokłon złożony
przez trzech Mędrców (magów) ze Wschodu nowo
narodzonemu Jezusowi. Trzej Królowie przybyli na
narodzenie Dzieciątka po tym, jak ujrzeli „gwiazdę”,

Międzywojewódzki Orszak Trzech Króli przemierzył ze śpiewem na ustach także ulice miejscowości
Wilamów. Dlaczego międzywojewódzki?
Parafia leży na pograniczu województw:
łódzkiego i wielkopolskiego – stąd dwaj królowie,
reprezentujący Ziemię Łódzką oraz Wielkopolskę.
Trzeci król – strażacki, jest przedstawicielem
miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Druhowie zadbali o bezpieczeństwo uczestników
marszu oraz wsparli kilkoma decybelami organistę.
W pochodzie uczestniczył i nadawał odpowiednie
tempo – oczywiście, w tym roku już bardzo dobrze
wszystkim znany – zmotoryzowany Mikołaj. Ale tym
razem do pomocy zabrał jeszcze młodego druha
ochotnika i… królewny. W końcu mamy równouprawnienie płci.
			
Maciej Bartosiak
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Uniejów zagrał z Wielką Orkiestrą Świątecznej
Pomocy – pobijając ubiegłoroczny rekord
W niedzielę 12 stycznia 2020 roku zagraliśmy, podobnie jak w latach ubiegłych, wspólnie z Wielką
Orkiestrą Świątecznej Pomocy, tym razem, aby wesprzeć zakup sprzętu dla dziecięcej medycyny zabiegowej. Mieszkańcy gminy Uniejów oraz turyści również w tym roku pokazali, że mają otwarte serca
i ogromną hojność, przekazując pieniądze i licytując gadżety, co pozwoliło pobić rekord z ubiegłego
roku. Udało się zebrać kwotę prawie 30 tys. zł. W porównaniu z rokiem ubiegłym o 7 tys. więcej!
Wolontariusze z gminy Uniejów od wczesnych
godzin porannych, od godz. 7.30 do godz. 19.30, stali
z puszkami na terenie Uniejowa, Spycimierza, Wielenina
i Wilamowa, zbierając pieniądze. Wśród nich byli głównie
uczniowie oraz absolwenci szkół gminy Uniejów, a także
nauczyciele i słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W tegoroczną akcję 28. Finału WOŚP włączyły się
uniejowskie hotele, które kilka dni wcześniej wystawiły
puszki, do których można było wrzucać pieniądze do
niedzielnego finału. Pośród nich znaleźli się: Lokal
,Miejscówka”, Medical SPA Hotel Lawendowe Termy
****, Aparthotel „Termy Uniejów”, Browar Wiatr, Hotel
Uniejów **** ecoActive&Spa, Uzdrowisko Uniejów Park,
Gościniec „Nad Wartą”.
Gminny Sztab WOŚP miał swoją siedzibę w budynku
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie
przy ulicy Targowej 21, w którym od godz. 13.00 do
samego wieczora odbywały się występy, animacje dla
najmłodszych, wystawiono fotobudkę, w której można
było uwiecznić niezwykłe wydarzenie; można było
wziąć udział w saloniku poetyckim, turnieju szachowym,
pokazie tańca dawnego w wykonaniu „Dworzan” czy
pokazie mażoretek. Na wszystkich uczestników czekały
słodycze i zupa ogórkowa przygotowana przez PGK
„Termy Uniejów”.
Finał był okazją do zorganizowania turnieju piłki
nożnej rozegranego na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Uniejowie.
Punktualnie o godz. 18.00 rozpoczęła się otwarta
aukcja gadżetów otrzymanych z Fundacji WOŚP
oraz przedmiotów przekazanych na licytację przez
mieszkańców i firmy. Sygnałem do rozpoczęcia licytacji
był występ Orkiestry Dętej OSP ze Spycimierza.
Do wylicytowania wystawione zostały m.in. koszulki,

kalendarze, płyty, torby, spływ kajakowy. Najwyższą
kwotę uzyskano z licytacji maskotki Kubuś Puchatek,
którą przekazała lokalna firma. Flaga WOŚP z podpisem
Jurka Owsiaka, wylicytowana w ubiegłorocznym finale,
ponownie wróciła na aukcję.
28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
zakończyło „Światełko do nieba” na boisku piłkarskim
przy szkole podstawowej.
Dziękujemy wszystkim, którzy zagrali z nami w 28.
Finale WOŚP, mieszkańcom naszej gminy i wszystkim,
którzy tak szczodrze wsparli Orkiestrę. To dzięki Wam
i Waszym gorącym sercom w gminie Uniejów padł rekord
zebrania 29 947,40 zł. Dziękujemy za to, że byliście
z nami oraz za bezinteresowną pomoc.
Słowa podziękowania należą się: 41 wolontariuszom
i ich opiekunom ze szkół z: Uniejowa, Wilamowa, Wielenina
i Spycimierza; słuchaczom UTW za dzielne wspieranie
wolontariuszy, animatorce zabaw dla dzieci i właścicielce
wesołej fotobudki, młodym szachistom, którzy po raz
kolejny zagrali dla WOŚP; Poetkom z saloniku poetyckiego
za bycie z nami, Dworzanom i Mażoretkom za pokazy sztuki
tanecznej, Orkiestrze Dętej OSP Spycimierz za marszowe
granie, Nadwarciańskim Słodkościom za smaczne ciasto,
„Termom Uniejów” za pyszną zupę z termalnych ogórków,
strażakom z OSP Uniejów za zabezpieczenie „Światełka do
nieba”, niezawodnym fotografom oraz redaktorowi uniejow.
net.pl, drużynom piłkarskim za rozegranie meczów, osobom
prywatnym, anonimowym darczyńcom i firmom, które
przekazały przedmioty na aukcję serduszkową; hotelom
i restauracjom (Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich, Medical
Spa Hotel Lawendowe Termy, Uzdrowisko Uniejów Park,
Aparthotel „Termy Uniejów”, Browar Wiatr, Hotel Uniejów eco
Active&Spa, Gościniec „Nad Wartą”, Miejscówka Burger i Pizza)
za ustawienie w tych miejscach puszek sztabowych.
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Warsztaty zimowe z Ośrodkiem
Kultury w Uniejowie
Dla wszystkich dzieciaków, które zostały w domu oraz dla tych, które spędzały ferie w Uniejowie Miejsko – Gminny Ośrodku Kultury w Uniejowie przygotował szereg zajęć warsztatowych. Zajęcia zostały
dobrane tak, aby rozwijać jak najwięcej wyobraźni, twórczej inwencji, połączyć zabawę z „odrobiną”
wiedzy, a przede wszystkim, aby każdy, kto zawitał do Domu Kultury, mógł ciekawie spędzić czas.
Podstawy działania aparatu, światło i cień, nauka
kadrowania, czas naświetlania - to wszystko było
na warsztatach fotograficznych. Pan Marcin, nasz
prowadzący, przekazał w ciekawy sposób informacje
dotyczące teorii i praktyki fotografii, połączył naukę
z zabawą.

Twórcza i świetna zabawa nie tylko dla dzieci towarzyszyła warsztatom technicznym klockowe – L
maszyny. Warsztaty były świetnymi ćwiczeniami na
rozwijanie wyobraźni, sprawności ruchowej dłoni
i palców. Młodzi konstruktorzy zagłębili się w świat
projektów i planowania, stwarzając różnorodne konstrukcje.

Zajęcia garncarskie

Jak narysować karykaturę? Skąd się wzięły
duże oczy mangi? Na te pytania znaleźli odpowiedź
uczestnicy warsztatów mangi i karykatury. W ich świat
wprowadził Szymon Teluk - znany malarz, rysownik,
ilustrator i karykaturzysta. W prezentacji multimedialnej
pokazał krótką historię Mangi i Anime, jakie było jej
przeznaczenie, a następnie uczestnicy sami spróbowali
stworzyć charakterystyczne postacie o dużych oczach.
Podczas warsztatów karykatury Pan Szymon pokazał
jak krok po kroku stworzyć karykaturę. Po takim
przygotowaniu, pod bacznym okiem, dzieci tworzyły
swoje pierwsze karykatury. Było bardzo twórczo
i wesoło.

arch. M-GOK w Uniejowie

Cieszy nas, że każdy uczestnik warsztatów z Ośrodkiem Kultury znalazł „coś” dla siebie.

arch. M-GOK w Uniejowie

Kreatywność, wyobraźnia przestrzenna, wspaniała
zabawa, która uczy cierpliwości i koncentracji towarzyszyły uczestnikom warsztatów garncarskich
z Łukaszem Dzieciątkowskim. Każdy z uczestników
miał możliwość spróbowania swoich sił w toczeniu na
kole garncarskim. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem
wykonywali swoje prace i słuchali cennych wskazówek
garncarza. Były lepione gliniane cuda: miski, wazony,
pojemniki, a nawet dinozaury i koty.

arch. M-GOK w Uniejowie

Praca głosem, dźwiękiem, otwieranie swojej wyobraźni i integracja w grupie - to wszystko na warsztatach
scenicznych z Panią Martyną. Ich uczestnicy spróbowali
różnych sposobów wyrażania siebie, rozwijali swoją
wrażliwość, uczyli się w jaki sposób poprzez zadania
i ćwiczenia aktorskie, taniec i śpiew wyzwolić własne
emocje.

Nauka fotografii

Warsztaty sceniczne

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Gminny Festiwal Piosenki
W dniu 23 stycznia 2020 roku w sali kominkowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie
odbyła się 18 edycja Gminnego Festiwalu Piosenki dla Dzieci i Młodzieży. Tradycyjnie od lat festiwal
odbywa się w drugim tygodniu zimowych ferii.

Uczestnicy najmłodszej grupy śpiewającej

Oliwia Kwiatkowska, Julita Domagalska.
- kategoria klasy IV-VI: I nagroda - Agnieszka
Bamberska, II nagroda - Kacper Pizulski, III - nagroda
Zuzanna Kozłowska
- kategoria klasy VII-VIII: I nagroda - Amelia
Perkowska, II nagroda - Marianna Stefańska,
III nagroda - Maja Wappa
- kategoria wiekowa 16-19 lat: I nagroda - Weronika
Kujawa.
Wszyscy młodzi wykonawcy nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
Mamy nadzieję, iż nasz festiwal w jakimś małym
stopniu przyczynia się do artystycznego rozwoju
dzieci i młodzieży .

Organizatorami festiwalu byli: Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie, Miejsko – Gminna
Biblioteka Publiczna w Uniejowie.
Wsparcia finansowego udzielili: Urząd Miasta
w Uniejowie, Miejsko – Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.

arch. M-GOK w Uniejowie

arch. M-GOK w Uniejowie

W tym roku w zmaganiach konkursowych
wzięło udział 74 młodych zdolnych i pełnych pasji
wokalistów. Festiwalowe występy oglądał m.in.
Pan Mirosław Madajski – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Uniejowie, wieloletni popularyzator
działań artystycznych dzieci i młodzieży
w Uniejowie, organizator znakomitych koncertów
integracyjnych.
Młodych zdolnych oceniała Komisja Artystyczna
w składzie: Włodzimierz Smolarek – muzyk,
instrumentalista, kapelmistrz orkiestr dętych,
prowadzący wiele zespołów wokalnych; Jan
Piaseczny – muzyk, instrumentalista, kompozytor,
autor tekstów; Maksymilian Milczarek – muzyk,
instrumentalista, kapelmistrz orkiestr dętych,
nauczyciel muzyki.
Nagrody i wyróżnienia w 5 kategoriach
wiekowych otrzymali:
- kategoria klasy przedszkolne: I nagroda - Zosia
Pakuła, II nagroda - Helena Kołata, III nagroda Antek Perkowski
- kategoria klasy I-III: I nagroda - Aleksandra
Wójcik, II nagroda - Zosia Chmielecka, III nagroda
-Amelia Wrąbel, wyróżnienia: Krzysztof Fiktus,

Agnieszka Bamberska - zwyciężczyni I nagrody w kat. klas IV –VI
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Biwak harcerski

W dniach 22-23 stycznia 2020 r. drużyna harcerska „Wilamowskie orły” i gromada zuchowa
„Wilamowskie skrzaty” wraz z druhnami Wioletą Pietrzykowską i Sylwią Wrąbel miło spędziły
czas w Uniejowie.

arch. Hufiec ZHP Uniejów

Zucha. Następnie wszyscy udali się na basen, gdzie
przez dwie godziny korzystali z atrakcji kompleksu
„Termy Uniejów”. Później zuchy i harcerze udali się do
harcówki, gdzie zjedli posiłek. Był to również wyjątkowy
dzień dla dzieci, które dopiero od września wstąpiły do
gromady, ponieważ wieczorem odbyła się uroczysta
Obietnica Zuchowa. Ostatnim punktem tego dnia był
seans filmowy, w trakcie którego wszyscy obejrzeli
film animowany „Kraina Lodu 2”. Po pełnym dniu
wrażeń zuchy i harcerze poszli spać. Rano po wspólnym
śniadaniu wrócili do domów.

Uczestnicy biwaku

Biwak rozpoczął się od gry terenowej. Harcerze
musieli wykazać się znajomością Prawa Harcerskiego
i historią ZHP, natomiast zuchy znajomością Prawa

Z pewnością jeszcze nie raz skorzystamy z zaproszenia Komendanta Hufca Uniejów - hm. Piotra Łukasiewicza i w przyjemny sposób spędzimy czas w Uniejowie.
		
			

pwd. Wioleta Pietrzykowska
pwd. Sylwia Wrąbel

Maciej Bartosiak

Charytatywny Turniej dla Adriana
Nie dalej jak trzy miesiące temu byliśmy świadkami spektakularnej mobilizacji członków rodziny,
przyjaciół, sąsiadów, znajomych, a nawet zupełnie obcych 10-letniej Lence osób, którzy z wielkim
rozmachem zorganizowali w Wilamowie Charytatywny Bal Andrzejkowy, a następnie wzięli udział w
wydarzeniu, aby zebrać w ten sposób środki na leczenie chorej na ostrą białaczkę szpikową dziewczynki.
Adrian, o którym mowa w niniejszym artykule, przebywa na leczeniu w tym samym szpitalu, w którym do
zdrowia wraca Lenka. Jego mama pochodzi z Lekaszyna
– stąd wspólna inicjatywa sołtysa Zbigniewa Kosa
i Jolanty Pietrzak ze Stowarzyszenia „RTG-DUSZY”,
która również jest mieszkanką Lekaszyna, aby pomóc
rodzicom 13-letniego Adriana, po pierwsze finansowo,
ponieważ chłopiec wymaga teraz kosztownej
rehabilitacji, po drugie – z intencją nagłośnienia sprawy
wśród mieszkańców gminy.
– „Pomyśleliśmy o zorganizowaniu charytatywnego
turnieju piłki nożnej. Kończą się ferie, więc pomyśleliśmy,
że nawet Ci, którzy gdzieś w czasie zimowej przerwy
wyjechali, będą już w domu i wygospodarują trochę

czasu w niedzielę, by „poganiać” za piłką i w ten sposób dodatkowo wesprzeć nieco rodziców Adriana.
Zadzwoniłem do Piotra Kozłowskiego, Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Uniejowie, aby zapytać czy taki
turniej można zorganizować na hali. Piotrek nie dość, że
z ogromnym entuzjazmem przystał na naszą propozycję,
to jeszcze osobiście zaangażował się w przygotowania”
– powiedział Zbigniew Kos.
Pomysł był taki, aby każdy z piłkarzy drużyn zgłoszonych do rywalizacji wpisowe wrzucił bezpośrednio
do puszki, a zebrane w ten sposób pieniądze zostaną
później przekazane rodzicom Adriana. Do rywalizacji
stanęło 8 zespołów: organizatorzy turnieju, czyli
wspólna reprezentacja mieszkańców: Lekaszyna, Cze-
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Do puszki trafiły tego dnia nie tylko pieniądze
z opłaty wpisowej na turniej. Na zapleczu, w części
gastronomicznej hali, można było posmakować zupy
oraz wypieków, za które odpłatność według uznania
wrzucano do puszki. Przeogromny gar zupy, który
wystarczył do wykarmienia wszystkich piłkarzy oraz
kibiców, został przygotowany i nieodpłatnie przekazany
przez Hotel Termalny w Uniejowie, do tego 100 bułek
od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”
w Uniejowie, za co w imieniu organizatorów serdecznie
dziękujemy! Natomiast przepyszne wypieki, których
sprzedaż także zasiliła puszkę, dostarczyły Panie z:
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży
„RTG-DUSZY” z Jolantą Pietrzak i Karoliną Izydorczyk
na czele, KGW z Wilamowa oraz Domanina (szczególne
podziękowania dla Lilianny Polipowskiej i Agnieszki
Mejsner z obu kół, które wyjątkowo zaangażowały
się w przygotowania) oraz Szkoły Podstawowej
w Wilamowie.

W sumie, dzięki wszystkim wymienionym działaniom,
w trakcie niedzielnego turnieju charytatywnego
do puszki przekazanej na ręce babci Adriana Króla,
udało się zgromadzić 3.128,87 zł. Do tej kwoty
należy dodać bon podarunkowy o wartości 50 zł do
wykorzystania w pizzerii „Twister” dla rodziców Adriana,
ufundowany przez Ireneusza Szczęsnego. Natomiast
wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali bilety wstępu
do kompleksu „Termy Uniejów”, ufundowane przez
Burmistrza Uniejowa.
Zgodnie z zapowiedzią organizatorów, kiedy na hali
trwały rozgrywki piłkarskie, tuż obok przygotowano
dodatkowe atrakcje, głównie z myślą o najmłodszych
kibicach turnieju. Jedną z takich niespodzianek był
sensoryczny tor przeszkód, zaaranżowany przez
Fundację „Pomerdało mi się”, w głównym holu szkoły.
Prowadzące fundację małżeństwo – Państwo Magdalena
oraz Tomasz Popielowie – są prywatnie sąsiadami
Adriana, dlatego z chęcią włączyli się w przygotowanie
wydarzenia, zachęcając do przyjścia i wzięcia udziału
w zajęciach Integracji Sensorycznej i Dogoterapii.
Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, zwłaszcza najmłodszych kibiców turnieju.

arch. UM Uniejów

powa, Brzozówki i Wilamowa – LCB Warta, UAF
Termy Uniejów, Wściekłe Ślimaki i Czarne Berety
z Uniejowa, Wataha ze Świnic, Poddębicka Liga
Halowa oraz dwa teamy wystawione przez największe
zakłady produkcyjne z naszego regionu: JTI Gostków
oraz K-Flex z Wielenina. Turniej rozegrano w trzech
etapach. W pierwszym, eliminacyjnym, w 12-stu
meczach wyłoniono 6 drużyn z grupy A i B do potyczek
w półfinałach. Około godziny 15:00, w rozgrywkach
finałowych, do walki o miejsca na podium stanęły
następujące ekipy: Wataha ze Świnic i Czarne Berety
z Uniejowa, które w meczu, zakończonym wynikiem
3:2, zajęły w ogólnej klasyfikacji kolejno III i IV miejsca
w turnieju. W meczu o pierwsze miejsce na pudle
wzięły udział drużyny JTI Gostków i UAF Termy
Uniejów. Pełen emocji finał, o czym tak naprawdę
zadecydowały ostatnie 2 minuty spotkania, zakończył
się zwycięstwem reprezentacji zakładu produkcyjnego
z Gostkowa. Mecze w niedzielnym turnieju sędziowali:
Tomasz Bartosik, Piotr Kozłowski i Przemysław Nowak.
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Anna Bralewska

Dzieci „Suzuki” ponownie
wystąpiły w Uniejowie
Koncert Dzieci „Suzuki”, pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Uniejów, odbył się w niedzielę
26 stycznia 2020 r. na Sali Rycerskiej Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie.
Uniejów wybrano po raz kolejny na miejsce
warsztatów muzycznych ze względu na jego centralne położenie i atrakcyjność sprzyjającą pracy
pedagogicznej i twórczej.
Utalentowane dzieci, grające na skrzypcach, flecie
i wiolonczeli, przygotowywały się do niedzielnego
występu wspólnie z rodzicami, którzy jako najwierniejsi
kibice wspierali swoje pociechy podczas koncertu.
Przygotowania trwały od piątku w salach MiejskoGminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie.
Koncert przygotowała Anna Bralewska, nauczycielka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia
w Zduńskiej Woli w ramach Zimowych Warsztatów
Dzieci „Suzuki”.
W imprezie wzięli udział muzycy ‐ nauczyciele
pracujący metodą Suzuki. Dla potrzeb Zimowych
Warsztatów powstały nowe kompozycje i aranżacje.
Metoda nauki małych dzieci gry na instrumentach
muzycznych zwana Suzuki stworzona została przez
japońskiego skrzypka Shinichi Suzuki w latach
40–50. XX w. Nowoczesna metoda ma na celu
harmonijny rozwój dziecka – rozwój jego intelektu,

sfery emocjonalnej, manualnej (korelacji sensoryczno‐
ruchowej), poczucia piękna. Poprzez muzykę dzieci
poznają historię, tradycję i kulturę regionalną. Uczą się
działać w grupie, odpowiedzialności i samodyscypliny.
Do współpracy angażowane jest środowiska rodzinne,
znajomi, sąsiedzi, instytucje wychowawcze. Bardzo
ważnym elementem tej metody są warsztaty muzyczne.
Biorą w nich udział dzieci z wielu ośrodków Polski,
również z zagranicy, aby razem muzykować. Dzięki
innowacyjnej metodzie wiele dzieci zaczyna swoją
przygodę z grą na instrumencie już w wieku czterech,
pięciu lat. Występując razem ze starszymi kolegami,
widzą, co można osiągnąć pracą i zaangażowaniem.
Nauka gry na instrumencie wraz z dzieckiem to także
świetny sposób spędzania wspólnie wolnego czasu –
mówią rodzice.
W imieniu dzieci, ich rodziców i opiekunów,
nauczycieli oraz moim własnym składam serdeczne
podziękowania dla Pana Burmistrza za opiekę nad
uczestnikami VI Zimowych Warsztatów Dzieci „Suzuki”
w Uniejowie.
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Od lewej: Agnieszka Bednarkiewicz – pracownik Referatu Oświaty, Andrzej Zwoliński – Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Uniejowie, Panie z
Muzeum Chleba na Łotwie, Ireneusz Stańczyk – kierownik Zagrody Młynarskiej, Józef Dobkiewicz - wieloletni przyjaciel Uniejowa, były Dyrektor Domu Kultury w
Krasławie, Radny Rady Miasta Krasława

Agnieszka Owczarek

Wizyta delegacji z Łotwy
Na początku lutego Uniejów gościł delegację z Łotwy. Tym razem spotkanie miało charakter wizyty
studyjnej, podczas której zaproszone panie z Muzeum Chleba podzieliły się swoją kulinarną wiedzą
i doświadczeniem.
W trakcie pobytu łotewscy delegaci mieli okazję zwiedzić malownicze tereny naszej gminy z uwzględnieniem najważniejszych obiektów i zabytków
oraz skorzystać z dobroczynnych właściwości
płynących z uniejowskich gorących źródeł termalnych.
Jednak głównym celem wizyty, której inicjatorem
był burmistrz Józef Kaczmarek, było pogłębienie
partnerskiej współpracy na gruncie kulinarnym,
a jak powszechnie wiadomo, nic bardziej nie zbliża niż
wspólne przyrządzanie strawy.
Przyjazd wyjątkowych gości – pań z Muzeum
Chleba w miejscowości Aglona (w rejonie naszego
miasta partnerskiego Krāslava) to w dużej mierze
zasługa pana Józefa Dobkiewicza, z którym nasza
gmina współpracuje już od wielu lat, a od 2011 roku
już oficjalnie w ramach porozumienia o miastach
partnerskich. Pan Józef, kiedyś dyrektor Domu Kultury,
a obecnie radny Rady Miejskiej w Krāslavie, zawsze
chętnie i z dużym zaangażowaniem podejmował
inicjatywy w ramach partnerstwa z Uniejowem i zawsze
służył nam swoją pomocą, za co składamy serdeczne
podziękowania. Również teraz doprowadził do tego
wyjątkowego spotkania, w trakcie którego panie
z Muzeum Chleba, pod kierownictwem właścicielki
obiektu - pani Viji Kuldiny, zaprezentowały swoje
umiejętności w pieczeniu chleba od sporządzenia
zaczynu, poprzez wyrobienie ciasta aż do efektu
końcowego, którym jest wypiek.

Warto dodać, że Pani Vija jest wielką pasjonatką
chleba żytniego, a w jego przygotowanie wkłada całe
serce i duszę. Ta krzepka łotewska gospodyni wypieka
w Muzeum, które jednocześnie jest jej pracownią,
tradycyjny chleb łotewski, ale też jest autorką unikalnych receptur, które sama tworzy i udoskonala.
Pani Vija przywiozła do Uniejowa próbkę swoich
wyrobów, takich jak: tradycyjny chleb żytni czy chleby
z dodatkami, takimi jak: słonina, suszone owoce,
ser itp. oraz produkty regionalne, które na co dzień
wykorzystuje, aby zademonstrować na naszym gruncie
swoje umiejętności w asyście dwóch pomocnic.
A skoro o tym mowa, pokaz nie mógł odbyć się
gdzie indziej, jak tylko w Zagrodzie Młynarskiej, która
również wypieka samodzielnie chleb. Spotkanie nie
ograniczyło się jedynie do pokazu i degustacji, ale miało
też charakter edukacyjny.
– „Zagroda jest miejscem, które stawia na regionalność, co da się zauważyć gołym okiem. Docelowo
chcielibyśmy spróbować naszych sił również w wypiekaniu chleba żytniego, a relacje z naszymi partnerami
mogą nam w tym pomóc. Poznajemy nową kuchnię,
nowe produkty, otwieramy się na nowe smaki… a potem
sami gotujemy” – mówi Ireneusz Stańczyk, kierownik
Zagrody Młynarskiej.
Być może już wkrótce odwiedzający obiekt turyści
będą mogli skosztować chleb powstały w oparciu o łotewskie receptury.
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20 lat minęło…

z kwartalnikiem „W Uniejowie”
Dwadzieścia lat to piękny wiek. Osoba w takim wieku uznawana jest za dojrzałą, tym bardziej
czasopismo z tyluletnim stażem wzbudza respekt. Kwartalnik „W Uniejowie” obchodzi właśnie swoje
dwudziestolecie, a bieżący 80-ty numer jest jubileuszowym.
W związku z wydaniem 80-tego numeru czasopisma
wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa,
w dniu 7 lutego br. w siedzibie towarzystwa zebrali się
twórcy, sympatycy oraz zaproszeni goście, by wspólnie
świętować zacny jubileusz, który można uznać za
pewien ewenement – ze świecą bowiem szukać gminy,
w której organizacja pozarządowa, taka jak TPU,
zajmowałaby się społecznie i nieprzerwalnie przez
dwie dekady redakcją i wydawaniem pisma.
Piątkowy wieczór poprowadzili wspólnie Urszula
Urbaniak – Prezes TPU oraz Tomasz Wójcik, pełniący przez kilka lat funkcję redaktora naczelnego
czasopisma.
Wydarzenie wypełniło po brzegi salę TPU
licznie przybyłymi gości, wśród których znaleźli się
m.in.: przedstawiciele Samorządu Uniejowa (Janusz
Kosmalski – Z-ca Burmistrza Uniejowa, Mirosław
Madajski – Przewodniczący Rady Miejskiej wraz
z radnymi), dyrektorzy placówek oświatowych z terenu gminy (Agnieszka Kaczmarek – Wicedyrektor
SP w Uniejowie, Elżbieta Goszczyk – Dyrektor SP w
Wieleninie, Romana Kozińska – Dyrektor Miejskiego
Przedszkola w Uniejowie), duchowieństwo (ks. Infułat
Andrzej Ziemieśkiewicz), a ponadto: Piotr Berczyński
– Z-ca Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Łodzi, Bożena Gajewska – Sekretarz Krajowej Rady
Stowarzyszeń Regionalnych RP, Bogumił Jóźwiak –
emerytowany Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki
Publicznej w Poddębicach, gdzie drukowano pierwsze
egzemplarze „W Uniejowie” oraz członkowie TPU
i osoby związane z czasopismem, przedstawiciele
lokalnych instytucji i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń.

Z historii kwartalnika
Jubileusz skłonił w pierwszej kolejności do omówienia historii pisma, jego informacyjnej roli dla
społeczeństwa naszego mikroregionu, do ukazania
jego twórców, współpracowników redakcji, autorów

artykułów, bez których wydawanie byłoby niemożliwe.
Mimo że pierwszy regularny numer datuje się na
kwiecień 2000 r., historia czasopisma sięga siedem
lat wcześniej; wówczas ukazało się pierwsze wydanie
specjalne – okazją były zorganizowane również po raz
pierwszy Dni Uniejowa, a TPU, jak wspomniała prezes
Urszula Urbaniak, chciało w ten sposób zaznaczyć
swoją obecność. Wydanie określono mianem „żółtej
kserówki”, tekst bowiem spisano na maszynie do
pisania z powielaczem, bez udziału komputera i innych
zdobyczy technologii, natomiast odbitki wykonano za
pomocą czarno-białej kserokopiarki. Mimo trudności
natury technicznej, zaproszeni goście mówili z wielkim
sentymentem o pierwszych krokach periodyku:
- „Zaczynaliśmy działać jako Towarzystwo Przyjaciół
Uniejowa w okresie przemian ustrojowych. Był to
impuls, który zachęcił ówczesny zarząd do tego,
aby być bardziej widocznym na zewnątrz i bardziej
służyć
społeczeństwu
poprzez
przekazywanie
informacji. Inicjatywa przerodziła się w powstanie
w bardzo trudnych warunkach, jak na ówczesne czasy,
kwartalnika” – mówił Dariusz Piotrowski – pierwszy
Prezes TPU.
Mówiąc o wspomnieniach, przywołano artykuł
„Przez różowe okulary” Ryszarda Troczyńskiego, zaprezentowany w jednym z pierwszych numerów w 2000
roku, w którym autor utkał wizję dzisiejszego Uniejowa.
I chociaż na tamte czasy mogła się ona wydawać
nierealna lub zbyt odległa, warto sięgnąć ponownie
do artykułu, aby przekonać się, że autor niemal
„przewidział” dokładnie przyszłość.

Kronika dwóch dekad
W ciągu dwudziestu lat periodyk stał się kroniką
wydarzeń, jakie rozgrywały się na terenie gminy
i stanowi cenne źródło informacji, chociażby z tego
względu, że część opisywanych zakładów już nie
istnieje, a wiele prezentowanych miejsc przeszło rady-
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kalną metamorfozę. Na jego łamach można znaleźć
informacje dotyczące zarówno wydarzeń społecznych,
sportowych, kulturalnych, jak i oświatowych organizowanych w gminie. Ważnym akcentem były cykle,
jeden z pierwszych na temat miejscowości gminy
wyszedł spod pióra pani Agnieszki Kaczmarek:

społeczności, znajdą w nim swoje miejsce osoby niepełnosprawne, młodzi pasjonaci piłki nożnej, artyści
itp. Prezentowane fotografie, zarówno współczesne, jak
i archiwalne, opisywane są z wielką pieczołowitością, aby
w ten sposób zatrzymać czas i uchronić mieszkańców
Uniejowa od zapomnienia”.

- „Wraz z mężem odwiedzaliśmy najstarszych mieszkańców poszczególnych wiosek i odgrzeby-waliśmy
historie związane z miejscowościami. Na tyle, na ile
to było możliwe, sięgaliśmy do źródeł historycznych
okraszając je również kwestiami obyc-zajowymi,
legendami oraz mitami związanymi z tymi okolicami”.

Spotkanie było okazją do złożenia na ręce Pani Prezes
życzeń oraz listów gratulacyjnych m.in. od Burmistrza
Uniejowa - Józefa Kaczmarka (odczytanego przez Mirosława Madajskiego) oraz Starosty Poddębickiego Małgorzaty Komajdy, który przekazał Członek Zarządu
Powiatu Poddębickiego - Piotr Kozłowski.

Ów cykl okazał się być niezwykle istotny i przełomowy dla profilu czasopisma, które od tej pory
coraz więcej miejsca zaczęło poświęcać zagadnieniom
historycznym.

Zwieńczeniem wieczoru był urodzinowy tort oraz
słodki poczęstunek przegotowany przez Towarzystwo.

„W Uniejowie” dzisiaj
Obecnie Redaktorem Naczelnym kwartalnika
jest Andrzej Zwoliński, a za jego ostateczny kształt
odpowiada Prezes TPU - Urszula Urbaniak. Wcześniej
funkcję redaktorów pełnili Barbara Pastorczak i Tomasz
Wójcik.

- „Oprócz najważniejszych wydarzeń, wydawnictwo
przedstawia sylwetki ludzi, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczyniają się do rozwoju lokalnej
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Chociaż periodyk przeszedł znaczną metamorfozę,
zarówno pod kątem szaty graficznej, jak i prezentowanych treści, zachował swoje podstawowe
idee i wciąż jest czasopismem interdyscyplinarnym
i informacyjnym dostarczającym wiedzy na temat
wydarzeń społecznych, gospodarczych i kulturalnych,
a jego wyróżnikiem, jak określił Mirosław Madajski, jest
człowiek:

Prowadzący jubileusz: Pani Urszula Urbaniak i Pan Tomasz Wójcik
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Jubileusz 50-lecia Orkiestry
Dętej OSP Spycimierz
„50 lat minęło jak jeden dzień…” – tak podsumować można historię Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży
Pożarnej w Spycimierzu, która 15 lutego 2020 roku obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia. Miejscem
uroczystości była sala OSP Spycimierz, gdzie co tydzień muzycy zbierają się na próbach, aby doskonalić
swój muzyczny warsztat.
Pomysł założenia Orkiestry Dętej przy Ochotniczej
Straży Pożarnej zrodził się w 1970 roku, a jego
inicjatorami byli strażacy: Henryk Pasternak i Stanisław
Pełka syn Józefa (obecny sołtys Spycimierza oraz
Prezes OSP Spycimierz).
Determinacja do stworzenia miejscowej orkiestry
była tak duża, że wszyscy pierwsi założyciele
i patroni postanowili wpłacić na jej powstanie składki
o równowartości 1.000 zł, co w tamtym okresie
stanowiło równowartość miesięcznej pensji. Choć
większość otoczenia założycieli mocno kibicowała idei
powstania orkiestry, to jak wspomina dh Stanisław
Pełka, nie wszyscy wierzyli w jej powodzenie. Na
szczęście orkiestra przetrwała próbę czasu i mimo
rotacji osobowej, niezmiernie od 50 lat utrzymuje
wysoki poziom, należąc do najprężniejszych formacji
muzycznych na terenie gminy Uniejów.

arch. Orkiestra Dęta OSP Spycimierz

Jubileusz 50-lecia stał się okazją do podsumowania
oraz zaprezentowania dorobku pięciu dekad działalności zespołu. Imprezę w imieniu gospodarzy
poprowadził druh Robert Palka, Dyrektor Miejsko –
Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie.

Pierwszy skład orkiestry w 1970 roku

Krótki rys historyczny
Przedstawiona poniżej historia orkiestry, to część
okolicznościowego referatu, który z okazji jubileuszu
przedstawiła zebranym druhna Kinga Schmit.
Pierwszym kierownikiem muzycznym orkiestry był
Stanisław Wąsiołek, dyplomowany organista z Uniejowa. Dyrygował orkiestrą przez pierwsze dwa lata
jej istnienia. Jego następcą został Zenon Jankowski,
dyplomowany kapelmistrz Górniczej Orkiestry Dętej
w Adamowie, który prowadził muzycznie orkiestrę przez
następne 34 lata. Przez krótki okres czasu pomagał mu
Wojciech Czupryński. Od 2006 dyrygentem orkiestry
jest druh Włodzimierz Smolarek.
Poprzez ostatnie pięć dekad orkiestra nieustannie
poszerzała swój repertuar z zakresu utworów świeckich
i religijnych. Zespół uczestniczył w uroczystościach
państwowych, wojewódzkich, gminnych, lokalnych
i kościelnych. Orkiestra występowała również w licznych konkursach i przeglądach. Do najważniejszych
osiągnięć muzyków zaliczyć można: III miejsce w Konkursie Orkiestr Dętych Powiatu Poddębickiego w Bronowie w 1972 roku, III miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Rychwale w 1983 roku, III
miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych
w Spycimierzu w 1987 roku. Za szczególne wyróżnienie orkiestra poczytuje sobie wspólny udział wraz
z Orkiestrą KWB Adamów w Ogólnopolskich Dożynkach
na Jasnej Górze w latach 1989-1994. Ówczesny Przewodniczący Episkopatu ds. Rolników – biskup Roman
Andrzejewski skierował do orkiestry podziękowanie,
ponieważ jej występy, jako orkiestry wiodącej, były
bardzo wysoko oceniane wśród organizatorów.
W 1992 roku nowo powstałe Stowarzyszenie Sołtysów
Województwa Konińskiego zorganizowało I Wojewódzki Zjazd Sołtysów w Licheniu, który muzycznie
obsłużyła Orkiestra Dęta OSP Spycimierz. Od tej pory
występowała jako orkiestra wiodąca na wszystkich
zjazdach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie aż do roku 1995.
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w swoich szeregach małżeństwa, członków rodzin,
jak również wszystkie pokolenia grających muzyków:
od tych najmłodszych (obecnie Kacper Pizulski) po
najstarszego muzyka założyciela – druha Stanisława
Pełkę.
Odznaczenia i podziękowania

Członkowie Orkiestry podczas audiencji z Ojcem Świętym Janem Pawłem II
w dniu 29.04.1998 roku

W latach 1990-1995 na Wojewódzkich Przeglądach
Orkiestr Dętych w Świnicach Warckich zajmowała
czołowe miejsca, tj.: trzy razy miejsce pierwsze,
raz miejsce trzecie i raz miejsce czwarte. Kolejne
sukcesy to: I miejsce w Konkursie Orkiestr Dętych
Województwa Łódzkiego „Łódzkie Gra Chopina”
w Łowiczu – 26 września 2010 roku oraz II miejsce
na VII Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych – Zelów
2011.
W 2017 roku orkiestra została uhonorowana za
całokształt działalności nagrodą przyznawaną przez
Sejmik Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury
za szczególne osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania i ochrony dóbr kultury.
Podczas swojej muzycznej drogi Orkiestra Dęta
OSP Spycimierz trzy razy uświetniała wydarzenia,
podczas których obecny był Papież Jan Paweł II. Po raz
pierwszy miało to miejsce 7 czerwca 1991 roku, kiedy
to orkiestra wystąpiła we Włocławku na zaproszenie
biskupa Henryka Muszyńskiego, Ordynariusza Diecezji
Włocławskiej. Po raz drugi z Ojcem Świętym orkiestra
spotkała się podczas uroczystości kościelnych
w Licheniu w ramach pielgrzymki Jana Pawła II do
Polski. Jednak najważniejszym wydarzeniem w historii
orkiestry był występ podczas Audiencji Generalnej
z Papieżem Janem Pawłem II na Placu Świętego Piotra
w Rzymie w 1998 roku.

Uroczystość 50-lecia orkiestry była doskonałą okazją
do uhonorowania i wręczenia odznaczeń. Uchwałą
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP Województwa Łódzkiego Złoty Medal „Za
Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali druhowie: Dominik
Górka i Michał Grzelak. Srebrne Medale odebrali
druhowie: Kinga Schmidt, Alicja Winnicka-Pizulska
i Marcin Antoniak.
Pamiątkowe dyplomy oraz podziękowania z rąk
Burmistrza Uniejowa odebrali obecni na uroczystości
założyciele i pierwsi członkowie orkiestry: Antoni Górka,
Franciszek Górka, Jacek Jaskulski, Stanisław Pełka
s. Józefa , Władysław Tworkiewicz, Marek Winnicki oraz
Kazimierz Ilski (w imieniu którego nagrodę odebrała
Jolanta Ilska).
Wyrazy wdzięczności i uznania otrzymał również
kapelmistrz druh Włodzimierz Smolarek, który podczas
jubileuszu obchodził również 15-lecie pracy z orkiestrą.
Członkowie Orkiestry OSP Spycimierz wręczyli przybyłym gościom drobne prezenty dziękując za wsparcie
i nieocenioną pomoc.
Goście
Na uroczystości jubileuszowe przybyli zaproszeni
goście: Edyta Michalska – Dyrektor Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi, Małgorzata Komajda –
Starosta Poddębicki, Stanisław Katusza – Radny Rady
Powiatu Poddębickiego, st. kap. Błażej Berliński,
reprezentujący Komendanta Powiatowego PSP w
Poddębicach, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa,

Dostojna jubilatka
Orkiestra OSP Spycimierz liczy obecnie 33 muzyków, w tym 11 kobiet.

Co istotne, Orkiestra Dęta OSP Spycimierz to nie
tylko zespół, ale i wielka muzyczna rodzina skupiająca

arch. UM Uniejów

Podczas urodzinowego koncertu potwierdzili, że
są profesjonalistami i pod batutą dyrygenta, druha
Włodzimierza Smolarka zagrali publiczności popularne,
ale wcale niełatwe, utwory z repertuaru muzyki
filmowej, klasycznej i popularnej.
Założyciele i pierwsi członkowie orkiestry z podziękowaniami od Burmistrza
Miasta i Rady Miejskiej w Uniejowie
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Janusz Kosmalski – Zastępca Burmistrza, Mirosław
Madajski – Przewodniczący Rady Miejskiej w
Uniejowie, Jolanta Ilska – Radna Rady Miejskiej
w Uniejowie, ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz
– Dziekan Dekanatu Uniejowskiego, ks. Dariusz
Ziemniak – Proboszcz Parafii w Spycimierzu, ks.
Tobiasz Winnicki, Tadeusz Chmielewski – Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Poddębicach, dh Krzysztof Janiak – Prezes Zarządu
Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Uniejowie,
Marek Jabłoński – Zastępca Burmistrza Uniejowa VI
kadencji, Włodzimierz Jurkiewicz – Przewodniczący
Rady Nadzorczej BS w Poddębicach, Marianna
Polasińska – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Spycimierzu, Maria Pełka – Prezes Parafialnego
Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”, Anna Ilska
– Przewodnicząca KGW w Spycimierzu, dh Marian
Pięgot – I Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej
ZHP – OSP w Uniejowie.

bolicznymi prezentami małżeństwo Marii i Marka Winnickich, z których rodziny pochodzi najwięcej muzyków
w zespole.
Z rąk gości orkiestra odebrała również wiele prezentów. W dniu jubileuszu wzbogaciła się m.in. o nowe
pulpity od Samorządu Miasta i Gminy Uniejów.
Imprezę jubileuszową zakończyły wspólne zdjęcia
z orkiestrą oraz poczęstunek i wspólna zabawa.

W tak ważnym dniu Orkiestrze Dętej OSP
Spycimierz towarzyszyli również: założyciele i pierwsi członkowie orkiestry, byli członkowie orkiestry,
rodziny muzyków, druhny oraz druhowie jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej w Spycimierzu, mieszkańcy Spycimierza, Spycimierza-Kolonii i okolicy oraz
przyjaciele, sponsorzy i sympatycy orkiestry.
arch. UM Uniejów

Zebrani goście skierowali do orkiestry wiele
gratulacji, ciepłych słów, podziękowań oraz życzeń
kolejnych jubileuszy. Pani Małgorzata Komajda –
Starosta Poddębicki uhonorowała również symOdznaczani Medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Kinga Schmidt, Alicja
Winnicka-Pizulska i Marcin Antoniak
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Paulina Jaśkiewicz

Integracja w Spycimierzu na V spotkaniu
„Od Przedszkola do Seniora”

arch. UM Uniejów

Impreza rozpoczęła się od występu dzieci, do
którego przygotowywały się już po powrocie z ferii.
Z dużym zaangażowaniem uczyły się słów piosenek,
chcąc sprawić jak największą radość przybyłym
gościom. Słowami wierszy i piosenek zwróciły uwagę
na jakże ważną rolę babci i dziadka w ich życiu,
podziękowały za wspólne chwile, opiekę nad nimi
oraz złożyły życzenia. Brawa gości sprawiały ogromną
radość naszym małym artystom. Podczas występu
strój dzieci nawiązywał do bajki „Smerfy”, nie zabrakło
także Gargamela i Papa Smerfa. Po powitaniu gości
przez panią dyrektor, uczniowie ustawili się na scenie
i w skupieniu rozpoczęli występ, podczas którego
śpiewali piosenki z repertuaru dziecięcego o babci
i dziadku oraz m.in. „Bałkanica”, „Szumi las”, „Życie to
są chwile”, „Żyj na 100”. Po występie dzieci na scenę
weszły panie z chóru „Kantylena” pod przewodnictwem
Pana Jakuba Pięgota. Dzieci wraz z nauczycielami
przygotowały inscenizację piosenki „Chłopcy Radarowcy”, podczas której na sali zrobiło się gwarno
i wesoło. Niektóre dzieci wielokrotnie przebierały się
w stroje, odpowiednio do występów czy skeczów
o babci i dziadku. W przerwie między występami gości

arch. UM Uniejów

8 lutego w remizie OSP w Spycimierzu odbyła się już po raz piąty impreza integracyjna „Od Przedszkola
do Seniora”. Na uroczystość przybyli dziadkowie naszych uczniów, rodzice, seniorzy ze Spycimierza oraz
zaproszeni goście: Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie - Pan Mirosław Madajski, Radna Rady
Miejskiej w Uniejowie – Pani Jolanta Ilska, Prezes Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże
Ciało” - Pani Maria Pełka, Sołtys Spycimierza – Pan Stanisław Pełka, Sołtys Zielenia - Pani Anna Grzelak
oraz Sołtys Spycimierza Kolonii – Pani Marzenna Dopierała.

zabawiał zespół muzyczny Amigo, z którym śpiewali
przyśpiewkę: „Dobrze w Warszawie, dobrze w Zgierzu,
ale najlepiej u Nas w Spycimierzu”. Wiele uśmiechu na
twarzy można było ujrzeć w dalszej części uroczystości,
podczas występu rodziców w teleturnieju: „Jaka to
melodia”? W programie brali udział: Józef - biznesmen,
człowiek jakże bogaty, ale nadal szukający żony; Halinka
- babcia zbierająca pieniądze na kolejny już egzamin
na prawo jazdy oraz Bolesław, mieszkający w Domu
Pomocy Społecznej - kościelny, a jednocześnie fan
programów rozrywkowych, który już myśli o udziale
w następnym programie „Sanatorium miłości”.
Uczestnicy zmierzyli się w pięciu kategoriach: muzyka biesiadna, disco polo, piosenki zagraniczne
itp. Zwycięzcy otrzymali nagrody: krowę, walizkę
z pieniędzmi oraz samochód Fiat 126 p, wręczone
przez Sołtysa Spycimierza, Radną Rady Miejskiej oraz
Przewodniczącego Rady Miejskiej. Uczestnicy dostali
także bilety na baseny w „Termach Uniejów”. Wybrane
małżeństwa wystąpiły w następnym programie „Czar
par”, w trakcie którego wykazały się umiejętnościami
sprawnościowymi, odgadywały kalambury oraz
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odpowiadały na pytania potwierdzające zgodność
małżeńską. Pod koniec imprezy goście mieli okazję
obejrzeć taniec babci i dziadka oraz powspominać
sobie dawne czasy dzięki piosence „Wspomnienie
po kaszance” Antosia Szprychy. W końcowej części
spotkania dzieci brały udział w zabawach tanecznych.
Na wszystkich gości czekał także słodki poczęstunek
oraz ciepłe potrawy.
Atmosfera podczas imprezy była bardzo miła,
a dekoracje na stołach ze świecami wprawiały w przytulny nastrój. Ta impreza na pewno zostanie w naszej

pamięci, a zdjęcia będą nam o niej przypominać.
Pomimo zimna na dworze i zamarzniętych szyb w samochodach, atmosfera w remizie była bardzo gorąca,
a niektórzy goście opuścili imprezę z nagrodami.
Ogromne podziękowania kierujemy w stronę
wszystkich osób, które włączyły się w przygotowanie
imprezy. Dwie absolwentki naszej szkoły – Maria
Grubska (siostra naszego ucznia) oraz Julia Koperska
odgrywały wspólnie z dziećmi skecze oraz wcielały
się w role artystów. Dziękujemy straży OSP za udostępnienie remizy.

Agnieszka Owczarek

Setne urodziny mieszkanki Uniejowa
Przy okazji urodzin zwyczajowo śpiewamy „Sto lat”. Co jednak, gdy Jubilatka obchodzi właśnie setne
urodziny? Jedynym sensownym rozwiązaniem, z racji chwili, wydaje się zmodyfikowanie sekwencji
życzeń na „dwieście”. Taka sytuacja, choć często się nie zdarza, miała miejsce 27 stycznia 2020 r., gdy
mieszkanka Uniejowa - pani Irena Kmiecik obchodziła setny jubileusz swoich urodzin.
Z tej okazji w dniu rodzinnym dostojnej Jubilatki
odbyła się wyjątkowa i wzruszająca uroczystość.
Wydarzenie uświetnili swoją obecnością niecodzienni
goście: pracownicy ZUS-u w Zduńskiej Woli oraz
Zastępca Burmistrza Uniejowa - pan Janusz Kosmalski
wraz kierownikiem USC - panią Anną Kowalską. Obecni
byli również członkowie rodziny pani Ireny. Sama
Jubilatka nie kryła wzruszenia i radości z odwiedzin,
otrzymanych życzeń i powinszowań.
– „Dzisiejsze wydarzenie jest doprawdy wyjątkowe.
Niewielu z nas ma szansę obchodzić setne urodziny, dla
większości ludzi ten czas wydaje się być nieosiągalny,
ale sto lat życia to również sto lat doświadczeń,
mądrości życiowej i przeżytych, pięknych chwil” –
mówił pan Janusz Kosmalski.

rodzeństwa. W czasie II wojny światowej, w 1942 roku
niemal z całą rodziną została wywieziona na roboty do
Niemiec, gdzie poznała swojego męża Mieczysława
Kobrynia. Wkrótce po powrocie do Polski, w 1945
roku mąż zmarł, a kilka lat później Pani Irena wyszła
ponownie za mąż za Władysława Kmiecika. Posiada
troje dzieci, troje wnucząt i troje prawnucząt oraz
kilkunastu chrześniaków. Swoim życiem i postawą
zaskarbiła sobie miłość rodziny oraz sympatię sąsiadów
i całej społeczności lokalnej.
Pani Irenie życzymy długich lat życia w zdrowiu
i szczęściu rodzinnym.

Po życzeniach i wręczeniu kwiatów oraz upominków
wszyscy uczestnicy uroczystości tradycyjną lampką
szampana wznieśli toast 200 lat. Nie zabrakło pytania
o receptę na tak sędziwy wiek, do tego w dobrej formie.

Pani Irena Kmiecik urodziła się 26 stycznia 1920
roku we wsi Brzeziny jako najstarsza z pięciorga

arch. UM Uniejów

– „Odkąd sięgnę pamięcią, mama zawsze ciężko
pracowała, głownie fizycznie, a jeśli chodzi o dietę,
wbrew obiegowym opiniom, jej posiłki były dość
tłuste” – skomentowała z uśmiechem pani Mirosława
Skibińska, córka Jubilatki.
Jubilatka Pani Irena Kmiecik z dziećmi, pracownicami ZUS-u, Zastępcą
Burmistrza Uniejowa i kierownikiem USC w Uniejowie
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Marta Pokorska

Rekordowa liczba drużyn na Gminnym
Turnieju Wsi w Wilamowie
Takiego Turnieju Wsi w historii Wilamowa jeszcze nie było! A to za sprawą ilości drużyn sołeckich,
które wystartowały w zmaganiach turniejowych na sali OSP w Wilamowie, oraz rekordowego ponad
5-godzinnego czasu trwania imprezy.
Stałą się już tradycją, że co roku zimą Wilamów
staje się miejscem, które gromadzi mieszkańców kilku
sołectw chętnych do wystartowania w konkurencjach
wymagających od nich wykazania się sprawnością
fizyczną, zdolnościami wokalnymi oraz pomysłowością
w zaprezentowaniu swojej miejscowości. W tym roku
w tychże zmaganiach wzięła udział rekordowa liczba aż
13-tu reprezentacji sołeckich z gminy Uniejów: Czekaja,
Felicjanowa, Gór, Kuczek, Lekaszyna, Ostrowska,
Orzeszkowa, Pęgowa, Wielenina, Wielenina Kolonii,
Wilamowa, Dąbrowy oraz Woli Przedmiejskiej.
Uczestników turnieju oceniało jury w składzie: ks.
Bogusław Karasiński – Proboszcz Parafii Wilamów,
Janusz Kosmalski – Zastępca Burmistrza Uniejowa,
Mirosław Madajski – Przewodniczący Rady Miejskiej
w Uniejowie oraz Anna Kurzawa – pracownik MiejskoGminnego Ośrodka Kultury. Prowadzącym wydarzenie
był niezastąpiony w tej roli od lat Robert Palka – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie,
którego wspierał w prezentowaniu konkurencji
Krzysztof Bielawski – II Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Uniejowie.
Zanim rozpoczęły się zmagania sołeckie Gminny
Turniej Wsi otworzyli jego gospodarze – Krystyna Maj
– Sołtys Wilamowa i Zbigniew Kos – Sołtys Lekaszyna.
Pierwszą konkurencją, w której wystartowały
poszczególne drużyny, była tzw. „Turystyczna prezentacja sołectwa”, prezentująca ich zdolności wokalne,

aktorskie i niebywałą pomysłowość, aby w ciekawy
wizualnie sposób zaprezentować swoją miejscowość
i zachęcić turystę do jej odwiedzenia.
Pozostałe rywalizacje wymagały sprawności i refleksu, gdyż były mierzone na czas, oraz dobrego oka,
aby trafić do celu i zdobyć jak najwięcej punktów, jak:
„worek siana”, „dopuszczalna ładowność”, „złote jabłko”,
„siła sołectwa”, „podkowa na szczęście”, „bulle”, „letnie
opony”, „kto najlepiej wymiata”, czyli łącznie wszystkich
konkurencji było 9.
Po zaciętej rywalizacji, oczywiście fair play – na wesoło, po zliczeniu punktów przez komisję, okazało się,
że zwycięzcami została reprezentacja sołectwa Wola
Przedmiejska (15 pkt.), drugie miejsce zajęła drużyna
z Pęgowa (11 pkt.), a trzecie… aż 5 drużyn: Czekaj,
Felicjanów, Kuczki, Wielenin oraz Wilamów (9 pkt.).
Wszystkie drużyny, które znalazły się na podium,
otrzymały nagrody finansowe oraz złote, srebrne i brązowe miotły, natomiast pozostałym zespołom biorącym
udział w zabawie wręczono wyróżnienia. Każdego
uczestnika obdarowano biletem wstępu do kompleksu
basenowego „Termy Uniejów”.
Turniej uświetnili swoimi występami dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Wilamowie, które śpiewały pomiędzy
konkurencjami, oraz „Kapela ze Wsi Wilamów”.
Na zakończenie, dla upamiętnienia tak licznego
w drużyny turnieju, wykonana została wspólna
fotografia wszystkich zespołów i dopingujących ich
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mie-szkańców, którzy wytrwale zostali do samego końca.
Ostatnim punktem w programie turnieju
był, jakże zasłużony, posiłek przygotowany
przez: Panie z Sołectwa Wilamów i Lekaszyn,
Koło Gospodyń Wiejskich w Wilamowie,
Sołectwo Wielenin – zeszłoroczni zwycięzcy,
przy wsparciu PGK „Termy Uniejów”.

arch. UM Uniejów

Opał na ogrzanie strażnicy w dniu turnieju
zasponsorowała Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Uniejowie.
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim
uczestniczącym w turnieju drużynom!

Przypomnijmy, iż Organizatorami Turnieju Wsi w Wilamowie byli: Burmistrz Miasta Uniejów, Radni Rady
Miejskiej w Uniejowie, Rada Sołecka wsi Wilamów, Rada Sołecka wsi Lekaszyn, OSP Wilamów, SP Wilamów, PKG
„Termy Uniejów”, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.

Agnieszka Owczarek

Rozmowy przy kawie - o kuchni
uniejowskiej i nie tylko
Wraz z rozpoczęciem Nowego Roku ruszyliśmy z cyklem artykułów pt. „Rozmowy przy kawie”,
dla którego inspiracją jest cechująca się dużą różnorodnością kuchnia uniejowska.

Będziemy zasiadali do stołu z szefami kuchni
oraz restauratorami. Będziecie mieli Państwo okazję
poczytać o kulturze jedzenia, najnowszych trendach,
produktach, a przede wszystkim o kulinarnej stronie
naszego miasta. Postaramy się również wydobyć
cechę, która wyróżnia dane miejsce na tle innych lokali
w Uniejowie i decyduje o jego wyjątkowości.
Dlaczego właśnie „Rozmowy przy kawie”? Kawa to
jeden z najbardziej towarzyskich napojów, w tajemniczy
sposób otwiera przestrzeń rozmowy. Ciepło naparu,
przyjemny aromat i bogactwo smaku wywiera na nas
pozytywny wpływ i pomaga w przełamywaniu barier.
Nic więc dziwnego, że napój, który smakuje najlepiej

właśnie w towarzystwie, w połączeniu z kameralną
atmosferą, to doskonała okoliczność, aby porozmawiać
z pasjonatami świata gastronomii, wsłuchać się w niecodzienne historie i stworzyć niepowtarzalną opowieść
o kulinarnej stronie termalnego miasta.
Rozmowy będą ukazywały się mniej więcej dwa
razy w miesiącu na stronie internetowej Urzędu
Miasta www.uniejow.pl. Jako pierwsza o zastosowaniu
lawendy w kuchni i autorskich daniach opowiedziała
Urszula Czyżak – szef kuchni w Hotelu Lawendowe
Termy.
Zachęcamy do przeglądania strony i życzymy przyjemnego czytania.
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Triumfatorzy z rocznika 2010 - pierwszej odsłony V Turnieju Termy CUP 2020 o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów

Mirosław Madajski

Słoneczna jesień Uniejowskiej Akademii
Ebiego Smolarka
Grą w kręgle i ulubioną pizzą, czyli spotkaniem w klubie Nautilus, zakończyli piłkarską jesień młodzi
piłkarze Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka. Pod szyldem „Termy Uniejów” Akademia
zgłosiła do udziału w jesiennych rozgrywkach ligowych ŁZPN 4 reprezentacje. Dla tak małej uniejowskiej
społeczności to duży sukces i ogromna radość, ponieważ drużyny obejmują już zawodników ze
wszystkich roczników szkoły podstawowej.
W międzyczasie zawodnicy z powodzeniem brali
udział w turniejach: Tymbark – Z Podwórka na Stadion,
Połączeni Pasją, Integracyjnym Festiwalu Piłkarskim,
a także turnieje halowe mikołajkowe w Uniejowie
i w Łęczycy, a co niektórzy zawodnicy sprawdzili swoje
siły również w konfrontacji z … rodzicami. Perełką
„jesieni” były powołanie Antka Stępnia do Reprezentacji
Województwa Łódzkiego oraz konsultacje szkoleniowe
wyróżniających się zawodników z reprezentacji
z rocznika 2005/2006 w AP MKS Polonia Warszawa.
Piłkarskich emocji było jesienią więc dużo, a i sukcesów
sportowych oraz organizacyjnych całkiem sporo.

najstarsza reprezentacja na półmetku zajmuje wysokie,
trzecie miejsce. Zawodnicy swoim sympatykom dostarczyli dużo radości. Kibice, którzy towarzyszyli
drużynie, już zacierają ręce przed rundą rewanżową,
tym bardziej, że planowane jest połączenie dwóch grup,
więc i pojedynków będzie zdecydowanie więcej.

Obecnie zajęcia przygotowujące do rundy wiosennej realizowane są najczęściej w hali sportowej
w Uniejowie. W bieżącym numerze „Uniejowskich
Stron” skupimy się jednak na rozgrywkach ligowych
w ramach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej:
- Roczniki 2005/ 2006 (klasy 7 i 8), najstarsi zawodnicy Akademii, pod wodzą trenera Tomasza Bartosika,
grali jako Trampkarze w „C1 Grupa 2”. Przeciwnikami
byli m.in.: ŁKS Łódź, Boruta Zgierz, Malina Piątek, Sokół
Aleksandrów II. Wśród tak wytrawnych ekip nasza

Reprezentacja z rocznika 2010 z pucharem oraz ze złotymi medalami
zdobytymi podczas turnieju
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- Drużyna z roczników 2007/2008 (klasy 5 i 6)
zagrała w „D1 Młodzik Grupa 4”. Wśród przeciwników
znaleźli się m.in.: Bzura Ozorków, PSV Łódź, ŁKS
Łódź, Włókniarz Zgierz oraz Sokół Aleksandrów.
Reprezentacją 2007/2008 od września opiekuje się
trener Piotr Kozłowski. Drużyna zaczęła rozgrywki
dość bojaźliwie, natomiast z meczu na mecz grała
coraz lepiej, a do drużyny dochodzili coraz to nowi
zawodnicy. Wystarczyło to do zajęcia 7 miejsca na
półmetku rozgrywek – czyli mniej więcej w środku
stawki. To bardzo dobry wynik i dobry prognostyk
przed wiosenna rundą rewanżową.
- Reprezentacja z roczników 2009/2010 (klasy 3
i 4) to wyjątkowa ekipa. Swoje pojedynki rozgrywała
w E1 Orlik grupa 8. Na początku przez wielu
niedowiarków skazywana na „pożarcie”, ponieważ
skład znacznie uszczuplił się o zawodników z Dąbia. O
dziwo reprezentacja, pod opieką trenera Przemysława
Nowaka, uzupełniona zawodnikami z rocznika 2010
radzi sobie doskonale, a kibice na jesień wielokrotnie
przecierali oczy ze zdumienia i skrupulatnie liczyli
strzelone przez naszych piłkarzy bramki. Drugie
miejsce na półmetku za Górnikiem Łęczyca to ogromny
sukces. Brawo!
- Reprezentacja 2011/2012 (klasy 1 i 2) to zupełnie niedoświadczona, lecz pełna zapału drużyna.

Pod wodzą trenera Piotra Masiery, krok po kroku,
przygotowuje się do ligowej konfrontacji. Drużyna
ŻAK’ów na jesień grała turniejowo. Głównie z rywalami
z Pęczniewa, Świnic Warckich i Zygier. Efekt może nie
był jeszcze imponujący, ale wiara w zawodników jest
ogromna i z pewnością jeszcze nie raz nasi najmłodsi
wojownicy dadzą i sobie, i kibicom wiele powodów do
radości.
Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka
prowadzona jest przez Uniejowskie Stowarzyszenie
Aktywni we współpracy z Uniejów Uzdrowisko Termalne
oraz PGK Termy Uniejów Sp. z o.o. Działania piłkarzy
systematycznie wspierane są przez: K-Flex Polska,
PHU Baras, Sklep Sportowy Olimpiko, Instytut Zdrowia
Człowieka Uzdrowisko Uniejów Park, Mar-Tools,
Mleczwart, a także przez miejscowy klub sportowy
MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko oraz klub Nautilus.
Działalność Stowarzyszenia i Akademii wspierana jest
także przez patrona Euzebiusza Smolarka, najlepszą
piłkarkę Polski - Ewę Pajor, a także przez dużą rzeszę
rodziców. Koordynatorem Akademii jest Piotr Kozłowski,
za formę bramkarzy dba Piotr Woźniak, który też „ma
oko” na jej medyczną stronę.
Z całego serca wszystkim dziękujemy.

Agnieszka Owczarek

Pasterstwo to jego pasja
i sposób na życie
Widok wypasających się owiec, niczym na górskich halach, to już codzienność w Uniejowie. Od blisko
roku w Zagrodzie Młynarskiej gości 20 wełniastych przeżuwaczy, a ich opiekun Przemysław Rajski,
zwany potocznie Bacą, zamierza jeszcze powiększyć stado.
Wypasanie owiec kojarzy się przede wszystkim
z górami. Co robi pasterz, w dodatku nie góral, w sercu
Polski?
Przemysław Rajski: Przez kilka lat mieszkałem na
Podkarpaciu i zawsze lubiłem widok wypasających
się na halach owiec. Gdy wróciłem w rodzinne strony,
to wspomnienie gdzieś mi towarzyszyło i często
powracało w myślach. Któregoś dnia po prostu

postanowiłem pójść za ciosem i zająć się hodowlą,
tym bardziej, że Zagroda Młynarska, jak również jej
otoczenie, stanowią doskonałe miejsce do wypasu.
Dlaczego?
Przemysław Rajski: Zagroda jest miejscem, w którym
można poczuć się jak „u babci”, poczuć smak swojskiego
chleba, posłuchać odgłosów natury. Do tego, zewsząd
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otoczone jest łąkami. Właśnie taka lokalizacja jest
idealna dla owiec.
Czy Twoim zdaniem obecność owiec podniosła
atrakcyjność turystyczną Zagrody?
Przemysław Rajski: Obecność zwierząt zapewne jest
wartością dodaną. Zwłaszcza dzieci lubią przebywać
z owieczkami i głaskać je. Ludzie, którzy przejeżdżają,
zatrzymują się, robią zdjęcia, kręcą filmiki i pytają,
skąd tu te owce, skoro nie ma gór. Wtedy ja tłumaczę,
że to nasze uniejowskie ekologiczne i czworonożne
kosiarki. Z oczywistych względów owce są bardziej
„eko”, ale dodatkowo wpływają na różnorodność flory,
bo wyjadają samosiewy, pozwalając rosnąć innym
roślinom.
A czy pasterstwo nie odchodzi już do lamusa?
Przemysław Rajski: Niestety tak. W latach 80.
w Polsce hodowano blisko 5 mln owiec, dla porównania w roku 2018 pogłowie liczyło zaledwie 260
tys. Wprawdzie aktualnie mamy trend powrotu do
źródeł, do natury i wiele osób walczy także o odrodzenie pasterskich tradycji, ale nie jest to łatwe.
Powiedziałbym, że na placu boju zostali już tylko
najwytrwalsi i prawdziwi pasjonaci.
Na czym polega trudność?
Przemysław Rajski: Wiele czynników o tym decyduje. Po pierwsze, posiadanie zwierząt to obowiązek
i odpowiedzialność. Wie o tym każdy hodowca.
Lubiany przez turystów malowniczy i urzekający widok
pasących się owiec w rzeczywistości okupiony jest
dużym wysiłkiem tego, kto od wiosny do jesieni wędruje
ze zwierzętami, a zimą dba o ich bezpieczeństwo. Poza
tym, nie jest to dochodowe zajęcie, a przynajmniej nie
na tyle, by zapewniło spokojne życie. A wiadomo, że
ludzie nie chcą zajmować się czymś, co nie przynosi
zysków. Cena wełny jest niska, skóry też nie cieszą się
takim powodzeniem, jak kiedyś. Obecnie największy

zysk jest ze sprzedaży jagniąt oraz produkcji owczych
serów. Jednym słowem - lekko nie jest. Wszystkim
wydaje się, że na owce dostajemy mnóstwo pieniędzy
z różnych programów typu „owca plus”, ale nie jest to
prawdą, wręcz przeciwnie – fundusze są nam obcinane.
Jest takie powiedzenie „kto ma owce, ten ma co chce”,
w praktyce kto ma owce ten lekko nie ma.

Ale każdy pasjonat dobrego jedzenia lubi wsunąć
kawałek baraninki.
Przemysław Rajski: Spożycie baraniny na statystycznego Polaka wynosi zaledwie 20 dag rocznie.
Dla porównania, przeciętny Kowalski zjada rocznie
blisko 46 kg wieprzowiny i 26 kg drobiu. Tymczasem
baranina i jagnięcina (czyli mięso pozyskiwane z jagniąt
do 6 miesiąca życia) to najzdrowsze mięso w Polsce –
niska zawartość kwasów tłuszczowych obniża poziom
złego cholesterolu, do tego baranina spowalnia procesy
starzenia i powstrzymuje namnażanie się komórek
nowotworowych. Nie mówiąc o walorach smakowych.
Twoje stado liczy obecnie 20 owiec. Jakie są dalsze
plany?
Przemysław Rajski: Na chwilę obecną staram się
o wyrobienie licencji dla owiec. Liczę na to, że uda
mi się powiększyć stado. Prawdę mówiąc nie wiem
jeszcze, czy chciałbym zająć się produkcją mięsa, ale
na pewno produktami mlecznymi, takimi jak sery. Do
tego trzeba by zbudować odpowiednie pomieszczenie,
ale chęci i determinacji póki co mi nie brakuje.
Byłoby mi niezmiernie miło mieć swój niewielki wkład
w produkty regionalne Uniejowa.
Tego życzymy…
			

Dziękuję za rozmowę

			

Agnieszka Owczarek
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Ryszard Troczyński

Psycholog z wielkim sercem
i artystyczną duszą

fot. R. Troczyński

Małgorzata Charuba poza bieżącym wykonywaniem
zadań psychologa, w bezpośrednim kontakcie z dziećmi i młodzieżą, ich rodzicami oraz nauczycielami,
angażuje się w lokalne, regionalne i ogólnopolskie
działania psychoedukacyjne. Jest naturalnie autorką
i współautorką wielu różnych publikacji dla rodziców
i nauczycieli dotyczących problematyki wychowawczej
oraz pracy na rzecz dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Za pracę na rzecz dziecka, jego rodziny
oraz na rzecz środowiska oświatowego odznaczono
ją Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem
Komisji Edukacji Narodowej. Prawie w tym samym
okresie co ja, została członkiem Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa, a w czerwcu 2003 roku weszła w skład
zarządu tego stowarzyszenia, pełniąc od tamtego
czasu funkcję wiceprezesa. Jej uczestnictwo w pracach
zarządu, w zebraniach jest nieocenione. Potrafi uspokoić
emocje, logicznie i z umiarem poukładać rozmowę. Jest
katalizatorem, nieraz w emocjonalnych dyskusjach nad
problemami TPU. W maju 2003 roku dołączyła do
zespołu redakcyjnego kwartalnika „W Uniejowie”, gdzie
od 17 lat aktywnie uczestniczy w kreowaniu wizerunku

Pani Małgosia (od lewej) z Panią Urszulą Urbaniak na jubileuszu 80-lecia
kwartalnika „W Uniejowie”

fot. R. Troczyński

Małgorzata Charuba to uniejowianka od 30 lat. Jest niezmiernie skromna, na pewno nie celebrytka, a mimo
to znają ją prawie wszyscy mieszkańcy gminy i powiatu. Ukończyła psychologię na Uniwersytecie Łódzkim.
Pracę zawodową podjęła w Poradni Wychowawczo- Zawodowej w Poddębicach (od 1993 r. pod nazwą Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej). Przez 26 lat była dyrektorem tej jednostki. Kto poznał panią Małgosię –
porozmawiał, natychmiast się przekonał, że działa ona na rozmówcę jak dobry lek – na wyciszenie się, na
zrozumienie siebie i wyeliminowanie swoich problemów. Ona swoją dobrocią i optymizmem po prostu zaraża.
Przewodnim motywem jej pracy jest służba, szacunek, przywracanie poczucia własnej wartości i godności.

Pani Małgosia w trakcie pracy fotografa

pisma, które właśnie obchodzi 20-lecie istnienia
i wydało już 80 numerów. I chyba w każdym z tych
numerów jest jej ślad w postaci artykułów i zdjęć.
W mieście i okolicy można ją spotkać z aparatem
fotograficznym. W kręgu jej zainteresowania pozostaje
zamek, park o różnych porach roku, kolegiata, rynek
z jego dekoracją oraz dokumentowanie wszelkich
zmian w infrastrukturze miasta z uwagi na wciąż
pojawiające się zmiany w Uzdrowisku. Uniejów. Jak
twierdzi, to jej miejsce na ziemi. W życiu wyznaje
zasadę, by mimo różnych przeciwności, ciągle w swoim
tempie iść do przodu. Wierzy w to, że dobro darowane
innym pomnaża się, a potem wraca.
Pani Małgosia jest sentymentalna, czuła na
piękno i dobro (to widać w jej publikacjach). Chciałaby
zatrzymać czas, by tak szybko nie mijały ważne chwile.
A że jest to niemożliwe, czas zatrzymuje w kadrach, nie
szczędzi czasu na sprawy, które mają ponadczasowe
znaczenie. Stąd jej zaangażowanie w pracę związaną
z upamiętnianiem zdarzeń, osób, miejsc oraz działania
na rzecz przygotowania publikacji wydawanych przez
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa.
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Marta Pokorska

Zakłady pracy w gminie Uniejów

W 2000 roku w 3. numerze kwartalnika Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
„W Uniejowie” ukazał się pierwszy artykuł z cyklu „Zakłady pracy w gminie Uniejów”.
Na łamach tego pisma ukazało się 11 takich artykułów. Kolejny zamieszczony został
w 1/2004 numerze kwartalnika Urzędu Miasta w Uniejowie „Uniejowskie Strony”.
Za nami więc dokładnie 20 lat prezentowania działalności gospodarczej w naszej
gminie. Tym razem 80. opisywanym zakładem jest…

Hotel Termalny Uniejów
Cała lewobrzeżna część Uniejowa, jeszcze nie tak
dawno, kojarzyła się nam z zamkiem, nie istniejącym
dziś budynkiem kina, niszczejącymi w parku
obiektami hotelowymi, barakiem klubu sportowego
z przylegającym doń dużym parkingiem z tzw.
betonowej trylinki, starymi budynkami stanicy
harcerskiej, a także wielohektarowymi łąkami
wspólnoty pastwiskowej. W zasadzie tylko zamek
gwarantował wówczas kilkuosobowe zatrudnienie.
Dziś na tych terenach są obiekty, które warto
wymienić: Zamek, Dom Pracy Twórczej, Uzdrowisko
Uniejów Park, Park Linowy, Kompleks TermalnoBasenowy, Smak Park, Hotel & SPA Kasztel Uniejów,
Aparthotel „Termy Uniejów”, Zagroda Młynarska,
Medical SPA Hotel „Lawendowe Termy”, Kompleks
boisk piłkarskich. Tylko szacunkowo licząc obiekty
te zatrudniają dziś około 300 osób, nie licząc nowo
otwartego Hotelu Termalnego Uniejów…
Na terenie, na którym obecnie istnieje opisywany
obiekt w przeszłości stał wspomniany wyżej barak
klubu sportowego, później wykorzystany też do
serwowania „pizzy z pieca”. Burmistrz Uniejowa – Pan
Józef Kaczmarek przypomina sobie odległe w czasie
pierwsze analizy na całościowe spojrzenie na to, jak
zagospodarować to miejsce w przyszłości. Przylegało
do nadwarciańskiej plaży, wykorzystywanej przez
mieszkańców. To było miejsce wyjątkowe, bezpośrednio przy rzece, w pobliżu zamku i parku, ale
podlegające różnym restrykcjom zabudowy.

Zrodziła się myśl - skoro jest „pizza”, to może
mogłaby tu powstać restauracja, ale też wskazane
byłoby zbudować obok basen wykorzystujący wody
termalne. Nie było na to środków finansowych, a czas
biegł nieubłaganie, inni „uciekali do przodu”. Gmina
uzależniona była i od zdobycia środków i tego, że
w tamtym czasie można było złożyć tylko jeden wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych.

arch. UM Uniejów

W przedostatnim numerze „US” obszernie zaprezentowaliśmy Kompleks Hotelowo-Restauracyjny
Aparthotel „Termy Uniejów”. Po tak znaczącej inwestycji chcielibyśmy, w podobnej konwencji, przedstawić kolejny ważny, nowo otwarty obiekt. Wpisuje
się on w nie istniejący album pt. „Tak było – tak jest”.

A tu były aż trzy miejsca aż proszące się o nowoczesne zagospodarowanie – tu gdzie barak, parking
i stanica. Wskazane było, aby nowe obiekty zadziałały
razem, współgrały ze sobą. Nie można było złożyć
jednego zintegrowanego projektu. Dlatego też
z trzech różnych programów pozyskano środki na budowę: restauracji (ewenementem było to, że gmina
buduje taki obiekt) – 3,5 mln zł, basenów – 4 mln zł,
kasztelu rycerskiego – ponad 3 mln zł.
Zanim jednak rozpoczęto budowę restauracji analizowano projekt, biorąc pod uwagę, że ma stanąć na
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Konieczne były też uzgodnienia z: Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków w Łodzi, Regionalnym
Zarządem Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi. Długą drogę
odbyto z architektami projektującymi restaurację –
aby na małej działce powstała ciekawa architektura.
Burmistrz zabiegał, aby był to wyjątkowy obiekt (nie
„linie proste”, by w końcu doprowadzić do wyglądu,
jakby był to okręt) i wpisywał się w tło zamku.
I tak w 3/11/2006 numerze „Uniejowskich
Stron” napisano: W dniu 24 października 2006 r. na
parkingu w sąsiedztwie zespołu zamkowo-parkowego
w Uniejowie miało miejsce uroczyste wmurowanie
kamienia węgielnego pod budowę basenów termalnych
w Uniejowie /…/ Równolegle z realizacją I etapu
budowy kompleksu termalno - basenowego w Uniejowie
zrealizowany zostanie również II etap uzupełniający,
obejmujący wybudowanie w bezpośrednim sąsiedztwie
basenów termalnych obiektu gastronomii. Będzie to
budynek o powierzchni 479 m 2, jednokondygnacyjny,
niepodpiwniczony, z tarasami rekreacyjnymi od strony
południowo – wschodniej, tj. od strony rzeki i plaży.
W budynku znajdą się: sala konsumpcyjna na 115 osób
z zapleczem kuchennym, sanitarnym i gospodarczym.
W obiekcie zatrudnienie znajdzie, co najmniej 14 osób.
/…/ Rozpoczęcie realizacji projektu planuje się wiosną
2007 r. a otwarcie obiektu 30 maja 2008 r. razem
z pływalnią otwartą i wioską rycerską. /…/
Kolejna informacja z 2/14/2007 numeru „US”
brzmiała: Od czerwca 2007 r. do czerwca 2008 r.
na lewym brzegu rzeki Warty w Uniejowie, w sąsiedztwie zespołu zamkowo – parkowego, będą znajdowały się jednocześnie trzy duże place budowy,
na których realizowane będą projekty turystyczne
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej: baseny
termalne, gastronomia i siedziba rycerska. Natomiast
wzmianka dotycząca budynku gastronomii była
następująca: W dniu 10 maja 2007 r. podpisana została
przez Gminę Uniejów umowa na roboty budowlane
w ramach projektu z firmą „GRAND” Zakład Usługowo
– Produkcyjno – Handlowy Andrzej Grygiel z Korzennej
pod Nowym Sączem.
Wszystkimi trzema obiektami (w tym restauracją
„Termalną” do 2012 r.) oddanymi do użytku
w 2008 r. zarządzało Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „Termy Uniejów”. W drugim etapie
budowy basenów zaplanowano uruchomienie
gastronomii nad pływalnią. Dwóch restauracji nie
było sensu prowadzić. Wtedy pojawił się pomysł, aby
dotychczasową restaurację sprzedać, a pozyskane

przez Gminę pieniądze zainwestować w rozbudowę
basenów i pozostałe projekty. Nowymi nabywcami
restauracji zostali…
Emilia i Zbigniew Szafarzowie
Zanim jednak to się stało przygodę z biznesem
rodzina Szafarzów zaczęła na początku lat 90tych ubiegłego wieku. Wówczas to nauczycielka
Technikum Ogrodniczego w Opatówku (pani Emilia)
oraz pracownik fabryki „Winiary” w Kaliszu (pan
Zbigniew) postanowili poszukać szansy w otwierającym się na nowości rynku spożywczym. Tak
powstała firma „Mipama” - producent oraz eksporter
ziół, przypraw oraz suszy warzywnych. Po 10 latach
ciężkiej pracy Państwo Szafarzowie zaczęli marzyć
o przytulnym domku w górach. To marzenie skończyło
się zakupem ruiny w Szklarskiej Porębie, która kiedyś
była hotelem „Sasanka”. Długo nie zastanawiając
się zaryzykowali, by odtworzyć w tym miejscu hotel
z prawdziwego zdarzenia. Odrzucając marzenia
o spokojnym wypoczynku w górach zdecydowali się
na prowadzenie hotelu z basenem, SPA oraz szeroką
ofertą konferencyjną.

Państwo Szafarzowie (od lewej): Emilia, Magdalena,
Zbigniew i Michał

Przygodę z Uniejowem pani Emilia wspomina
następująco: - Traf chciał, że pewnego niedzielnego
popołudnia 2012 roku, podczas przypadkowo wypitej
kawie w Restauracji „Termalnej” w Uniejowie, zaświtała
nam myśl, by kupić wtedy wystawioną na sprzedaż
restaurację. I tak po zakupie tego obiektu w 2013
roku rodzina Szafarzów rozpoczęła swoją przygodę
- tym razem z Restauracją „Termalną bistro&cafe”
w Uniejowie.
- Sukces naszej restauracji pozwolił nam zrealizować
kolejne marzenie, czyli budowę Hotelu. Wyjątkowy
widok z okien naszej restauracji był natchnieniem dla
architektów, którzy stworzyli futurystyczny budynek
w kształcie okrętu wyłaniającego się znad brzegu
Warty. Dzięki temu udało nam się stworzyć przestrzeń
nowoczesną, ale również mocno wpisaną w przepiękne
otoczenie Uniejowa – dodaje pani Emilia i jednocześnie

fot. R. Troczyński

trudnym, zalewowym terenie. Zdecydowano, że nie
można w tym przypadku oszczędzać – najpierw było
tzw. palowanie, potem ława fundamentowa, aby nie
było problemów w razie powodzi.
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zachwala położenie obiektu: - Zaledwie jedną minutę
spacerem od kompleksu termalnego w Uniejowie i kilkadziesiąt sekund od Zamku Arcybiskupów, wyłania się
z brzegów rzeki Warty nowoczesny budynek. Dzięki
położeniu i architekturze „Hotel Termalny” to idealne
połączenie sielskiego spokoju małego miasteczka z bogatą ofertą turystyczną.
Najpierw jednak nad istniejącą restauracją trzeba
było zbudować hotel. Remont trwał ponad rok. Przez
ten czas restauracja była nieczynna. Dopiero w lipcu
2019 r. wznowiła swoją działalność. Mimo otwarcia
części restauracyjnej prace na obiekcie hotelowym
trwały jeszcze przez kilka miesięcy, a konkretnie do
końca listopada, bo wtedy „Hotel Termalny” otworzył
swoje podwoje dla gości i tym samym dołączył do
obiektów hotelowych na terenie naszego miasta,
zatrudniając obecnie łącznie 25 osób. Otoczony
pejzażem zabytkowego parku oraz rzeki Warty stał się
dopełnieniem istniejącej już w tym miejscu restauracji.
Manager Hotelu pan Dawid Krakowski poinformował, że w obiekcie znajduje się 20 pokoi, które są
w stanie pomieścić jednorazowo łącznie 42 gości. Jest
też część konferencyjna i strefa Spa. Hotel wychodzi
naprzeciw potrzebom zarówno rodzin z dziećmi, osób
poszukujących ciszy, jak i zorganizowanych grup.
Dodał też, że: - W naszym Hotelu łączymy architekturę,
design, wygodę, dyskrecję i niesamowite doznania
kulinarne w jedną całość otoczoną przepięknym pejzażem
zabytkowego Parku oraz rzeki Warty.
„Hotel Termalny” (tel. +48 63 279 24 30, e-mail:
recepcja@hoteltermalny.pl; kontakt@hoteltermalny.
pl, www.hoteltermalny.pl) to doskonałe miejsce
na organizację spotkań biznesowych. Oferowana
przestrzeń konferencyjna jest doskonałą bazą na
spotkanie, konferencję, sympozjum czy szkolenie.
Nowa i bogato wyposażona sala konferencyjna
zapewnia doskonałe miejsce do pracy w komfortowym i przytulnym otoczeniu w atmosferze spokoju,
intymności oraz indywidualnego podejścia do
każdego uczestnika eventu. - Nasz hotel ze względu na
skalę obiektu zapewni Państwu najwyższą jakość usług.
Jest obiektem kameralnym, w którym nie odbywa się
kilkanaście konferencji w tym samym momencie, a dojście
z pokoju na salę konferencyjną zajmie uczestnikom
maksymalnie kilkadziesiąt sekund – dodaje pan Dawid.
Za prawidłowe funkcjonowanie Hotelu Termalnego
odpowiadają przede wszystkim Manager i Szef Kuchni,
którzy podzielili się następującymi informacjami
o sobie. Pan Dawid Krakowski – Manager Hotelu
powiedział: - Jestem absolwentem Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi. Do branży hotelowej trafiłem przez
zupełny przypadek. Jeden z hoteli był klientem firmy,
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w której wówczas pracowałem. Pewnego dnia zadzwonił
do mnie Dyrektor Hotelu i zaproponował spotkanie
w sprawie pracy. Po tej rozmowie zaproponowano
mi stanowisko kierownika działu sprzedaży. Nie znając specyfiki branży rozpocząłem pracę w ponad
100-pokojowym hotelu w centrum Łodzi. Miałem
szczęście trafić na cudowny zespół ludzi w dziale sprzedaży, którzy pomogli mi wdrożyć się w charakter pracy,
i co ważne, zaakceptowali moje pomysły na funkcjonowanie działu sprzedaży i relację z Klientami.
Po dwóch latach objąłem stanowisko kierownika
sprzedaży w należących do sieci „Louvre Hotels” hotelach
„Campanile” w Łodzi i Lublinie. Dzięki tej pracy poznałem
nowy rynek oraz specyfikę pracy z innym Klientem niż
Klienci łódzkich hoteli. Sieć „Louvre Hotels” dała mi także
możliwość awansu, ponieważ po dwóch latach pracy
w sprzedaży, zostałem Zastępcą Dyrektora łódzkiego
Hotelu „Campanile”. To doświadczenie ukierunkowało
moją dalszą drogę w zawodzie hotelarza. Praca operacyjna przypadła mi bardzo do gustu.
Kolejnym krokiem było objęcie funkcji Dyrektora
Hotelu w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym „Molo”
nad zalewem Sulejowskim. W spółce „Molo”, która
zarządzała tym obiektem, zostałem także po pewnym
czasie członkiem Zarządu. Funkcję Dyrektora Hotelu
„Molo” piastowałem do października 2019 r.
Wtedy to właściciele „Hotelu Termalnego” w Uniejowie
zaproponowali mi objęcie sterów nowo otwieranego
obiektu. To dla mnie nie tylko nowe wyzwanie związane
z wprowadzaniem na rynek nowej marki, ale także
możliwość łączenia zdobytych wcześniej umiejętności
operacyjnych i sprzedażowych. Nasz Hotel nie jest
wielkim obiektem, tym większą wagę przywiązujemy do
wysokiego poziomu obsługi naszych Gości i to na każdym
etapie kontaktu, od zainteresowania naszymi usługami,
poprzez cały proces negocjacji, aż po przygotowanie
i przeprowadzenie pobytu. Bez względu czy mamy
przyjemność gościć osoby prywatne czy firmy.

fot. R. Troczyński

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Z kolei Szef Kuchni pan Sebastian Emche może
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pochwalić się następującym doświadczeniem zawodowym: - Swoją przygodę z gastronomią zacząłem
w 2004 r. we włoskiej restauracji „Puenta”, gdzie
stawiałem pierwsze kroki w zawodzie. Następnie
pracowałem w łódzkiej restauracji „Chłopska Izba”,
poznając tajniki kuchni staropolskiej, którą bardzo
szanuje i którą staram się wykorzystać do tej pory przy
konstrukcji dań. W tej restauracji zostałem w tamtym
czasie jednym z najmłodszych szefów kuchni w woj.
łódzkim. Pod jej szyldem brałem udział w wielu
konkursach kulinarnych, a także miałem możliwość
szlifować swoje umiejętności przy okazji organizacji
naprawdę dużych imprez plenerowych, liczących
niekiedy ponad 2000 uczestników.
W 2011 r. wyjechałem do Anglii, w której spędziłem
8 lat. Praca w wielokulturowym środowisku pozwoliła
mi poznać kuchnie z różnych zakątków świata, z których
czerpię pomysły na dania. Przez te lata podróżowałem
także dużo po Europie, gdzie starałem się poznawać nowe
style i trendy kulinarne, które dziś wzbogacają moje danie
o nowe smaki i struktury. Po kilku latach postanowiłem
wrócić do kraju by tu na miejscu, w rodzinnym Uniejowie,
spróbować swoich sił. Zbieg okoliczności sprawił, że
niedługo później otwierała się część restauracyjna
„Hotelu Termalnego” i właściciele obiektu zaprosili mnie
do współpracy i stworzenia autorskiej karty. Tworząc
menu odnowionej restauracji starałem się używać
naszych lokalnych produktów oraz produktów z naszego
ogródka prowadzonego przez właścicielkę obiektu panią
Emilię. Z wychodowanych tam owoców i warzyw robimy
własne przetwory i pikle. Dodatkowo, stawiając na
niepowtarzalny smak, staramy się sami wędzić np. ryby
i mięsa. Ciągle pracujemy z załogą nad sezonowością
naszego menu, aby spełnić oczekiwania gości hotelowych
i mieszkańców Uniejowa. Celem zespołu, którym kieruje,
jest stworzenie niepowtarzalnej oferty kulinarnej, która
będzie łączyć miejscowe produkty z przepisami z różnych
stron świata.
W naszej restauracji nie zapominamy także o marce
Diet Food z którą współpracujemy, a która specjalizuje
się w tworzeniu produktów dietetycznych naprawdę
wysokiej jakości. Produkty tej firmy także można znaleźć
w naszych daniach, dzięki czemu odpowiadamy na coraz
większe zapotrzebowanie naszych Gości związane ze
zdrowym stylem życia. Ponieważ uważam, że gotowanie
jest sztuką i każdy z nas musi być artystą, by stworzyć
melodię smaków i arcydzieło na talerzu, dlatego staram
się by każda wizyta w naszej restauracji była dla naszych
Gości długo wspominanym wydarzeniem.
„Hotel Termalny Uniejów” został oficjalnie otwarty
15 stycznia 2020 roku. W kameralnym otwarciu,
poprowadzonym przez menagera obiektu – Pana Dawida Krakowskiego, uczestniczyli: właściciele obiektu

- Państwo Szafarzowie, przedstawiciele Samorządu
– Burmistrz Uniejowa, Pan Józef Kaczmarek i Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Radnymi, księża
parafii Uniejów, reprezentanci firm, stowarzyszeń
i mediów.
Pani Emilia Szafarz opowiedziała historię skąd
zrodził się pomysł na kupienie funkcjonującej wtedy
restauracji pod nazwą „Termalna”, wybudowanej
przez gminę Uniejów i zarządzanej przez Spółkę
„Termy Uniejów”: - W pewnym momencie naszego
życia przyjechałyśmy z córką na niedzielny obiad do
zamku i zobaczyłyśmy na restauracji, która istniała
wtedy ogłoszenie, że jest do sprzedania. Wydawało nam
się, że zakup restauracji jest tak szalonym biznesem, że
innego nie można sobie wymarzyć. Całe popołudnie,
wieczór i noc miałyśmy wizje najróżniejsze. Zadzwoniłam
w poniedziałek do Urzędu Miasta i Pan Burmistrz
potwierdził, że restauracja jest oczywiście do sprzedania.
Zapoznaliśmy się z ofertą, przystąpiliśmy do przetargu
i tak się nasze losy potoczyły… W trakcie, z czasem
okazało się, że nie jest to biznes wystarczający, dlatego
postanowiliśmy, że pobudujemy hotel. Cieszymy się
bardzo. Cała nasza rodzina jest zaangażowana w ten
biznes. Robimy to z ogromnym sercem i chwilami wydaje
nam się, że nie pokonamy czegoś, ale to nieprawda,
ponieważ siły mamy dużo. Chcemy tutaj być, być
widoczni i czuć się mieszkańcami Uniejowa.
Podczas otwarcia głos zabrał włodarz Uniejowa,
który opowiedział o pierwszej inwestycji, która
powstała w tym miejscu: - Ta pierwsza inwestycja
gminna spowodowana była tym, że w tym miejscu stała
„Pizza z Pieca”, drewniany, mały baraczek, bezpośrednio
przy plaży. Gminie zależało na tym, aby ten teren
uporządkować, a że nie można było otrzymać środków na
inne działalności, podjęliśmy się takiej nietypowej jak na
gminę, czyli budowy restauracji. Nie jesteśmy powołani
do prowadzenia działalności gospodarczej. Był to wymóg
chwili, bo można było otrzymać dofinansowanie i dobrze
tą działkę zagospodarować. W ten sposób narodził
się pomysł tego pierwszego obiektu, który Państwo
nabyliście, za co serdecznie dziękuję. Gdyby nie firma,
która przyszła aż z gór z Podkarpacia i zgodziła się za
tamtą cenę wybudować tę pierwszą inwestycję, bo
wszyscy tutaj stawiali dużo wyższe warunki, nie powstała
by ona. Cena zakupu przez Państwa inwestycji była
wysoka, ale miejsce za to wyjątkowe, jak w Sopocie przy
molo.
Od uroczystego otwarcia nowego obiektu hotelowogastronomicznego minęło kilka tygodni. Życzymy placówce pełnej obsady Gości i zadowolonych Klientów…
				
			

Marek Jabłoński
Marta Pokorska

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

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

|

87

Restauracja Państwa Szafarzów pod nową nazwą
„Bistro&Cafe” w 2013 roku

Jeden z pokoi hotelowych z widokiem na rzekę Wartę

Otwarcie obiektu 15 stycznia 2020 roku. Od lewej: Zbigniew, Emilia
i Magdalena Szafarzowie oraz Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa

„Hotel Termalny Uniejów”

arch. „Hotel Termalny Uniejów”

„Restauracja Termalna” wybudowana w 2008 roku

Restauracja „Hotelu Termalnego Uniejów”

fot. R. Troczyński

Drewniany barak „Pizza z Pieca”

arch. „Hotel Termalny Uniejów”

Tak jest

arch. „Hotel Termalny Uniejów”

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

Tak było
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Święty Mikołaj w Rożniatowie
On ma prezentów bez liku
i konkurencję w Króliku.
Witold Smętkiewicz
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> Ryszard Troczyński

Co i gdzie to jest ?
W poprzednim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było
zdjęcie Świętego Mikołaja, w którego rolę od kilku lat podczas
Mikołajek w Uniejowie wciela się Pan Stefan Bartosiak.
Otrzymaliśmy kilka odpowiedzi - niestety, w każdej z nich pojawił
się błąd w nazwisku.
Kolejną foto zagadką jest figura przestrzenna z wizerunkiem znanej
Kobiety. Pytanie brzmi: Kogo przedstawia figura i w którym miejscu
się znajduje?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane na
numer tel. 517 138 165, czekamy do 31 marca 2020 r.

Zima w Uniejowie

