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Człowiek Orkiestra – Pan Marian Pięgot  
wspomina działalność samorządową, kulturalną, harcerską 
i sportową gminy Uniejów
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Przy Komendzie Hufca ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie 
(od lewej): dh Marian Pięgot z synem, kapelmistrzem Orkiestry 
Dętej ZHP-OSP Uniejów – Jakubem Pięgotem 

Władze Miasta i Gminy Uniejów I kadencji 1990-1994 

Marta Pokorska

    Człowiek Orkiestra 
– Pan Marian Pięgot 
     wspomina działalność samorządową, kulturalną,    
     harcerską i sportową gminy Uniejów

Zacznijmy od Pani pytania „od czego się zaczęło”, a było 
to bardzo dawno, bo w latach 50-tych poprzedniego 
wieku. Znalazłem się w szkole średniej - Liceum Far-
maceutycznym w Łodzi - gdzie moje zainteresowania 
miały możliwość rozwoju. Oprócz pobieranej nauki 
w szkole, uczestniczyłem w zajęciach piłki siatkowej  
i strzelectwa w Łódzkim Klubie Sportowym „Społem” 
oraz boksu w łódzkim klubie „Gwardia”. W 1956 r., 
w okresie odwilży ustrojowej i reaktywowania ZHP, 
wstąpiłem do drużyny harcerskiej. Była to drużyna 
o niespotykanej specjalności „spadochroniarstwo”, 

na zajęciach której pracowaliśmy nad własną oso-
bowością, ćwicząc takie cechy, jak: punktualność, zdys-
cyplinowanie, dokładność i precyzja wykonywanych 
zadań czy odpowiedzialność za siebie i kolegów.  
W tym czasie również zacząłem uczyć się grać na akor-
deonie pod kierunkiem ojca, który uczył się tej sztuki  
w szkole na emigracji w Holandii. 
Tak więc moje kierunki przyszłej działalności nie wy-
nikały z konieczności ani przymusu, ale były wpisane  
w genie otrzymanym od przodków.  
Po ukończeniu nauki w Liceum Farmaceutycznym 
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Przeprowadzając wywiad z różnymi osobami zawsze wpisujemy funkcję – ewentualnie  dwie 
– danej osoby, w Pana przypadku było to niezwykle trudne. Ciężko jest bowiem jednym słowem 
określić funkcję pana Mariana Pięgota. Okazuje się, że na terenie gminy Uniejów działał Pan  
w różnych dziedzinach życia: nauczyciel śpiewu i muzyki, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury w Uniejowie, Burmistrz Miasta i Gminy Uniejów I kadencji w latach 1990-1994, I kapelmistrz 
Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów; drużynowy, instruktor, a następnie Komendant Hufca ZHP im. Marii 
Konopnickiej w Uniejowie, działacz sportowy - prezes, trener, wychowawca uniejowskich pokoleń 
piłkarskich; założyciel zespołów i kapel, zdobywca licznych nagród i odznaczeń. Panie Marianie, 
nasuwa się jedna myśl – imponujący dorobek życia! Czy coś pominęliśmy? Prosimy o uzupełnienie 
powyższych informacji o sobie – od czego się zaczęło…
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Pan Marian Pięgot z zespołem instrumentalno-wokalnym „Jacusie” 

podjąłem pracę w uniejowskiej aptece. Po rocznej 
pracy doszedłem do przekonania, że nie jest to zawód 
moich marzeń i zdecydowałem się na zmianę zawo-
du. W 1963 r. skończyłem Studium Nauczycielskie  
w Łodzi – kierunek „Śpiew z muzyką” i jako nauczyciel 
muzyki rozpocząłem pracę w Szkole Podstawowej 
w Uniejowie, a po roku przejąłem w szkole zajęcia  
z wychowania fizycznego w klasach V-VIII oraz opiekę 
nad drużyną harcerską. 
W latach 60-tych Uniejów objawiał duże zaległości 
organizacyjne w dziedzinie kultury i kultury fizycznej. 
Nie funkcjonowały zespoły muzyczne i nie działały 
organizacje sportowe. Postanowiłem, na miarę swoich 
możliwości (a były nieduże), zmienić ten stan martwoty 
kulturalnej i sportowej. W 1964 r. zorganizowałem 
szkolny chór 3-głosowy, osiągający w następnych 
latach sukcesy w powiecie poddębickim. W tym samym 
roku, znajdując sprzymierzeńców w kilku mieszkańcach 
Uniejowa, udało się zorganizować Klub Sportowy 
„Start” z dwoma sekcjami: piłki nożnej i piłki siatkowej. 
Klubem kierował zarząd wybrany, w składzie: prezes 
– Stanisław Rybak (zastępca kierownika Zakładu 
Gospodarki Komunalnej), wiceprezes – Walenty Pio-
trowski (kierownik Spółdzielni Wielobranżowej „Dąb”), 
sekretarz – Marian Pięgot (nauczyciel wychowania 
fizycznego), skarbnik – Wincenty Krajewski (kierownik 
restauracji „Mimoza”). 
Po roku działalności klubu z zarządu wycofał się Sta-
nisław Rybak i zostałem wybrany prezesem zarządu, 
a sekretarzem Wojciech Tomczewski – nauczyciel. Po 
dwóch latach pracy,  jako nauczyciel muzyki, udało się 
nauczyć kilkoro uczniów gry na gitarze, akordeonie, 
perkusji i z najlepszych utworzyć zespół instru-
mentalno-wokalny „Jacusie”, który uzyskał olbrzymi 
aplauz w mieście i gminie Uniejów. W zespole tym 
grali: Grzegorz Naszyński – gitara prowadząca, wokal 
(kl. VII), Paweł Antoniak – gitara akordowa (absolwent), 
Grażyna Urbaniak – gitara basowa (kl. VIII), Eugeniusz 
Pietrzak i Bogumił Ścibior – akordeon, perkusja – 
zmiennie (kl. VII).
W 1966 r. po raz pierwszy w historii Uniejowa zgło-
siliśmy do rozgrywek piłkarskich PZPN klasa „C”, 
seniorów, a w 1969 r. drużynę trampkarzy, opartą na 
uczniach klas VII i VIII szkoły podstawowej, których to 
drużyn byłem trenerem i funkcję tę pełniłem do 1995 
r. (z przerwą 1990-1994). W 1976 r. włodarze gminy 
Uniejów, obserwując moją aktywność w działaniach 
kulturalnych i sportowych, zaproponowali, bym zor-
ganizował Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, za-
pewniali, że oddelegowanie mnie do pracy w Urzędzie 
Gminy załatwią sami. Jednak operacja tego zamierzenia 
zakończyła się awanturą i zwolnieniem dyscyplinarnym 
z etatu nauczycielskiego. Dopiero interwencja Kuratora 
Oświaty w Koninie unormowała całe zamieszanie  
i jako dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury zacząłem 

od 1 I 1977 r. kompletować dokumenty tej instytucji  
i przygotowywać do bieżącej działalności. W połowie 
1977 r. zorganizowałem przy GOK-u młodzieżowy zespół 
instrumentalno-wokalny „Atut”, który kilka lat zabawiał 
społeczność miasta i gminy Uniejów swoimi występami. 
W maju 1977 r. ukończyłem edukację na Akademii 
Wychowania Fizycznego w Warszawie, Filia w Białej 
Podlaskiej i otrzymałem dyplom magistra wychowania 
fizycznego. W sierpniu 1977 r. dyrekcja Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Turystycznej „Kontur” 
w Koninie, niezadowolona z pracy sternika Oddziału 
„Zamek” tego przedsiębiorstwa, w porozumieniu z wło-
darzami gminy Uniejów, zaproponowała mi przejście 
do swojego zakładu na stanowisko dyrektora oddziału. 
Po kilku dniach wahania wyraziłem zgodę i objąłem 
nadzór nad działalnością tej placówki, a cel jaki sobie 
postawiłem, to unormowanie działalności gospodarczej  
i podniesienie poziomu usług turystycznych. Aby podo-
łać wymaganiom na nowym stanowisku, rozpocząłem 
studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim - kie-
runek Ekonomia Turystyki, które ukończyłem w 1979 r. 
Przez krótki czas miałem możliwość korzystania w re-
alizacji zamierzeń z wiadomości zdobytych na studiach 
wyższych czy podyplomowych, gdyż z początkiem 1979 r., 
przy opracowywaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa, 
doszło do nieporozumień z dyrekcją przedsiębiorstwa  
w sprawie rozwoju uniejowskiego oddziału. Dyrekcja nie 
była zainteresowana rozwojem, natomiast nam bardzo 
zależało na rozbudowie i zwiększeniu usług turystycz-
nych. Wskutek powyższego zakończyłem współpracę  
z WPGT „Kontur” Konin i odszedłem z Oddziału „Zamek”. 
W listopadzie 1979 r. na Zjeździe Hufca ZHP Uniejów 
złożyła rezygnację z funkcji komendanta hufca dh. pwd. 
Regina Jaworska, nauczycielka Państwowego Zakładu 
Wychowawczego w Czepowie. Zjazd wybrał mnie na 
komendanta hufca w nowej kadencji i rozpoczął się 
28-letni maraton hm. Mariana Pięgota na tej funkcji, 

>

ar
ch

. M
. P

ię
go

t 



4 numer  1 / 77 / 2021|  UNIEJOWSKIE STRONY

a następnie 12 lat skarbnika hufca. Maraton ten 
trwa dalej, lecz na innej funkcji – przewodniczącego 
Hufcowej Komisji Rewizyjnej. Działalność harcerska 
pochłonęła mnie w dużej mierze, gdyż koniecznością 
było przygotowanie bazy dla działalności hufca.
Na początku lat 80-tych, wspólnie ze Stefanem 
Janiakiem – Naczelnikiem Miasta i Gminy Uniejów 
– czyniliśmy starania o zapewnienie pomieszczeń dla 
funkcjonowania harcerstwa. W 1983 r. gmina odkupiła 
od rodziny Zwolińskich, mieszkających w Koninie, 
niezamieszkały, zaniedbały budynek dla potrzeb 
Hufca ZHP i przekazała w użytkowanie. W 1986 r., 
po kilkuletnim remoncie we własnym zakresie (tzw. 
wysiłkiem instruktorów), z pomocą takich zakładów, 
jak: Rejonowy Zakład Budownictwa Wiejskiego, 
Ochotnicza Straż Pożarna, Zakład Gospodarki Ko-
munalnej, Spółdzielnia Transportu Wiejskiego, odda-
liśmy do użytku wyremontowany „Dom Harcerza”, przy 
ul. Kilińskiego 18, z okazji 10-lecia hufca. W 1980 r., w 
ramach nawiązanej współpracy pomiędzy ZHP i OSP, 
zostałem wybrany do Zarządu OSP Uniejów na funkcję 
wiceprezesa oraz do Zarządu Gminnego OSP na funkcję 
skarbnika, którą pełniłem przez 27 lat. Współpraca 
rozpoczęta na początku lat 80-tych owocuje do dnia 
dzisiejszego. 

Wracając do ważnej i trudnej, mającej wpływ na życie 
mieszkańców, funkcji Burmistrza Miasta i Gminy Unie-
jów w latach 1990-1994 – na czym koncentrowała 
się praca włodarza oraz Rady Miasta i Gminy Unie-
jów na początku lat 90-tych? Jak wspomina Pan 
ówczesną współpracę z Radą i stojącym na jej czele 
przewodniczącym – śp. Mieczysławem Urbaniakiem? 
Były to czasy, w których samorządy działały bez 
wsparcia środkami unijnymi przy realizacji inwestycji 
i różnych przedsięwzięć. Czy organizowane były 
wydarzenia kulturalne i sportowe dla mieszkańców?

W 1988 r. zyskałem poparcie społeczeństwa Uniejowa 
i zostałem wybrany do Rady Miasta i Gminy Uniejów. 
Było to dla mnie dużym przeżyciem i zaskoczeniem, gdyż 

przez dwadzieścia kilka lat mojej działalności na rzecz 
rozwoju gminy i dobra społeczeństwa znałem opinię, 
że nauczyciel nie może zgłaszać swojej kandydatury 
na radnego, gdyż przeszkadzałoby to w realizacji 
procesu dydaktycznego. Zostając radnym miałem 
możliwość dokładnego zapoznania się z możliwościami 
finansowymi gminy i planem jej rozwoju gospodarczego. 
Najbardziej poruszyło mnie stwierdzenie naczelnika 
gminy, Stefana Janiaka, na jednej z sesji Rady, że gmina 
nie może budować kolejnych mieszkań w Uniejowie 
ze względu na brak infrastruktury technicznej czy 
zaniedbane media, a więc: brak oczyszczalni ścieków 
i sieci kanalizacyjnej, zaniedbaną sieć wodociągową w 
mieście i brak jej na wioskach, przestarzałą centralę 
telefoniczną i sieć napowietrzną czy linie energetyczne 
i stacje trafo – bardzo awaryjne, powodujące częste 
wyłączenia prądu. W 1990 r., kiedy rząd ogłosił 
pierwsze wybory samorządowe, ponownie zgłosiłem 
chęć działania w Radzie Gminy w nowej kadencji, aby 
mieć wpływ na likwidację zaniedbań, w rozwój gminy, 
poprawę warunków życia mieszkańców. Wybrana Rada 
w połowie 1990 r. powierzyła mi obowiązki Burmistrza 
Miasta i Gminy na lata 1990-1994.
Gmina Uniejów w latach 90-tych, to gmina uboga ze 
względu na niskie dochody (podatki), niskie dotacje 
zewnętrzne władz wojewódzkich, obwarowane 
koniecznością dokonania wkładu własnego w rea-
lizowane zadania. Burmistrz, wybierany spośród 
członków Rady, kierował 5-osobowym zarządem, więc 
przemyślenia i koncepcje burmistrza przechodziły 
podwójną weryfikację: Zarządu Gminy i Rady Gminy. 
Pierwsza ważna decyzja to rozpoczęcie budowy 
oczyszczalni ścieków: zlecenie opracowania projektu, 
szukanie środków na realizację. Innym ważnym 
przedsięwzięciem było nawiązanie współpracy z AGH 
w Krakowie i centralą PGNiG, celem uruchomienia  
w Uniejowie odwiertów termalnych. Były to zamie-
rzenia celne dla gospodarki i rozwoju gminy Uniejów, 
ale ze względu na koszty może mało realne. Jednak 
okazało się, że działania Zarządu i Rady znalazły 
poparcie we władzach centralnych i otrzymaliśmy 
dotację państwową na tę atrakcyjną inwestycję.  
W tym momencie mogliśmy śmiało ujmować w planach 
perspektywicznych Uniejowa oparcie gospodarki 
gminnej na działalności turystycznej. Zamierzenia te 
jednak napotkały trudności. Część społeczeństwa  
i Rady nie popierała tego kierunku działań i tu muszę 
wskazać na osobę przewodniczącego Rady Gminy, 
śp. Mieczysława Urbaniaka, którego rozsądkowe 
rozumowanie oraz spokojne i wyważone rozmowy  
z członkami Rady i społeczeństwem przyczyniły się do 
zmiany poglądów na przyszłość gminy. Innym bardzo 
ważnym problemem do rozwiązania od zaraz była 
gospodarka wodno-kanalizacyjna. Sieć wodociągowa, 
i to „niepełnosprawna”, funkcjonowała w Uniejowie  
i kilkaset metrów w Wilamowie, natomiast brakowało 

Uczniowie kl. 5 A Szkoły Podstawowej w Uniejowie z nauczycielem  
p. Marianem Pięgotem w roku szkolnym 1964/65 
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sieci kanalizacyjnej, co pogarszało warunki higieniczne  
i zdrowotne naszego społeczeństwa i hamowało rozwój 
gminy. Rozwiązanie tego problemu nie było łatwe, gdyż 
wiązało się z dużymi kosztami. Gmina miała skromne 
środki na ten cel. Państwo nie dotowało tego rodzaju 
inwestycji, a scedowało obowiązki inwestora na „spółki 
wodne” powstające w zainteresowanych środowiskach.
W naszej gminie był problem z powoływaniem spółek, 
gdyż rolnicy obawiali się, że będą zastawiać swój majątek 
jako gwarancję działalności spółki. Jako pierwsza pow-
stała spółka w Rożniatowie, gdzie dzięki aktywności 
kilku mieszkańców (m.in. Franciszka Freusa, Danieli 
Kozińskiej) uruchomiono prowizoryczną hydrofornię w 
pomieszczeniu remizy OSP i doprowadzono wodę do 
gospodarstw. Środki finansowe na realizację zadania 
pochodziły z indywidualnych wpłat członków spółki, 
dotacji gminy, fundacji działających na rzecz rolnictwa 
i zaciąganych kredytów. Dużą rolę koordynatora  
i inwestora zastępczego odgrywała gmina, dlatego też 
współpraca z Radą Gminy i wcześniej wspomnianym 
przewodniczącym Mieczysławem Urbaniakiem oraz 
zaangażowanie pracowników gminy przyczyniło się 
do powodzenia naszych zamierzeń. Za przykładem 
Rożniatowa, choć z wielkim oporem, powstały spółki 
w Woli Przedmiejskiej, Spycimierzu i Ostrowsku, które 
wybudowały hydrofornie i doprowadziły bieżącą wodę.
Oprócz realizacji ww. zadań gospodarczych i innych, np. 
naprawa dróg, usługi melioracyjne, doradztwo rolnicze, 
oświata, a w niej problemy z dowozem uczniów, 
czuwaliśmy nad rozwojem kultury i sportu, dziedzin, 
które dostarczały mieszkańcom rozrywki i możliwości 
rozwoju fizycznego. W sporcie funkcjonowały, w 
rozgrywkach związkowych, trzy drużyny piłkarskie 
(trampkarze, juniorzy, seniorzy), drużyna siatkówki 
w latach 1972-74 w rozgrywkach trzeciej ligi oraz 
sekcja zapasów w stylu klasycznym (1970-72). Rola 
trenera w drużynach piłkarskich i siatkówki przypadała 
mnie przez ponad 20 lat, a sekcję zapasów prowadził 
trener z łódzkiego „Startu”, Marian Panfil. Mecze 
piłkarskie rozgrywane były w niedzielne popołudnia, 
a więc w okresie letnim mieszkańcy Uniejowa, jak  
i turyści przebywający w Uniejowie, mogli co tydzień 
kibicować którejś drużynie. W piłkę siatkową mecze 
rozgrywano na sali Liceum Ogólnokształcącego  
w Poddębicach, gdyż nasza była niewymiarowa. Mimo 
skromnych środków w swojej działalności, dbałem 
również o rozwój kultury, a szczególnie o kształcenie 
zainteresowań muzycznych. Pod koniec lat 70-tych nie 
było orkiestry w Uniejowie, uroczystości gminne czy 
inne obsługiwane były przez orkiestry z okolicznych 
miejscowości: Spycimierza, Wilamowa czy Wielenina. 
Kiedy objąłem funkcję komendanta hufca ZHP, 
mając niewielki budżet, można było zaryzykować 
utworzenie orkiestry. Ze swoim zastępcą, którym był 
śp. dh hm. Wiesław Winnicki, przedstawiliśmy swój 
plan Komendzie. Plan został zatwierdzony, zakupiono 

3 nowe instrumenty i 4 używane do remontu.  
W ten sposób zostałem założycielem i kapelmistrzem 
orkiestry ZHP, w której pracuję z powodzeniem  
i zadowoleniem do chwili obecnej. W latach 90-tych 
jako burmistrz starałem się podtrzymać działalność 
istniejących orkiestr czy zespołów śpiewaczych -  
a był to czas bardzo trudny tak dla samorządów, jak  
i społeczeństwa. Uniejów w tym czasie zyskał już miano 
atrakcyjnej miejscowości turystycznej, z nie do końca za-
gospodarowaną plażą nad rzeką, przystanią kajakową, 
miejscami hotelowymi w zamku i pawilonach „Zbyszko” 
i „Jagienka”, umiejscowionymi w zabytkowym parku. 
Postanowiliśmy z przewodniczącym Mieczysławem 
Urbaniakiem przeznaczyć, niewielkie co prawda, 
środki budżetowe na uatrakcyjnienie pobytu na plaży 
mieszkańcom Uniejowa i turystom przebywającym 
w Uniejowie, w każdą niedzielę w okresie czerwiec-
sierpień – na co uzyskaliśmy aprobatę członków Rady. 
Orkiestry dęte, jak i zespoły śpiewacze występowały 
na przygotowanej scenie przy szatniach piłkarskich 
(obecnie restauracja Termalna Bistro&Cafe), w godz. 
15-18, w każdą niedzielę inny zespół. 
Koniec lat 90-tych, do orkiestry zgłasza się dużo dzie-
ci, z synem Jakubem nie możemy sobie poradzić z ich 
kształceniem, po prostu brakuje nam czasu. W or-
kiestrach pojawia się dużo młodzieży, w większości ze 
szkół muzycznych. Postanowiliśmy, że aby wyrównać 
szanse w rywalizacji, musimy zorganizować w Uniejowie 
Szkołę Muzyczną I Stopnia. Ponieważ przeszedłem już 
na emeryturę i miałem więcej czasu wolnego, zacząłem 
deptać ścieżki do różnych instytucji mogących 
nam pomóc w zrealizowaniu zamierzeń. Najwięcej 
wyjazdów było do Ministerstwa Kultury w Warszawie, 
celem złożenia różnych dokumentów i opinii. W 2001 
r. otrzymaliśmy pozwolenie na rozpoczęcie kształcenia 
i nabór uczniów. Podmiotem prowadzącym placówkę 
ustanowiono Starostwo Powiatowe w Poddębicach, 
które wcześniej wyraziło zgodę na dofinansowanie 
działalności pozadydaktycznej. Wielkie ukłony i po-
dziękowania należą się panu Józefowi Kaczmarkowi, 
który pełnił wtedy funkcję wicestarosty. Pomieszczeń 
na zajęcia użyczyła szkole nieodpłatnie gmina Uniejów 
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. I tutaj należą 
się podziękowania panu Eugeniuszowi Synakiewiczowi 
– Burmistrzowi Uniejowa i Radzie Gminy, za życzliwe 
podejście do problemu. W ten sposób przyczyniłem 
się w pewnym stopniu do powstania w Uniejowie 
placówki kulturalnej, do umuzykalniania kolejnych 
pokoleń, a w wielu przypadkach zdobycia atrakcyjnego, 
satysfakcjonującego zawodu, ale przede wszystkim 
podniesienia poziomu artystycznego orkiestry re-
prezentującej Uniejów na scenach krajowych i zagra-
nicznych.
Dla mnie wielkim zadowoleniem był fakt, że moje 
starania, poświęcenie czasu czy częste wyjazdy poza 
Uniejów nie poszły na marne, że społeczeństwo, nie 
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tylko Uniejowa, ale całego powiatu, zyskało blisko 
miejsca zamieszkania placówkę, w której dzieci mogą 
rozwijać swoje zainteresowania i kształcić się mu-
zycznie.
W 2001 r., na bazie orkiestry dętej, utworzyłem wraz 
z nieżyjącymi – Wiesławem Winnickim i Lechem 
Galochem – kapelę podwórkową, w której również grali 
członkowie orkiestry: Jakub Pięgot, Maciej Winnicki, 
Jacek Sroka i Radosław Pruchlat. Kapela do chwili 
obecnej, choć w zmienionym składzie, obsługuje różne 
imprezy, przybliżając lub przypominając słuchaczom 
popularne melodie lub własne kompozycje przez mnie 
skomponowane. 

Pan Marian Pięgot jest znany mieszkańcom gminy 
przede wszystkim jako aktywny, wieloletni działacz  
w dziedzinie kultury – jej upowszechniania, uświet-
niania wydarzeń kulturalnych występami orkiestry 
dętej i kapeli, odkrywania talentów muzycznych oraz 
jako harcerz. Czy zgadza się Pan z tą opinią? 

Po części zgadzam się z Pani opinią, chociaż muszę 
nadmienić, że nie tylko kultura była obiektem mojej 
działalności. Bardzo dużo czasu i energii poświęciłem 
kulturze fizycznej. Sekcję piłki nożnej prowadziłem 
przez prawie 30 lat, nie żądając za to zapłaty, a po-
magali mi w tym m.in.: Tadeusz Pogorzelski, Krystyn 
Bartosik, Andrzej Lichawski. Piłkarze występowali 
w rozgrywkach, od najniższej klasy „C”, poprzez „B”, 
„A”, aż znaleźli się w 1994 r. w IV lidzie rozgrywek 
ogólnopolskich.  
Przyczyniłem się do wykonania boiska piłkarskiego nad 
rzeką Wartą, kiedy to z boiska „łąki”, dzięki współpracy 
Gminy z przedsiębiorstwem „Hydrobudowa”, wykonano 
bez kosztów dla Gminy wyrównane, wypoziomowane 
boisko pełnowymiarowe 110x90 m, na którym było 
można szlifować talenty piłkarskie. 
Moi wychowankowie promowali Uniejów, reprezentując 
województwo łódzkie lub konińskie na zawodach 
ogólnopolskich w piłce nożnej, lekkoatletyce, sportach 
zimowych. W 1965 r. na Zimowej Spartakiadzie Szkół 
Podstawowych drużyna, w składzie: Andrzej Lichawski, 
Marek Piąstka, Bogdan Kosmalski, niespodziewanie dla 
wszystkich zdobyła 12 miejsce w saneczkarstwie. 
Przyczyniłem się również do powiększenia majątku 
gminy, kiedy przy zmianach systemowych w kraju jako 
burmistrz odkupiłem, w ramach prawa pierwokupu, za 
zgodą rozsądnie działającej Rady, od Wojewódzkiego 
Przedsiębiorstwa Gospodarki Turystycznej „Kontur”  
w Koninie – obiekt zamku z parkiem, od Aleksandrow-
skiego Zakładu Przemysłu Pończoszniczego „Sandra” 
– obiekt przy ul. Bogumiła, od Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” w Uniejowie – plac targowicy 
miejskiej. Moje działania nie zawsze przynosiły mi 

splendor i zadowolenie. Przykładem może być roz-
poczęcie budowy oczyszczalni ścieków, gdzie nieznana 
mi grupa przeciwników oskarżyła mnie bezpodstawnie 
o niegospodarność i postawiła, poprzez prokuraturę, 
przed Sądem. Sprawa zakończyła się uniewinnieniem, 
ale stres miał swoje odbicie na stanie mojego zdrowia 
i zmusił do rezygnacji z funkcji burmistrza w kolejnej 
kadencji. 

Jakimi sukcesami muzycznymi w tamtych czasach – 
festiwale, przeglądy, zloty – chciałby się Pan podzielić 
z Czytelnikami?

 W czterdziestoletnim okresie działania muzycznego 
było wiele sukcesów, wiele zwycięstw w przeglądach 
regionalnych, wojewódzkich czy powiatowych. Naj-
większym było dwukrotne zdobycie tytułu Mistrza 
Polski, to znaczy zdobycie I miejsca w Ogólnopolskich  
Konkursach „Parady marszowej” w 2007 i 2011 roku 
w Krynicy Zdroju, ale duża zasługa w tym kapelmistrza 
oraz uzdolnionej i bardzo zdyscyplinowanej grającej 
młodzieży. A teraz ciekawostka. W latach 80-tych, 
w pierwszej fazie działania naszej orkiestry odbywał 
się w Turku Przegląd Orkiestr o tytuł „Najlepszej 
orkiestry województwa konińskiego”. Przegląd był 
punktowany; orkiestry otrzymywały punkty za grę 
w koncercie, za grę w przemarszu oraz za jednolity 
strój. Ponieważ w orkiestrach grało bardzo mało 
młodzieży, postanowiono dodatkowo dopisywać 1 pkt 
za członka niepełnoletniego. Po zgłoszeniu wszystkich 
orkiestr organizatorzy zorientowali się, że orkiestra 
Uniejów wygra konkurs bez grania, gdyż otrzyma 38 
pkt. za udział 38 niepełnoletnich członków orkiestry. 
Regulamin zmieniono natychmiast, a naszej orkiestrze 
przyznano wyróżnienie i nagrodę specjalną. Mam tę 
satysfakcję, że byłem prekursorem wprowadzenia 
młodzieży do orkiestry nie tylko w województwie, ale 
w całym kraju. 

Piłkarze Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Baszta” Uniejów z 
trenerem Marianem Pięgotem w 1978 r. 
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Dorobek Pana nagród i odznaczeń jest również im-
ponujący… Myślę tutaj o otrzymanych odznakach 
honorowych, krzyżach zasługi. Z których jest Pan 
szczególnie dumny? 

W swojej długiej działalności nie zawsze byłem zau-
ważony, nie dorobiłem się majątku, ale dorobiłem się 
złotych odznak w wielu dziedzinach, łącznie ze Złotym 
Krzyżem Zasługi. Jednak najbardziej cenię sobie: „Order 
Uśmiechu” nadany przez dziecięcą kapitułę, „Medal 
Edukacji Narodowej”, czy przyznaną kilka lat temu 
Honorową Odznakę „Zasłużony dla województwa 
łódzkiego”, otrzymaną w gronie zacnych obywateli wo-
jewództwa. 

Pan Marian Pięgot został także odznaczony: Złotym 
Krzyżem Zasługi dla ZHP, Medalem 40-lecia PRL, 
Brązową Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury Fi-
zycznej”, Odznaką „Zasłużony Działacz Kultury”, 
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Zło-
tym Znakiem Związku OSP, Złotą Odznaką LZS, Od-
znaką Honorową „Za Zasługi w Rozwoju Chorągwi 
Konińskiej ZHP”, Złotą Odznaką OZPN, Złotą Od-
znaką „Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP” oraz 
Złotą Honorową Odznaką „Zasłużony dla Miasta  
i Gminy Uniejów”. 

Która z pełnionych działalności była i jest Panu obec-
nie szczególnie bliska – taka, z której czerpie Pan 
energię i ogromną satysfakcję oraz pobudza do dalszej 
aktywności?

 Praca z dziećmi była i jest celem nadrzędnym w moich 
działaniach. Ich rozwój fizyczny, intelektualny i rozwój 
zainteresowań przyświecał realizacji postawionych 
mi zadań. Sukcesy i osiągnięcia wychowanków były 
najcenniejszą zapłatą za czas i trud włożony w moje 
działania. 

I na koniec – pod okiem dh. Mariana Pięgota swoje 
pierwsze umiejętności muzyczne rozwijała młodzież. 
Spośród nich kilkoro, już teraz jako osoby dorosłe, 
pełni obecnie zaszczytne funkcje, m.in.: dowódcy-
kapelmistrza Orkiestry Wojskowej w Toruniu, 
dowódcy-kapelmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej 
Wojsk Lądowych we Wrocławiu – mjr Krzysztof 
Żeleśkiewicz, tubisty Orkiestry Reprezentacyjnej 
Policji w Warszawie – Tomasz Łuczak, asystenta-
koncertmistrza Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska 
Polskiego im. gen. Józefa Wybickiego w Warszawie 
– Mariusz Błaszczyk, kierownika Katedry Organów, 
Muzyki Kościelnej, Klawesynu i Muzyki Dawnej 
Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bace-
wiczów w Łodzi oraz wykładowcy w Katedrze Orga-

nów Akademii Muzycznej w Krakowie – dr hab. 
Krzysztof Urbaniak. Jak widać, wiedza i doświadczenie 
druha Mariana zaowocowały ujawnieniem się wielu 
talentów muzycznych…

Jak wcześniej już powiedziałem, największą satys-
fakcję w aktywności działacza czy nauczyciela spra-
wiają sukcesy podopiecznych, nie tylko w okresie bez-
pośredniej współpracy, ale również w życiu dorosłym  
i często w innych dziedzinach niż rozpoczynali.
W moim przypadku tych talentów było dużo i nie spo-
sób ich wymienić wszystkich w krótkim wywiadzie, ale 
w kilku przypadkach chciałbym starszym mieszkań-
com przypomnieć, a młodszym przybliżyć ich postaci, 
oprócz tych, które Pani już wymieniła.

Piłka nożna: Marek Gajdecki – grał w drużynie junio-
rów ŁKS Łódź – działacz sportowy w Poddębicach, 
Jan Własny – grał w szerokiej kadrze ekstraklasy 
Widzewa – mieszkaniec Uniejowa, Zbigniew Cebulski 
– pracownik naukowy Uniwersytetu Łódzkiego 
w Łodzi, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, 
Szymon Bugajak – nauczyciel w-fu w Szkole Pod-
stawowej w Uniejowie, Włodzimierz Kwiatosiński 
– pracownik Szkoły Podstawowej w Uniejowie. 
Lekkoatletyka: Lech Kieszkowski – 7. miejsce  
w Ogólnopolskiej Spartakiadzie - skok wzwyż, Marek 
Pokorski – 1. miejsce w Mistrzostwach Juniorów 
Woj. Łódzkiego - trójskok. Muzyka: Konrad Borycki 
– szef Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lotniczych  
w Poznaniu – emeryt, Błażej Urbaniak – szef Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych we Wrocławiu, 
Tomasz Andrysiewicz – Orkiestra Garnizonu Warszawa, 
Mirosław Madajski – muzykoterapeuta w PŚDS  
w Czepowie, przewodniczący Rady Miejskiej w Unie-
jowie; Andrzej Błaszczyk – absolwent Akademii 
Muzycznej w Warszawie, Adrian Sobczyński – 
absolwent Szkoły Muzycznej II Stopnia w Łodzi, Maksy-
milian Mielczarek – muzykolog, wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej w Górze Św. Małgorzaty
Najcenniejszym moim dorobkiem jest doczekanie 
następcy spośród wychowanków. W wychowaniu 
fizycznym i sporcie zastępuje mnie godnie Szymon 
Bugajak, w muzyce natomiast batutę przejął w 1991 r. 
Jakub Pięgot, prywatnie syn, który jako I kapelmistrz 
prowadzi ją 30 lat, a jej poziom aspiruje do czołówki 
orkiestr w skali kraju. Marzeniem moim było i jest 
nadal, by talenty pojawiające się w Uniejowie w jak 
największej liczbie, po ukończeniu edukacji, wracały 
„na stare śmieci” i przekazywały swoje umiejętności  
i wiadomości młodym pokoleniom.

    Dziękuję za rozmowę
    Marta Pokorska 
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Od Redakcji

Magdalena Andrysiewicz, Elżbieta Bartnik, Karolina Bednarek, Anna Bugajak, Beata Czerwińska, Teresa Gadzinowska, Alicja Gapsa, Andżelika Górecka, Wioletta 
Gralka, Jędrzej Kałużny, Agnieszka Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Magdalena Kaczmarek, Małgorzata Kaźmierczak, Ewelina Kołata, Beata Kos, Henryk Kuglarz, Jolanta 
Kwaśniewska, Daniela Kwiatosińska, Katarzyna Kwiatosińska, Michał Łuczak, Andrzej Machowski, Beata Maciejewska, Mirosław Madajski, Barbara Nowak, Maja 
Ostrowska-Gralka, Katarzyna Pajor, Jolanta Pietrzak, Lilianna Polipowska, Katarzyna Pruchlat, Sylwia Szymańska, Ewa Urbaniak, Urszula Urbaniak, Halina Wielogórka, 
Mirosława Wiśniewska, Monika Woźniak, Joanna Wójcik, Tomasz Wójcik, Sylwia Wrąbel, Izabela Wróbel, M-GOK w Uniejowie, Sztab 3122 WOŚP, Uczestnicy zajęć w 
PŚDS w Czepowie, Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka, Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”. 

 /63/ 28 89 787Redakcja:
Maciej Bartosiak, Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy (skład i opracowanie graficzne), Agnieszka Owczarek, Marta Pokorska, Ryszard 
Troczyński.

Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.

Pierwsze w 2021 roku wydanie Uniejowskich Stron” dostarczy Państwu wiele informacji na temat ogłoszonych  
i rozstrzygniętych przetargów, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzbogacenie oferty tury-
stycznej Uniejowa. Spośród nich rozstrzygnięto m.in. przetargi i podpisano umowy na: „Opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Uniejów” (drugi przetarg dot. 
ulic jest na etapie weryfikacji ofert), wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Spycimierski gród atrakcją 
turystyki kulturowej i ludowej uzdrowiska Uniejów”, realizację zadania pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz 
zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie – etap III Plac Bogumiła”, czy też na prace budowlane  
w ramach zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów – 
zadanie 4. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku”.

Ogłoszonych zostało kilka przetargów dotyczących: wykonania robót budowlanych dla zadania pn. „Intensyfikacja 
gospodarki turystycznej w Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej”, 
„Kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w miejscowości Felicjanów, Czepów, Zaborów” 
– drugi przetarg obejmuje termomodernizację strażnic w Orzeszkowie, Skotnikach, Woli Przedmiejskiej. 

Kolejne ogłoszone przetargi mają na celu wyłonienie wykonawców „Budowy parku tematycznego Farma Alka 
z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie kompleksu Termy Uniejów”, opracowania dokumentacji 
i wykonania na jej podstawie robót budowlanych związanych z budową pasywnego budynku Urzędu Miasta  
w Uniejowie wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonania robót dla zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w aglomeracji Uniejów – zadanie 6. Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Uniejowie”. 

Rozpoczęła się realizacja projektu: „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu łódzkiego poprzez 
działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez gminę Uniejów – etap drugi”.

Pozostałe ważne informacje o realizowanych działaniach, wsparciu, dofinansowaniach i wydarzeniach, zaczer-
pnięcie Państwo ze sprawozdania „Z prac Samorządu” sporządzonego przez Burmistrza Miasta Uniejów. 

Oprócz artykułów opisujących inwestycje zaplanowane do realizacji w ramach przetargów, przeczytacie Państwo 
o wznowieniu treningów sportowców, zajęciach prowadzonych online w bibliotece i ośrodku kultury, a także o za-
jęciach i akcjach prowadzonych dla uczniów w szkołach. 

Tradycyjnie, jak w każdym numerze, prezentujemy wywiad: tym razem z uniejowskim działaczem-społecznikiem 
na polu działalności: samorządowej, kulturalnej, harcerskiej i sportowej, jednym słowem z Człowiekiem Orkiestrą – 
Panem Marianem Pięgotem. 

W stałych rubrykach: „Zakłady pracy w gminie Uniejów” przedstawiamy działalność „Na Gotowo” mobilnego 
kucharza diety pudełkowej – Damiana Jaśkiewicza; w cyklu „Zakręcony/a” opisujemy uniejowiankę Panią Annę Gogol. 

W niniejszym numerze rozpoczęliśmy nowy cykl artykułów zatytułowanych „Poznajmy się. Cykl traktujący  
o miejscowościach i wsiach powiązanych z Uniejowem” prowadzony przez historyka Jędrzeja Kałużnego. A jeżeli 
już jesteśmy przy temacie historii, to koniecznie przeczytajcie, Drodzy Czytelnicy, o historii Ostrowska w artykule 
pt.„Jubileusz 800-lecia coraz bliżej”. 

        Przyjemnej lektury życzy Redakcja 
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29.  Podpisaliśmy umowę na rozbudowę hydroforni w Ostrowsku –  
  Agnieszka Owczarek 
29.  Otwarto drugi przetarg na przebudowę oczyszczalni – 
  Agnieszka Owczarek 
30.  Przetarg na tężnię solankową opublikowany – 
  Agnieszka Owczarek 
31.  Przebudowa ul. Awaryjnej zakończona – Maciej Bartosiak
31.  Opieka nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Uniejów –  
  Maciej Bartosiak
32.  Poznaliśmy wstępny projekt dla nowego przedszkola 
  w Uniejowie – Agnieszka Owczarek 
33.  Remont kościoła w Wieleninie zaplanowany – 
  Agnieszka Owczarek
34.  Już niebawem ukaże się monografia pt. „Uniejów i region  
  spycimiersko-uniejowski poprzez wieki” – Urszula Urbaniak 
34.  Nabór wniosków na usuwanie azbestu – Michał Łuczak
35.  Altany z targowiska zostaną przeniesione – Agnieszka Owczarek
36.  Wystartował projekt „Język wobec starości – szacunek 
  w praktyce” – Andrzej Machowski
41.  29. Finał WOŚP – Sztab 3122 WOŚP
42.  Jubileusz 800-lecia coraz bliżej! – Henryk Kuglarz

44.  Gminne wiadomości szkolne

Miejskie Przedszkole w Uniejowie – Ewa Urbaniak, Wioletta Gralka, 
Monika Woźniak, Karolina Bednarek, Małgorzata Kaźmierczak
Szkoła Podstawowa w Uniejowie – Joanna Wójcik, Elżbieta Bartnik, 
Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Pruchlat, Halina Wielogórka, 

Mirosława Wiśniewska, Teresa Gadzinowska, Anna Bugajak, 
Ewelina Kołata
Szkoła Podstawowa w Wieleninie – Jolanta Kwaśniewska, 
Daniela Kwiatosińska, Magdalena Andrysiewicz, Beata 
Maciejewska, Alicja Gapsa, Barbara Nowak, Beata Czerwińska 
Szkoła Podstawowa w Wilamowie – Andżelika Górecka, Sylwia 
Wrąbel, Beata Kos, Katarzyna Pajor, Izabela Wróbel

58.  O nowych formach współpracy miast partnerskich –   
  Uniejowa i Turku – Tomasz Wójcik
59.  Spycimierska tradycja – podsumowanie IV Seminarium –  
  Agnieszka Owczarek
60.  Koncert Uniejowskiej Grupy Integracyjnej – Agnieszka   
  Owczarek, Mirosław Madajski
62.  Konkurs „Zimowe obrazki” – znamy zwycięzców –   
  Agnieszka Owczarek
63.  Wilamów na zjeździe KGW – Lilianna Polipowska
64.  Ferie online w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej 
  w Uniejowie – Magdalena Kaczmarek, Sylwia Szymańska
64.  Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka – 
  Magdalena Kaczmarek, Sylwia Szymańska
65.  Ferie on-line z Ośrodkiem Kultury w Uniejowie – 
  M-GOK w Uniejowie
65.  Randka w ciemno z książką – Sylwia Szymańska,   
  Magdalena Kaczmarek
66.  Wystawa dzieł młodej i uzdolnionej malarki – Julity   
  Polipowskiej – Sylwia Szymańska, Magdalena Kaczmarek
66.  W Czepowie dokarmiamy zwierzęta – Uczestnicy zajęć 
  w PŚDS w Czepowie wraz z opiekunkami – Katarzyną   
  Kwiatosińską i Jolantą Pietrzak
67.  Karnawał 2021 w Wilamowie – Maciej Bartosiak
68.  Mażoretki Driady Uniejów z nagrodami – Maciej Bartosiak
69.  Certyfikowana Sala Doświadczania Świata w czepowskiej  
  placówce – Mirosław Madajski
70.  Zima czasem przygotowań do nowego sezonu - 
  Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”, Uniejowska   
  Akademia Futbolu Ebiego Smolarka
72.  Wznowione treningi kadry karate – Maja Ostrowska-Gralka
73.  Motor Lublin na zgrupowaniu w Uniejowie – 
  Maciej Bartosiak
74. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka przepustką 
  do dorosłej piłki – Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”, 
  Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka
75.  Dramatyczny pożar w Brzozówce – Agnieszka Owczarek
76. OSP Wielenin bliżej włączenia do KSRG - Maciej Bartosiak
76. Demograficzne podsumowanie roku 2020 – 
  Agnieszka Owczarek
77.  „Niedaleko pada jabłko od jabłoni” – Ryszard Troczyński
78  Poznajmy się. Cykl traktujący o miejscowościach i wsiach 
  powiązanych z Uniejowem – Jędrzej Kałużny
82.  Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński

Wizualizacja pomieszczeń Spycimierskiego Grodu Wizualizacja pomieszczeń Farmy Alka
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[ styczeń – luty 2021 ]
Z prac Samorządu Józef Kaczmarek

 Inwestycje/dofinansowania gminnych projektów 
 /podpisane umowy 

Początek 2021 r. to okres, w którym ogłoszonych zo-
stało i otwartych kilka przetargów oraz podpisaliśmy 
umowy na realizację inwestycji, mających na celu 
poprawę jakości życia mieszkańców i uatrakcyjnienie 
oferty turystycznej Uniejowa. 

•	Zostaliśmy poinformowani przez Urząd Marszał-
kowski w Łodzi o dodatkowych środkach finanso-
wych w Poddziałaniu IV.2.2 Termomodernizacja 
budynków. Z tego powodu zaistniała możliwość 
dofinansowania projektu pn. „Kompleksowa ter-
momodernizacja obiektów użyteczności publicznej 
w gminie Uniejów”, który znajdował się na liście re-
zerwowej projektów wybranych do dofinansowa-
nia w ramach przeprowadzonego konkursu. Projekt 
zakłada wykonanie prac termomodernizacyjnych 
w budynkach: Szkoły Podstawowej w Uniejowie, 
Urzędu Miasta, OSP i byłej biblioteki miejskiej. 
Termin realizacji projektu określony został na lata 
2020-2022. W chwili obecnej trwa przygotowa-
nie umowy na realizację projektu. Dofinansowanie 
zgodnie z umową wyniesie 765 187,66 zł. 

•	Rozpoczęliśmy realizację projektu pn. „Zwiększe-
nie międzynarodowej rangi gospodarczej regionu 
łódzkiego poprzez działania prowadzone w za-
kresie promocji gospodarczej regionu przez gmi-
nę Uniejów – etap drugi”. W pierwszej kolejności 
planujemy zakup niezbędnych środków trwałych  
i gadżetów promujących działania objęte projek-
tem oraz wyłonienie wykonawcy promocji projektu 
– publikacji ogłoszeń prasowych. 

•	Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie robót budowla-
nych dla zadania pn. „Intensyfikacja gospodarki tu-
rystycznej w Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę 
tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej” 
polegającego na budowie tężni solankowej wraz  
z pijalnią wody geotermalnej, niezbędną infrastruk-

turą oraz zagospodarowaniem terenu na działce 
przy ul. abp. Jakuba Świnki w Uniejowie. Nowy 
obiekt będzie wspomagał leczenie wielu schorzeń 
i dolegliwości – art. na str. 30

•	Opublikowaliśmy przetarg na wykonanie robót bu-
dowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
„Kompleksowa termomodernizacja obiektów uży-
teczności publicznej w miejscowości Felicjanów, 
Czepów, Zaborów”. Przedmiot zamówienia został 
podzielony na trzy części – wykonawca może zło-
żyć oferty na poszczególne części zamówienia. 
Celem przedsięwzięcia jest poprawa efektywności 
energetycznej w budynkach użyteczności publicz-
nej. Zakres prac obejmuje m.in. wykonanie robót 
budowlanych polegających na dociepleniu ścian 
zewnętrznych, wymianie konstrukcji dachu budyn-
ku, wymianie stolarki, wymianie instalacji CO, CWU 
– art. na str. 20-21

•	Na wykonanie robót budowlanych w ramach zada-
nia inwestycyjnego, tym razem pn.: „Kompleksowa 
termomodernizacja obiektów użyteczności pu-
blicznej w miejscowości Orzeszków, Skotniki, Wola 
Przedmiejska” został również ogłoszony przetarg. 
Przedmiot zamówienia został podzielony także na 
trzy części, co umożliwia wykonawcy złożenie ofer-
ty na poszczególne części zadania. Podobnie jak  
w przypadku powyższych strażnic, roboty budow-
lane zakładają: docieplenie elewacji i dachu, wymia-
nę stolarki, wymianie instalacji CO, CWU i wymia-
nie konstrukcji dachu budynku – art. na str. 20-21

•	Wyłoniliśmy wykonawców „Opracowania doku-
mentacji projektowo-kosztorysowej dla przebu-
dowy dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy 
Uniejów”, realizowanej w ramach zadania inwesty-
cyjnego pn.: „Przebudowa dróg na terenie Gminy 
Uniejów Etap III” wraz z uzyskaniem niezbędnych 
ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień 
i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektów  
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i sprawowaniem nadzoru autorskiego nad realiza-
cją robót. Inwestycja została podzielona na cztery 
osobne zadania dot. opracowania dokumentacji 
dla przebudowy ulic: Wiśniowej, Różanej, Wiejskiej 
i Lipowej. Spośród pięciu ofert, które wpłynęły  
w postępowaniu, wybrano dwie najkorzystniejsze: 
A & J CONSULTING Andrzej Kałużny, ul. Krzemie-
niecka 12a/8, 59–300 Lubin na kwotę 76 400,00 zł 
brutto i DB Construct Sp. z o. o., al. 1 Maja 87, 90–
755 Łódź na kwotę 68 307,48 zł brutto. Umowa 
z w/w. wykonawcami zadania została podpisana. 
Pozostałe oferty złożyli: Budovia Sp. z o. o. Sp. k., 
ul. Siewna 15, 94-250 Łódź na kwotę 134 746,49 
zł brutto; Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Le-
wowski, Sędzisław 50, 58-410 Marciszów na kwo-
tę 338 250,00 zł brutto i MT-Projekt Sp. z o. o., ul. 
Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 05-600 Grójec 
na kwotę 196 000,00 zł brutto – art. na str. 22

•	Jesteśmy na etapie weryfikacji ofert złożonych  
w ramach postępowania przetargowego na „Opra-
cowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
dla przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie 
Gminy Uniejów”, realizowanego w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg na terenie 
Gminy Uniejów Etap III”, wraz z uzyskaniem nie-
zbędnych ostatecznych decyzji, opinii, pozwoleń, 
uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu 
projektów i sprawowaniem nadzoru autorskiego 
nad realizacją robót. Inwestycja została podzielona 
na sześć osobnych zadań dot. opracowania doku-
mentacji dla przebudowy ulic: Kilińskiego i Rzecznej, 
Targowej i Zielonej, Kościelnickiej, Ireny Bojakow-
skiej i Przechodniej w Uniejowie oraz przebudowy 
drogi w Lekaszynie i Czepowie. W postępowaniu 
oferty złożyło ośmiu oferentów: Pracownia Projek-
towa INWESTOR z Konina, Stradtraum Polska sp.  
z o.o. z Poznania, A &J CONSULTING Andrzej 
Kałużny z Lubina, BPI Bartłomiej Jagodziński  
z Piotrkowa Trybunalskiego, Budovia Sp. z o.o. Sp. 
k. z Łodzi, DB Construct Sp. z o.o. z Łodzi, Przed-
siębiorstwo Inżynieryjne PROJEKT Rafał Skrzak  
z Poddębic i Firma Handlowo-Usługowa, PRO-
MARK Mariusz Mróz z Kwiatkowic– art. na str. 24

•	Trwa procedura przetargowa na wykonanie robót 
budowlanych w ramach zadania inwestycyjne-
go pn.: „Budowa parku tematycznego Farma Alka  
z elementami infrastruktury turystycznej jako uzu-
pełnienie kompleksu Termy Uniejów”. Zamówienie 
obejmuje budowę parku tematycznego o funkcji 
turystyczno-poznawczej, które będzie wzbogacało 

ofertę kompleksu „Termy Uniejów”, wraz z wszelki-
mi instalacjami, przyłączami i zagospodarowaniem 
terenu. Park tematyczny będzie składał się z zespo-
łu dwóch budynków w formie nowoczesnych stodół 
zorientowanych względem siebie na schemacie li-
tery V oraz pawilonowego łącznika zlokalizowanego 
pomiędzy, na działce położonej w Uniejowie przy ul. 
abp. Jakuba Świnki. Inwestycja jest przede wszyst-
kim skierowana w stronę najmłodszych, gdyż będzie 
łączyła w sobie zarówno edukację, jak i dobrą zaba-
wę – art. na str. 28

•	Rozstrzygnęliśmy przetarg na wykonanie robót bu-
dowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 
„Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej  
i ludowej uzdrowiska Uniejów”. Inwestycja obejmu-
je budowę budynku muzealno-wystawowo-edu-
kacyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 
infrastrukturą towarzyszącą i techniczną na podsta-
wie dokumentacji projektowej; rozbiórkę budynku 
gospodarczego, ogrodzenia, fontanny, chodników 
oraz elementów małej architektury kolidujących 
z inwestycją. Budynek zaprojektowany został na 
planie litery U, jako jednokondygnacyjny (w części 
z poddaszem użytkowym), z podwyższeniem do 
dwóch kondygnacji w centralnej części, niepodpiw-
niczony. W postępowaniu oferty złożyły trzy firmy: 
Zakład Remontowo-Budowlany „AMER-BUD” Ja-
błońscy Spółka jawna, ul. Działkowa 3A, 95-050 
Konstantynów Łódzki na kwotę  9 800 000,00 zł 
brutto; Przedsiębiorstwo Budowlane CZĘSTOBUD 
Damian Świącik, al. Bohaterów Monte Cassino 40, 
42-200 Częstochowa – lider konsorcjum i Przedsię-
biorstwo Budowlane BUDOPOL Sp. z o.o., ul. Staro-
wiejska 5, 42-244 Jaskrów – partner konsorcjum na 
kwotę 8 827 710,00 zł brutto – oferta ta okazała się 
najkorzystniejsza i została wybrana jako wykonaw-
ca zadania; Przedsiębiorstwo K.J.S., ul. Konarskiego 
26, 62-600 Koło na kwotę 8 997 450,00 zł brutto. 

•	Wyłoniliśmy wykonawcę robót budowlanych i pod-
pisaliśmy umowę na realizację zadania pn. „Budowa 
infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowa-
nie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie – etap 
III Plac Bogumiła”. Wykonawcą inwestycji będzie 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Meliora-
cji „EKOMEL” S.A. z Poddębic, które złożyło ofertę 
na kwotę 1 979 632,22 zł. Planowana inwestycja 
realizowana będzie na działce położonej naprze-
ciwko nowej siedziby biblioteki. Zakres prac obej-
mie wykonanie robót i obiektów w następującym 
zakresie: fontanny połączonej z kaskadowo płynącą 

>
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wodą, ciągów schodów z obu stron kaskady wod-
nej, tarasów ziemnych na pozostałej powierzchni 
działki, ścieżek. Nowa infrastruktura turystyczna 
zachęcać będzie do integracji społecznej zarówno 
mieszkańców, jak i przyjezdnych. W postępowaniu 
przetargowym drugą ofertę złożyło konsorcjum: 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługo-
we Ekoinżbud Piotr Peraj, ul. Targowa 54,  99-210 
Uniejów, i Eveco Ewa Peraj, ul. Andrzeja Struga 35, 
lok. 14, 90-631 Łódź na kwotę 1 798 733,22 zł. 
Oferent nie przedłużył jednak terminu związania 
ofertą i tym samym jego oferta została odrzucona 
– art. na str. 26

•	Weryfikujemy oferty, które wpłynęły w postę-
powaniu przetargowym na opracowanie pełnej,  
wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosz-
torysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót 
budowlanych polegających na budowie pasywne-
go budynku Urzędu Miasta w Uniejowie wraz ze 
wszystkimi instalacjami, kompletnym wyposaże-
niem, zagospodarowaniem terenu, uzyskaniem 
pozwolenia na użytkowanie. W postępowaniu 
oferty złożyły firmy: konsorcjum „ECO-TEAM” sp. 
z o.o. sp. k., ul. Władysława Jegiełły 60, 42-202 
Częstochowa – lider konsorcjum i Piotr Macha-
lewski, Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Bu-
dowlano-Usługowe „WIKTOR” sp.j., ul. Kolejowa 
8, 97-500  Radomsko – partner konsorcjum na 
kwotę 19311000,00 zł brutto; konsorcjum firm: 
PGM PROJEKT Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 34, lok. 
11, 95-050 Konstantynów Łódzki – lider konsor-
cjum; „SZWAJKIEWICZ” Tomasz  Szwajkiewicz, ul. 
Osiedlowa 2, 95-100 Zgierz – partner konsorcjum; 
PTHU „VIOLBEX”  Wioletta Beczkowska, ul. Alek-
sandrowska 25/27, 95-070 Rąbień –partner kon-
sorcjum na kwotę 22 127 700,00 zł brutto; GRUPA 
EKOENERGIA sp. z o.o., Sierakowice Prawe 141d, 
96-100 Skierniewice na kwotę 17 615 427,24 zł 
brutto; EKSA Sp. z o.o., ul. Senatorska 21, 93-192 
Łódź na kwotę 15 989 560,95 zł brutto. 

•	W drugim ogłoszonym przetargu na zaprojekto-
wanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania 
pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ścieko-
wej w aglomeracji Uniejów – zadanie 6. Przebu-
dowa Oczyszczalni Ścieków w Uniejowie” oferty 
złożyli: konsorcjum - Inżynieria Środowiska Elgaj 
Leszek Kondratowicz, Zbiersk-Cukrownia 68, lok. 
2, 62-830 Zbiersk i  Przedsiębiorstwo Produkcyj-
no Handlowo Usługowe Automatyk Barbara Kon-
dratowicz, Zbiersk-Cukrownia 68, lok. 2, 62-830 
Zbiersk na sumę 5 885 550,00 zł brutto oraz firma 

Hydro-Marko Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wojska Polskie-
go 139, 63-200 Jarocin na sumę 5 977 800,00 zł. 
Jesteśmy na etapie weryfikacji w/w ofert. Inwesty-
cja współfinansowana jest przez Unię Europejską 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Oś Priorytetowa V. Ochrona Środowiska. Działanie 
V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna. Poddziałanie 
V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – art. na 
str. 29-30

•	Podpisaliśmy umowę z firmą Wodner II Kazimierz 
Żurawski (Ner Kolonia 22, 99-220 Wartkowice), 
na kwotę 2 546 054,54 zł brutto, na wykonanie 
prac budowlanych polegających na budowie stacji 
uzdatniania wody w Ostrowsku. Firma wyłoniona 
została w postępowaniu przetargowym, w ramach 
zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów 
– zadanie 4. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w 
Ostrowsku”. Zakres robót obejmie: rozbiórkę istnie-
jącej kontenerowej stacji uzdatniania wody, zbior-
nika wód popłucznych, wykonanie zbiornika wód 
popłucznych, płyty fundamentowej pod zbiorniki 
retencyjne wody, budowę budynku stacji uzdat-
niania wody, wykonanie instalacji wewnętrznych, 
przyłączy zewnętrznych, roboty wykończeniowe 
przy budynku i uporządkowanie oraz utwardzenie 
terenu nawierzchnią tłuczniową i płytą ażurową. 
Inwestycja ma na celu poprawę stanu techniczne-
go hydroforni oraz usprawnienie pracy zbiorowego 
systemu zaopatrzenia w wodę – art. na str. 29

•	W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa 
dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Uzdro-
wiska Uniejów”, obejmującego przebudowę drogi 
gminnej (chodnik) Nr 111358E –ul. Krasińskiego  
w Uniejowie, utwardzenie placu przy ul. Ireny Boja-
kowskiej i Kościelnickiej w Uniejowie, również prze-
budowa ul. Awaryjnej została zrealizowana, jako 
ostatnia część zadania – art. na str. 31

•	W ramach planowanych inwestycji drogowych  
w miejscowości Rożniatów i Felicjanów, wymagają-
cych spełnienia szeregu kryteriów, przede wszyst-
kim odpowiedniego przygotowania geodezyjno-kar-
tograficznego, sporządzeniu map uwzględniających 
uzbrojenie, rzeźbę terenu czy ewidencję, aby rozpo-
cząć inwestycję, podjęte zostały działania – spotka-
nie z właścicielem terenu w Rożniatowie w celu wy-
rażenia zgody na wydzielenie z jego gruntu pasa na 
poszerzenie drogi. Więcej o kwestiach, które należy 
podjąć i rozwiązać, aby inwestycja doszła do skutku 
w art. na str. 23

>
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•	W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego 
polegającego na: wyłapywaniu, odbiorze, trans- 
porcie i utrzymaniu w schronisku wskazanych przez 
gminę Uniejów bezdomnych zwierząt z terenu 
miasta i gminy oraz zapewnieniu im opieki na czas 
obowiązywania umowy, opieką nad bezdomnymi 
zwierzętami zajmie się Przedsiębiorstwo Handlowo 
Usługowe „Daniel” Artur Zielaskowski, Węgrowo 28 
G, 86-302 Węgrowo – art. na str. 31

•	W związku z przebudową targowiska, nową lokali-
zację znaleźć musiały altany, które dotąd znajdowa-
ły się na jego terenie. Wykonawca inwestycji „Prze-
budowy targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie” 
– Firma Handlowo-Usługowa DROMEX z Pośredni-
ka zajęła się przeniesieniem altan w nowe miejsca 
do: Brzozówki, Czepowa, Zaborowa, Wielenina-Ko-
lonii, Skotnik, Gór, Pęgowa, Hipolitowa, Lekaszyna, 
Rożniatowa, Rożniatowa-Kolonii, Kozanek Wielkich, 
Dąbrowy, Brzezin, Kuczek – art. na str. 35

•	Nowy budynek przedszkola miejskiego zmieni swoją 
lokalizację. Wiąże się to z koniecznością stworzenia 
od podstaw projektu obiektu. Obecnie trwają prace 
nad stworzeniem programu funkcjonalno-użytko-
wego wraz z koncepcją architektoniczno-budowla-
ną. Po ich zakończeniu ogłoszony zostanie przetarg 
na wykonawcę. Wiadomo już, że zmianie ulegnie 
kształt dwukondygnacyjnego budynku – będzie  
w formie litery L. Znajdą się w nim nie tylko sale 
typowo dydaktyczne, ale również specjalistyczne 
m.in.: polisensoryczna (dostarczająca wrażeń do-
tykowych, słuchowych i wzrokowych), twórczości 
dziecięcej, doświadczania świata, zabaw, kompu-
terowa, sportowa. Będą one wspomagały rozwój 
dzieci poprzez naukę i zabawę. Lokalizacja przynie-
sie korzyści w postaci bliskości do szkoły i Ośrodka 
Kultury w Uniejowie – art. na str. 32

•	Zakupiliśmy nieruchomości od osoby fizycznej i 
prawnej pod budowę drogi dojazdowej do nowo bu
-dowlanych bloków przy ul. Targowej w Uniejowie. 

•	Na oddanym trzy miesiące temu do użytku zrewita-
lizowanym skwerze przy ul. Tureckiej została wyko-
nana, w ramach tej inwestycji, niezwykła kilkutono-
wa fontanna – kula wykonana z granitu, stanowiąca 
formę sztuki kinetycznej, inspirowana jest twór-
czością architekta Christiana Tobina. O mierzącym 
2,8 m pierścieniu i ważącej 5,5 kg kuli, inspirowanej 
twórczością niezwykłego architekta, przeczytacie 
Państwo szczerzej w art. na str. 27

 Inwestycje w parafiach 

•	Do uniejowskiej Kolegiaty, po kilkumiesięcz-
nej nieobecności, wrócił odrestaurowany obraz 
przedstawiający Świętą Rodzinę. Pochodzące  
z XVII w. malowidło poddane zostało pracom 
konserwatorskim, które uchronią je przed dal-
szym procesem niszczenia. Parafia w Uniejowie, 
dzięki staraniom ks. infułata Andrzeja Ziemieś-
kiewicza, otrzymała na prace restauratorskie do-
tację z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabyt-
ków w wysokości 18 tys., jednakże ostateczny 
koszt prac restauratorskich przekroczył kwotę 60 
tys. – art. na str. 25

•	Kościół parafialny w Wieleninie już niebawem 
przejdzie kolejny remont – tym razem wymienio-
na zostanie instalacja elektryczna i odmalowa-
ne zostaną wnętrza świątyni, aby przywrócić jej 
dawny blask. Staraniem ks. Jarosława Olszewi-
cza, kościół pw. św. Jakuba i Doroty od kilku lat 
zmienia swoje oblicze – art. na str. 33

 Współpraca 

•	Gmina Uniejów posiada liczne miasta partnerskie 
za granicą, ale również w Polsce - Szczyrk i po-
bliski Turek. Podczas spotkania, które odbyło się 
w połowie stycznia br. z inicjatywy i z udziałem 
Burmistrza Turku, rozmawiano o nowych for-
mach współpracy – art. na str. 40

 Wsparcie 

•	Burmistrz Miasta Uniejów wraz z Radą Miejską 
zwrócili się do Premiera Rady Ministrów i Woje-
wody Łódzkiego z prośbą o wsparcie finansowe 
dla samorządu oraz przedsiębiorców działających 
w branży turystycznej, w związku z trudną sytu-
acją spowodowaną przez pandemię i wynikające 
z niej obostrzenia. Niestety, branża turystyczna, 
hotelarstwo, gastronomia nie poradzą sobie bez 
wsparcia. Treść wysłanego pisma: Spowodowa-
ny obostrzeniami drastyczny spadek ruchu tury-
stycznego na terenie gminy przekłada się na spa-
dek dochodów Gminy, która nie zebrała dochodów  
z opłaty uzdrowiskowej przeznaczanej każdorazowo 
na realizację zadań uzdrowiskowych. Zmniejszyły 
się także wpływy do budżetu Gminy Uniejów z tytu-
łu opłat i podatków lokalnych, jak również z tytułu 
udziału Gminy w podatku PIT i CIT. Sytuacja przed-

>
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siębiorców funkcjonujących na terenie gminy Uniejów 
stała się katastrofalna; znaczna część podmiotów nie 
mogła w ogóle lub w mniejszym stopniu wykonywać 
swojej działalności przez znaczną część roku. Z infor-
macji uzyskanych od przedsiębiorców z terenu naszej 
gminy wynika, że większość z nich odnotowała w tym 
roku znaczne zmniejszenie dochodów sięgające w 
niektórych przypadkach nawet 80-90%. Część firm 
niestety już musiała zawiesić działalność i ograniczyć 
zatrudnienie. Co więcej przedsiębiorcy zapowiadają, 
że jeśli sytuacja się utrzyma i nie otrzymają pomocy, 
to będą musieli dalej zwalniać pracowników, a na-
wet zamknąć działalność. Wynika to także z faktu, że  
w niewielkiej gminie, jaką jest Uniejów, nie ma silnego 
rynku wewnętrznego. Inspirowane przez Samorząd,  
a także samorzutne, oddolne działania nie są w stanie 
odmienić dramatycznie złej sytuacji firm hotelarskich, 
gastronomicznych i obsługi turystów. Większość firm 
działających na terenie naszej Gminy to firmy rodzin-
ne, niewielkie, nie mające szans czerpać dochodów  
z innych źródeł. Dokonane wielkim wysiłkiem inwesty-
cje, będące do niedawna powodem do dumy, bez po-
mocy rządowej nie będą w stanie funkcjonować.

•	Tragiczny pożar domu jednorodzinnego w Brzozów-
ce przyczynił się do straty dachu nad głową przez 
rodzinę w nim mieszkającą oraz utraty miejsca 
przechowywania drobiu. W akcji ratowania dobyt-
ku uczestniczyło kilkanaście zastępów PSP i OSP 
(z powiatu, gminy i okolic). Po ugaszeniu pożaru z 
pomocą ruszyli znajomi i mieszkańcy Brzozówki 
wraz z p. sołtysem, pomagając przy pracach po-
rządkowych. Wsparcie finansowe obiecał M-GOPS 
w Uniejowie. Zorganizowana została również przez 
mieszkańców internetowa zbiórka pieniędzy – art. 
na str. 75

 Punkt szczepień przeciw COVID-19

•	Rozpoczęła się akcja Narodowego Programu Szcze-
pień Ochronnych przeciw COVID-19. Na tere-
nie Uniejowa szczepienia wykonuje: NZOZ Salus  
C. Piotrowska, ul. Orzechowa 2, kontakt telefonicz-
ny: 509 008 218 – art. na str. 17

 Projekty 

•	Stowarzyszenie „Forum 4 Czerwca” wraz z Towa-
rzystwem Przyjaciół Uniejowa i Uniwersytetem III 
Wieku w Uniejowie ruszyło z realizacją projektu pn. 
„Język wobec starości – szacunek w praktyce”, na 

który pozyskało dotację z finansowanego z Fundu-
szy EOG programu Aktywni Obywatele – Fundusz 
Krajowy. Projekt będzie trwał 22 miesiące, tzn.              
od 4.01.2021 r. do 31.10.2022 r. na terenie woj. 
łódzkiego, w siedmiu gminach, m.in. w Uniejowie – 
art. na str. 36

 Nabory/wnioski 

•	Osoby wykorzystujące substancje stwarzające 
szczególne zagrożenie dla środowiska zobowią-
zane były do udokumentowania rodzaju, ilości  
i miejsc ich występowania do końca stycznia br.  
w Urzędzie Miasta. Osoby, które złożyły infor-
mację o wyrobach zawierających azbest w latach 
ubiegłych, byli zobowiązani do złożenia kolejnej 
informacji w przypadku usunięcia i przekazania 
do unieszkodliwienia ww. wyrobów. Jednocześnie 
przypominam, że prace związane z usuwaniem  
i transportem wyrobów zawierających azbest mogą 
prowadzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadają-
ce stosowne zezwolenia.

•	W okresie od 8 do 16 lutego br. trwał nabór kandy-
datów na rachmistrzów spisowych, wykonujących 
czynności w ramach prac spisowych, związanych  
z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszech-
nego 2021. 

•	Nabór wniosków w WFOŚiGW w Łodzi na dotację 
dla osób fizycznych na wykonanie przydomowych 
oczyszczalni ścieków został wstrzymany. Do 15 
marca br. można jednak składać wnioski na otrzy-
manie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest na terenie woj. łódzkiego w latach 2021-
2022. O szczegółowe informacje, a także o pomoc 
w wypełnieniu wniosków można zwrócić się do 
pracownika punktu konsultacyjnego w budynku 
Ośrodka Zdrowia w Uniejowie, przy ul. Orzechowej 
6 (pokój nr 38 na drugim piętrze) i telefonicznie: 
538 810 414 – art. na str. 34-35

•	W dalszym ciągu można ubiegać się o pozyskanie 
dofinansowania z programu „Czyste Powietrze”. Be-
neficjenci mogą uzyskać dotację do 20 tys. zł, przy 
bardziej efektywnym źródle ogrzewania - pompie 
ciepła - do 25 tys. zł, a jeżeli do tego instalowane są 
dodatkowo panele fotowoltaiczne, to łączna kwota 
dofinansowania może wynieść nawet 30 tys. zł – 
art. na str. 23
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 Wydarzenia 
 kulturalne i szkolne 

•	Rozstrzygnięty został konkurs recytatorski o te-
matyce zimowej, zorganizowany przez M-GOK  
w Uniejowie, do którego przystąpiła młodzież z gminy 
oraz z terenu woj. łódzkiego. Gratuluję uczestnikom  
i zwycięzcom konkursu – art. na str. 62-63

•	Podczas ferii zimowych o rozrywkę dla dzieci za-
dbała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i Miej-
sko-Gminny Ośrodek Kultury. W ofercie znalazły 
się warsztaty rękodzielnicze, taneczne, plastyczne, 
teatrzyki, a także głośne czytanie bajek. Na face-
bookowym profilu biblioteki i ośrodka kultury obej-
rzeć można filmiki z ich realizacji: www.facebook.
com/bibliotekauniejow, www.pl-pl.facebook.com/
mgokuniejow - art. na str. 64-65

•	Pracownice biblioteki, nauczyciele, dzieci ze szkół  
i przedszkola pamiętali o święcie wszystkich babć  
i dziadków. Z tej okazji panie z biblioteki zapre-
zentowały proste sposoby na wykonanie  miłych 
niespodzianek, dzieci ze szkół i przedszkola przy-
gotowały upominki, zarecytowały wiersze i zaśpie-
wały piosenki na nagranych filmach –swoje piękne 
wystąpienie opublikowali w sieci oraz przedstawili  
w domu, nie chcąc narażać swoich babć i dziadków 
na niebezpieczeństwo związane z koronawirusem – 
art. na str. 46, 50, 56-57, 59, 64

•	Gmina Uniejów, wzorem lat ubiegłych, przyłączy-
ła się do 29. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy, która w tym roku ze względu na pande-
mię przebiegała inaczej z zachowaniem wszelkich 
form bezpieczeństwa. Wolontariusze zebrali do 
puszek 12 560,77 zł, z licytacji allegro uzyskaliśmy 
5 476,00 zł, z puszek stacjonarnych 3089,74 zł,  
z e-skarbonki – 220,00 zł, przekazano również wa-
lutę obcą – 5 euro. Akcja odbyła się dzięki Gminne-
mu Sztabowi 3122 przy M-GOK w Uniejowie – art. 
na str. 37-38

•	Podczas karnawału uczniowie i przedszkolaki bawi-
ły się w nieco inny sposób niż zawsze. Każda grupa  
i klasa osobno, w swojej sali lekcyjnej, spędziła dzień 
na zabawach integracyjnych i tańcach, przebrana  
w kolorowej stroje karnawałowe – art. na str. 46-
47, 57, 58, 59, 67

•	Tuż przed Walentynkami w bibliotece zorganizo-
wana została „Randka w ciemno z książką”. Zabawa 
polegała na wypożyczeniu książki – niespodzianki. 
Tym razem czytelnicy nie zabierali więc ze sobą 

książki, na którą sami się zdecydowali, ale taką, jaką 
wylosowali. Również z okazji Walentynek bibliote-
ka przedstawiła pomysł na wykonanie papierowego 
upominku – art. na str. 65

•	W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej zorga-
nizowana została internetowa wystawa obrazów 
uniejowskiej malarki, Julity Polipowskiej. Sympaty-
cy artystki mieli możliwość nie tylko obejrzeć malo-
widła, ale również zostać ich nabywcami – art. na 
str. 66

 sportowe 

•	W Uniejowie odbyło się zgrupowanie piłkarzy  
z Motor Lublin. Sportowcy przez pięć dni trenowali 
w Kompleksie Boisk Piłkarskich im. W. Smolarka, 
przygotowując się tym samym do rundy wiosennej 
sezonu 2020/21 – art. na str. 73

•	Mażoretki Driady Uniejów, które rozpoczęły swoją 
działalność półtora roku temu, w błyskawicznym 
tempie zaczęły odnosić pierwsze, wcale niemałe 
sukcesy. Dziewczynki,  póki co w formie online, bio-
rą udział w licznych konkursach i kończą je z meda-
lami na szyi – art. na str. 68-69

•	Klub Karata Bassai podjął na nowo treningi w for-
mie szkoleń weekendowych, zgodnie z panującymi 
obostrzeniami, przygotowując się do nowego sezo-
nu – art. na str. 72

•	Piłkarze Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego 
Smolarka zimą nie odpoczywają, wręcz przeciwnie, 
przygotowują się do sezonu, trenując na obiektach 
sportowych w Uniejowie. Treningi młodych piłkarzy 
przyczyniają się do odkrywania nowych talentów, 
którymi ostatnio zostali: Kacper Śmiglewski, Antek 
Stępień, Gracjan Madajski i Adam Graczyk – gratu-
luję i życzę wielu sportowych sukcesów – art. na 
str. 70-71, 74-75

 Publikacje 

•	Prace nad powstaniem dwutomowej monografii pt. 
„Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez 
wieki” zbliżają się ku końcowi. Osoby zainteresowa-
ne nabyciem publikacji wciąż mają możliwość zapi-
sania się na nią. Więcej informacji udziela Towarzy-
stwo Przyjaciół Uniejowa pod tel. 602 130 270 lub 
e-mailowo: urszula.urbaniak@wp.pl – art. na str. 34

     Józef Kaczmarek 

>
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Z działalności Rady Miejskiej 
w Uniejowie

Mirosław Madajski

[ grudzień 2020 r. - luty 2021 r. ]

W okresie od połowy grudnia 2020 r. do  połowy 
lutego 2021 r. odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej 
w Uniejowie (sesje nr: XL i XLI), na których przyjęto 
wiele uchwał dotyczących planów i programów na 
2021 r. 

 XL sesja Rady Miejskiej w Uniejowie była sesją 
podsumowującą 2020 rok. 30 grudnia 2020 r. 
ostatni raz znowelizowano budżet Gminy na 2020 
r. i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-
2040. Jednocześnie uchwalono budżet Gminy 
na 2021 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową na 
lata 2021-2040. Ponadto, radni wyrazili zgodę 
na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy 
Uniejów” Sp. z o.o. z siedzibą w Uniejowie w drodze 
wniesienia wkładu pieniężnego i objęcie w zamian 
nowych udziałów. Zdecydowano się także wyrazić 
zgodę na ustanowienie na części nieruchomości, 
stanowiących własność Gminy  Uniejów, położonych 
przy ul. Targowej w Uniejowie nieodpłatnej 
służebności przesyłu na rzecz  Energa-Operator 
SA. W związku z planowaną budową pasywnego 
budynku Urzędu Miasta w Uniejowie dokonano 
zmian w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla 
Miasta i Gminy Uniejów na lata 2015-2025. 
Wyznaczono także obszar i granice aglomeracji 
Uniejów, jak również pomniejszono o jeden podmiot 
wykaz inkasentów opłaty uzdrowiskowej. Na koniec 

Z głębokim smutkiem i poczuciem wielkiej straty przyjęliśmy wiadomość o odejściu
w dniu 14 stycznia 2021 roku

ś.p. Mieczysława Urbaniaka
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie I i II kadencji  

(w latach 1990-1998) 
Naczelnika Straży w jednostce OSP Ostrowsko (w latach 1982-1984)

Członka Rady Nadzorczej Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie 
(w latach 1989-1998 oraz 2010-2014)

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”  
w Uniejowie (od 1993 roku) 

władze Gminy Uniejów zdecydowały się zwrócić się 
do Prezesa Rady Ministrów i Wojewody Łódzkiego  
o pomoc dla Gminy Uniejów i lokalnych przedsię-
biorców w związku z trudną sytuacją spowodowaną 
COVID – 19.  

 21 stycznia 2021 r. odbyła się XLI sesja Rady 
Miejskiej w Uniejowie, na której znowelizowano 
obowiązujący budżet Gminy Uniejów i Wieloletnią 
Prognozę Finansową. Ponadto,  uchwalono Gminny 
Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok 
i Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Gminie Uniejów na 2021 
rok. Następnie podjęto szereg decyzji dotyczących 
gospodarki nieruchomościami. Radni wyrazili zgodę 
na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, 
w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat,  po-
mieszczenia położonego na I piętrze w budynku b. 
ośrodka zdrowia w Uniejowie przy ul. Orzechowej 
6 oraz gruntu pod parkingiem dla karetki pogotowia 
ratunkowego. Wyrażono również zgodę na zakup przez 
Gminę Uniejów niezabudowanych działek o numerach 
ewidencyjnych: 1785/5, 2149/3 i 1784/4, położonych 
w Uniejowie oraz działek o nr. ewidencyjnych: 55, 58, 
99 i 100, położonych w m. Zieleń, z przeznaczeniem 
na cele publiczne Gminy Uniejów. Na koniec 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej 
w Uniejowie przedstawił sprawozdanie z realizacji 
rocznego planu pracy komisji za 2020 r.

>
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Punkt szczepień przeciw COVID-19 

Odszedł człowiek o wielkim sercu: prawy, życzliwy, 
otwarty na potrzeby ludzi i zaangażowany w działania 
na rzecz lokalnej społeczności. 

Z Dziećmi, Rodziną oraz wszystkimi Bliskimi śp. 
Mieczysława łączymy się w bólu i składamy wyrazy 
głębokiego współczucia. 

 
Burmistrz Uniejowa  
wraz z pracownikami Urzędu Miasta                                                                            
Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie  
wraz z Radnymi Rady Miejskiej 

 W drugiej połowie stycznia rozpoczęła się realizacja Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko 
COVID-19. Wyznaczono także punkt na terenie Uniejowa, w którym można się zaszczepić. W pierwszej 
kolejności rejestracja dotyczy seniorów w wieku 80+ oraz 70+.
Ministerstwo zdrowia opublikowało listę punktów szczepień na koronawirusa. Aktualnie na terenie Uniejowa 
miejscem szczepień jest NZOZ Salus C. Piotrowska, ul. Orzechowa 2, kontakt telefoniczny: 509 008 218.

      Przed przyjściem do punktu należy zarejestrować się na szczepienie przeciw COVID-19. 
        Jak można to zrobić?
• należy skontaktować się ze swoim lekarzem POZ, 
• bezpośrednio z punktem szczepień (509 008 218), 
• zadzwonić na całodobową i bezpłatną infolinię – 989 lub
• zarejestrować się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl.
 Podczas rejestracji musimy wybrać dokładny termin szczepienia, po którym otrzymamy SMS z potwierdzeniem 
umówienia wizyty. Do rejestracji nie potrzebujemy żadnych dodatkowych danych czy dokumentów, wystarczy 
podać swój nr PESEL.

 Komunikat M-GOPS w Uniejowie
 W związku z rozpoczęciem realizacji Narodowego 
Programu Szczepień Ochronnych przeciwko 
COVID-19, gmina Uniejów informuje, że dla 
osób posiadających aktualne orzeczenie o nie-
pełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R 
lub N, odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, 
oraz dla osób mających trudności z dostępem do 
punktu szczepień, np. osoby starsze niemające 
możliwości samodzielnego dojazdu do punktu 
szczepień, został  zapewniony transport. Osoby 
zainteresowane transportem do punktu szczepień 
mogą zgłaszać takie potrzeby poprzez kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, 
ul. Orzechowa 6, pod numerem: 63 288 80 26. Transport zapewniają jednostki OSP z terenu gminy Uniejów. 

Maciej Bartosiak
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Transport seniorów z domu do punktu szczepień zapewniony 
m.in. przez jednostkę OSP z Wilamowa
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Maciej Bartosiak

Czy termomodernizacja 
strażnicy OSP w Felicjanowie 
rozpocznie się już wkrótce? 

 Biorą sprawy w swoje ręce

 Warto zauważyć, że mieszkańcy nie czekają bier-
nie na wynik przetargu i biorą sprawy w swoje ręce. Te 
z robót, których nie da się włączyć w zakres projektu, 
wykonują sami. W listopadzie ubiegłego roku były 
prowadzone prace ziemne. Wykonano wtedy odpływ, 
szambo i regulacje w rowie przy wjeździe na teren 
podwórza.

 W prace zaangażowali się osobiście: Rafał Jagieła, 
Marcin Jagieła, Piotr Stempel, Adam Czerwiński, Ra-
dosław Jaśkiewicz, Krzysztof Fedorowicz, Krzysztof 
Marciniak, Kamil Marciniak, radny Daniel Szafarz, 
Jan Kubis, Paweł Rosik, Sebastian Leśniewski, Łukasz 
Mazur, Jacek Pilarek, Krzysztof Górka, Radosław Szty-
brych, Paweł Nowak.

 - „Za pomoc w wykonaniu tych prac chciałabym 
w imieniu mieszkańców bardzo podziękować p. Żuraw-
skiemu” – dodaje Nina Kalas, sołtys Felicjanowa. – 
„Trzeba jednak przyznać, że kanalizacja, bez której 
obecna budowa kuchni, a w przyszłości także ła-
zienki   nie miałyby racji bytu, to ciężka praca, wy-
konana w całości przez naszych druhów! Dzięki ich 
zaangażowaniu, w ogromnym stopniu udaje nam 
się zaoszczędzić na robociźnie. Zakup materiałów 
finansujemy natomiast ze środków straży, sołeckich  
i koła gospodyń oraz dzięki wsparciu ze strony Gminy, 
Pana Burmistrza i Rady, którym również za wszelką 
pomoc serdecznie dziękujemy!”. 

 Zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego

 Mijający rok straż z Felicjanowa zakończyła powięk-
szając ekwipunek ratowniczy. Dzięki dofinansowaniu  
w wysokości 25 tys. zł, które ochotnicy pozyskali  

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gos-
podarki Wodnej w Łodzi, na stan jednostki zakupiono: dwa 
komplety aparatów powietrznych, drabinę na samochód, 
dwa bosaki, w tym jeden dielektryczny, czujniki bezruchu 
(2 szt.), po jednej szt. detektora prądu i gazu oraz mostki 
przejazdowe do węży.

 Dodatkowo, w ramach Tarczy Antykryzysowej, straż 
z Felicjanowa postarała się o 5 tys. zł wsparcia, które 
przeznaczono na zakup: dwóch kompletów kombinezonu 
ochronnego oraz worek do usuwania gniazd szerszeni 
i nożyce do cięcia prętów stalowych. Resztę środków 
spożytkowano na rzecz wspomnianych wyżej prac na te-
renie strażackim.

 Nowa kuchnia

 W strażnicy znajduje się przestronna sala, ale brak 
zaplecza kuchennego utrudniał organizację imprez, bo 
jedzenie trzeba było przygotować, podgrzać i przetran-
sportować z domu. Wspólna decyzja o budowie kuchni 
zapadła podczas spotkania mieszkańców pod koniec 
2019 roku. Do działania przystąpili niemal natychmiast. 
Przestrzeń dla nowej kuchni wygospodarowano z  pod-
wójnego garażu. Jedną połowę zajmuje „Felicjan” – 
bojowy wóz gaśniczo-ratowniczy, druga to pomieszczenie 
gospodarcze – przechowalnia, którą pomniejszono  
o przyszłą kuchnię, stawiając dodatkową ścianę działową.

 Od tego momentu mieszkańcy stanęli przed nie 
lada wyzwaniem, bo do zrobienia było dosłownie wszys-
tko. Budowa takiego pomieszczenia od podstaw, to  
z jednej strony dużo pracy, ale też ogromne koszty. Aby 
je zmniejszyć, strażacy zadeklarowali się prowadzić 
remonty na własną rękę, w czynie społecznym. Zaczęli 
od wykonania: instalacji hydraulicznej oraz odpływowej, 

Wśród obiektów użyteczności publicznej, zgłoszonych i zakwalifikowanych do projektu termomodernizacji, 
znajduje się m.in. strażnica OSP w Felicjanowie. W chwili obecnej trwają postępowania przetargowe na 
wykonanie termomodernizacji sześciu strażnic. Jeśli przetargi pozwolą wyłonić wykonawcę, m.in. strażnica 
w Felicjanowie zostanie poddana gruntownej przebudowie. 
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całej instalacji elektrycznej, prac murarskich wraz  
z położeniem tynków na ścianach i kompletnego uz-
brojenia pod przyszły montaż kranu, zlewu i zmywarki 
do naczyń.

 Zestaw mebli, kuchenkę oraz zmywarkę do 
naczyń zakupiono na samym początku, jeszcze przed 
rozpoczęciem prac. Wszystko po to, żeby instalację 
hydrauliczną rozplanować i wykonać „pod wymiar”. Po 
wylaniu posadzki, wykonaniu podwieszanego sufitu 
oraz zamontowaniu w nim oświetlenia, druhowie 
przeszli do prac wykończeniowych: położyli płytki 
na podłodze i na ścianie, na odcinku wzdłuż którego 
przewidziano meble oraz blat. Pozostałe ściany oraz 
sufit, po uprzednim gruntowaniu, pomalowano i w 
zasadzie został tylko montaż: mebli, gniazdek czy 
włączników światła oraz instalacja sprzętów AGD. 
Na sam koniec pozostało to, do czego po remoncie 
ponoć „zabrać się najciężej”, czyli wielkie porządki. 
Sprzątaniem – i to z wielką chęcią – zajęły się już Panie 
z KGW.

 – „Cieszę się, że nasze Panie z KGW będą wreszcie 
miały w strażnicy swoje królestwo, choć przyznam, że 
trwało to nieco dłużej, niż zakładaliśmy” – komentuje 
prezes OSP Felicjanów, Rafał Jagieła, który podobnie 
jak pozostali druhowie, osobiście zaangażował się 
w prace remontowe. – „Budowę kuchni zaczęliśmy 
jeszcze przed pandemią koronawirusa, a biorąc 
pod uwagę, że wszystko, łącznie z wydzieleniem 
pomieszczenia z garażu, trzeba było zrobić tu od 
podstaw, to do ogłoszenia pierwszych rządowych 
obostrzeń, nawet całkiem sprawnie nam szło. A od 
kwietnia przez pozostałą część roku to już wiadomo 
– sama sytuacja panująca w kraju oraz brak finansów 
mocno nas wyhamowały. Ale mogliśmy przynajmniej 

działać w zakresie już wcześniej kupionych materiałów. 
Koniec końców, udało się! Kuchnia miała być prezentem 
na dzień kobiet – i będzie. Tyle, że dopiero w tym roku” – 
dodaje ze śmiechem prezes.

 Jako że nowe pomieszczenie, tak jak i z resztą cała 
strażnica, są dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców, 
na realizację inwestycji przeznaczono środki własne 
jednostki OSP i koła gospodyń z Felicjanowa oraz 
pieniądze z budżetu sołectwa. Wsparcia finansowego 
na zakup części materiałów udzielił Burmistrz Józef 
Kaczmarek, natomiast w skompletowaniu wyposażenia 
pomogli ofiarodawcy, przekazując m.in. okap kuchenny 
(od p. Mirosławy Pilarek, wiceprzewodniczącej KGW) 
czy chłodziarkę (to podarunek od p. Marka Komajdy, 
właściciela P.H.U. Koma). Również część materiałów 
w trakcie budowy kuchni (o czym nie wspomniano 
wyżej) udało się pozyskać bezpłatnie. Prezes Rafał 
Jagieła przekazał m.in. cegły oraz wapno do budowy 
ściany działowej, artykuły chemiczne (farby, kleje, 
uszczelniacze) oraz ufundował zlew. Gospodynie  
z KGW, pokazując gotowe wnętrza, na pytanie „czy jakiś 
sprzętów im jeszcze na ten moment brakuje”, nieśmiało 
odpowiedziały: lodówki.

 Kuchnia jest efektem wspólnego działania całej 
społeczności Felicjanowa, na którą składają się zarówno 
druhowie ochotnicy, członkinie KGW, rada sołecka, jak 
i mieszkańcy niezrzeszeni w żadnej z wymienionych 
organizacji. Od chwili rozpoczęcia budowy aż po sam 
finał, każdy w miarę możliwości i umiejętności pomagał, 
chcąc dołożyć swoją cegiełkę do inwestycji, z której 
przecież wszyscy będą w równym stopniu w przyszłości 
korzystać.

 Pani Sołtys, jak przystało na dobrego włodarza 
miejscowości, wymieniła z imienia i nazwiska wszystkich 
panów zaangażowanych w prace przy budowie kuchni, 
składając im tym samym gorące podziękowania w imieniu 
pozostałych mieszkańców. W pierwszej kolejności należą 
się one Marcinowi Jagiele, który nadzorował prace, dbał 
o harmonogram oraz sobotni grafik, ustalając kto i kiedy 
może pomóc przy robotach i wziął na swoje barki wszelkie 
kwestie organizacyjne. Ponadto, na różnych etapach 
budowy kuchni niejednokrotnie pomagali panowie: 
Rafał Jagieła, Daniel Szafarz, Krzysztof Marciniak, Kamil 
Marciniak, Piotr Stempel, Krystian Stempel, Radosław 
Jaśkiewicz, Krzysztof Górka, Jacek Pilarek, Jan Kubis, 
Radosław Kalas, Kuba Marciniak, Paweł Rosik, Piotr 
Rosik, Sebastian Leśniewski, Robert Przytuła, Robert 
Bartoszek, Rafał Najberg, Patryk Najberg, Łukasz 
Mazur, Adam Czerwiński, Jakub Zwoliński i Krzysztof 
Fedorowicz.

Członkinie KGW z prezesem OSP Felicjanów w wyremontowanej kuchni 
w remizie strażackiej w Felicjanowie
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Maciej Bartosiak

Termomodernizacja budynków OSP 
gminy Uniejów 
Trwają postępowania przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie prac związanych 

z kompleksową termomodernizacją budynków użyteczności publicznej, zlokalizowanych na terenie gminy 
Uniejów. Projekt, dofinansowany środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego, obejmuje poprawę efektywności energetycznej w obiektach strażackich w: Orzeszkowie, 
Skotnikach, Woli Przedmiejskiej, Czepowie, Zaborowie oraz Felicjanowie (dotychczasowe prace remontowe  
ostatniej wspomnianej strażnicy zostały opisane w oddzielnym artykule). 

Jeżeli w drodze ogłoszonych przetargów uda się wyłonić 
wykonawców dla poszczególnych inwestycji, wymienione 
strażnice mogą przejść gruntowny remont jeszcze w tym 
roku – przewidziany termin wykonania prac ustalono na 
koniec listopada 2021 roku. Oba zadania inwestycyjne 
podzielono na części, odnoszące się do poszczególnych 
budynków. 

W zakresie prac budowlanych, zaplanowanych do 
realizacji w ramach zamówienia, znalazły się: roboty 
przygotowawcze i demontażowe, docieplenie ścian 
elewacyjnych, wymiana stolarki okiennej oraz prace 
związane z modernizacją instalacji elektrycznej (wykonanie 
tablicy rozdzielczej oraz instalacji zasilania i okablowania 
nowych urządzeń, wymiana instalacji odgromowej  
i uziemiającej, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, ochrony 
przeciwporażeniowej i przepięciowej). 

Część 1: Termomodernizacja budynku OSP 
w Orzeszkowie
Przedmiot zamówienia obejmuje docieplenie stropu, 

wymianę konstrukcji dachu budynku, a także modernizację 
instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji grzewczej. 
Projekt termomodernizacji przewiduje kompleksową 
przebudowę zadaszenia strażnicy, w tym: wykonanie wieńca 
żelbetowego pod murłatą, wymianę konstrukcji dachu  
z wiązarów kratowych i montaż nowego pokrycia dachu oraz 
wykonanie obróbek blacharskich. W zakresie pozostałych 
prac do wykonania na zewnątrz budynku przewidziano: 
odtworzenie opaski wokół strażnicy, demontaż starych 
schodów betonowych i wykonanie nowych. Wnętrze ma być 
dodatkowo ogrzewane za pomocą nowej instalacji CO.

 Część 2: Termomodernizacja budynku OSP w Skotnikach
Przedmiot zamówienia zakłada docieplenie dachu, wymianę 

instalacji CO, CWU i konstrukcji dachu budynku oraz wykonanie 
instalacji centralnego ogrzewania. Projekt termomodernizacji 
zakłada kompleksową przebudowę zadaszenia strażnicy, w tym: 
wymianę konstrukcji dachu z wiązarów kratowych i montaż 
nowego pokrycia dachu oraz wykonanie obróbek blacharskich. 
W zakresie pozostałych prac przewidziano: wykonanie 
fundamentów poniżej poziomu gruntu i opaski wokół budynku, 
naprawę pęknięć muru (szycie ścian) na budynku garażu oraz 
montaż 2 szt. drzwi do dobudowanej toalety.

Część 3: Termomodernizacja budynku OSP 
w Woli Przedmiejskiej
Przedmiot zamówienia obejmuje docieplenie dachu, 

wymianę instalacji CO, CWU i konstrukcji dachu budynku, 
jak w przypadku dwóch powyższych strażnic, oraz wykonanie 
instalacji centralnego ogrzewania. Projekt termomodernizacji 
zakłada również kompleksową przebudowę zadaszenia 
strażnicy, w tym: wymianę konstrukcji dachu z wiązarów 
kratowych i montaż nowego pokrycia dachu oraz wykonanie 
obróbek blacharskich. W zakresie pozostałych prac 
przewidziano: wykonanie opaski wokół budynku, rozbiórkę 
istniejących oraz budowę nowych schodów wejściowych (4 
stopnie).

Drugie postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
obejmuje wykonanie kompleksowej termomodernizacji 
budynków użyteczności publicznej – strażnic OSP w Feli-
cjanowie, Czepowie i Zaborowie. Zadanie zostało podzielone 
na części. 
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W zakresie prac budowlanych, zaplanowanych do realizacji 
w ramach zamówienia, znalazły się: roboty przygotowawcze 
i demontażowe, docieplenie ścian elewacyjnych, wykonanie 
elewacji z kamienia wapiennego wraz z fundamentem, 
wymiana stolarki okiennej (w tym montaż podokienników) 
i drzwiowej wraz z wymianą drzwi wejściowych oraz 
wykonaniem nad nimi zadaszenia chroniącego wejście przed 
opadami deszczu i śniegu, prace związane z modernizacją 
instalacji elektrycznej (wykonanie tablicy rozdzielczej 
oraz instalacji zasilania i okablowania nowych urządzeń, 
wymiana instalacji odgromowej i uziemiającej, wykonanie 
instalacji fotowoltaicznej, ochrony przeciwporażeniowej  
i przepięciowej), wykonanie instalacji wodociągowej. 

Część 1: Termomodernizacja budynku OSP 
w Felicjanowie
Przedmiot zamówienia zakłada docieplenie ścian i stropu, 

przebudowę dachu, wykonanie elewacji zewnętrznej 
budynku wraz z wymianą stolarki drzwiowej i okiennej oraz 
modernizację instalacji grzewczej. Projekt termomodernizacji 
przewiduje ponadto kompleksową przebudowę zadaszenia 
strażnicy, w tym: wykonanie wieńca żelbetowego pod 
murłatą, wymianę konstrukcji dachu oraz kominów, 
montaż nowego pokrycia dachu i obróbek blacharskich, 
orynnowania, a także instalacji odgromowej. W zakresie 
pozostałych prac do wykonania na zewnątrz budynku 
zaplanowano: odtworzenie opaski wokół strażnicy, 
zabezpieczającej mury przed zawilgoceniem, położenie 
kostki przed wejściem do sali oraz montaż instalacji 
fotowoltaicznej. Wnętrze ma być dodatkowo ogrzewane za 
pomocą nowej instalacji.

Część 2: Termomodernizacja budynku OSP w Czepowie
Przedmiot zamówienia obejmuje docieplenie elewacji  

i dachu, wymianę stolarki i instalacji CO, CWU oraz konstrukcji 
dachu. Projekt przewiduje oprócz tego kompleksową 
przebudowę zadaszenia strażnicy, w tym: wykonanie nowej 
konstrukcji dachu ze stropu gęstożebrowego na belkach 
sprężonych, docieplenie stropu, montaż nowego pokrycia 
dachu oraz wykonanie obróbek blacharskich. Ponadto,  
w zakresie pozostałych prac do wykonania na zewnątrz, prze-
widziano: odtworzenie opaski wokół budynku oraz schodów 
wejściowych. Wnętrze ma być dodatkowo ogrzewane za 
pomocą nowej instalacji CO.

 Część 3: Termomodernizacja budynku OSP w Zaborowie
Przedmiot zamówienia zakłada docieplenie ścian zewnę-

trznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, konstrukcji 
dachu budynku i wykonanie nowej instalacji centralnego 
ogrzewania. Projekt termomodernizacji przewiduje ponadto 
kompleksową przebudowę zadaszenia strażnicy, w tym: 
wykonanie wieńca żelbetowego pod murłatą, wymianę 
konstrukcji dachu, montaż nowego pokrycia dachu i obróbek 
blacharskich, orynnowania, instalacji odgromowej, a także 
odtworzenie opaski wokół budynku oraz schodów. Poprawę 
efektywności energetycznej w strażnicy ma zapewnić wyko-
nanie nowej instalacji grzewczej oraz montaż instalacji foto-
woltaicznej.

Projekt został dofinansowany ze środków unijnych w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020, z Osi Priorytetowej IV: 
Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie IV.2: Termomodernizacja 
Budynków, Poddziałanie IV.2.2: Termomodernizacja Budynków. 
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Kto wykona dokumentację potrzebną 
do przebudowy dróg?
Umowa została już podpisana

Ulice, o których mowa, to Wiśniowa, Lipowa, Wiej-
ska i Różana, zlokalizowane w pobliżu przedszkola. 
Modernizacja w/w ulic, polegająca na opracowaniu 
projektów i późniejszej przebudowie, jest długo 
wyczekiwaną inwestycją w zakresie infrastruktury 
drogowej. Nawierzchnie wykonane z wysłużonej 
trylinki, pełne nierówności, dziur i wypukłości w pos-
taci studzienek są prawdziwym utrapieniem dla kie-
rujących pojazdami.

W listopadzie 2020 r. ogłoszono przetarg na opr-
acowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
do każdego odcinka. Zamówienie podzielono na 
4 odrębne zadania. Do każdego z nich zgłosiło się 
po 5 oferentów: firma A & J CONSULTING Andrzej 
Kałużny z Lubina, firma Budovia Sp. z o. o. Sp. k.  
z Łodzi, Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski 
z Sędzisławia, firma MT-Projekt Sp. z o. o. z Grójca 
oraz firma DB Construct Sp. z o. o. z Łodzi.

Złożone oferty kształtowały się na poziomie od 
10 do ponad 90 tys. zł, z nich najkorzystniejsze 
propozycje przedstawiły firmy: A & J CONSULTING 
Andrzej Kałużny z Lubina dla ul. Wiśniowej (długość 
ok. 500 m – koszt 24.450,00 zł) oraz firma DB 
Construct Sp. z o.o. dla ulic: Różanej (długość ok. 170 
m, koszt 14.598,06 zł), Wiejskiej (długość ok. 130 
m, koszt 11.118,29 zł) i Lipowej (długość ok. 130 m, 
koszt 13.324,97 zł).

Wspomniani powyżej dwaj wykonawcy, wyłonieni 
w przetargu, przygotują kompleksową dokumentację 
projektowo-kosztorysową dla poszczególnych zadań, 
będą musieli uzyskać niezbędne opinie, uzgodnienia 
i decyzje administracyjne. Projekty, każdy z osob-
na, będą obejmować przebudowę istniejących 
dróg, przebudowę chodników oraz wykonanie sys-

temu odwodnienia. Tam, gdzie będzie możliwość, 
Wykonawca zaprojektuje ponadto pas zieleni wraz  
z nasadzeniami roślinności.

Gotowe dokumentacje powinny być przedstawione 
do końca pierwszego półrocza tego roku. Przypo-
minamy, że perspektywa przeprowadzenia remontu 
i modernizacji dróg stała się możliwa dopiero  
w 2019 r. na mocy porozumienia zawartego pomiędzy 
Starostą Powiatu Poddębickiego i Burmistrzem Miasta 
Uniejów. Chociaż ulice znajdują się w granicach 
administracyjnych Uniejowa, ich zarządcą jest powiat 
poddębicki. Wcześniejszy brak zgody ze strony władz 
powiatu uniemożliwił gminie podjęcie jakichkolwiek 
kroków.

Porozumienie nie tylko dało zielone światło na prze-
prowadzenie remontu, ale w myśl ustaleń władze obu 
samorządów postanowiły współdzielić koszty przy-
gotowania dokumentacji.

Postępowanie przetargowe wyłoniło wykonawców na opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla przebudowy dróg i ulic powiatowych na terenie Uniejowa. W połowie stycznia 
podpisano umowę. 
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Obecny stan drogi powiatowej – ulica Lipowa 
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Michał Łuczak

Nowe inwestycje drogowe 

Program „Czyste Powietrze” 

Przedsięwzięcie obejmie dwie drogi gminne. Pierwsza 
przebiega przez wieś Rożniatów, druga zlokalizowana 
jest w Felicjanowie – Małej Wsi. Inwestycja ma być 
odpowiedzią na potrzeby mieszkańców oraz wnioski 
radnych, którzy zwracają uwagę na problemy związane 
ze zbyt wąskim pasem ruchu, co mocno ogranicza 
przepustowość, a w konsekwencji wpływa na bezpie-
czeństwo uczestników ruchu.

Aby rozpocząć jakiekolwiek działania, polegające na 
projektowaniu, uzyskaniu decyzji administracyjnych,  
a finalnie wbiciu symbolicznej, pierwszej łopaty na placu 
budowy, konieczne jest odpowied-nie przygotowanie 
geodezyjno-kartograficzne. Opracowanie ma na celu 
sporządzenie map uwzględniających uzbrojenie, rzeźbę 
terenu i ewidencję (m.in. granice działek), które posłużą 
do celów projektowych i formalnoprawnych.

Warto jednak zwrócić uwagę na różnorodność pro-
blematyki w zakresie w/w dróg, która na chwilę obecną 
koliduje z możliwością realizacji przedsięwzięcia. W przy-
padku Rożniatowa przebieg drogi jest inny niż geodezyjny. 
W najbardziej spornym punkcie, na odcinku prowadzącym 
od drogi wojewódzkiej (w kierunku na Dąbie), droga 
przebiega przez gospodarstwo jednego z mieszkańców 
i będzie wymagała wyznaczenia, opracowania, a finalnie 
powstania od podstaw nowego odcinka. Burmistrz 
odbył z właścicielem terenu spotkanie, a efektem jest 
deklaracja zgody na wydzielenie ze swojego gruntu pasa 
na poszerzenie drogi.

Nabór wniosków w programie „Czyste Powietrze” prowadzony jest w trybie ciągłym. Beneficjenci uprawnieni do 
podstawowego poziomu dofinansowania mogą liczyć na wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli inwestycja obejmuje bardziej 
efektywne źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła, wtedy można otrzymać do 25 tys. zł, a jeśli do tego instalowane są 
panele fotowoltaiczne, to łączna wypłata sięgnie nawet 30 tys. zł.

Do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 37 tys. zł – uprawnione będą osoby o przeciętnym dochodzie 
na jedną osobę w gospodarstwie domowym nieprzekraczającym 1 400 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1 960 zł 
(gospodarstwa jednoosobowe).

Obecnie obowiązujące zasady finansowania obejmują również przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie. Zmieniona wersja programu umożliwia także wsparcie inwestycji już zakończonych. 

Dodatkowe informacje można uzyskać w punkcie konsultacyjnym w budynku Ośrodka Zdrowia w Uniejowie, przy ul. 
Orzechowej 6 (pok. nr 38 na drugim piętrze), w g. 9.00-17.00 w poniedziałki i w g. 8.00-16.00 od wtorku do piątku lub 
pod tel. 538 810 414.

Kolejną kwestią jest obecność tzw. kolidujących elemen-
tów uzbrojenia na terenie przyszłej inwestycji, a więc słupów, 
wodociągów, przyłączy itp. Infrastruktura oświetleniowa 
i wodociągowa w sposób bezpośredni i nierozerwalny jest 
związana z drogą jako budowlą, a jej zasadniczą funkcją jest 
zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednak 
gdy przebiega przez teren budowy, należy sporządzić jej 
ewidencję, jak również znaleźć rozwiązanie, którym jest np. 
przesunięcie do nowej lokalizacji.

Mieszkańcy Rożniatowa i Felicjanowa okazują przychyl-
ność i deklarują zgodę na poszerzenie drogi, co w dużym 
stopniu jest zasługą i wynikiem starań i zaangażowania soł-
tysów: p. Romana Dudkowskiego i p. Niny Kalas. Postawa 
właś-cicieli gospodarstw bez wątpienia wpłynie pozytywnie 
na przedsięwzięcie i pozwoli przyspieszyć prace. Należy 
jednak odpowiednio określić granice przebiegu działek oraz 
oznaczyć lokalizację drogi i obiektów jej towarzyszących 
pod przyszłą dokumentację projektową.

- „Niestety, częsty brak uregulowań w księdze wieczystej lub 
niewyprowadzone sprawy spadkowe na pewno wydłużają 
procesy geodezyjne. Mieliśmy przykład Hipolitowa, gdzie 
przygotowanie pod inwestycje trwało blisko trzy lata mimo 
przychylności mieszkańców. Mam jednak nadzieję, że 
wkrótce wszystkie problemy geodezyjnoprawne zostaną 
rozwiązane, a tymczasem proszę mieszkańców o uzbrojenie 
się w cierpliwość” – mówił Burmistrz Józef Kaczmarek pod-
czas posiedzenia Rady Miejskiej w Uniejowie.

Gmina Uniejów planuje kolejne działania w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej. Tym razem chodzi o drogi 
zlokalizowane w Rożniatowie i Felicjanowie. Burmistrz planuje w tej sprawie zlecenie usługi geodezyjnej.
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Z myślą o poprawie bezpieczeństwa i komfortu uczestników ruchu drogowego, na terenie gminy Uniejów 
zaplanowano kolejne działania związane z budową, rozbudową i modernizacją istniejącej infrastruktury 
drogowej. W tym celu Burmistrz Uniejowa ogłosił przetarg na sporządzenie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami na budowę dla poszczególnych zadań w ramach realizacji 
przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa dróg i ulic na terenie Gminy Uniejów etap III”.

Procedura przetargowa na opracowanie 
dokumentacji na drogi

Do procedury przystąpiło łącznie ośmiu oferentów: 
Pracownia Projektowa Inwestor z Konina, Stradtraum 
Polska sp. z o.o. z Poznania, A &J Consulting Andrzej 
Kałużny z Lubina, BPI Bartłomiej Jagodziński z Piotr-
kowa Trybunalskiego, Budovia Sp. z o.o. Sp. k. z Łodzi,  
DB Construct Sp. z o.o. z Łodzi, Przedsiębiorstwo 
Inżynieryjne PROJEKT Rafał Skrzak z Poddębic, Firma 
Handlowo-Usługowa, PROMARK Mariusz Mróz  
z Kwiatkowic.

Inwestycja została podzielona na 6 osobnych 
zadań. Pierwsze zadanie dotyczy przebudowy ulic 
Kilińskiego i Rzecznej w Uniejowie. Zakres robót przy 
ul. Kilińskiego obejmuje odcinek o długości 360 mb., 
tj. od ul. Bł. Bogumiła do ul. Ogrodowej, natomiast w 
przypadku ul. Rzecznej chodzi o odcinek o długości ok. 
330 mb., tj. od ul. Bł. Bogumiła do ul. Polnej. Wśród 
zaplanowanych prac przewidziano m.in. wymianę 
nawierzchni jezdni, budowę chodnika lub ścieżki 
rowerowej, budowę parkingu oraz zaprojektowanie 
pasa zieleni wraz z nasadzeniami. Zaplanowano także, 
że po remoncie w/w drogi będą jednokierunkowe  
o jednym pasie ruchu. 

W drugiej części zadania ujęto dwa odcinki, również 
zlokalizowane na terenie miasta. Pierwszy to ul. Tar-
gowa o długości ok. 950 mb., tj. od skrzyżowania 
z ul. Ireny Bojakowskiej do skrzyżowania z ulicą 
Krasińskiego oraz ul. Zielona o długości ok. 160 mb., 
tj. od skrzyżowania z ul. Orzechową do skrzyżowania 
z ul. Targową. Zamawiający wymaga, aby dla każdej 
ulicy zostały wykonane odrębne dokumentacje 
projektowo-kosztorysowe. Zakres prac obejmie 
m.in. wymianę nawierzchni jezdni, budowę chodnika 
lub ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo-jezdnego. 
Również i te ulice mają stać się docelowo drogami 
jednokierunkowymi.

Trzecia część zadania obejmie ok. 350-metrowy 
odcinek ulicy Kościelnickiej (od skrzyżowania z ul. 

Ireny Bojakowskiej do końca ogrodzenia placu szkoły).  
W ramach opracowania dokumentacji należy przedstawić 
projekt budowlany i wykonawczy przebudowy na-
wierzchni jezdni z uwzględnieniem odwodnienia, prze-
budowy chodnika, budowy parkingu oraz pasa zieleni 
wraz z nasadzeniami.

Kolejne zadanie, zarazem ostatnie zlokalizowane na 
terenie miasta Uniejów, obejmie 150-metrowy odcinek 
ul. Bojakowskiej oraz blisko 80-metrowy odcinek ul. 
Przechodniej, tj. od ul. Tureckiej/Kościelnickiej do rzeki 
Warty. Zakres prac obejmie m.in. wymianę nawierzchni 
jezdni, budowę chodnika lub ścieżki rowerowej lub ciągu 
pieszo-jezdnego.

Dwie ostatnie części planowanej inwestycji dotyczą 
modernizacji infrastruktury dróg zlokalizowanych  
w miejscowościach Lekaszyn oraz Czepów.

Z myślą o bezpieczeństwie kierowców oraz pieszych 
zainteresowane firmy muszą uwzględnić w swoich 
projektach elementy uspokajające ruch typu azyle na 
przejściach dla pieszych, progi zwalniające, wysepki 
korygujące tor ruchu pojazdów, aranżacja zieleni 
przydrożnej w celu wymuszenia zmniejszenia prędkości 
(w szczególności przed wjazdem do miejscowości).

Przebudowa dróg, których zarządcą administracyjnym 
jest powiat poddębicki, jest możliwa dzięki porozumieniu 
zawartemu z obecnym starostą, p. Małgorzatą Komajdą. 
Przyjęte ustalenia otworzyły perspektywę podjęcia 
działań dla poprawy jakości ujętych w inwestycji dróg  
i ulic, a tym samym komfortu życia mieszkańców.

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 
stosowane będą następujące kryteria oceny ofert: cena 
oraz doświadczenie projektanta. 

Obecnie oferty są weryfikowane i analizowane pod 
kątem poprawności wykonanych szacunków i spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu.

Agnieszka Owczarek
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Po kilku miesiącach obraz Świętej 
Rodziny wrócił do Kolegiaty

Na prace restauratorskie Parafia otrzymała dotację z Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Zabytków w wysokości 18 tys., ale ostateczny koszt 
prac wyniósł ponad 60 tys. Z uwagi na wysoką różnicę kosztów, którą 
Parafia poniosła z własnych środków, proboszcz, ks. Infułat Andrzej 
Ziemieśkiewicz długo rozważał podjęcie się realizacji zadania. Trud 
jednak opłacił się, zwłaszcza gdy okazało się, że obraz pochodzący  
z XVII w. ma ogromną wartość historyczną i artystyczną.

Już wstępne rozpoznanie wskazywało na związek obrazu z cenionym 
malarzem gdańskim Hermanem Hannem. O ile jednak wstępna ocena 
wskazywała na kopię płótna malarza określanego mianem mistrza 
malarstwa epoki baroku, o tyle wnikliwa analiza wskazuje już na 
tzw. replikę autorską. O replice autorskiej mówimy wówczas, kiedy 
autor postanawia ponownie namalować tę samą lub bardzo podobną 
kompozycję. Jakie mogą być powody takiej decyzji artysty? Bardzo 
różne, od artystycznych, jak dążenie do ideału po bardziej prozaiczne, 
niekiedy czysto finansowe, gdy dany obraz cieszy się zainteresowaniem 
kupujących. A czasem artysta po prostu lubi podejmować jakiś motyw. 
Pod tym względem Herman Hann uznawany jest za malarza par 
excellence kościelnego. Jego tematyka jest jednolita, a obrazy mają 
bogatą warstwę ideową, która jest wyrazem świadomości teologicznej 
epoki, świadectwem wiary ówczesnych ludzi. Większość sztuki 
barokowej bowiem inspirowana jest religią.

O tym, że obraz wyszedł z tej samej pracowni, świadczy nie tylko 
podobieństwo kompozycji, ale i technika światłocienia. Powiedziano o 
Hannie, że w stosowaniu światłocienia jest prekursorem Rembrandta, 
jednak nie tylko w kontekście proporcji talentu, ale też w rozumieniu 
istoty i roli światła. O ile Rembrandt dematerializuje światło, o tyle 
Hann tworzy łagodne przejścia światłocieniowe zacierając wyrazistość 
konturu, ale zawsze ukazując materialne źródło światła: świece, lampy, 
ogień, aureolę.

Jak podkreśla pani Monika Bystrońska – Kunat z pracowni Stacco 
Art w Łodzi, praca z uniejowskim obrazem była dla konserwatorów 
czystą przyjemnością;

Renowacja przebiegała zgodnie z planem. Wydłużony został nieco 
czas pracy przez dodatkowe badania stratygraficzne i badania zaprawy, 
spoiw oraz pigmentów, które zleciliśmy w laboratorium w Toruniu. 
Wykonano również fotografię w UV, przed pracami i w trakcie prac. 
Umożliwiło to określenie zakresu wtórnych werniksów i przemalowań. 
Takiej klasy obiekt wymagał wnikliwej analizy konserwatorskiej. 
Najtrudniejszym etapem było zdjęcie obrazu z deski, po uprzednim wy-
konaniu odpowiedniego zabezpieczenia warstwy malarskiej. Następnie 

usunięto przemalowania i uzupełniono ubytki 
płótna i zaprawy. Wykonano dublaż, czyli pod-
klejenie na nowe podobrazie, również z płótna 
lnianego. Obraz założono na krosna. Końcowym 
etapem było uzupełnianie ubytków warstwy 
malarskiej metodą graficzną, stawiając punkty 
- kropki odpowiednio dobranych barw. Obraz 
przedstawiający Świętą Rodzinę wrócił na swoje 
miejsce tuż przed Bożym Narodzeniem.

- „Renowacja obrazu była bardzo kosztowna. 
Staram się przywrócić blask kolegiacie, bo tylko 
to zostanie dla przyszłych pokoleń, jednak 
będzie to możliwe tylko z pomocą innych. Parafię 
wspomagają urzędy i instytucje, za co bardzo 
dziękuję, ale każde, nawet najmniejsze wsparcie 
jest nieocenione” – powiedział ksiądz Infułat.

Wysiłki opłaciły się, płótno jest niesamowite, 
a przywrócenie mu malarskiej świeżości, wobec 
widocznych wcześniej gołym okiem zniszczeń, 
stanowi wartość dodaną.

Po blisko półrocznych zabiegach konserwatorskich obraz przedstawiający Świętą Rodzinę wrócił na swoje 
miejsce w ołtarzu bocznym uniejowskiej kolegiaty. Transformacja obrazu po renowacji jest imponująca.
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Wykonawca winnicy 
Bogumiła wybrany 

Przestrzeń będąca przedmiotem zamówienia zlokalizowana jest 
na działce znajdującej się naprzeciwko nowej siedziby Biblioteki 
Miejskiej w Uniejowie. W chwili obecnej plac na skarpie jest jeszcze 
w stanie „surowym”, jednak w myśl ustaleń zawartych w umowie, 
teren nabierze właściwych kształtów jeszcze w połowie tego roku.

Zwycięską firmą, która podejmie się realizacji zamówienia jest 
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska i Melioracji EKOMEL  
z siedzibą w Poddębicach, wyłoniona w drodze 4. przetargu. Koszt 
przedsięwzięcia opiewa na sumę blisko 2 mln złotych, ale i tak 
kwotę można uznać za „rozsądną” na tle pozostałych postępowań  
o udzielenie zamówienia publicznego. Roboty budowlane rozpoczną 
się już wkrótce, a jako sfinalizowanie przygotowań do rozpoczęcia 
prac można traktować podpisanie umowy w dniu 25 stycznia 
br. Obecni w tym wydarzeniu byli: Burmistrz Uniejowa - Józef 
Kaczmarek oraz Prezes Zarządu - Sebastian Pietras.

Inwestycja będzie polegała w pierwszej kolejności na 
odkrzaczeniu i wyrównaniu terenu ze spadkiem - od parkingu przy 
ul. Kościelnickiej do rzeki. Wygodne poruszanie się po spadzistej 
działce umożliwią schody łączące ul. Kościelnicką z nowymi 
bulwarami. Sercem projektu jest fontanna z kaskadowo płynącą 
wodą, co umożliwi instalacja zamkniętego obiegu wody oraz 

budowa specjalnego zbiornika na skar-
pie i koryta strumienia.

Całości dopełnią tarasy ziemne  
z nasadzeniami winorośli oraz elementy 
małej architektury, takie jak: ławki, 
siedziska czy kosze na śmieci, a także 
oświetlenie terenu, które pozwoli 
Gościom przyjemnie spędzić czas, nie-
zależnie od pory dnia. Otwarty, zielony 
plac zapewne będzie zachęcać do spo-
łecznych interakcji i odpoczynku.

Zagospodarowana winnica na 
skarpie, pamiętana przez wielu mie-
szkańców jako „księdza ogród”, bez 
wątpienia odmieni tę część miasta, 
stanie się kolejnym elementem infra-
struktury turystycznej, przyciągającym 
Gości i zachęcającym do integracji 
społecznej poprzez wspólne spotkania 
i rozmowy. Projektanci dołożyli także 
starań, aby plac spójnie komponował 
się z założeniami przyjętymi dla bul-
warów.

Wyczekiwana przez mieszkańców 
inwestycja, uwzględniająca komplek-
sową przebudowę obu brzegów 
rzeki to przedsięwzięcie rzędu po-
nad 12 milionów złotych. Na bu-
dowę turystycznej infrastruktury  
i zagospodarowanie terenu wzdłuż 
Warty, Samorząd pozyskał 6,5 mln 
zł unijnego wsparcia z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego,     
Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja  
i Potencjał Endogeniczny Regionu. 
Działanie VI 2. Rozwój Gospodarki 
Turystycznej. Poddziałanie VI.2.1 Roz-
wój Gospodarki Turystycznej. 

Już niebawem rozpocznie się metamorfoza Placu Bogumiła. Zagospodarowania przestrzeni 
podejmie się firma EKOMEL z Poddębic wyłoniona w drodze postępowania przetargowego.
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Agnieszka Owczarek

Wstępna wizualizacja inwestycji
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Kilkutonowa fontanna – kula wykonana z granitu, która od kilku miesięcy zdobi skwer przy ul. 
Tureckiej jest formą sztuki kinetycznej, inspirowaną twórczością wybitnego niemieckiego architekta 
Christiana Tobina. 

Agnieszka Owczarek

Sztuka kinetyczna i tańczący kamień

Tańcząca kula zajmuje centralne miejsce na skwerze, 
który jeszcze niespełna rok temu pełnił funkcję 
parkingu. Po rewitalizacji skwer dołączył do listy 
miejsc godnych uwagi na mapie Uniejowa, a ruchoma 
i podświetlana fontanna stała się najnowszą atrakcją 
uzdrowiska termalnego.

Plan zagospodarowania skweru pojawił się już jakiś 
czas temu, władze miasta poszukiwały rozwiązania, 
które nie tylko poprawiłoby estetykę, ale działałoby 
niczym magnes przyciągający mieszkańców do 
spędzenia na nim kilku chwil i zachęcałoby Gości 
korzystających z basenów termalnych do przejścia 
kładką prowadzącą do miasta.

W sukurs przyszła sztuka Christiana Tobina – 
rzeźbiarza i twórcy kinetycznych rzeźb kamiennych. Ten 
uznany i doceniony niemal na całym świecie niemiecki 
artysta znany jest ze swojej fascynacji kamieniem i wodą 
jako elementami rzeźbiarskimi oraz ich wzajemnymi 
relacjami. Łącząc rzeźbę z architekturą tworzy instalacje 
przedstawiające figuratywne, tańczące kamienne 
kolumny lub amorficzne głazy epoki lodowcowej.

Artysta w 2010 r. odwiedził przypadkowo Uniejów 
i po spotkaniu z Burmistrzem złożył propozycję 
opracowania projektu przestrzeni uniejowskiego 
skweru, która wprawdzie ewoluowała w czasie, ale nie 
zmieniły się jej główne założenia, wpisujące się w styl 
Tobina.

Na ścianach skarp znajdują się granitowe bloki, 
pełniące funkcję siedzisk. Na każdej z nich wybrano 
inny motyw przewodni grawerowania. Na skarpie od 
ulicy Tureckiej pojawiły się diagramy dotyczące historii 
wydobycia wody termalnej w Uniejowie, na skarpie od 
ul. Kościelnickiej diagramy przedstawiające właściwości 
termalnej solanki oraz na skarpie przy chodniku 
diagramy pokazujące zastosowania wody termalnej.

Ponadto, dodatkowo wprowadzono drzewa o pokro-
ju wąsko-kolumnowym, aby rozdzielić przestrzeń wy-
poczynkową od komunikacyjnej.

Głównym elementem placu jest fontanna. Według 
pierwotnego założenia miała być to rzeźba kinetyczna 
składająca się z pięciu toczących kamieni, wprawianych 
w ruch przez ciśnienie wody, przypominając kołysanie 
i taniec.

Koncepcja ostatecznie uległa zmianie, z pięciu gła-
zów pozostała jedna, umieszczona w niecce, granitowa 
kula wirująca pod wpływem ciśnienia wody termalnej. 
Podobne rozwiązanie artysta zastosował w rzeźbie 
Oblio, znajdującej się w parku w Monachium. Kula 
położona jest na misie w taki sposób, aby między 
elementami powstała niewielka szczelina, przez którą 
przedostaje się woda i obejmuje całą nieckę. Nadaje 
to lekkości kamiennej kuli, która wydaje się lekko 
balansować na wodzie, a ciśnienie wody sprawia, że 
nawet małe dziecko może podejść i powoli ją obracać. 
Monachijska fontanna powstała w 1983 r., była pier-
wszym obiektem z zastosowaniem tej techniki. Od 
tego czasu rozwiązanie powielano i szeroko stosowano 
zarówno w rzeźbie, jak i architekturze.

Ostateczny projekt skweru, którego efekty możemy 
podziwiać, uwzględnił jeszcze jeden element – fontannę 
w kształcie pierścienia (również wykonaną z jednego 
bloku granitu), która wraz z kulą ustawiona jest w osi 
widokowej.

Podświetlenie subtelnym i ozdobnym światłem le-
dowym przykuwa uwagę turystów i mieszkańców. 
Zwłaszcza po zmroku goście przychodzą na skwer  
i chętnie fotografują się na tle obiektu.

Na koniec ciekawostka, według internetowych 
źródeł, mierzący 2,8 m pierścień jest największym tego 
typu obiektem w Europie, a licząca 1,5 m i ważąca 5,5 
kg pływająca kula jest największa w Polsce.
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Agnieszka Owczarek

Przetarg na budowę Farmy Alka 
ogłoszony

Zamówienie obejmuje wykonanie robót budow-
lanych parku tematycznego o funkcji turystyczno-
poznawczej jako uzupełnienie kompleksu „Termy 
Uniejów” wraz z wszelkimi instalacjami, przyłączami 
i zagospodarowaniem terenu.

Park tematyczny składa się z zespołu dwóch budyn-
ków w formie nowoczesnych stodół zorientowanych 
względem siebie na schemacie litery V oraz 
pawilonowego łącznika zlokalizowanego przy ul. abp. 
Jakuba Świnki. W kompleksie zostaną wyodrębnione 
4 pomieszczenia o funkcji dydaktyczno-poznawczej 
w dedykowanych grupach tematycznych (po 
dwie na każdy budynek) wraz z wiodącą przez nie 
ścieżką edukacyjną, obrazującą proces powstawania 
produktów spożywczych od przysłowiowego zia-
renka do bochenka. Dodatkową atrakcją będzie 
piąta część obiektu – strefa animacji dla dzieci, ze 
studiem telewizyjnym umożliwiającym nagrywanie 
materiałów wideo. Pawilon łącznik przewidziano jako 
zaplecze recepcyjne oraz szatniowo-sanitarne.

Farma Alka będzie interesującym punktem na 
nowej mapie turystycznej Uniejowa – zarówno dla 

zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, jak i nie-
co starszych gości uzdrowiska. Połączenie inter-
aktywności, zabawy i edukacji pozwoli Gościom 
spędzić czas w sposób przyjemny i pożyteczny.

Z uwagi na swą specyfikę będzie to zupełnie 
nowy obiekt nie tylko w kontekście naszego miasta, 
ale też w skali województwa łódzkiego. Strefy 
tematyczne poświęcone lokalnym zasobom, takim 
jak: jajka, mleka, warzywa i owoce oraz pieczywo 
będą promować i wzmacniać potencjał społeczno-
gospodarczy posiadanych przez gminę zasobów.

Grupami docelowymi projektu są dzieci w wieku 
3-10 lat oraz rodziny z dziećmi. Z efektów realizacji 
projektu będą mogli korzystać zarówno mieszkańcy 
gminy Uniejów, powiatu poddębickiego oraz wo-
jewództwa łódzkiego, jak również turyści z innych 
regionów.

Zadanie inwestycyjne pn. Budowa parku tema-
tycznego Farma Alka z elementami infrastruktury 
turystycznej jako uzupełnienie kompleksu „Termy 
Uniejów” dofinansowane jest środkami unijnymi. 

31 grudnia 2020 r. ruszyła procedura przetargowa na budowę Farmy Alka. Nowy park tematyczny 
będzie kolejnym elementem ubogacającym tereny w pobliżu Zagrody Młynarskiej. -

Wizualizacja Farmy Alka
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Agnieszka Owczarek

Podpisaliśmy umowę na rozbudowę 
hydroforni w Ostrowsku

Otwarto drugi przetarg na przebudowę oczyszczalni

Przebudowa i modernizacja hydroforni jest jednym 
z elementów uporządkowania gospodarki wodno-
ściekowej w gminie Uniejów. Wykonawca zadania, firma 
Wodner II z Neru Kolonii (Wartkowice), został wyłonio-
ny w drodze drugiej procedury przetargowej.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje m.in.: roz-
biórkę istniejącej, kontenerowej SUW oraz realizację 
nowego budynku technologicznego z uwzględnieniem 
wszystkich potrzebnych instalacji dla funkcjonowania 
nowego obiektu oraz infrastruktury towarzyszącej. 
Przedsięwzięcie przewiduje ponadto dostawę zbior-
ników wody uzdatnionej oraz pompowni II stopnia, 
celem zabezpieczenia zapasu ilości wody w okresach 
zwiększonego jej poboru oraz zapewnienia stabilizacji 
ciśnienia wody podawanej do sieci wodociągowej. 
Nowoczesne i automatycznie sterowane pompy będą 
podnosić ciśnienie w sieci wodociągowej w godzinach 
porannego i wieczornego szczytu, zaś zmniejszać je  
w nocy, kiedy pobór wody jest minimalny. Automatyzacja 
tego procesu zapewni wysoką ekonomikę dystrybucji 
wody.

Przebudowa oczyszczalni ścieków w Uniejowie jest 
kolejnym etapem w ramach zadania „Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów”. 
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 10 lutego br.

W postępowaniu o zamówienie publiczne ubiegało 
się dwóch oferentów: konsorcjum: Inżynieria Środo-
wiska Elgaj Leszek Kondratowicz, Zbiersk-Cukrownia 
68, lok. 2, 62-830 Zbiersk; Przedsiębiorstwo Pro-
dukcyjno Handlowo Usługowe Automatyk – Barbara 

Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu 
umowy do końca 2021 roku i udzielenia gwarancji 
jakości wykonania prac na okres 6 lat od dnia odbioru 
końcowego. Koszt wykonania zadania określony w umo-
wie opiewa na kwotę około 2,5 mln złotych.

Celem zadania jest poprawa stanu technicznego hy-
droforni oraz usprawnienie pracy zbiorowego systemu 
zaopatrzenia w wodę. W związku z intensywnym 
rozwojem Gminy Uniejów zarówno w zakresie inwestycji 
turystycznych, jak i naturalną ekspansją lokalnych 
obszarów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, 
koniecznym stało się rozwijanie również infrastruktury 
technicznej, która pozwoli zachować wysoki standard 
świadczenia usług związanych z zaopatrzeniem w wodę.

Inwestycja jest czwartym elementem w ramach zada-
nia pod nazwą: ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-
ściekowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”.  
Na rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Gmina Unie-
jów pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regio-
nalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na 
lata 2014-2020. 

Kondratowicz, Zbiersk-Cukrownia 68, lok. 2, 62-830 
Zbiersk - z kwotą 5 885 550,00 zł oraz firma Hydro-
Marko Sp. z o.o. Sp. K., ul. Wojska Polskiego 139, 63-
200 Jarocin - z kwotą 5 977 800,00 zł.

Obaj oferenci brali udział w poprzedniej procedurze; 
zaproponowane wówczas stawki przekroczyły 6 mln 
zł. Tym razem przedsiębiorstwa zaproponowały oferty 
obniżone o bez mała 200 tys. Obie kształtują się na 
podobnym poziomie kosztorysowym.

25 stycznia 2021 r. Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – 
Arlety Pietrzak podpisał z p. Kazimierzem Żurawskim umowę, która dotyczy realizacji prac budowlanych 
polegających na rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowsku.

Dwie oferty wpłynęły na prace związane z przebudową oczyszczalni ścieków w Uniejowie. 
Czy drugi przetarg ma szanse na rozstrzygnięcie?
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O tym czy postępowanie wyłoni wykonawcę, 
zadecyduje analiza weryfikacyjna, która rozpoczęła 
się w uniejowskim Magistracie. Przypominamy, że 
modernizacja uniejowskiej oczyszczalni ma na celu 
poprawę jej funkcjonalności i wydajności. Zakres 
planowanej inwestycji obejmuje m.in. wymianę sito 
piaskownika, budowę zbiornika retencyjnego ścieków 
dowożonych z systemem napowietrzania; budowę 
komory stabilizacji tlenowej (KTSO), uruchomienie 
reaktora biologicznego i zagęszczacza osadu, rozbudowę 
stacji zlewczej i budowę stacji zlewczej ścieków 

solankowych. Obiekt zostanie przebudowany według 
programu funkcjonalno-użytkowego, na podstawie 
którego Gmina otrzymała unijne dofinansowanie.

Roboty budowlane realizowane będą w trakcie 
eksploatacji zakładu. Wykonawca zobowiązany będzie 
zaprojektować i zrealizować roboty budowlane w taki 
sposób, aby nie zakłócić procesów technologicznych. 
Prace przy oczyszczalni, które powinny zostać 
ukończone do końca sierpnia 2022 r. dofinansowano 
środkami unijnymi w kwocie 2.983.165,70 zł.

Agnieszka Owczarek

Przetarg na tężnię solankową opublikowany

Tężnia wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospo-
darowaniem terenu powstanie w sąsiedztwie wiatra-
ków i Zagrody Młynarskiej przy ulicy abp. Jakuba 
Świnki. Będzie to wyjątkowy obiekt na mapie Uniejowa 
wspomagający leczenie różnych dolegliwości.

Według specyfikacji przetargowej tężnia ma mieć 
długość około 91 metrów i wysokość ponad 8 m. Z ko-
lei objętość zbiornika na solankę to około 250 metrów 
sześciennych. Całkowita powierzchnia zabudowy ma 
sięgać 251 mkw. Drewniana modrzewiowa konstruk-
cja wypełniona tarniną wraz z dębowym pasażem 
spacerowo-technicznym, przypominającym molo, 
będzie tworzyć funkcjonalną przestrzeń rekreacyjną. 
Użytkownicy będą mieli możliwość wygodnego 
przebywania, spacerując lub siedząc dzięki zaplano-
wanym siedziskom.

Tężnia ma być nie tylko kolejnym elementem 
„miastotwórczym”, ale przede wszystkim ma służyć 
mieszkańcom i turystom; nie od dziś wiadomo, że 
przebywanie w pobliżu tego typu obiektów działa 
dobroczynnie i regenerująco na organizm. Pod 
wpływem słońca oraz wiatru wytwarza się „mgła 
wodna” z roztworu solanki, zawierająca naturalne 
związki soli. W ten sposób nasyca powietrze 
korzystnymi związkami mineralnymi, tworząc naturalne 
inhalatorium na świeżym powietrzu, wspomagające 
leczenie wielu schorzeń, takich jak: nadciśnienie, 
choroby układu oddechowego oraz stany ogólnego 
wyczerpania. Mikroklimat obiektu zalecany jest także 
osobom zdrowym; wdychanie powietrza przesyconego 

minerałami wzmacnia odporność i zabezpiecza przed 
chorobami.

Na tym inwestycja się nie kończy. Tuż obok tężni 
powstanie pijalnia wody termalnej przydatnej do 
spożycia, która uzupełni strefę relaksu i rekreacji.

- „Liczymy, że nowy kompleks uatrakcyjni dotych-
czasową ofertę Uzdrowiska Termalnego Uniejów i bę-
dzie miał znaczny wpływ na zainteresowanie naszym 
miastem ze strony kuracjuszy i gości. Mam także 
nadzieję, że oprócz funkcji prozdrowotnej, inwestycja 
będzie integrować społeczeństwo jako miejsce spotkań 
i rozmów” – powiedział burmistrz Józef Kaczmarek.

Zadanie pn. „Intensyfikacja gospodarki turystycznej  
w Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solan-
kowej wraz z pijalnią wody termalnej” dofinansowane 
jest środkami unijnymi.

Burmistrz Uniejowa ogłosił przetarg na budowę tężni solankowej w Uniejowie. 
Będzie też pijalnia wody termalnej. 
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Maciej Bartosiak

Przebudowa ul. Awaryjnej zakończona 

Opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami z terenu 
gminy Uniejów

Wraz z końcem roku dobiegły końca wszystkie prace 
budowlane, będące przedmiotem zadania inwestycyjnego 
pn. „Przebudowa dróg gminnych zlokalizowanych na 
terenie Uzdrowiska Uniejów”. W ramach wspólnego 
zamówienia, finansowanego ze środków z dotacji 
z budżetu państwa oraz z budżetu gminy Uniejów, 
samorząd zrealizował trzy projekty infrastrukturalne, 
znajdujące się na liście planowanych, podstawowych 
przedsięwzięć, zawartych w planie rozwoju uzdrowiska.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 czę-
ści, polegających kolejno na: budowie chodnika przy ul. 

W 2021 roku opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, 
zabranymi z terenu gminy Uniejów, będzie sprawowało 
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Daniel” Artur 
Zielaskowski, Węgrowo 28 G, 86-302 Węgrowo. 

Przed podpisaniem stosownej umowy, pracownik 
Urzędu Miasta w Uniejowie, Anna Pająk-Kowalska 
wraz z przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Uniejowie, Grzegorzem Kucharzykiem 
dokonali sprawdzenia warunków panujących w schro-
nisku - oględzin boksów, sektorów, itd. 

Adopcja zwierząt
Zachęcamy wszystkie osoby myślące o zakupie 

zwierzaka do adopcji bezdomnych zwierząt zabranych 
z naszej gminy. Zwierzęta przebywające w schronisku 
objęte są nadzorem weterynaryjnym, zaszczepione 

Krasińskiego i utwardzeniu placu przy ul. Ireny Boja-
kowskiej i ul. Kościelnickiej w Uniejowie, które zostały 
wykonane w pierwszej kolejności, a także przebudowie 
ul. Awaryjnej, którą ze względu na potrzebę uzyskania 
pozwoleń od wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
przeprowadzono jako ostatnią.

Przebudowa ul. Awaryjnej polegała na budowie 
nawierzchni z kostki betonowej. Ten niewielki łącznik 
pomiędzy ulicami Dąbską i Krótką służy jako dojazd do 
zaplecza i podwórek kamienic, tworzących wschodnią 
pierzeję Rynku Miejskiego. Lokalizacja w obrębie tzw. 
historycznego układu przestrzennego wymagała od 
wykonawcy uzyskania szeregu pozwoleń na prze-
prowadzenie prac budowlanych na tym terenie.

Wykonawcą inwestycji była Firma Handlowo – 
Usługowa Wiesława Łuczak, Jan Łuczak, która w pos-
tępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego złożyła 
najkorzystniejszą ofertę w wysokości 90 396,19 zł.  
W przetargu wpłynęły dwie oferty, z czego wyższa o po-
nad 50 tys. zł (143 910,00 zł) od wybranej została złożona 
przez  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Markbud Sp. 
z o.o. z Poddębic.

przeciwko chorobom zakaźnym, odrobaczone, wy-
sterylizowane oraz zaczipowane. Szczegóły doty-
czące adopcji czworonogów, wraz z galerią zdjęć  
i krótkim opisem, znajdują się na stronie internetowej 
schroniska: www.schronisko-grudziadz.pl oraz na por-
talu społecznościowym: www.facebook.com/schro-
niskogrudziadz.

Informacje dotyczące adopcji można uzyskać bez-
pośrednio u pracownika schroniska, dzwoniąc pod 
numer: 56 46 46 100 lub w Urzędzie Miasta w Unie-
jowie, pod numerem telefonu: 63 288 97 49.
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Poznaliśmy wstępny projekt dla nowego 
przedszkola w Uniejowie

Na nowe przedszkole czeka z utęsknieniem cała 
społeczność: wychowawcy, rodzice, personel. Temat 
budowy nowego obiektu został podjęty już w 2017 
r. Według pierwotnego zamierzenia miał on powstać 
przy ulicy Wiśniowej i zastąpić istniejącą siedzibę. 
Niestety, splot niekorzystnych okoliczności, do 
których należy m.in. wzrost cen w branży bu-
dowlanej i problemy z wyłonieniem wykonawcy 
ostatecznie uniemożliwił realizację przedsięwzięcia. 
W 2020 r. władze gminy zdecydowały o zmianie 
lokalizacji, którą będzie plac w sąsiedztwie szkoły 
podstawowej. Zmiana miejsca spowodowała 
konieczność przeprojektowania obiektu. Program 
funkcjonalno-użytkowy jest już na ukończeniu, 
następnym krokiem będzie procedura przetargowa.

- „Do budowy nowego przedszkola podeszliśmy 
z ogromną troską i rozwagą, ponieważ będzie ono 
pełnić funkcje integracyjne. Chciałbym, aby zarówno 
dzieci, jak i pedagodzy oraz personel mieli jak 
najlepsze warunki do rozwoju i pracy” – podkreśla 
Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek.

Nowe przedszkole przeznaczone będzie doce-
lowo dla 200 dzieci. Będzie w nim realizowany 
program wychowawczy obejmujący również dzieci 
z deficytem rozwojowym. Wszystkie pomieszczenia 
przystosowane będą dla dzieci niepełnosprawnych, 
w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.  
W koncepcji architektonicznej czytamy, że „z uwagi 
na integracyjny charakter obiektu, oprócz dodatkowo 
zaprojektowanych sal zajęć, przyjęto zwiększone 
normatywy powierzchniowe pomieszczeń oraz pod-
wyższony standard wykończenia i wyposażenia, 
dążąc do stworzenia dla dzieci optymalnych warun-
ków rozwoju”.

Nowy projekt wnosi klika świeżych rozwiązań. 
Zmieni się sam kształt dwukondygnacyjnego 
budynku, bryła będzie miała formę litery L. Oprócz 
sal typowo dydaktycznych znajdą się w nim sale 
specjalistyczne, takie jak: sala polisensoryczna 
(dostarczająca wrażeń dotykowych, słuchowych 
i wzrokowych), sale twórczości dziecięcej, sale 
doświadczania świata, sale zabaw, sala komputerowa 
i sala sportowa. Przeznaczone dla wszystkich grup 
wiekowych będą wspomagać rozwój dzieci poprzez 
naukę i zabawę. Odpowiednio dobrane elementy 
stanowiące wyposażenie będą stymulować różnego 
rodzaju aktywności, rozwój poznawczy, albo po 
prostu pozwolą uatrakcyjnić i urozmaicić pobyt 
dzieci w przedszkolu. Ponadto na terenie obiektu 
znajdzie się gabinet logopedy z myślą o dzieciach, 
które potrzebują tego typu konsultacji i ćwiczeń.

Podobnie jak w przypadku obecnej siedziby, 
pomyślano także o zagospodarowaniu terenu, które 
będzie uwzględniało m.in. plac zabaw, nasadzenia 
zieleni oraz parking. Budowa nowego przedszkola 
integracyjnego przy szkole przyniesie również 
korzyści w infrastrukturze samej szkoły i M-GOK. 
Takie rozwiązanie skupi w jednym miejscu placówki 
oświatowe Uniejowa, czyniąc zeń miejski kompleks 
edukacyjno-wychowawczy. 

- „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 rodzicom jedno miejsce 
docelowe” – powiedział Burmistrz.

Warto wreszcie dodać, że budowa placówki 
w nowym miejscu pozwoli uniknąć problemów 
logistycznych związanych z przeniesieniem dzieci na 
czas prac do szkoły.

Ogłoszona zmiana lokalizacji przyszłej placówki przedszkola wymusiła sporządzenie od 
podstaw nowego projektu. Na chwilę obecną konkretyzuje się program funkcjonalno-
użytkowy wraz z koncepcją architektoniczno-budowlaną. Po doprecyzowaniu ostatnich 
szczegółów będzie można ogłosić przetarg na wykonawcę. 
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Remont kościoła w Wieleninie 
zaplanowany 

Kościół parafialny pod wezwaniem świętego 
Jakuba i Doroty od kilku lat zmienia swoje oblicze, co 
w dużej mierze jest zasługą tamtejszego proboszcza 
– ks. Jarosława Olszewicza. Zwłaszcza w ostatnich 
czterech latach obiekt przeszedł kilka poważnych 
remontów.

- „Zaczęliśmy od dachu kościoła. Później była 
kostka przy budynkach gospodarczych i plebanii, 
a teraz wokół kościoła. Przy okazji tych prac udało 
się też doprowadzić wodę do kościoła. W jednym 
z pomieszczeń urządzona została toaleta. Panie 
sprzątające świątynię nie będą już musiały biegać 
z wiadrami po wodę na plebanię. Teraz mają ją na 
miejscu w kościele, i to zarówno zimną, jak i ciepłą” – 
powiedział ks. proboszcz.

Dotychczasowe inwestycje udało się przepro-
wadzić dzięki ofiarności parafian oraz życzliwości  
i przychylności instytucji, takich jak: Urząd Miasta 
w Uniejowie. Nota bene, włodarz miasta – Józef 
Kaczmarek, mając na uwadze potrzeby parafii, 
rozpoczął starania o pozyskanie środków, aby 
przeprowadzić dalsze prace remontowe. Efektem 
rozmów i spotkań jest deklaracja ze strony 
Bartłomieja Gröbnera, dyrektora firmy K-Flex, co do 
wsparcia finansowego na rzecz świątyni.

Działająca w Wieleninie firma wielokrotnie już 
angażowała się w przedsięwzięcia realizowane 
przez gminę, zaledwie kilka miesięcy temu zakupiła 
np. szafki do wyremontowanej szatni w Szkole 
Podstawowej w Uniejowie. Tym razem przekaże 100 
000 zł na świątynię w Wieleninie. Zadeklarowana 
pomoc będzie ogromnym zastrzykiem finansowym 
na potrzeby zaplanowanego remontu, a więc 
wymiany elektryki i odmalowania wnętrza kościoła.

- „Od kilku lat funkcjonuję w społeczności lokalnej 

gminy i w jakiś sposób się z nią identyfikuję. Dlatego, 
gdy tylko mam możliwość, staram się włączać  
w tutejsze przedsięwzięcia. Firma K-Flex wparła 
już kilka inicjatyw związanych m.in. z młodzieżą, 
seniorami, teraz będziemy mieli okazję zrobić coś 
dla kościoła w Wieleninie” – powiedział dyrektor 
Gröbner. 

Nie wiadomo jeszcze, jak odmieni się wnętrze po 
malowaniu i jak zmieni swoją kolorystykę.

- „Udało nam się znaleźć projektanta, który 
podejmie się opracowania wnętrza naszej świątyni. 
Malowidła, które obecnie zdobią ściany pozostaną 
niezmienione, ale z uwagi na kurz i zabrudzenia 
zostaną odświeżone. Na chwilę obecną nie jestem 
jednak w stanie powiedzieć nic więcej, ponieważ  
w dalszym ciągu czekamy na projekt i wizualizacje” – 
powiedział ks. proboszcz.

Przed gospodarzem obiektu stoi kolejne wyzwa-
nie. Natomiast efekty dotychczasowych prac można 
obejrzeć osobiście wybierając się na mszę do 
wielenińskiego kościoła.

Świątynię w Wieleninie czekają kolejne prace remontowe. Wymiana instalacji elektrycznej 
i odmalowanie wnętrza to przewidziane działania mające na celu przywrócicie blasku 
obiektu. 
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Michał Łuczak

Nabór wniosków na usuwanie azbestu 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozpoczął  nabór wniosków na 

dotację dla osób fizycznych na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie województwa łódzkiego  
w latach 2021-2022.

Nabór wniosków jest prowadzony w systemie ciągłym do 15 marca 2021 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). 

Urszula Urbaniak

Już niebawem ukaże się monografia pt. „Uniejów 
i region spycimiersko-uniejowski poprzez wieki”

Zakończono prace przy I tomie (760 stron) obej-
mującym okres od średniowiecza do 1918 roku. 
Wydawnictwo powstaje pod redakcją prof. Jana Szym-
czaka. Znajdziemy w nim historię wszystkich miej-
scowości wchodzących w skład gminy Uniejów. 

Drugi tom o podobnej objętości zawiera rozdziały: 
W drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Lata wojny 
i okupacji 1939-1945, W okresie PRL 1945-1989, 
Architektura i zabytki, cmentarze, Samorządowy Unie-
jów.

W ostatnim rozdziale, który obejmuje lata 1990-
2020, znajdziemy najważniejsze wydarzenia, inwestycje 
i dokonania w gminie Uniejów w ciągu ostatnich 30 lat; 

miejsca, w których zaszły zmiany; instytucje, placówki  
i stowarzyszenia o zasięgu gminnym; dokonania i aktyw-
ność mieszkańców na obszarze poszczególnych parafii  
i sołectw.

Nie zapadła jeszcze decyzja o wysokości nakładu. 
Przewidywany termin druku maj/czerwiec.

Osoby zainteresowane nabyciem monografii prosimy 
o kontakt z Towarzystwem Przyjaciół Uniejowa pod 
numerem tel. 602 130 270. Pytania można przesyłać 
również na adres: urszula.urbaniak@wp.pl

Przedpłaty przyjmowane są na konto specjalne 
monografii do końca lutego: 92 9263 0000 0209 1734 
2002 0105 z dopiskiem przedpłata na monografię. 

Do końca zmierzają prace nad przygotowaniem do druku dwutomowej monografii pt. „Uniejów i re-
gion spycimiersko-uniejowski poprzez wieki”, wydawanej przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa pod 
patronatem burmistrza Józefa Kaczmarka i przy finansowym wsparciu Samorządu Uniejowa.
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Agnieszka Owczarek

Altany z targowiska zostaną przeniesione
Od listopada 2020 r. targowisko miejskie przy ulicy Dąbskiej w Uniejowie przechodzi gruntowną 

rewitalizację. W ramach prac powstaną m.in. nowe miejsca handlowe, natomiast drewniane altany, które 
dotychczas gościły na placu, zostaną przeniesione do pobliskich miejscowości. 

Kilkanaście przenośnych altan, funkcjonujących 
jako stanowiska handlowe, już wkrótce zniknie  
z terenu targowiska. Nowa lokalizacja została już 
określona na etapie postepowania przetargowego. 
Mają one trafić do miejscowości na terenie gminy 
Uniejów, a ich transportem zajmie się firma DROMEX 
z Pośrednika - zwycięzca przetargu i wykonawca 
prac budowlanych w ramach inwestycji.

Teren po przebudowie zostanie na nowo zagospo-
darowany. Projekt zakłada powstanie m.in. ok. 80 
stanowisk handlowych, z których większość będzie 
zadaszona. Posłużą do tego rozkładane markizy. 
Pojawi się także parking z nawierzchnią z kostki 
betonowej oraz destruktu, drogi manewrowe oraz 
zjazdy. Targowisko będzie otoczone ogrodzeniem 
panelowym z wejściem na teren poprzez furtki 
oraz wjazdem przez jedną z 3 bram przesuwanych 
automatycznie. Rewitalizacja targowiska wpłynie 
korzystnie na funkcjonalność miejsca, a także dosto-
suje je do obecnych norm, przepisów i standardów.

- „Już w 2012 r., gdy zakupiliśmy altany, plano-
waliśmy, aby trafiły docelowo do sołectw. Na 
podstawie zgłoszeń sołtysów o zapotrzebowanie 
mogliśmy je odpowiednio rozdystrybuować i okre-
ślić lokalizację na etapie przetargu” – powiedział 
burmistrz Józef Kaczmarek.

W myśl ustaleń, altany trafią do następujących 

miejscowości: Brzozówka, Czepów, Zaborów, Wie-
lenin-Kolonia, Skotniki, Góry, Pęgów, Hipolitów, 
Lekaszyn, Rożniatów, Rożniatów-Kolonia, Kozanki 
Wielkie, Dąbrowa, Brzeziny, Kuczki.

Do Magistratu wpłynęło jeszcze kilka zapytań, 
ale o ile udało się wypracować pewien kompromis 
na rzecz sołectw: Wilamowa, Łęgu Balińskiego  
i koła wędkarskiego, o tyle zgłoszenia na potrzeby 
prywatne nie mogą być brane pod uwagę.

W ostatnim czasie wykonawca zajął się przetran-
sportowaniem altan do ich nowych siedzib, m.in. do 
Lekaszyna, Brzozówki, Wilamowa, Czepowa, Gór, 
Skotnik i Brzezin. Obiekty staną przede wszystkim 
przy strażnicach oraz w miejscach, gdzie posłużą 
głównie do celów rekreacyjnych, jako miejsce spot-
kań i wypoczynku.
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Dla zadania na usuwanie wyrobów zawierających azbest dotacja nie może przekroczyć 90% kosztów 
kwalifikowanych, które 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.

Szczegółowe informacje oraz pomoc dla mieszkańców gminy Uniejów 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), w poniedziałki  od 9.00 do 17.00 i od wtorku do 
piątku w godz. 8.00-16.00 oraz pod telefonem: 538 810 414.
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Wystartował projekt „Język wobec 
starości – szacunek w praktyce”

Projekt realizowany będzie przez 22 miesiące (od 
4.01.2021 r. do 31.10.2022 r.) na terenie województwa 
łódzkiego w siedmiu gminach: Drzewicy, Inowłodzu, 
Łasku, Łowiczu, Opocznie, Uniejowie i Żarnowcu.

Celem projektu jest przeciwdziałanie używaniu 
wobec osób starszych dyskryminującego języka 
elderspeak (a także wprowadzenie do języka polskiego 
nowych terminów – „dziadurzenie” i „gerontomowa” 
– jako tłum. ang. „elderspeak”).

Wyniki badań oraz codzienne obserwacje wskazu-
ją, że dziadurzenie jest zjawiskiem powszechnym,  
a jego przyczyną jest najczęściej stereotypowe pos-
trzeganie ludzi starszych jako „niesprawnych in-
telektualnie” i wymagających „prowadzenia za rękę”. 
Stąd np. przerywanie wypowiedzi osoby starszej  
i „uzupełnianie” za nią dalszego ciągu, częste zadawanie 
pytań zamkniętych, sugerujących odpowiedź, zwroty 
w rodzaju „zjemy obiadek” zamiast „będzie obiad”. 
Osoby używające elderspeak często nie mają 
świadomości jego dyskryminującego charakteru. 
Część starszych osób – mimo że protekcjonalny język 
im nie odpowiada – nie reaguje, gdyż uważa, iż jest on 
w takim samym stopniu związany ze starzeniem się, 
jak np. mniejsza sprawność ruchowa. 

Głównymi przyczynami występowania dziadurze-
nia są: stereotypizacja w postrzeganiu osób starszych 
przez pokolenia młodsze, brak świadomości u osób 
komunikujących się z osobami starszymi co do dys-
kryminującego i szkodliwego charakteru elder-speak, 
nieumiejętność asertywnego reagowania na przejawy 
elderspeak przez osoby starsze.

Zaplanowane w projekcie działania:
• warsztaty edukacyjno-aktywizujące, w któ-

rych wezmą udział grupy seniorów z każdej gminy 
objętej projektem oraz osoby pracujące z seniorami, 

• kampania społeczna adresowana do instytu-
cji i ok. 3000 mieszkańców gmin, 

mają ograniczyć przyczyny elderspeak, uświadomić 
jego negatywne skutki dla funkcjonowania osób 
starszych, nauczyć niedyskryminujących form języ-
kowych i asertywnego reagowania na elderspeak 
oraz stworzyć – w ramach kampanii społecznej – sieć 
lokalnych organizacji i instytucji przeciwdziałających 
elderspeak.

„Język wobec starości – szacunek w praktyce” 
jest pierwszym w Polsce projektem podejmującym 
problem dziadurzenia. W ramach projektu powstaną 
materiały i narzędzia do wykorzystania w innych 
przedsięwzięciach.

Stowarzyszenie „Forum 4 Czerwca”, z siedzibą 
w Ksawerowie (woj. łódzkie), działa od 2017 roku  
i specjalizuje się w realizacji programów edukacyjno-
aktywizujących, kierowanych do osób starszych 
z obszarów wiejskich i małomiasteczkowych. Na 
terenie woj. łódzkiego przeprowadziliśmy kilka takich 
projektów (m.in. finansowanych z programu ASOS  
i programu FIO), w których bezpośredni udział wzięło 
prawie 1000 seniorów.

Koordynator kampanii społecznej projektu –   
    Andrzej Machowski

Stowarzyszenie „Forum 4 Czerwca” wraz z Towarzystwem Przyjaciół Uniejowa i Uniwersytetem 
III Wieku w Uniejowie przystąpiło do realizacji projektu pn. „Język wobec starości – szacunek 
w praktyce”, na który uzyskało dotację z finansowanego z Funduszy EOG programu Aktywni 
Obywatele – Fundusz Krajowy. 
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz 
kolejny zagrała w gminie Uniejów. Tegoroczny 29. 
Finał był inny niż dotychczas, gdyż wiele działań 
ze względu na sytuację pandemiczną zostało 
przeniesionych do wirtualnej przestrzeni. Na terenie 
gminy Uniejów działał Sztab 3122 przy Miejsko – 
Gminnym Ośrodku Kultury. Przygotowania do finału 
trwały już od października 2020 r. – nabór i rejestracja 
wolontariuszy, w grudniu 2020 roku w obiektach 
hotelowych, restauracyjnych i instytucjach na terenie 
miasta stanęły stacjonarne puszki sztabowe, ruszyła 
też e-skarbonka; początek stycznia 2021 roku to 
rejestracja nagrań zespołów i orkiestr oraz organizacja 
aukcji allegro (gadżetów WOŚP oraz darczyńców).  

31 stycznia 2021 r. odbył się 29. Finał WOŚP. 
Zbieraliśmy na zakup sprzętu dla laryngologii, 
otolaryngologii i do diagnostyki głowy. W tym dniu 
od wczesnych godzin rannych 37 wolontariuszy 
wraz z opiekunami kwestowało na terenie naszej 
gminy (Wilamów, Wielenin, Uniejów, Spycimierz). 
W Sztabie 3122 czuwano nad przebiegiem całego 
finału – śledzono aukcje allegro, przygotowano relację 
fotograficzną z przebiegu zbiórki, od godziny 11.00 
nadawano transmisję zarejestrowanych występów 
muzycznych i tanecznych. Z zachowaniem reżimu 
sanitarnego rozliczano wolontariuszy. O godzinie 
20.00, zgodnie z tradycją, zabłysło światełko do nieba. 

Na terenie gminy Uniejów zebrano: puszki wolon-
tariuszy – 12 560,77 zł, licytacje allegro – 5 476,00 
zł, puszki stacjonarne – 3 089,74 zł, e-skarbonka – 
220,00 zł, waluta obca – 5 euro. 

Gminny Sztab 3122 przy M-GOK w Uniejowie 
dziękuje mieszkańcom naszej gminy i wszystkim 
ludziom dobrego serca, którzy tak szczodrze wsparli 
naszą orkiestrę. 

Dziękujemy: 
- wolontariuszom z Uniejowa, którymi byli: Sylwia 

Gortat, Julka Figurska, Zuzia Antoniak, Julia Świątek, 
Sebastian Galoch, Wiktoria Antoniak, Joanna 
Przytuła, Klaudia Sibińska, Szymon Kowalczyk, Ola 
Drubkowska, Maja Wappa, Ola Krzysiek, Marta 
Sibińska, Ola Górczyńska, Ola Sroka, Hania Pęcherska, 
Kacper Wójcik, Michalina Wappa; opiekunom: 
Ewelinie Kołacie, Kasi Pruchlat, Joannie Wójcik, Annie 
Bugajak; 

- wolontariuszom z biblioteki Uniejów: Sylwii 
Szymańskiej, Magdalenie Kaczmarek, Anecie Szkutnik; 

- wolontariuszom z Wilamowa, którymi byli: Amelia 
Dominowska, Wiktoria Stołowska, Zuzanna Mosiagin, 
Kacper Wróbel, Nikolina Polipowska, Agnieszka 
Bamberska; opiekunom: Katarzynie Pajor, Sylwii 
Wrąbel; 

- wolontariuszom z Wielenina, którymi byli: Julia 
Pietrzak, Adam Doliński, Bartosz Kazimierski, Inga 
Cieślak, Karolina Graczyk, Filip Mann; opiekunom: 
Marzenie Antczak, Martynie Janiak; 

- wolontariuszce ze Spycimierza: Agacie Górce 
(Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”); 

- instytucjom, firmom i darczyńcom, którzy 
przekazali przedmioty na aukcje serduszkową. Byli 
nimi: Starostwo Powiatowe w Poddębicach, Medical 
Spa Hotel Lawendowe Termy, Gościniec „Nad 
Wartą”, Miejscówka Burger & Pizza, Salon „Beauty 
Thermal” – Małgorzata Krzesłowska, Salon „MagNat” 
– Magdalena Musiał, Sklep Kubuś, Firma INSTAL 
– Bogdan Wieczorek, Mechanika Samochodowa 
– Zbigniew Jankowski, Zespól GDP SQuAD, portal 
uniejow.net.pl; 

- instytucjom, zakładom, hotelom i restauracjom, 
w których stanęły stacjonarne puszki sztabowe: 
Bibliotece Publicznej w Uniejowie, M-GOK, Zakładowi 
Fryzjerskiemu Romana Bonieckiego, Gościńcowi 
„Nad Wartą”, Restauracji „Wabik”, Aparthotel „Termy 
Uniejów”, Medical Spa Hotel Lawendowe Termy, 
Browarowi Wiatr, Miejscówce Burger & Pizza; 

- Ani (Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”), 
Oli (Urząd Miasta w Uniejowie) Gosi (M-GOK) za 
skrupulatne rozliczenie naszych puszek WOŚP; 

- Orkiestrze Dętej ZHP-OSP z Uniejowa, Orkiestrze 

29. Finał WOŚP
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Dętej OSP ze Spycimierza, Driadom Uniejów, 
zespołom CROSSROAD, GDP SQuAD za „wośpowe” 
granie on-line; 

- Urzędowi Miasta w Uniejowie, PGK „Termy Unie-
jów”, Bibliotece Miejskiej, Uniejowskiemu Stowa-
rzyszeniu „Aktywni”, Dyrekcji szkół w Uniejowie, 
Wilamowie, Wieleninie za dzielne wspieranie WOŚP; 

- Kołu Gospodyń Wiejskich z Wilamowa za wspar-
cie wolontariuszy; 

- drużynie zuchów i harcerzy z Wilamowa za dzielne 
uczestniczenie w finale; 

- p. Rysiowi Troczyńskiemu za pomoc wolontariu-
szom w Wilamowie; 

- p. Darkowi Skotnickiemu za nagranie „Światełka 
do nieba”; 

- strażakom z OSP Uniejów za światełko do nieba;  
    - niezawodnym: Michałowi z uniejow.net.pl i Mać-
kowi z uniejow.pl. 

Dziękujemy, że byliście z nami! Dziękujemy wszys-
tkim, którzy zagrali po raz kolejny w WOŚP – za bez-
interesowną pomoc oraz otwarte serca!

    Sztab 3122 WOŚP

Henryk Kuglarz

Jubileusz 800-lecia coraz bliżej

Po Spycimierzu i Uniejowie jest to najstarsza 
miejscowość Ziemi Uniejowskiej. W tym czasie na 
terenie Polski środkowej było około 400 osad. Myślę, 
że jubileusz można by już świętować, ponieważ wieś 
na pewno istniała przed 1241 rokiem. 

Ostrowsko jest położone nad rzeką Wartą na 
północ od Uniejowa, z którym graniczy na ulicy 
Kościelnickiej, gdzie znajduje się kilka domów nale-
żących do Ostrowska. Zabudowania wsi znajdują 
się też po lewej stronie Warty, sąsiadując ze wsią 
Wieścice. 

W początkach istnienia zapewne domy położone 
były tylko wzdłuż prawego brzegu Warty. Rzeka 
była źródłem utrzymania. Usytuowanie domów na 
wysokim brzegu zapewniało bezpieczeństwo przed 
powodziami. Obecnie wzdłuż prawego brzegu rzeki 
istnieje kilkanaście domów, w tym mój rodzinny. 
W rzece jest jeszcze ślad grobli od młyna wodnego 
działającego przywilejem arcybiskupa od 1516 
r. Osadnictwo na tym terenie istniało od dawna. 
Dowodzi tego odkryty w Ostrowsku, podczas 
budowy domu, nad rzeką pochówek popielnicowy 
charakterystyczny dla II-IV w. n.e.

Jednym ze znaczniejszych wydarzeń odnotowa-

nych w źródłach pisanych było spalenie wsi przez 
Krzyżaków. Wydarzyło się to 17 września 1331 
r. Oprócz Ostrowska spalono też kilka innych, 
okolicznych wsi oraz miasto Uniejów. W tym czasie 
wieś liczyła pewnie kilka lub kilkanaście zagród. 

W 1552 r. Ostrowsko miało 14 osadników, zaś 
rejestr podymny z 1670 r. podaje, że we wsi było 
8 domów. W 1822 roku były już 53 domy i 520 
mieszkańców. W tym czasie we wsi była karczma 
zlokalizowana pod numerem 25. Po powstaniu 
listopadowym 1830 r. właścicielem wsi został carski 
generał hrabia Karol Toll. W 1864 r. przeprowadzono 
reformę uwłaszczeniową. Uwłaszczenie objęło 
1522 morgi i 24 pręty. Liczba domów urosła aż do 
130. Prawdopodobnie w tym czasie Ostrowsko 
rozbudowało się wzdłuż obecnej drogi prostopadłej 
do rzeki. W Ostrowsku działała szkoła podstawowa 
z językiem rosyjskim. Kończył ją mój dziadek Józef 
Miśkiewicz. Dzięki otrzymanej edukacji dziadek 
posługiwał się na tyle płynnie językiem rosyjskim, że 
został pisarzem w kompanii carskiego wojska. 

Bliższe współczesności dzieje wsi są znane miesz-
kańcom z opowiadań i własnych przeżyć. II wojna 
światowa odcisnęła bolesne piętno pamiętane do 
dziś. 

Historia Ostrowska oficjalnie zaczyna się w 1241 roku, kiedy zapisano, że Konrad I Mazowiecki 
nadał wieś arcybiskupstwu gnieźnieńskiemu. Właścicielem wsi był Budzisław, syn Strzeszka.  
Od 1248 r. Ostrowsko należało do klucza dobrowskiego.
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Ponieważ moja pamięć sięga lat tuż powojennych, 
pamiętam wieś inną od obecnej. Z zakurzoną lub 
błotnistą drogą, z ciągniętymi przez konie wozami na 
drewnianych kołach z żelaznymi obręczami, żniwami 
przy użyciu kos, częstymi powodziami. Wieś nie 
była zelektryfikowana. Prąd doprowadzono dopiero  
w 1960 roku. W latach powojennych na wsi było 
kilku rzemieślników: stolarzy, cieśli, szewców, byli 
też kowal i kołodziej. Niestety są to ginące zawody,  
a następców jest niewielu. 

Nieodłącznym elementem wsi jest prom przez 
rzekę. Kiedyś lokalizowany w różnych miejscach, jak 
pozwalała rzeka. Teraz jest w stałym miejscu, tak jak 
prowadzi droga wiodąca przez wieś  i dalej na pola 
po drugiej stronie rzeki.

W ostatnich trzech dekadach wieś zmieniła się 
wraz z rozwojem Uniejowa i odkrytym źródłem 
gorących wód. Zabudowa wsi powiększyła się  
o szereg domów letniskowych nad rzeką i w laskach 
na granicy z Uniejowem oraz domów mieszkalnych 
przy drodze do Kuczek i przy bocznej drodze w stronę 
rzeki i Uniejowa (tak zwane Ogrody). Zabudowa 
przyjęła kształt przypominający literę F. Wieś ma 
piękną asfaltową drogę. Powstało wiele nowych, 
pięknych domów, jest kanalizacja, sieć telefoniczna. 
Kiedyś zabudowa była drewniana lub z kamienia 
wapiennego, kryta słomianymi strzechami. Obecnie 
domy buduje się z nowoczesnych materiałów, 
zniknęły strzechy, zaś konie z głównego środka 
lokomocji stały się źródłem rekreacji dla turystów. 
Jest piękna, odrestaurowana remiza OSP, która  

w 2018 roku obchodziła 100-lecie. Latem cyklicznie, 
już od 19 lat, odbywają się Pikniki Sołtysów. Obecnie 
wieś liczy 144 domy oraz 308 mieszkańców.

Z Ostrowska pochodzi moja rodzina od strony 
matki z domu Miśkiewicz, której przodkowie 
wszyscy mieszkali w Ostrowsku. 15 listopada 1722 
r. w kolegiacie uniejowskiej brał ślub mój pierwszy 
znany praprapraprapradziad Piotr Miśkiewicz (ur. 
1695 r.) z Katarzyną Tyburczanką. Wraz z moimi 
rodzicami w Ostrowsku zamieszkałem w 1949 roku. 
Tu chodziłem do 4-klasowej szkoły podstawowej, 
potem do szkoły w Orzeszkowie. W 1960 roku 
wyjechałem do Szczecina, gdzie mieszkam do chwili 
obecnej. Do Ostrowska przyjeżdżam przynajmniej 
raz w roku i nadal czuję się tu jak u siebie. Miałem 
 i mam tu rodzinę i przyjaciół. Ziemia Uniejowska jest 
dla mnie i moich dzieci bliska. A ponieważ mam małe 
szanse doczekać 2041 roku, już teraz piszę o tym 
jubileuszu. 

Oczami wyobraźni widzę piękną tablicę informa-
cyjną o historii Ostrowska, a przy drogowskazach 
daty powstania Uniejowa, Spycimierza, Ostrowska 
i innych okolicznych miejscowości. To by znacznie 
podniosło atrakcyjność turystyczną miejscowości 
oraz świadomość historyczną mieszkańców. Tu bije 
serce Polski.

Muszę podkreślić, że nie jestem historykiem,  
a jedynie miłośnikiem historii, a z wykształcenia in-
żynierem elektroenergetykiem. Dane dotyczące dat 
i liczby zaczerpnąłem z książek pod redakcją prof. 
Jana Szymczaka i współpracowników: „Uniejowskie 
Strony” wyd. 2008 r. oraz „Uniejów Dzieje Miasta” 
wyd. 1995 r. Ponieważ Pan profesor opracowuje 
nową monografię o naszym regionie uniejowsko-
spycimierskim, oczekuję tej publikacji z najwyższą 
ciekawością.

Prom w Ostrowsku za dawnych lat 

Obecny wygląd remizy strażackiej 
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Partnerstwa gmin (lub miast) to znana i stosowana od dziesięcioleci forma współpracy 
samorządów, służąca i sprzyjająca dzieleniu się doświadczeniami codziennego życia  
i korzystaniu ze swojej wiedzy w różnych dziedzinach – od edukacji i kultury począwszy,  
na gospodarce kończąc. Także gmina Uniejów od lat rozwija sieć swoich krajowych  
i zagranicznych partnerów, pomyślnie realizując ideę wymiany doświadczeń i pomysłów. 
W gronie partnerów Uniejowa znajdziemy dwa miasta polskie: Szczyrk i sąsiedni Turek, 
a także podobne do naszego miejscowości turystyczne z innych państw, z Węgier 
(Mórahalom – od 2009 r.), Łotwy (Krāslava – od 2011 r.), Finlandii (Sonkajärvi – od 2011 r.), 
Ukrainy (Truskawiec – od 2013 r.), Gruzji (Region Racha i miejscowość Tskaltubo – od 2013 
r.), Białorusi (Gorki – od 2013 r.), Azerbejdżanu (Naftalan – od 2014 r.), Włoch  
(Alatri – od 2017 r.), Islandii (Grindavik – od 2019 r.) oraz w nieodległej przyszłości, 
Mołdawii (Hyrżauka).

Tomasz Wójcik

O nowych formach współpracy 
miast partnerskich – 
Uniejowa i Turku

W ocenie samorządowców, a także mieszkańców 
i przedsiębiorców, partnerstwa te przynoszą sporo 
korzyści i rzeczywiście mogą inspirować do zmian 
oblicza społecznego i gospodarczego naszej gminy. 
O przykładach takich działań wielokrotnie pisaliśmy 
na łamach „Uniejowskich stron”. Cieszyć także 
mogą wszelkie inicjatywy wprowadzenia nowych 
form współpracy, czy zmian dotychczasowych. Tej 
tematyce poświęcone było spotkanie, do którego 
doszło z inicjatywy Romualda Antosika, burmistrza 
Turku w dn. 14 stycznia 2021 r. Z jego zaproszenia 
skorzystali burmistrz Józef Kaczmarek oraz towarzy-
szący mu Mirosław Madajski, przewodniczący Rady 
Miejskiej w Uniejowie, a także przewodniczący Ko-
misji Społecznej RM, Tomasz Wójcik. 

Podczas rozmowy samorządowcy docenili war-
tość partnerstwa obu sąsiadujących miast, pod-
kreślając bliskie związki mieszkańców, uczących 
się, pracujących i korzystających z usług w Turku 
oraz wypoczywających w Uniejowie. Zwrócono 
także uwagę na głębokie zmiany, jakie zaszły  
w obliczu społecznym i gospodarczym obu samo-
rządów w okresie od nawiązania współpracy  

w 2009 r. Rozmówcy zgodzili się, że konieczne 
jest wypracowanie i wprowadzenie nowych form 
współpracy, dostosowanych do zmian, będących 
wynikiem rozwoju Uniejowa i Turku. Zaproponowano 
konkretne działania z zakresu wspólnej promocji, 
wspierania i rozwoju  turystyki, usług i oferty 
skierowanej do mieszkańców Turku oraz miasta  
i gminy Uniejów. Co istotne, są to działania 
możliwe do realizacji w nieodległej przyszłości i nie 
wymuszające dużych nakładów finansowych, co  
w dobie pandemii i jej skutków ma istotne znaczenie. 
O szczegółach i przykładach podjętych wspólnie 
przedsięwzięć będziemy informować Państwa na 
bieżąco. 

Geograficzna i faktyczna bliskość Uniejowa i Turku 
jest tu znacznym ułatwieniem. Obydwa samorządy 
mogą i chcą wspierać się nawzajem. Turystyczny 
Uniejów i przemysłowy Turek w modelowy sposób 
dopełniają się w swoich ofertach. Można być pew-
nym, że zaproponowane nowe działania z zakresu 
partnerstwa szybko zostaną zauważone i docenione 
przez mieszkańców i turystów.    
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O nowych formach współpracy 
miast partnerskich – 
Uniejowa i Turku
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Wizualizacja pomieszczeń Spycimierskiego Grodu

Wizualizacja pomieszczeń Farmy Alka 

arch. UM Uniejów 
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arch. SP Wilamów/Miejskie Przedszkole w Uniejowie / www.uniejow.net.pl/UM Uniejów

Bajkowy bal karnawałowy 

29. Finał WOŚP na terenie gminy Uniejów 
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>>>arch. UM Uniejów/T. Wójcik 

Koncert online „Historie zagubione” Uniejowskiej Grupy Integracyjnej z udziałem gwiazd – 
zarejestrowany w uniejowskiej Kolegiacie 
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arch. UM Uniejów

Uniejów w zimowej aurze 
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  Spycimierska tradycja 
- podsumowanie IV Seminarium

W spotkaniu wzięli udział lokalni liderzy projektu: 
Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek, dyrektor biblio-
teki - Beata Szymczak, koordynator projektu - Andrzej 
Szoszkiewicz, Maria Pełka - Prezes Parafialnego Sto-
warzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”, Stanisław 
Pełka - sołtys Spycimierza oraz Jolanta Ilska - radna Ra-
dy Miejskiej w Uniejowie i mieszkanka Spycimierza, by 
w kameralnym gronie podzielić się swoimi refleksjami 
po Seminarium.

Seminarium Spycimierskie było zwieńczeniem 
dwuletniego projektu, w który zaangażowały się zespoły 
naukowców pod kierownictwem dr hab. Katarzyny 
Smyk, prof. UMCS. Kluczowym punktem programu 
październikowego wydarzenia była prezentacja 
pionierskiej publikacji naukowej „Procesja Bożego Ciała 
z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu – raport 
z badań i rekomendacje do planu ochrony”.

- „Bardzo się cieszę, że udało się to wszystko 
zrealizować. Wkład i zaangażowanie zespołów badaczy 
są dla nas bardzo cenne. Warto też podkreślić wsparcie 
i dyspozycyjność samych mieszkańców, którzy dbali  
o dobre relacje z naszymi Gości” – mówiła Maria Pełka.

Wydarzenie pozostawiło wiele pytań o to, co dalej 
z planem ochrony, w jaki sposób wdrożyć w życie 
sugerowane wskazówki itp. Okazuje się, że chociaż sam 
projekt zakończył się, to przed parafianami stoją nowe 
wyzwania i nowe przedsięwzięcia. Planowana budowa 
Centrum historyczno-kulturalnego „Spycimierskie 
Boże Ciało” zainspirowała do złożenia nowego 
wniosku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, którego rozstrzygnięcia spodziewamy 
się już wczesną wiosną 2021. Kolejny dwuletni projekt 
opiera się na dwóch założeniach; pierwszym z nich jest 
wypracowanie programu edukacyjnego, pomysłów  
i planów na działalność Centrum, drugim aspektem 
jest otwarcie się na zewnątrz i realizacja rekomendacji  
w zakresie współpracy, tak aby tradycja została 
wpisana w ekosystem przyrodniczo-kulturowy regionu.  
W realizacji zadań pomocną dłoń ponownie zaoferowali 

zaprzyjaźnieni naukowcy. Zwieńczeniem spotkania 
było prześledzenie tradycji. 

W dniach 14-19 grudnia 2020 r. Międzyrządowy 
Komitet ds. Ochrony Dziedzictwa Niematerialnego 
UNESCO w Paryżu obradował m.in. nad wspólnym 
wnioskiem Polski i Białorusi o wpis kultury bartniczej 
na tę prestiżową listę. Właśnie w dniu 17 grudnia 
2020 r. odbyło się głosowanie, które okazało się być 
pomyślne dla naszego kraju. Tym samym uzyskaliśmy 
drugi po szopkarstwie wpis na listę.

- „Dziedzictwo niematerialne jest jednym z ele-
mentów naszej kultury i cieszy, że kolejna tradycja 
spotkała się z uznaniem na forum międzynarodowym. 
Być może za rok to my będziemy świętować, gdy 
nasze spycimierskie dywany zostaną wpisane na listę 
UNESCO” – powiedział burmistrz Józef Kaczmarek.

Przypominamy, że 30 marca 2020 r. prof. Piotr 
Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, złożył w imie-
niu społeczności parafii w Spycimierzu wniosek 
zatytułowany „Tradycja kwiatowych dywanów 
na procesję Bożego Ciała” o wpis na Listę repre-
zentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego ludzkości. Trzymajmy więc wszyscy kciuki  
o jego pomyślne rozstrzygnięcie.

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie odbyło się 17 grudnia 2020 r. spotkanie podsumowujące 
IV Seminarium Spycimierskie. Uczestnicy omówili też nowe wyzwania związane z ochroną tradycji układania 
kwiatowych dywanów na procesję Bożego Ciała w Spycimierzu. 
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Gminne wiadomości szkolne

Miejskie Przedszkole w Uniejowie 

 Babciu, dziadku kochamy was   |   Ewa Urbaniak

„Dziś dla babci słońce mamy 

i całuski dla dziadziusia.                                                                                                                                         

Dziś życzenia wnuczek składa 

i piosenkę śpiewa wnusia”.

Babcia i dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Na nasze smutki 
mają słodkie i pyszne rozwiązania, znajdą radę na każde zmartwienie. 21 i 22 stycznia to szczególne dni w roku, w których 
możemy wyrazić naszą wdzięczność za ich trud i oddanie oraz wszystko to, co od nich otrzymujemy. Aby uhonorować 
Dzień Babci i Dziadka, dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, z wielkim zaangażowaniem pod czujnym okiem swoich 
pań, przygotowały piękne laurki, uczyły się również recytować wiersze i śpiewać piosenki, które zaprezentowały, w tym 
roku inaczej niż do tej pory ze względu na trwającą pandemię, w domach swoim kochanym Babciom i Dziadkom. Dzięki 
temu przedszkolaki mogły wyrazić swoje uczucia i uznanie dla tak ważnych osób w ich życiu. Są to wyjątkowe momenty, 
pełne radości i szczęścia. Kochanym Babciom i Dziadkom życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby byli dumni 
ze swoich wnucząt.

 Przedszkolny bal karnawałowy    |   Wioletta Gralka

 Karnawał to niezwykle miła tradycja, bardzo lubiana przez każdego począwszy od tych najmłodszych, aż do tych  
w sile wieku. Jest to czas przepełniony muzyką i świetną zabawą, gdzie ważnym elementem są bale, maskarady i pochody. 
Dla naszych przedszkolaków bal karnawałowy to dzień wyjątkowy, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest atrakcją 
bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości.

Tegoroczna zabawa karnawałowa odbyła się 27 stycznia 2021 r. i przebiegała w trochę innej formie. Ze względu na 
obecnie panującą pandemię, wszystkie grupy bawiły się w swoich salach, pięknie przystrojonych w kolorowe balony, 
serpentyny, papierowe girlandy. Wystrój każdej z nich był bajkowy i niepowtarzalny, wprowadził dzieci w radosny 
nastrój, zachęcając do wspaniałej zabawy. Tego dnia już od rana rozbrzmiewała wesoła muzyka, a w przedszkolu 
pojawiały się kolorowe postaci. Radości przedszkolaków nie było końca, świetnie bawiły się przy rytmach czaczy, samby, 
walczyka i innych dziecięcych przebojach, chętnie uczestniczyły w przygotowanych przez panie konkursach, pląsach, 
grach sprawnościowych i zabawach muzyczno-ruchowych. Kolorowe pociągi, tańce z balonami i pomponami, szalone 
pląsy przy muzyce, nauka tańca oraz układów tanecznych wprawiły wszystkich w karnawałowy nastrój. Nikt nie mógł 
się nudzić i narzekać, a dzieci wspólnie ze swoimi paniami bawiły się wyśmienicie. Przedszkolaki przebrane były za 
bohaterów znanych bajek, w poszczególnych salach można było spotkać: wróżki, księżniczki, motylki, pszczółki, kotki, 
rycerzy, piratów, policjantów, strażaków, Spider-Mana, Batmana... nie sposób zliczyć i wymienić tych wszystkich postaci. 
Podczas prezentacji wyjątkowych strojów wszyscy z wielkim zaciekawieniem oglądali przebrania kolegów i koleżanek, 
odgadując bajkowych bohaterów. Na bal przybył również gość honorowy Święty Mikołaj, który obdarował dzieci pięknymi 
prezentami oraz pozował do pamiątkowych zdjęć grupowych i indywidualnych. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości 
naszym przedszkolakom, spędziły czas w miłej, bajecznej atmosferze. To ich energia i gotowość sprawiły, że tegoroczny 
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karnawał zostanie w pamięci na długo. Radość dziecka, jego uśmiech to dla nas najwyższa ocena i bardzo się cieszymy, 
że udał się nam bal na ponad sto par.

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych strojów. Kolejny bal karnawałowy już 
za rok.

 Skąd się biorą produkty ekologiczne – część druga    |    Monika Woźniak

 Podczas drugiej części zajęć dotyczącej realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego: „Skąd się biorą produkty 
ekologiczne” omawiane były cztery grupy produktów ekologicznych: ryby, owoce, warzywa, zioła. Spotkanie rozpoczęło 
się od obejrzenia krótkiego filmu edukacyjnego. Następnie przedszkolaki przyglądały się produktom kupionym w sklepie 
z ekologiczną żywnością (warzywa, ketchupy, soki, dżemy, zioła, przyprawy).Wskazywały na każdym z nich logo rolnictwa 
ekologicznego UE (liść z białymi gwiazdkami na zielonym tle). Kolejna część zajęć była to praca z książką – omawialiśmy  
znaczenie ekologicznej hodowli ryb, wyjaśnialiśmy, na czym polega ekologiczna uprawa roślin (warzyw, owoców, ziół)  
i jaki ma to wpływ na nasze zdrowie. Na zakończenie zajęć przedszkolaki podzielone na 4 grupy wyklejały plasteliną po 
jednym z omówionych grup produktów ekologicznych (były to: ryba,  jabłko, marchew, pokrzywa). Po skończonej pracy 
naklejały oznakowanie „produkt ekologiczny”.

 Tłusty czwartek     |    Karolina Bednarek

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła” -  tak mówi staropolskie 
przysłowie. Tłusty czwartek w tym roku obchodziliśmy 11 lutego. Tego dnia wszyscy zajadaliśmy się przepysznymi 
słodkościami. Dzieci zapoznały się również ze sposobem wytwarzania pączków i chrustów oraz wykonały pracę plastyczną 
pt. „Mój pączek”, dzięki której rozwijały swoje zdolności manualne i twórcze. Taki dzień to świetna okazja do rozbudzania 
zainteresowań polskimi tradycjami. Dziękujemy p.o. Dyrektor Marcie Pajor za słodki poczęstunek. 

 Dokarmiamy ptaki     |    Małgorzata Kaźmierczak

 Przedszkolaki wiedzą, że zima to trudny czas dla ptaków, ze względu na niską temperaturę i trudne warunki pogodowe. 
W związku z tym ptaki mogą mieć problemy ze znalezieniem odpowiedniej ilości pokarmu. Dlatego też dzieci z Miejskiego 
Przedszkola w Uniejowie dbają o to, żeby w karmnikach umieszczonych w ogrodzie przedszkolnym nie zabrakło pożywienia 
dla ptaków. Każdego dnia pamiętają o uzupełnieniu braków w ptasiej stołówce. 

Dokarmianie ptaków, szczególnie zimą, jest jedną z najbardziej rozpowszechnianych form ich ochrony. Dzieciom 
sprawia to ogromną radość, kiedy mogą wrzucić do karmnika różne ziarenka słonecznika, zboża, czy zawiesić na gałązce 
słoninkę dla sikorek. Nasi skrzydlaci przyjaciele na pewno są wdzięczni za taką pomoc. Dziękujemy również rodzicom za 
zaangażowanie w akcję dokarmiania.
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Bal karnawałowy
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 Wigilia inna niż wszystkie    |    Joanna Wójcik

W tym trudnym czasie klasa 3b postanowiła przybliżyć magię, jaką niosą ze sobą Święta Bożego Narodzenia. 
Choć wirtualnie, to nadal razem. Były wspólne kolędy, biały obrus, sianko i opłatek. Dzieci przygotowały występy 
na wybranych przez siebie instrumentach (trąbka, flet), a później śpiewaliśmy wspólnie kolędy do akompaniamentu 
gitary. Na koniec złożyliśmy sobie wspólnie życzenia: zdrowych i wesołych Świąt Bożego Narodzenia. 

 Światełko Betlejemskie w naszej szkole    |    Elżbieta Bartnik

21 grudnia 2020 r. dyrektorowi Piotrowi Kozłowskiemu zostało przekazane, przez Komendanta Hufca Uniejów 
- Adama Pakułę, Światełko Betlejemskie symbolizujące pokój. Wymienione zostały życzenia wraz z małym 
podarunkiem wykonanym przez harcerzy. Dyrektor, w imieniu pracowników szkoły, podziękował za podtrzymanie 
tradycji przekazywania światełka, życząc harcerzom zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia, spędzonych 
w rodzinnej atmosferze, pełnej radości i wzajemnego zrozumienia, a także spełnienia marzeń w 2021 roku.

                                                                                                        
 Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych – czas podsumowań   |    Koordynator projektu –  
                      Agnieszka Kaczmarek

Realizacja projektu pn. Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych trwała od lutego 2019 r. do listopada 2020 r. 
Dzięki temu projektowi w SP w Uniejowie udało się zrealizować, mimo wielu różnych trudności, następujące zadania:

1. Zajęcia z uczniami – w 54 grupach/kołach: 
a) wyrównawcze z j. polskiego i matematyki,
b) zajęcia logopedyczne,
c) gimnastyka korekcyjna,
d) zajęcia rozwijające z matematyki, fizyki, chemii, geografii, j. angielskiego, j. niemieckiego,                             
e) zajęcia z przedsiębiorczości i z TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych).
2. Szkolenia dla całej kadry pedagogicznej w czterech obszarach (z zakresu metod aktywizujących, eksperymentu, 

wykorzystania narzędzi TIK i pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych).
3. Wyjazdy edukacyjne dla wszystkich uczestników projektu (Centrum Nauki Kopernik – 2 razy, Planetarium w 

Toruniu, Mikroskala w Koninie, Centrum Nauki i  Techniki w Łodzi i Eksperymentarium w Łodzi - za ok. 14.000,00 zł). 
4. Prace adaptacyjne i wyposażenie pracowni fizyki, chemii oraz informatyki (meble + prace remontowe - za ok. 

64.000,00 zł).
5. Doposażenie szkoły w sprzęt z zakresu TIK-ów za ok. 195.200,00 zł, m.in.: komputery, drukarki, kserokopiarki, 

niszczarki, szafy do ładowania tabletów, radiomagnetofony, projektory, monitory dotykowe, sprzęt nagłaśniający itp. 
6. Zakup pomocy dydaktycznych za ok. 94.000,00 zł do nauki chemii, fizyki, matematyki, biologii, geografii, j. angiel- 
skiego i j. niemieckiego oraz do prowadzenia zajęć logopedycznych i wyrównawczych z edukacji wczesnoszkolnej;  
artykuły biurowe za 2.500,00 zł. 

Mamy nadzieję, że ww. zakupy, szkolenia, wyjazdy przełożą się na lepsze wyniki oraz wydajniejszą, a nade wszystko 
atrakcyjniejszą pracę z uczniami.

 Akcje – „Góra grosza” i „Zbiórka puszek aluminiowych”    |    Opiekunki SKO – Katarzyna Pruchlat, 
                     Halina Wielogórka

 Wzorem lat ubiegłych, w ramach Szkolnej Kasy Oszczędności organizujemy akcje: „Góra Grosza” i „Zbiórka puszek 
aluminiowych”.

W związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem zachęcamy uczniów do zbierania u siebie  
w domu monet i puszek aluminiowych (po różnych napojach). Po powrocie do szkoły będzie możliwość przyniesienia 
zebranych „grosików” i wrzucenia do pojemnika przeznaczonego na ten cel oraz przyniesienia puszek aluminiowych  
w terminie ustalonym przez opiekunów SKO.

Szkoła Podstawowa w Uniejowie
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Zajęcia prowadzone w ramach projektu „Myślimy logicznie – działamy 
ekologicznie”

Realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego 
„Uniwersytet Dzieci w Klasie”

Celem, na który zbierane są te drobne monety, jest pomoc dzieciom, które wychowują się poza swoją rodziną –  
w domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

Pieniądze uzyskane ze sprzedaży puszek aluminiowych zostaną przekazane na cele szkoły. Akcje te potrwają do 
końca maja 2021 roku.

 
                                            

 Otwarty Konkurs Recytatorski On-line „Zimowe obrazki”    |    Mirosława Wiśniewska

 Otwarty Konkurs Recytatorski On-line „Zimowe obrazki”, zorganizowany przez M-GOK w Uniejowie, spotkał się z 
dużym zainteresowaniem – nie tylko w naszej szkoły, ale też w gminie i Polsce. Miłośnicy poezji, literatury i recytacji 
chętnie podjęli atrakcyjne wyzwanie. 

Pamiętajmy, że przygotowania do konkursu w głównej mierze wzięli na siebie uczniowie i rodzice, gdyż w dobie 
koronawirusa nagrania odbywały się w domach rodzinnych. 

Konkurs został rozstrzygnięty. Jury obradowało on-line, w składzie: Pani Monika Bartnik, Pani Beata Szymczak, 
Pan Maciej Bartosiak, Pani Aleksandra Kałużna – Płaczek, i wyłoniło zwycięzców. Wśród nagrodzonych uczestników 
znaleźli się uczniowie naszej szkoły, z czego jesteśmy dumni. Są to: 

kategoria 1: Nadia Grzelewska z 2a - I nagroda, Eliza Wojtczak z 3b - II nagroda, Julita Domagalska z 3b - III nagroda; 
wyróżnienia - Jan Pakuła z 1a, Gabriela Antreou z 2a, Alicja Bartosik z 2a, Anna Suska z 2a, Faustyna Frątczak z 2b, 
Jagoda Nowak z 2b, Edward Bruno di Vermandois z 3b, Patrycja Drzewoszewska z 3b;

kategoria 2: Oliwia Kwiatkowska z 4a - I nagroda, Aleksandra Wójcik z 4c - II nagroda; wyróżnienia: Aleksandra  
Łuczak z 4b, Ewa Ostrowska z 4c, Igor Ilski z 5a, Kacper Pizulski z 5a; kategoria 3: wyróżnienie - Kacper Wójcik z 8b.

Gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych na tej niwie sukcesów!
                                                                                       

 Gminny Konkurs Plastyczny „Dobre rady na odpady”    |    Elżbieta Bartnik

 Kolejne zadanie z projektu ekologicznego, tym razem plastyczne, zostało wykonane i rozstrzygnięte. Był to Gminny 
Konkurs Plastyczny pn. „Dobre rady na odpady”. Jego adresatami byli uczniowie klas I – VI. Celem konkursu było 
szerzenie troski o środowisko naturalne, pokazanie w formie pracy plastycznej, jakie działania trzeba podejmować na 
rzecz ochrony przyrody poprzez segregację odpadów. Na konkurs wpłynęło bardzo dużo prac wykonanych różnymi 
technikami plastycznymi.

 Jury, w składzie: Agnieszka Kaczmarek – w-ce dyrektor naszej szkoły, Elżbieta Bartnik, Lidia Zaradzka – nauczycielki 
plastyki i techniki, Magdalena Tylki, Małgorzata Rybak – nauczycielki biologii i Małgorzata Antoniak – nauczycielka 
edukacji wczesnoszkolnej, wyłoniło zwycięzców. Przyznano miejsca oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. 
Oto wyniki: 

kategoria klas I-II: I miejsce - Filip Architekt - kl. I a, II miejsce - Faustyna Frątczak - kl. II b, III miejsce - Helena Kołata 
- kl. I a SP Uniejów; wyróżnienie - Jan Tomaszewski - kl. II a SP Wilamów, Joanna Gdańska - kl. I a SP Wielenin. 

kategoria klas III-IV: I miejsce - Maja Pilarczyk - kl. IV c, II miejsce - Eliza Wojtczak - kl. IIII b, III miejsce - Bartosz 
Przytuła - kl. IV c SP Uniejów; wyróżnienie - Maja Pawlak - kl. IV a SP Wielenin, Szymon Pacześny, Witold Fijałkowski - 
kl. IV a SP Wilamów, Marcel Antoniak - kl. III b SP Uniejów. 
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kategoria klas V-VI: I miejsce - Daria Pająk - kl. VI b, II miejsce - Klaudia Wiśniewska - kl. VI a SP Uniejów, III 
miejsce - Ewa Tomaszewska - kl. V a SP Wilamów. 

 Wręczenie nagród, pamiątkowych dyplomów i gadżetów nastąpi w możliwie najszybszym terminie po powrocie do 
szkoły.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i zaangażowanie, nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie 
gratulujemy!

                            
                                                                                                                    
Klasa III postanowiła zmierzyć się z umiejętnościami matematycznymi, dlatego będziemy realizować następujący 

temat: „Matematyka - kto w pracy liczy, mierzy i waży?”. 
Podczas zajęć uczniowie sprawdzą, jak z matematyki korzystają przedstawiciele różnych zawodów: kucharze, 

krawcy czy muzycy. Będą trenować projektowanie, wyobraźnię przestrzenną czy odmierzanie składników. Zobaczą 
również jak wygląda praca w różnych profesjach, co pozwoli im zwiększyć świadomość, w jakich dziedzinach chcieliby 
się rozwijać. Projekt będzie realizowany do połowy maja, więc przed nami jeszcze dużo pracy.

                                                                                                                          
 Koordynator projektu – Joanna Wójcik

 Dzień Babci i Dziadka     |    Elżbieta Bartnik

Wszystkim babciom i dziadkom życzymy wszystkiego najlepszego, zdrowia i spełnienia marzeń. Składamy Wam 
życzenia, bo jesteście dla nas wyjątkowi oraz dziękujemy za opiekę i wspólną zabawę.

I dla babci i dla dziadka życia, ile miodu w plastrach!
Niechaj płynie Wam bez dat, niechaj żyją nam 100 lat!

Życzenia dla Babci
Moja Babcia ukochana,
krząta się po domu dla nas,
co dzień pichci swoje dania,
za wnukami się ugania.
Taka Babcia to jest skarb,
tysięcy uśmiechów wart! 
Droga Babciu, w Twoje Święto tę laurkę napoczętą
pozwól nam wypełnić rymem: wszystkie troski puśćże z dymem!

Życzenia dla Dziadka
Złożyć życzenia na Dzień Dziadka, to nie taka wcale gratka.
W końcu to mój ekstra Dziadek, jest najlepszy - to nie przypadek!
Chciałbym być oryginalny, pomysłowy no i fajny.
Żaden ze mnie jest artysta, niech więc wybrzmi miłość czysta!
Bądź najzdrowszy mój Dziaduniu, życzę Ci motyli w brzuniu,
spełniaj wszystkie swe marzenia, jakbyś nie miał nic do stracenia!
Wiecznej życzę Ci uciechy i z Twych wnucząt też pociechy!
                                                                                        

 Myślimy logicznie – działamy ekologicznie cz.4     |    Teresa Gadzinowska

Zimowe ferie i czas odpoczynku za nami. Drugi okres roku szkolnego najmłodsi uczniowie powitali w murach szkoły. 
Już w pierwszym tygodniu stacjonarnego nauczania wykonano kolejne zadanie wynikające z realizacji projektu Myślimy 
logicznie – działamy ekologicznie.

Dzieci z klas I – III uczestniczyły w ekologicznych zajęciach warsztatowych odbywających się na terenie naszej 
szkoły. Łącząc naukę z zabawą niwelowały złe nawyki i przyzwyczajenia oraz utrwalały te pozytywne. Było ciekawie 
i wesoło. Również dla uczniów klas starszych przewidziano podobne zajęcia, jednak z wiadomych względów odbędą 
się one online.

Tematyka zajęć: klasy I i II – Gospodarka odpadami, klasy III i IV– Zabawy i gry o segregacji i recyklingu; klasy V i VI 
– Historia recyklingu, klasy VII i VIII – W sortowni odpadów.
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Uczniowie szkoły kwestowali podczas 29. Finału WOŚP Wręczenie nagród w konkursie „Myślimy logicznie – działamy ekologicznie”
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 Zima 2021 w obiektywie uczniów    |    Elżbieta Bartnik

 Zima to ulubiona pora roku wielu z nas, mimo że często jest mroźna, najbardziej tajemnicza i pobudzająca wyobraźnię. 
Dni są krótkie, a noce długie i gwiaździste. O tej porze roku pola pokryte są białym puchem. Lasy wyglądają przepiękne, 
drzewa pokryte są białą kołderką, na śniegu widać ślady różnych zwierząt. Na naszej stronie – www.spuniejow.
szkolnastrona.pl – dzieliliśmy się naszymi zimowymi zdjęciami.

Styczniowe opady śniegu i mróz sprawiły, że krajobraz przez kilka dni był wyjątkowo urokliwy. Dlatego też 
uchwycenie zimowych chwil poprzez zrobienie zdjęć na lekcje plastyki czy informatyki miało na celu: ukazanie uroku 
polskiej zimy, promocję naszego regionu, popularyzowanie fotografii jako sposobu na ukazanie piękna otaczającej nas 
przyrody, rozwijanie pasji, uzdolnień fotograficznych naszych uczniów.

 
                                                                                                                                     

                                                                                      
 29. Finał WOŚP – Gramy z głową!    |     Opiekunki Samorządu Uczniowskiego – Anna Bugajak, Ewelina  
                    Kołata,  Katarzyna Pruchlat, Joanna Wójcik

 Nie ma wątpliwości, że tegoroczna Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy była inna niż przed rokiem. Wszystko 
spowodowane było wciąż trwającą pandemią koronawirusa, która wtargnęła w naszą codzienność i całkowicie 
zmieniła nasze dotychczasowe życie. Nie oznacza to jednak, że tegoroczna orkiestra WOŚP nie zagrała, a my razem z 
nią. Nasza szkoła po raz kolejny wsparła Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieraliśmy pieniądze dla 
oddziałów dziecięcej laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy.

31 stycznia 2021 roku siedemnastu wolontariuszy wraz z opiekunkami, z  zachowaniem wszelkich procedur 
bezpieczeństwa, kwestowało na terenie Uniejowa Wspólnymi siłami udało nam się uzbierać 6624,11 zł, za co 
serdecznie dziękujemy!

 Ogólnopolski Projekt Edukacyjny  „Uniwersytet    |     Koordynatorka projektu – Joanna Wójcik
 Dzieci w Klasie” - Start!

 Nasza placówka bierze udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Uniwersytet Dzieci w Klasie”. Projekty 
„Uniwersytet Dzieci w Klasie” to profesjonalne i atrakcyjne uzupełnienie edukacji szkolnej, zgodne z nową podstawą 
programową, gdzie patronat honorowy obejmuje Minister Edukacji Narodowej. 

Celem projektu jest: rozbudzanie ciekawości i zainteresowań dzieci (uniwersyteckie dyscypliny nauki, kontakt 
z naukowcami), rozwijanie pomysłowości i umiejętności planowania oraz pracy zespołowej (elementy pracy 
projektowej), kształtowanie myślenia naukowego, czyli umiejętność formułowania wniosków w oparciu o obserwacje 
i doświadczenia (metoda wzorowana na pracy badawczej); poszerzanie umiejętności posługiwania się narzędziami 
internetowymi (wykorzystanie nowych technologii).

Klasa III rozpoczęła swoją przygodę z projektem edukacyjnym „Matematyka - kto w pracy liczy, mierzy i waży?”.  
W ramach pierwszego zadania, uczniowie sprawdzali jak skutecznie działać w zespole.

W ramach rozgrzewki dzieci tworzyły skojarzenia związane ze współpracą. Jednocześnie było to pierwsze zadanie 
wymagające pełnego zaangażowania, ponieważ celem grupy (oprócz wymyślania skojarzeń) było zadbanie o to, 
aby miotła na długim kiju nie spadła na podłogę. Następnie przystąpiliśmy do wyzwania „Marshmallow challenge”, 
w której biorą udział ludzie na całym świecie (od przedszkolaków po dyrektorów i seniorów). Zabawa wymagała 
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eksperymentowania i współpracy. Zadaniem dzieci było zbudowanie jak najwyższej wieży, która na swoim wierzchołku 
utrzyma dużą piankę Marshmallow przez minimum 60 sekund. Do zbudowania wieży dzieci mogły wykorzystać: 20 
nitek surowego makaronu spaghetti, 1 m taśmy malarskiej, 1 m sznurka, 1 dużą piankę Marshmallow i nożyczki. 
Na wykonanie zadania było 18 minut. Dzieci bawiły się doskonale, a pokusa zjedzenia słodkiej pianki rozpraszała 
uczestników wyzwania. Teraz czekamy na kolejne zadania, o których z pewnością poinformujemy.                            

 

Myślimy logicznie – działamy ekologicznie cz.5    |    Teresa Gadzinowska

Jesienią ubiegłego roku kalendarzowego, w ramach realizowanego projektu, odbyły się dwa konkursy – szkolny „Mistrz 
recyklingu” oraz gminny „Dobre rady na odpady”. Teraz, po częściowym powrocie do nauczania stacjonarnego, miało 
miejsce wręczenie nagród.

Niestety, ze względów epidemicznych nie mógł się odbyć  uroczysty apel, na którym tradycyjnie były wręczane 
wszelkie nagrody i wyróżnienia. Pan dyrektor Piotr Kozłowski oraz pani w-ce dyrektor Agnieszka Kaczmarek 
odwiedzili poszczególne klasy w ich salach i w obecności wychowawców oraz kolegów i koleżanek przekazali 
laureatom pamiątkowe dyplomy, gadżety oraz nagrody. Zadowolenie było równie duże jak zaskoczenie, bo 
nagrodzeni nie spodziewali się tego dnia takich przyjemności. To dobrze, ponieważ uśmiechu i radości potrzebujemy 
teraz wszyscy w dużych ilościach. A nic bardziej nie cieszy, jak uśmiech na twarzy dziecka. Potwierdzają to zdjęcia, 
które wykonała pani Lidia Zaradzka. Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym jeszcze raz serdecznie gratulujemy. 
                                                                                          

Razem dla lepszego Internetu    |    Agnieszka Kaczmarek, Elżbieta Bartnik

  9 lutego 2021 r. obchodzimy Dzień Bezpiecznego Internetu. Szkoła również włączyła się w obchody tego dnia. 
Warto przypominać o zasadach bezpiecznego korzystania z sieci i o tym, jak ważna są kultura i szacunek w wirtualnym 
świecie oraz ilość i jakość spędzanego w nim czasu.

Wychowawcy, informatycy (i inni przedmiotowcy) omówili te tematy w różnych formach: filmy (np. z serii „Sieciaki.
pl”, „Owce w sieci”, spot kampanii społecznej „Wyloguj się do życia” z udziałem Roberta Lewandowskiego), ankieta  nt. 
świadomości zagrożeń, prezentacje multimedialne (przygotowane przez nauczyciela oraz uczniów), pogadanki, quizy, 
tworzenie portretu Internetoludka, kończenie zdania „Gdyby internet był człowiekiem...”, swobodne wypowiedzi 
uczniów o roli Internetu w ich życiu, np.: 
• Internet jest dla mnie ważny, ponieważ dzięki niemu mogę kontaktować się z przyjaciółmi. Dzięki Internetowi mogę 

dowiedzieć się bardzo dużo ciekawych rzeczy. Internet jest dużym ułatwieniem w moim życiu. 
• Internet jest źródłem, z którego mogę czerpać różne informacje na dany temat. Także Internet informuje o ciekawych 

wydarzeniach ze świata, np. jaka będzie pogoda. Również możemy zaistnieć w Internecie zakładając różne strony 
internetowe, blogi, grupy społecznościowe.

• Internet jest dla mnie źródłem wielu istotnych wiadomości. Mogę znaleźć tam informacje na każdy temat. Dzięki 
niemu mam ułatwione kontaktowanie się z znajomymi, rodziną z daleka. Również jest dla mnie rozrywką, łatwo jest 
znaleźć tam jakieś zajęcie. Jest ogromnym ułatwieniem, ponieważ często np. robię zakupy przez Internet. 

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu?    
Gdy chodzi o bezpieczeństwo, najważniejszy jest prosty przekaz, dlatego też zebraliśmy najważniejsze wskazówki 

dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, które są następujące:
• zawsze korzystaj z aktualnego systemu operacyjnego, aktualnej przeglądarki internetowej i aktualnego programu 

antywirusowego,
• twórz bezpieczne hasła logowania do poczty e-mail i kont w rozmaitych usługach – nie zawieraj w nich oczywistych 

słów oraz informacji takich jak imię czy data urodzenia i staraj się wymyślać długie hasła,
• nie korzystaj z tego samego hasła na różnych stronach, 
• nie loguj się do ważnych usług, korzystając z publicznych hotspotów Wi-Fi (bo one szczególnie są narażone na 

cyberwłamania),
• podczas logowania dwa razy sprawdź adres www strony i upewnij się, że strona logowania ma certyfikat bezpie-

czeństwa (warto też – jeśli to możliwe – korzystać z weryfikacji dwuetapowej), 
• nie podawaj w Internecie żadnych danych i nie udostępniaj żadnych zdjęć, do których dostępu nie powinny uzyskać 

żadne „strony trzecie”,
• nie wchodź na strony z linków w podejrzanych wiadomościach e-mail i nie otwieraj dodanych do nich załączników
• uważaj na skrócone adresy URL, które często mogą stanowić pułapkę.
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Szkoła Podstawowa w Wieleninie
 Dobre Wieści! Wyróżnienie w konkursie poetyckim!    |    Jolanta Kwaśniewska

 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach zorganizowała w grudniu 2020 roku 
podsumowanie XXI edycji konkursu poetyckiego im. Marii Konopnickiej p.h. „Z łąk i pól”. Dla Mai Pawlak, uczennicy klasy 
IV właśnie cudowna przygoda się zaczęła. Napisała dwa piękne wiersze, wzięła udział w konkursie i zdobyła wyróżnienie 
w kategorii kl. IV-VI. 

A oto jeden z wyróżnionych wierszy. Przeczytajmy, jak Maja inspirowana twórczością Marii Konopnickiej zachwyca się 
pięknem pól i łąk. 

Chodźmy dziś w pole i na łąkę,
Tam pachnie  mak i koniczyna.
I tu cudowna  przygoda się zaczyna.
Jaskry, bławatki, niezapominajki
Pięknie wystrojone jak istoty z bajki,
Swoim zapachem zniewalają ptaki,
Cóż,  to jest łąki naszej urok taki.
Pszczoły, motyle nad polem latają,
Żaby rechoczą, zwierzęta biegają.
I wszystko  staje się jakby barwniejsze,
Polskie pola i łąki są najpiękniejsze!

Maju! Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
 

 Odwiedziny Mikołaja i wspólne kolędowanie w SP Wielenin    |    Daniela Kwiatosińska

 Rok 2020 stanął nam wszystkim pod znakiem pandemii, stąd wiele osób wątpiło, że św. Mikołaj do nas dotrze. Mimo 
to, dzieci z klasy 0 i I ze Szkoły Podstawowej w Wieleninie postanowiły umilić nam ten z jednej strony trudny, a z drugiej 
szczęśliwy czas śpiewając kolędy. Ku ich zaskoczeniu, okazało się, że odwiedził ich Święty Mikołaj! Zachowując wszelkie 
zasady bezpieczeństwa wręczył najmłodszym uczniom drobne prezenty i wysłuchał śpiewanych kolęd. Dzieci były 
zachwycone takim obrotem spraw. Później odbył się koncert kolęd i piosenek świątecznych zorganizowany przez p. Alicję 
Gapsę i p. Danielę Kwiatosińską, a jego wykonawcami były dzieci z klas 0 i I. Całość została uwieczniona na kamerze  
i umieszczona na stronie szkoły.

 Mikołaj z K-Flexu    |      Magdalena Andrysiewicz 

 Święty Mikołaj znany jest przede wszystkim jako wielki przyjaciel dzieci, który co roku obdarowuje je wspaniałymi 
prezentami. Wszystkie grzeczne dzieci w okresie świąt Bożego Narodzenia dostają mnóstwo prezentów. 

Debiut talentów Uczniowie kl. I z Mikołajem i prezentami
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W naszej szkole, jak co roku, z inicjatywy Rady Rodziców, wszystkie dzieci 
otrzymały paczki ze słodkościami  przygotowane przez zaprzyjaźnioną firmę 
K-Flex z Wielenina. W imieniu wszystkich dzieci i Rady Rodziców, Dyrekcji, 
Rady Pedagogicznej oraz pracowników Szkoły Podstawowej w Wielenine 
składamy naszemu Drogiemu darczyńcy - Firmie K-Flex, reprezentowanej 
przez Dyrektora Bartłomieja Gröbnera, podziękowania za okazane serce, 
życzliwość i hojność. Państwa postawa, chęć bezinteresownej pomocy 
dobroci i sympatii do dzieci budzą nasz ogromny szacunek i wdzięczność. 

                                                                                                           

 Święta Bożego Narodzenia     |    Beata Maciejewska

 Boże Narodzenie to niezwykły czas oddawania czci Panu Bogu za Jego 
wielkie dzieła. Radujemy się i wychwalamy Go za najpiękniejszy dar, jaki mógł 
dać człowiekowi - przyjście na ziemię Jego Syna Jezusa Chrystusa. To On 
dwa tysiące lat temu wkroczył w życie ludzi, aby zbawienie stało się udziałem 
każdego z nas. Boże Narodzenie kojarzy się z radością, uroczystym nastrojem, 
z rodzinną, serdeczną, pełną ciepła atmosferą. W tym roku, niestety, ze 
względu na epidemię, nasze świętowanie zostało ograniczone i było inne 
niż zwykle. Mimo wszystko, staraliśmy się zachować religijny charakter 
świąt, podtrzymując tradycje pielęgnowane z pieczołowitością od pokoleń  
w rodzinach. 

Od wielu lat nasza społeczność szkolna zachowywała zwyczaj wspólnej 
Wigilii i radosnego świętowania Bożego Narodzenia. Szkoła mieniła się 
kolorowymi światełkami choinek, świątecznymi dekoracjami klas. Uczniowie 
przygotowywali Jasełka, śpiewali kolędy, prezentowali talenty i umiejętności 
artystyczne podczas wizyty św. Mikołaja z workami prezentów. Słuchaliśmy 
Ewangelię o narodzeniu Jezusa, była modlitwa i serdeczne uściski dłoni podczas 
życzeń z opłatkiem. Niestety, w tym roku pierwszy raz od dawna w szkolnej 
rodzinie nie przeżyliśmy tych świątecznych chwil. Koronawirus podstępnie 
wkradł się w każdą dziedzinę życia, także szkolnego i zmienił nasze piękne 
zwyczaje. My jednak nie poddajemy się, nie tracimy nadziei, że „jeszcze będzie 
przepięknie, jeszcze będzie normalnie”. Wyrazem tej wiary było włączenie się 
uczniów w akcję przygotowania dowolnych oznak Świąt Bożego Narodzenia. 
Zjednoczyli się w działaniu i wykonali różne prace przypominające radosne 
przyjście na świat Syna Bożego. Z wszystkich nadesłanych zdjęć powstała 
galeria. 

Świąteczną akcję zorganizowała katechetka Beata Maciejewska, przy 
współpracy nauczycielki matematyki - Barbary Fligiel.

Bardzo dziękujemy uczniom oraz ich pomocnikom, którzy podjęli współ-
pracę i zrobili swoje małe dzieła. Wykonana praca była serdecznym i miłym 
wspomnieniem koleżanek, kolegów, nauczycieli, pracowników naszej szkolnej 
rodziny podczas Bożego Narodzenia. 

Dziecię Jezus niech błogosławi codzienny trud i dobre czyny, a najbardziej 
niech darzy łaską zdrowia wszystkie rodziny uczniów i pracowników szkoły.

 Świąteczny dzień w przedszkolu    |       Alicja Gapsa

 22 grudnia to ostatni dzień w przedszkolu przed przerwą świąteczną. 
Spędziliśmy go bardzo miło. Zaraz po śniadaniu odwiedził nas Mikołaj. Dzieci 
przywitały go piosenką i wierszykiem. Mikołaj wręczył wszystkim prezenty. 
Dzieci zadawały mu pytania, na które chętnie udzielał odpowiedzi. Na koniec 
wizyty dzieci podziękowały za prezenty, obiecały, że będą grzeczne i prosiły, 
żeby odwiedził je za rok. Po wizycie Mikołaja wspólnie z klasą pierwszą 
śpiewaliśmy kolędy, a po obiedzie mieliśmy naszą przedszkolną wigilię. 
Najpierw dzieci wysłuchały fragmentu Biblii o narodzinach Jezusa. Następnie, 

Maja Pawlak z wyróżnieniem otrzymanym w XXI 
edycji Konkursu Poetyckiego im. Marii Konopnickiej 
pn. „Z łąk i pól” w kat. kl. 4-6 
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Prace nagrodzone w konkursie na najpiękniejszą 
kartkę bożonarodzeniową
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z zachowaniem bezpieczeństwa, składały sobie życzenia i łamały się opłatkiem. W dalszej części naszego spotkania 
częstowaliśmy się słodkimi ciasteczkami i śpiewaliśmy kolędy oraz piosenki świąteczne. Po tak miło spędzonym dniu dzieci 
pojechały do swoich domów, aby przeżyć miło święta w swoich rodzinach. 

                                                              
                                                                 

 Opłatek przed ekranem    |    Barbara Nowak

 Czas przedświąteczny jest zawsze bardzo radosny, pełen przygotowań do świąt. Tym razem mogliśmy przygotowywać 
się inaczej, na odległość, w nieco innej atmosferze. Rzadziej słychać było śpiew kolęd i dziecięcych opowieści o oczekiwaniu 
na Mikołaja i wymarzone prezenty. Szczególnie dotkliwie brak spotkań przy choince, radosnym śpiewaniu kolęd i łamaniu 
się opłatkiem odczuli uczniowie. Zabrakło atmosfery radosnego oczekiwania na przyjście „Maleńkiej Dzieciny”. Uczniowie 
klasy II postanowili maleńką cząstkę tej radosnej chwili przeżyć przed ekranami komputerów. Razem ze swoimi najbliższymi 
złożyli sobie wzajemnie życzenia i przełamali się opłatkiem przed ekranami laptopów. Miejmy nadzieję, że następny czas 
świąt będzie inny, pełen wyjątkowej, świątecznej atmosfery.

 Konkurs na najpiękniejszą kartkę bożonarodzeniową rozstrzygnięty!    |    Jolanta Kwaśniewska

 Ze Świętami Bożego Narodzenia związanych jest wiele tradycji. Jedną z nich jest wysyłanie kartek świątecznych. 
Dzisiaj, wiele osób przesyła życzenia za pomocą telefonu lub komputera. Na szczęście, my nie zapominamy o wysyłaniu 
kartek świątecznych tradycyjną drogą pocztową. Najpiękniejsze kartki świąteczne to te, które powstają własnoręcznie, 
wykonane przez dzieci, ozdabiane różnymi technikami, z życzeniami płynącymi prosto z serca. I właśnie takie kartki 
wykonali nasi uczniowie. Piękne prace powstały w ramach szkolnego konkursu „Najpiękniejsza kartka bożonarodzeniowa”, 
zorganizowanego przez „Piśmidełko”. Konkurs rozwinął w dzieciach kreatywność, wyobraźnię, a przede wszystkim 
wprowadził wszystkich w nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Wyłonienie zwycięzców na najpiękniejszą kartkę nie było 
łatwe. Nasi uczniowie wykazali się niezwykłymi talentami plastycznymi. Wszystkie prace były piękne i wymagały dużego 
zaangażowania w ich wykonanie, jednak trzeba było wytypować te najciekawsze i najładniejsze. Spośród wszystkich 
prac komisja wyłoniła trzy miejsca: I miejsce - Filip Pawlak, II miejsce - Natalia Nowińska, III miejsce - Mikołaj Szafarz. 
Gratulujemy!                                                                                            

 Debiut teatralny    |    Beata Czerwińska

 Od dwóch lat działa w naszej szkole kółko teatralne. Należą do niego dzieci z klasy 2 i 3.  W ubiegłym roku szkolnym 
rozpoczęliśmy próby do przedstawienia „Szewczyk Dratewka”, ale niestety inscenizacja nie odbyła się ze względu na zdalne 
nauczanie. 

Zaraz po powrocie z ferii zimowych cała ekipa kółka teatralnego przystąpiła do intensywnych prób przedstawienia  
„O dwunastu miesiącach”, na podstawie baśni Janiny Porazińskiej. Autorem scenariusza jest Beata Czerwińska. W rolach 
głównych wystąpiły: Anna Kozłowska, Anna Pietrzak i Anna Graszka, w pozostałe role wcielili się: Ola Pawlak, Laura 
Wojtasiak, Hanna Marciniak, Roksana Okrasa, Wiktor Korczyński, Hubert Jagieła, Józio Józefowicz, Oskar Paś, Fabian 
Szymański, Antoni Bartczak, Gracjan Król, Oliwier Serbin i Jakub Olejniczak. W roli narratora wystąpił Krzysztof Kujawiak. 

Dzieci bardzo szybko nauczyły się swoich ról i przygotowały niektóre elementy kostiumów. Pomagały również  
w przygotowaniu scenografii. Chętnie brały udział w próbach i dobrze się przy tym bawiły. Na przedstawienie zaprosiliśmy 
przedszkolaków i klasę 1. Premiera odbyła się 5 lutego  o godzinie 8.30. Wszystko powiodło się znakomicie. Przedstawienie 
bardzo się podobało, o czym świadczyły gromkie brawa publiczności. Film oraz zdjęcia z przedstawienia można obejrzeć  
na szkolnej stronie: www.spwielenin.edupage.org

                                                                                

 Sukces Szkolnej Kasy Oszczędności w Wieleninie    |    Daniela Kwiatosińska, Magdalena Andrysiewicz

 Szkolna Kasa Oszczędności to jedna z najprężniej działających organizacji w Szkole Podstawowej w Wieleninie. 
Jej zadaniem jest przede wszystkim propagowanie idei oszczędzania, ale także przekazywanie podstawowej 
wiedzy o bankowości i ekonomii. Poza kształceniem merytorycznym, Szkolna Kasa Oszczędności uczy dzieci 
również odpowiedzialności i rozwija ich zdolności artystyczne. Nie sposób również zliczyć sukcesy tej organizacji, 
a niedawno otrzymaliśmy informacje dotyczącą laureatów zeszłorocznej edycji konkursu „Talentowisko”, która 
ze względu na pandemię została przerwana. Kolejną edycję również możemy zaliczyć do udanych, ponieważ 
zajęliśmy w niej 2 miejsce w regionie. Jest to wspaniałe podsumowanie pracy, którą wykonali uczniowie, 
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opiekunowie, nauczyciele, ale także rodzice i dziadkowie w tym trudnym dla wszystkich roku. W celu zdobycia 
wcześniej wymienionej nagrody wszyscy musieli dać z siebie sto procent, ponieważ rokrocznie konkurencja nie 
śpi, a co więcej, rośnie w siłę. Uczniowie pod opieką opiekunek SKO propagowali oszczędzanie poprzez swój 
własny przykład, tworzyli prace, a nawet przygotowywali kolejny z serii występów o oszczędzaniu. Wszystkie te 
przedsięwzięcia zostały docenione przez komisję, która przyznała SKO Wielenin nagrodę za 2 miejsce w rejonie 
w wysokości 2 300 złotych. Póki co czas na świętowanie sukcesu, ale kolejna nagroda nie oznacza zaprzestania 
działań Szkolnej Kasy Oszczędności przy Szkole Podstawowej w Wieleninie, a wręcz przeciwnie – zmotywuje nas 
tylko do jeszcze większego nakładu pracy. Oczywiście, nagrody są wspaniałym podkreśleniem naszego trudu, 
jednak najważniejszą dla nas wartością jest rozwój uczniów, ale również i nas, jako nauczycieli, opiekunów, czy 
dziadków. Codziennie uczymy się czegoś nowego i jesteśmy przekonani, że nasi uczniowie również wyniosą ze 
swoich działań cenną lekcję, która zaprocentuje w dorosłym życiu.

Przy okazji takiego sukcesu nie sposób też nie wspomnieć o wkładzie Banku Spółdzielczego w Poddębicach, 
który cały czas wspiera nas w naszych działaniach. Jego wsparcie merytoryczne oraz finansowe jest kluczowe  
w osiąganiu naszych celów i realizowaniu planu działania, za co z tego miejsca pragniemy serdecznie podziękować.

Mimo iż jeszcze nie możemy wrócić do szkół ze względu na pandemię, to cały czas oszczędzamy w SKO. Pomagają 
nam w tym oczywiście dzieci, ale również rodzice, których wsparcie jest obecnie nieocenione. To dzięki nim nadal 
możemy przekazywać wiedzę o bankowości i propagować ideę oszczędzania. 

Dzień Babci i Dziadka    |    Barbara Nowak

Inaczej niż zwykle obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Zawsze z samego rana uczniowie gościli w naszych 
progach ukochane Babcie i Dziadków. W tym roku niestety życzenia były przekazane drogą elektroniczną. 
Wcześniej przygotowane laurki i serdeczne życzenia, nagrane krótkim filmikiem, klasa II postanowiła wysłać 
swoim dziadkom. 

Mamy nadzieję, że w następnym roku wrócimy do tradycyjnego świętowania. Gorące pozdrowienia dla wszys-
tkich dziadków składają uczniowie klasy II.

Jak klasa piąta uczciła Dzień Babci?    |    Jolanta Kwaśniewska

Jest taki jeden jedyny dzień w roku... 
To Święto Babci... Łza się kręci w oku...

Pandemia koronawirusa zmusiła nas do zmiany swoich zachowań, dlatego też tegoroczny Dzień Babci i Dziadka 
nie mógł odbyć się w tradycyjnej formie. Jednak my nie zapominamy o tak ważnych dla nas wszystkich osobach, 
jakimi są babcie i dziadkowie. W tym roku ich święto przeniosło się do sieci i tak je obchodziła kl. 5. Uczniowie 
wraz z wychowawczynią zaprosili swoje babcie oraz panią dyrektor Elżbietę Goszczyk do udziału w nietypowej 
lekcji online. Wyjątkowych gości przywitała pani Kwaśniewska, która słowami: „Pan Bóg nie może być wszędzie, 
dlatego stworzył babcię i dziadka…” podkreśliła jak ważni w życiu rodziny są dziadkowie i złożyła wszystkim 
babciom życzenia z okazji ich święta. A dzieci w  podziękowaniu za miłość, jaką dają im na co dzień, przygotowali 
wyjątkowy koncert życzeń. Piątoklasiści byli przejęci, lekko stremowani, ale szczęśliwi i uśmiechnięci. Kultowe 
piosenki w wykonaniu Ireny Santor, Kasi Sobczyk i Zbyszka Wodeckiego oczarowały, wzruszyły i dostarczyły wiele 
emocji naszym gościom. Babcie miały okazję dowiedzieć się tego, za co kochają je wnuczęta. 

Zacytuję kilka wypowiedzi przygotowanych wcześniej przez dzieci: „Kocham moją babcię, ponieważ nigdy 
nie zostawiła mnie w potrzebie…”, „Babcia jest osobą pracowitą, lubi gotować, piec, a jej pączki są najlepsze na 
świecie…”, „Kocham moją babcię za to, że jest…”, „Kocham babcię za to, że zawsze mogę na nią liczyć. To po prostu 
najlepsza babcia na świecie…”, „Kocham moją babcię za to, że martwi się, gdy jestem chory, siedzi wtedy przy mnie 
i pilnuje, czy wszystko jest dobrze…”. 

Do dziecięcych, serdecznych słów dołączyła  swoje życzenia i podziękowania pani dyrektor Elżbieta Goszczyk. 
Po odśpiewaniu  tradycyjnego „100 lat” dzieci wręczyły Babciom  własnoręcznie wykonane upominki. Na koniec 
głos zabrała Pani Celina, która w imieniu wszystkich babć podziękowała za zaproszenie i wyraziła podziw oraz 
uznanie dla swoich pociech i wychowawczyni za ich postawę, umiejętności i wkład pracy włożony w przygotowanie 
spotkania. Wnukowie stanęli na wysokości zadania i wszystko wypadło wspaniale. 
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Świąteczna zbiórka harcerska    |    Andżelika Górecka

19 grudnia 2020 r. odbyła się w naszej szkole świąteczna zbiórka harcerska. Czas pandemii niestety nie sprzyja 
swobodnym pląsom i zabawom, nie możemy organizować wspólnych wyjazdów, biwaków itd. Na szczęście 
zbiórki mogą się odbywać. 

Nasza zbiórka miała charakter świąteczny, na początku harcerze musieli znaleźć i odszyfrować temat spotkania. 
Nie było to łatwe, ponieważ hasło było ukryte w balonach zakamuflowanych w szkolnych zakamarkach. Hasło 
było zaszyfrowane alfabetem Morse’a. Oczywiście harcerze ,,Wilamowskie Orły” poradzili sobie z tym zadaniem 
bez problemu.

Kolejnym punktem naszej zbiórki było wspólne pieczenie pierniczków. Harcerze sami przygotowali ciasto, 
wykrawali pierniczki, potem dekorowali je według własnego pomysłu. Pomimo małej frekwencji uczestników 
zbiórki, powstało bardzo dużo kolorowych, smakowitych pierników.

Mamy nadzieję, że ten trudny czas pandemii niedługo się skończy, aby móc swobodnie i licznie spotykać się 
na zbiórkach. Tego życzymy wszystkim harcerzom i zuchom!

Dzień Babci i Dziadka    |    Sylwia Wrąbel

Na nasze smutki mają zawsze słodkie i pyszne rozwiązanie – to nasze kochane babcie i dziadkowie. 21 i 22 
stycznia to szczególne dni w roku, w których możemy wyrazić naszą wdzięczność – to Dzień Babci i Dziadka.  
W tym roku niestety nie mogliśmy zaprosić dziadków do naszej szkoły, dlatego klasa 2 przygotowała niespodziankę 
– film, który można obejrzeć w Internecie (https://youtu.be/GWu-R3ZsOxM). 

       

Bajkowy karnawał młodszych klas    |    Beata Kos

Karnawał to miła, szalona, pełna wrażeń, kolorów, dźwięków 
i zabaw tradycja, nie tylko dla dorosłych. To wspaniały okres 
zimowych balów, zabaw, a także nieodłączny element 
dzieciństwa. 

Bal karnawałowy jest atrakcją bardzo lubianą i długo wy-
czekiwaną również przez dzieci. Jest formą rozrywki, która 
dostarcza im wielu przeżyć, radości i zadowolenia. Tak też 
było w naszej szkole. Ze względu na pandemię, zabawa 
odbywała się w trzech klasach - klasy młodsze bawiły się  
w swoich salach lekcyjnych. Podczas balu dzieci tańczyły 
w rytm różnorodnej muzyki oraz brały udział w zabawach  
i konkursach. Było kolorowo i bajkowo, na tle pięknie udeko-
rowanych sal lekcyjnych pojawiły się kolorowe postacie. 
Wszyscy mieli kolorowe, piękne przebrania - były więc 
księżniczki, wróżki, różne zwierzęta, rycerze, piraci, kowboje, 
mikołaje, superbohaterowie, diabełki, postacie z bajek.

Szkoła Podstawowa w Wilamowie

Mam nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci, jak i Babć! Dziękujemy wszystkim 
gościom za przybycie i za wspólnie przeżyte radosne chwile. 

Kochanym Babciom i Drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w jak najdłuższym życiu  
i tego, aby zawsze byli tak dumni ze swych wnucząt, jak w tym dniu. Świat się zmienia, ale nie zmienia się jedno: 
miłość babci i dziadka.

Klasa druga podczas balu karnawałowego klas młodszych
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Bal umożliwił dzieciom i wychowawcom spędzenie czasu w miłej atmosferze. Dopełnieniem tego 
„zaczarowanego dnia” był słodki posiłek przygotowany przez rodziców każdej z klas. Wspólna zabawa przyniosła 
wiele radości naszym wychowankom, a to było głównym celem tego balu. Kiedy czas zabawy dobiegł końca, 
dzieci z żalem opuszczały salę balową. Do domu wracały we wspaniałych humorach, dzieląc się z rodzicami 
swoimi przeżyciami.

   
    

„Pyszne” dni    |    Katarzyna Pajor, Sylwia Wrąbel
Nasza szkoła nareszcie tętni życiem! To były dwa pracowite i pełne energii dni.
Samorząd Uczniowski w końcu może wrócić do organizowania swoich zadań. Z racji tego opiekunki SU - panie 

Katarzyna Pajor i Sylwia Wrąbel zorganizowały „Dzień fast-fooda”, podczas którego sprzedawano wyśmienite 
(i co najważniejsze zdrowe) hot-dogi. Gromada zuchowa „Wilamowskie Skrzaty” również nie próżnowała. 
Zajadaliśmy się pysznymi smakołykami, za które serdecznie dziękujemy rodzicom zuchów. W tym Dniu Słodkości 
serwowano galaretki, rogaliki, babeczki, ciasta, rożki i watę cukrową. 

Wszystkie pieniądze pozyskane ze sprzedaży hot-dogów i smakołyków zostały przekazane do puszek 
wolontariuszy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Serdeczne podziękowania kierujemy do Koła Gospodyń Wiejskich z Wilamowa, które wypożyczyło nam 
maszynę do przygotowania waty cukrowej. 

29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy    |    Sylwia Wrąbel, Katarzyna Pajor, Andżelika Górecka

Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Tegoroczne hasło przewodnie to „Finał z głową, laryngologia i diagnostyka z głową”. Pomimo pandemii udało 
nam się zebrać sporą sumę pieniędzy.

Stosując się do wszelkich zasad bezpieczeństwa, już od samego rana kwestowaliśmy na terenie Wilamowa. 
Koło Gospodyń Wiejskich i harcerze sprzedawali przepyszne ciasta, pączki i oponki. Zebrane pieniądze przekazali 
do puszek wolontariuszy. Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego i zuchów również przynieśli pieniądze, 
które udało im się zebrać podczas akcji w szkole. 

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności z radością pragniemy zakomunikować, że padł rekord! Zebraliśmy  
2 533,44 zł! Cała kwota została przekazana do sztabu WOŚP w Uniejowie.

Samorząd Uczniowski i harcerze serdecznie dziękują KGW za ciepłą herbatę i przepyszny obiad. Dziękujemy 
również wszystkim tym, którzy wsparli tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

     

Ach, co to był za bal!    |    Izabela Wróbel

4 lutego 2021 r. w sali przedszkolaków odbył się bal karnawałowy. Dzieci przygotowywały się do niego cały 
tydzień. Wspólnie dekorowały swoją salę, robiły łańcuchy i inne ozdoby, pomagały w zawieszaniu balonów.

Bal rozpoczął się przywitaniem przybyłych dzieci, a następnie rozpoznaniem postaci, za które przebrani byli 
wszyscy uczestnicy zabawy. Były księżniczki, koty, Elzy, królewny, tygrysek, policjanci, strażak, farmer, kowboj, 
Spiderman, a nawet ratownik medyczny. Potem były przeróżne tańce w kółeczkach, węże, a nawet pociąg. 
Nie zabrakło konkursów, które cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród dzieci młodszych, jaki  
i starszych. Każdy chciał spróbować swoich umiejętności tanecznych z balonem. Kolejnym zadaniem 
konkursowym był taniec na gazecie. Na początku gazeta była cała rozłożona, a w kolejnych etapach coraz 
mniejsza. Jak na bal przystało, nie zabrakło wielu pysznych przekąsek, wśród których były galaretki, babeczki,  
a nawet ciasteczka. Kiedy bal dobiegł końca, dzieci wracały ze smutkiem do domu, ale za to z bogatymi 
wrażeniami po całym dniu wspaniałej zabawy.

       

Realizacja projektu „Piękna Nasza Polska Cała”    |    Katarzyna Pajor, Sylwia Wrąbel

Pragniemy przypomnieć, że w tym roku nasza szkoła wzięła udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym 
„Piękna Nasza Polska Cała”, którego koordynatorkami w naszej placówce są Katarzyna Pajor i Sylwia Wrąbel. 



59 UNIEJOWSKIE STRONY  |Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie www.uniejow.pl  |  www.facebook.com/uniejow

Zadaniem projektu jest zrealizowanie 20 zadań z „Listy zadań”. Nasza szkoła wykonała dotychczas następujące 
zadania:

• Zapoznanie się, nauka i zaśpiewanie (w zależności od wieku dzieci) Hymnu Polski – Mazurek Dąbrowskiego 
– zadanie zostało wykonane 6 listopada 2020 r. podczas obchodów Dnia Niepodległości.

• „Piękna Nasza Polska Cała” – zorganizowanie kącika o tematyce folkowej, regionalnej lub patriotycznej 
w grupie (klasie) lub w placówce. Rekomendujemy umieszczenie w kąciku logo i nazwy projektu – klasa II 
wspólnie z wychowawcą wykonała kącik patriotyczny w październiku 2020 roku.

• Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada – Narodowe Śpiewanie Hymnu o godzinie 11:11 - przygotowanie, 
pomoc, współudział (w zależności od grupy wiekowej i możliwości wychowanków) – realizacja 6 listopada 
2020 r. o godzinie 11.11

• „Napisz kartkę Bohaterom” – zadanie wykonane 15 grudnia 2020 r. przez uczniów klasy 1 i 2.

• „Jesteśmy Polką i Polakiem” – fotobudka z regionalnym krajobrazem lub strojem ludowym (dużą 
popularnością cieszą się podczas świętowania Dnia Niepodległości lub uroczystości majowych) - zadanie 
wykonane podczas Indiańskiego biwaku w dniu 9 października 2020 r. 

• „Dzień Mody Patriotycznej” – zorganizowanie w grupie/placówce Dnia/Tygodnia Mody Patriotycznej 
(ewentualnie bal patriotyczny/białoczerwony). Pokaz Mody odbył się 6 listopada 2020 r. 

• „Być dobrym jak chleb” – upieczenie chleba – jako symbolu polskiej gościnności i otwartości – 16 
października 2020 r. – Światowy Dzień Chleba (do wykonania zadania można zaprosić Koło Gospodyń 
lub gości specjalnych) przygotowywanie i pieczenie tradycyjnych podpłomyków - biwak Indiański 9 paź-
dziernika 2020 r. 

• „Chodź, pomaluj mój świat” – plener malarski – malowanie z wychowankami przyrody, pejzaży polskich 
krajobrazów w plenerze – korzystamy z ostatnich ciepłych dni… - 22 września 2020 r. 

• „Co babcia i dziadek śpiewali, jak byli mali” - inscenizacja z okazji Dnia Babci i Dziadka wykonana dnia 22 
stycznia 2021 r. 

• „Czerwone korale” - warsztaty biżuterii regionalno-folkowej – zorganizowanie wystawy własnoręcznych 
wyrobów (np. na Dzień Mamy) - zadanie wykonane w dniu 1 października 2020 r. 

• Kącik Książki Patriotycznej - zorganizowanie w grupie (klasie, placówce) z możliwością wypożyczenia do 
domu - kącik książki był dostępny dla uczniów przez październik i listopad 2020 r. 

• Zadanie według własnego pomysłu – Bal karnawałowy: 27 stycznia i 4 lutego 2021 r. 

        

„Napisz kartkę Bohaterom” – prezentacja zadnia w ramach projektu „Piękna nasza Polska cała”
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„Historie zagubione” to koncert powstały w opar-
ciu o widowiska artystyczne pt. „Panny Wyklęte” 
i „Niezłomnym – Honor”, a samo przedsięwzięcie 
miało na celu przede wszystkim integrację oraz 
wykształcenie umiejętności współpracy utalento-
wanych muzycznie dzieci i młodzieży oraz osób nie-
pełnosprawnych z powiatu poddębickiego. Wśród 
beneficjentów znaleźli się młodzi artyści z gminy 
Uniejów, reprezentujący szkoły podstawowe z Unie-
jowa, Wilamowa i Wielenina, dzieci i młodzież ze szkół 
w Wartkowicach i Zadzimiu oraz utalentowani artyści 
z niepełnosprawnością intelektualną na co dzień 
uczestnicy zajęć w Powiatowym Środowiskowym 
Domu Samopomocy w Czepowie. Stawkę artystów 
uzupełnili absolwenci wyżej wymienionych szkół, 
czyli osoby najbardziej doświadczone w działaniach 
artystycznych oraz w projektach realizowanych 
wcześniej przez Stowarzyszenie.

Młodzi artyści szlifowali swój warsztat arty-
styczny już od września; uczęszczali m.in. na zajęcia 
muzyczno-wokalne, podczas których zapoznali się  
z repertuarem oraz podstawowymi elementami 
z emisji głosu oraz choreografii. Grupie podczas 
warsztatów oraz koncertu akompaniowali lokalni 
instrumentaliści. W projekcie były także elementy 
edukacji historycznej związanej z tematyką koncertu. 
W grudniu przyszedł czas na finał.

Koncerty „Aktywnych” są zawsze dużym prze-
życiem zarówno dla wokalistów, instrumentalistów, 
jak i dla mieszkańców, którzy dotychczas tłumnie 
gromadzili się i wypełniali niemal po brzegi uniejowską 
Kolegiatę, otoczenie zamku w Uniejowie czy halę 
sportową w Wartkowicach. W tym roku, w związku  
z pandemią, w porozumieniu z Departamentem Kul-
tury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, 
koncert ostatecznie mógł odbyć się jedynie bez 
udziału publiczności. 

- „Poprzez realizację corocznych warsztatów 
i koncertów pragniemy integrować lokalną spo-
łeczność oraz promować artystyczne talenty. War-
sztaty są też szansą na rozwijanie zainteresowań  
i spełnianie marzeń młodych wokalistów. Realizacja 
zadania w okresie pandemii była wyjątkowo trudna. 
Ogromne podziękowania kieruję do Patronów 
Honorowych oraz do Partnerów projektu za wszelką 
pomoc, słowa wsparcia i cenne rady” – powiedział 
Mirosław Madajski, pomysłodawca i koordynator 
projektu.

-„Spotkanie z zaproszonymi artystami przy-
niosło dużo radości wszystkim uczestnikom pro-
jektu. Wszyscy artyści, bez wyjątku, okazali się 
niezwykle życzliwymi, bardzo przystępnymi ludźmi, 
nie szczędzili pochwał zarówno wokalistom, jak  
i instrumentalistom. To była cudowna i niezapom-
niana współpraca artystyczna. Dziękujemy wszys-
tkim osobom wspierającym projekt pt. „Historie 
za-gubione” – podsumował Piotr Woźniak – prezes 
Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni”.

    Agnieszka Owczarek

Organizator: Uniejowskie Stowarzyszenie „Ak-
tywni”. 

Patroni Honorowi wydarzenia: Grzegorz Schre-
iber – Marszałek Województwa Łódzkiego, Anna 
Dymna, Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, 
Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Ks. Infułat – 
Andrzej Ziemieśkiewicz – Proboszcz Parafii Uniejów. 

Partnerzy projektu: Urząd Marszałkowski  
w Łodzi, Uniejów Uzdrowisko Termalne, Parafia pw. 
Św. Floriana w Uniejowie, PGK Termy Uniejów, Sp. 
z o.o., Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 

Koncert Uniejowskiej Grupy Integracyjnej
Kolegiata w Uniejowie po raz kolejny stała się sceną dla wspólnego koncertu Uniejowskiej Grupy 

Integracyjnej z udziałem gwiazd. Tym razem obok dzieci, młodzieży, osób z niepełnosprawnością 
wystąpili znani artyści: Marika, Dariusz „Maleo” Malejonek, Lidia i Marcin Pospieszalscy oraz 
członek zespołu Voo Voo – Mateusz Pospieszalski. Koncert, z uwagi na trwającą pandemię 
został zarejestrowany w Uniejowskiej Kolegiacie bez udziału publiczności, a relację z wydarzenia 
można było obejrzeć online 27 grudnia 2020 r. o godz. 19.00. Projekt został sfinansowany  
z Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego „Łódzkie na Plus” na rok 2020.

Agnieszka Owczarek Mirosław Madajski 
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1939r. w Uniejowie, Aparthotel Termy Uniejów, 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.

Lokalni instrumentaliści towarzyszący podczas 
warsztatów oraz w koncercie: Bartosz Wroniszewski 
– perkusja, Tomasz Piasecki – instrumenty klawiszowe, 
Łukasz Mosiagin – gitara basowa, Marcin Jaśkiewicz 
– gitara elektryczna, Jakub Pięgot – saksofon, Maksy-
milian Milczarek – puzon, Mirosław Madajski – trąb-
ka (koordynacja projektu), Maksymilian Pięgot – 
perkusjonalia oraz Liliana Spławska-Wiatr (skrzypce) 
i Aleksandra Gogol (saksofon)

Prowadzący warsztaty: Mirosław Madajski, To-
masz Wójcik, Magdalena Derlacz, Renata Białek, Ja-
kub Pięgot, Katarzyna Kwiatosińska.

Opieka medyczna oraz nadzór w związku z pan-
demią Covid-19: Piotr Woźniak. 

Nagłośnienie, oświetlenie oraz rejestracja 
dźwięku: ART&DESIGN sp. z o.o. Maciej Janecki. 

Montaż video: Marcin Grzelakowski. 
Montaż audio: Marcin Jaśkiewicz. 

Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” pragnie 
podziękować wszystkim osobom zaangażowanym 
w działania projektowe, w szczególności: Piotrowi 
Kozłowskiemu oraz Robertowi Palce – dyrektorom 
placówek oświatowo – kulturalnych za stworzenie 
idealnych warunków do pracy warsztatowej, 
Zarządowi oraz członkom U.S. „Aktywni”, Towarzys-
twu Przyjaciół Uniejowa za udostępnienie materia-
łów fotograficznych z okresu II Wojny Światowej, 
Sabinie Witak oraz Przemysławowi Kęclowi za 
realizację animacji fotograficznej, Bogdanowi Wie-
czorkowi za zapewnienie odpowiedniej energii 
elektrycznej, Marzenie i Sławomirowi Plichom – fir-

mie Plich-KOP za pomoc w ogrzaniu Kolegiaty, 
a także Maciejowi Bartosiakowi (Urząd Miasta  
w Uniejowie), Michałowi Kubackiemu (uniejow.net.
pl) oraz Tomaszowi Wójcikowi (lokalne czasopisma) 
za piękne fotografie relacjonujące przebieg próby 
generalnej oraz koncertu.

Repertuar koncertu oraz soliści:
1. Historie Zagubione - Weronika Kujawa. 
2. Jedna chwila - Aleksandra Wójcik, 
Marianna Stefańska. 
3. Obława - Kacper Pizulski, Maciej Kawecki. 
4. Gołębie serce - chór z udziałem 
Aleksandry Gogol (saksofon altowy). 
5. Nie zabije mnie nic - Natalia Medyńska. 
6. Panie generale - Marianna Stefańska. 
7. Modlitwa dziewczyńska - Marika, 
Weronika Napieraj.  
8. Wilki - Lidia Pospieszalska. 
9. Idziemy w noc - Marika, Rozalia Jesionowska, 
Joanna Banasiak.  
10. Pieśń Wiktorii - chór. 
11. Prośba - Mateusz Pospieszalski, Liliana 
Spławska-Wiatr (skrzypce). 
12. Piosenka o Wojtku - Marika, 
Amelia Perkowska. 
13. Nie mów nie - Dariusz Malejonek. 
14. Mimo wszystko - Jakub Kawecki, 
Natalia Medyńska.  
    Mirosław Madajski 
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Zwycięzcy konkursu 

Konkurs miał na celu propagowanie poezji, pro-
mocję talentów recytatorskich oraz rozwijanie 
zainteresowań czytelniczych. Przedsięwzięcie było 
wyzwaniem zarówno dla uczestników, jak i orga-
nizatorów – z uwagi na sytuację konkurs odbył się 
w formie online. Uczestnicy musieli nagrać materiał 
wideo, który następnie został przesłany do oceny 
jury.

Również same obrady komisji, które miały 
miejsce w ostatnich dniach grudnia, odbyły się  
w formie online. Zmagania z trudną sztuką recytacji 
oceniali: Monika Bartnik, Beata Szymczak, Maciej 
Bartosiak, Aleksandra Kałużna – Płaczek. O otrzy-
maniu nagród decydowały istotne szczegóły  
w wykonanych: dobór repertuaru, interpretacja, 
dykcja oraz ogólny wyraz artystyczny. Werdykt 
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Konkurs „Zimowe obrazki” 
– znamy zwycięzców

Otwarty Konkurs Recytatorski, którego organizatorem był Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury  
w Uniejowie, został rozstrzygnięty. Jak na porę roku przystało, dzieci i młodzież recytowały 
wiersze o tematyce zimowej. W konkursie wzięły udział również osoby z poza terenu naszego 
województwa. 

Agnieszka Owczarek
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nie był łatwy – wszystkie występy stały na wysokim 
poziomie, a taka forma konkursu pokazała duże 
zaangażowanie i kreatywność uczestników.

Nagrody i wyróżnienia w konkursie otrzymali: 
- kategoria 5-9 lat: I nagroda – Nadia Grzelewska, 
II nagroda – Eliza Wojtczak, III – nagroda Julita 
Domagalska; wyróżnienia: Patrycja Drzewoszewska, 
Zosia Pakuła, Faustyna Frątczak, Anna Suska, Ala 
Bartosik, Gabriela Antreou, Jagoda Nowak, Jan Pa-
kuła, Edward Bruno di Vermandois.

- kategoria 10-13 lat: I nagroda – Oliwia 
Kwiatkowska, II – nagroda Aleksandra Wójcik; 
wyróżnienia: Ola Łuczak, Kacper Pizulski, Igor Ilski, 
Ewa Ostrowska, Ewa Tomaszewska.

- kategoria 14-17 lat: I – nagroda Wiktoria Sobc-
zyk, wyróżnienie – Kacper Wójcik. 

- kategoria 18+: wyróżnienie Aleksandra Pakuła.

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym odwagi  
i dziękujemy za tak liczny udział. 

Wilamów na zjeździe KGW

Impreza przebiegła w miłej i serdecznej atmosfe-
rze. Podczas spotkania prezentowaliśmy swoje umie-
jętności (w nadesłanych wcześniej filmikach) w trzech 
kategoriach: 1. Rękodzieło, 2. Potrawa wigilijna, 3. 
Prezentacja osiągnięć i dotychczasowej pracy koła.

W kategorii Rękodzieło nasze KGW reprezento-
wała p. Dorota Kołodziejczyk, przedstawiając, jak 

tworzy szydełkowe maskotki. Pani Dorotka zdobyła 
dla nas wyróżnienie. Jako Potrawę wigilijną panie 
Jadwiga Kokorzycka, Helena Paczesna i Anna 
Mruk przygotowały tradycyjne pierogi z kapustą 
i grzybami. Ręcznie robione pierogi z lokalnych 
produktów pięknie prezentowały się podczas 
degustacji, na którą zaprosiły druhów Krzysztofa 
i Mariana z OSP w Wilamowie. Nasze specjalistki 
podbiły serca Jury i w tej kategorii zdobyły 1 miejsce. 
Prezentację z osiągnięć i pracy Koła przygotowała 
przewodnicząca wraz z córką, zdobywając dla nas 
wyróżnienie. 

Serdecznie dziękujemy organizatorom za miłe 
spotkanie, podczas którego mogliśmy pokazać, że 
Wilamów ma ,,swoje Perełki’’, które pięknie tworzą, 
smacznie gotują i prezentują dorobek naszego Koła. 

W imieniu Zarządu Koła Gospodyń Wiejskich 
w Wilamowie składam serdeczne podziękowanie 
Paniom za pracę na rzecz naszej Organizacji.

  Lilianna Polipowska 
  Przewodnicząca KGW Wilamów

19 grudnia 2020 r. nasze Koło Gospodyń uczestniczyło w Zjeździe Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu 
Poddębickiego. Spotkanie odbyło się w formie on-line, wzięły w nim udział 24 koła gospodyń wiejskich 
z całego powiatu. Zjazd zrealizowany został ze środków województwa łódzkiego, w ramach Budżetu 
Obywatelskiego ,,Łódzkie na plus” na rok 2020,  przy współpracy z Fundacją ,,Inicjatywy Powiatu 
Poddębickiego”.
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Panie: Jadwiga Kokorzycka, Helena Paczesna i Anna Mruk przygotowują 
potrawę wigilijną
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Pomimo obostrzeń i stanu epidemii, biblioteka wyszła  
z inicjatywą i zorganizowała dla dzieci zajęcia online podczas 
tegorocznych ferii zimowych, które przypadały w styczniu. 
Spotkania przed ekranem odbywały się cyklicznie co drugi dzień 
– we wtorki i czwartki. W pierwszym dniu odbyło się głośne 
czytanie bajki pt. „Gustaw na lodzie” oraz zagadki – zgadywanki, 
za które przewidziane zostały nagrody. W drugim dniu – nieco 
inaczej, dzień ten poświęcony był nauce tworzenia terno 
bransoletki. Krok po kroku zaczynaliśmy przygodę z rozwijaniem 
naszych pasji i ukrytych talentów. Trzeciego dnia czekała na 
dzieci kolejna niespodzianka. Tym razem był to teatrzyk pt. „Trzy 
małe świnki”. Bohaterami spektaklu były pacynki wykonane 
podczas warsztatów. Czwarty, ostatni dzień ferii pożegnaliśmy 

W dniach 21 i 22 stycznia 2021 r.  
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publi-
cznej w Uniejowie odbyły się warsztaty 
z rękodzieła, podczas których nasze 
bibliotekarki wykonywały prace, które 
można było wykorzystać jako prezent 
dla dziadków z okazji ich święta. 
Pierwszego dnia wykonane zostały 
wizerunki na kształt postury babci  
i dziadka. Do wykonania takiej formy 
prezentu nie potrzeba dużego nakładu 
materiałów, a powstałe dzieło skradło 
zapewne wszystkie serca naszych 
kochanych najbliższych. Drugiego dnia 
wykonane zostały serca z papieru. Ten 
prosty pomysł wyraża tak wiele… Serca 
można wręczyć w formie bukietu lub 
udekorować kwiatka w doniczce. Takie 
własnoręcznie wykonane prezenty – 
prezenty od serca z pewnością spra-
wią ogromną radość każdej babcii każ-
demu dziadkowi.

słuchowiskiem – przepiękną bajką pt. „Tajemniczy idol”. Odbył 
się również mini konkurs, za który również obdarowaliśmy zwy-
cięzców. 

Mamy nadzieję, że taka forma spędzenia wolnego czasu podczas 
ferii dała ogromną radość i zadowolenie dzieciom. Chcielibyśmy, 
aby zawsze chętnie uczestniczyły w zaproponowanych przez nas 
zajęciach, nie tylko online, ale także stacjonarnie, gdy wrócimy do 
„normalności”.

Ferie online  
w Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej 
w Uniejowie

Warsztaty 
z okazji 
Dnia Babci 
i Dziadka

Magdalena Kaczmarek Sylwia Szymańska
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Pomysł na upominki dla babci i dziadka Prezentacja konstrukcji bransoletek 
i szydełkowych koronek
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Walentynki to świetna okazja do zakochania się w czytaniu. Z tej okazji zaprosiliśmy naszych czytelników 
już od 8 lutego br. do wspólnej walentynkowej zabawy pt. „Randka w ciemno z książką”. Tydzień walentynkowy 
trwał do 15 lutego br. 

Warto podkreślić, że ten prosty, a zarazem atrakcyjny pomysł był ciekawą alter-
natywą na umilenie zimowych wieczorów. Ponadto, proponowana forma rozwoju 
czytelnictwa mile zaskoczyła niejednego czytelnika – zapomnieliśmy o uprzedzeniach 
oceniania książki po okładce. Było to dla naszych młodszych, jak i starszych czy-
telników miłą niespodzianką. 

Każda książka została przez bibliotekarza zapakowana w ozdobny papier tak, aby 
tytuł książki był owiany tajemnicą. Podczas wizyty w bibliotece każdy z czytelników 
mógł wybrać jeden taki egzemplarz. Czytelnik dodatkowo otrzymał własnoręcznie 
wykonane zakładki do książek oraz słodki upominek. 

W Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie taką propozycję na walen-
tynki przedstawiliśmy czytelnikom po raz pierwszy, ale na pewno nie ostatni.

Randka w ciemno z książką
Sylwia Szymańska Magdalena Kaczmarek
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Tegoroczne ferie zimowe były inne niż dotychczas ze względu na panującą 
sytuację pandemiczną. Zajęcia artystyczne przygotowane przez Miejsko – 
Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie odbywały się w formie on-line.  
W programie twórczych zajęć znalazły się:

warsztaty taneczne dla 
małych i dużych – cykl 
zajęć, w trakcie których 
poznawaliśmy  podstawowe 
kroki i układy taneczne 
oraz proste ćwiczenia 
rozciągające; plastyczne 
inspiracje i pomysły, czyli 
kreatywne zajęcia, w trakcie 
których nasi odbiorcy 
poznawali graficzne 
techniki plastyczne; były też 
muzyczne zagadki i foto-
graficzna niespodzianka. 

Kreatywne zajęcia on-
line były tak dobrane, aby 
skorzystały z propozycji 
zarówno dzieci, jak  
i rodzice. Jeśli ktoś chciałby 
jeszcze raz obejrzeć zajęcia 
plastyczne i taneczne, to  
zapraszamy na Facebooka: 
www.facebook.com/
mgokuniejow

Ferie on-line z Ośrodkiem Kultury w Uniejowie 

M-GOK w Uniejowie 
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Wystawa dzieł młodej i uzdolnionej malarki  
– Julity Polipowskiej

W Czepowie dokarmiamy zwierzęta

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie zaprasza do 
oglądania i podziwiania obrazów Julity Polipowskiej. Wystawy dzieł 
tej młodej i uzdolnionej malarki są organizowane w naszej instytucji 
już od lat. Obrazy pani Julity cieszą się dużym zainteresowaniem 
czytelników, a także dają ogromną satysfakcję z ich oglądania. Dzieła 
emanują radością, spokojem i szybko skradają serca oglądających. 
Nasza biblioteka pomaga w promowaniu twórczości Pani Julity, która 
ma ciągle rosnącą liczbę fanów. Praca malarki jest pracochłonna  
i wymaga dużej koncentracji, kreatywności i wyobraźni. Nie każdy może 
zostać artystą, ponieważ profesja ta wymaga talentu i umiejętności, 
których Pani Julicie nie brakuje. Nasza instytucja udostępnia galerię 
obrazów pani Julity nie tylko do oglądania i podziwiania, ale także jako 
możliwość zamówienia danego obrazu, który przypadnie do gustu 
oglądającym. 

Z powodu obostrzeń i trudnych pandemicznych warunków, nasza 
placówka nie może zaprosić Państwa do zapoznania się z obrazami we 
wnętrzu biblioteki, ale wystawę można oglądać online bez żadnego 
ryzyka na fanpage biblioteki: www.facebook.com/bibliotekauniejow

w tym roku, zawsze wyruszamy na pomoc 
zwierzakom. Dzięki wsparciu myśliwych z Koła 
Łowieckiego „Gęgawa” z Uniejowa tegoroczna 
pomoc zwierzakom jest bardzo efektywna  
i profesjonalna. Myśliwi na czele z prezesem p. 
Witoldem Ochapskim zaopatrzyli nas  
w karmę dla zwierząt, podsypy dla bażantów 
oraz karmniki. Dziękujemy i obiecujemy 
systematycznie dbać o odwiedzające nas 
zwierzęta.

Uczestnicy zajęć w PŚDS w Czepowie 
wraz z opiekunkami 
Katarzyną Kwiatosińską i Jolantą Pietrzak

Styczeń i luty to czas dokarmiania zwierząt. W czepowskim parku często gościmy zające, sarny, wiewiórki 
i różnorodne ptactwo na czele z bażantami, sikorkami i dzięciołami. Kiedy zima jest mroźna i śnieżna, tak jak 

Sylwia Szymańska Magdalena Kaczmarek
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– „Tak też było w naszej szkole” – wspomina p. Beata 
Kos, społeczny zastępca dyrektora i wychowawczyni 
trzeciej klasy. – „Karnawałowe szaleństwo? Zdecydo-
wanie tak, jeśli chciałabym opisać fenomenalne prze-
brania, w których uczniowie zjawili się tego dnia  
w szkole! Wielkie brawa dla mam, bo przypuszczam, że 
to właśnie one dołożyły wszelkich starań, aby dzieciaki 
mogły wcielić się w postać ulubionego bohatera z książki, 
kreskówki, filmu czy też gwiazdę sceny muzycznej. Jeżeli 
zaś chodzi o organizację i bezpieczeństwo uczestników, 
to górę bierze oczywiście zdrowy rozsądek oraz sto-
sowanie się do wszystkich zaleceń antycovidowych”. 

Właśnie z uwagi na obowiązujące zasady organizacji 
zajęć w szkołach, zabawa karnawałowa odbyła się  
w formie trzech oddzielnych imprez. Każdy z roczników 
bawił się w swoim gronie, w salach, w których na co 
dzień mają zajęcia lekcyjne.

– „Trochę to dziwne – myślałam sobie o zamiarze po-
dzielenia imprezy, przywołując wspomnienia szkolnych 
zabaw choinkowych, organizowanych zawsze na 
przełomie semestrów, w których udział brali uczniowie 
wszystkich klas wraz z rodzicami, zapro-szonymi gośćmi 
– Przyjaciółmi naszej placówki, gronem pedagogicznym 
i pracownikami obsługi. To był główny hol szkoły 
wypełniony dorosłymi oraz dziećmi” – dzieliła się swo-
imi refleksjami Pani Dyrektor, Edyta Miśkiewicz.

Ale bez względu na jakiekolwiek wątpliwości, inna 
forma organizacji balów karnawałowych nie wchodziła 
w grę. Zdrowie uczniów, ich rodziców oraz pracowników 
szkoły jest absolutnym priorytetem.

– „Całe szczęście, w dniu zabawy okazało się, że moje 
obawy były niepotrzebne, bo dzieciaki świetnie bawiły 
się w „swoim” składzie z zajęć lekcyjnych. Od razu dało 
się to zauważyć! Podobne sygnały dotarły do mnie od 
rodziców, którzy pomogli nam to wszystko zorganizować. 
Korzystając z okazji, jeszcze raz – Państwu oraz Pracow-

nikom szkoły – serdecznie dziękuję!” – dodała p. Dy-
rektor. – „A dzieciaki? No właśnie, mimo niewielkiej 
różnicy wieku, uczniowie mają konkretne, wspólne 
dla swojej grupy rówieśników zainteresowania, które 
odzwierciedlały się np. w wyborze kostiumów albo  
w rodzaju i formie zabawy przewidzianej na ten dzień. 
Jednym słowem: było super, skoro dzieci dobrze się 
bawiły i zadowolone wracały do swoich domów”. 

Dzień karnawałowych wydarzeń w Wilamowie 
przebiegał w rytmie integracyjnych zabaw, kalambur, 
konkursów, no i – ma się rozumieć – tańców w prze-
różnej formie.

Było też pewnie trochę bajkowo, kiedy na tle bogato 
udekorowanych sal pojawiły się wróżki, księżniczki, 
rycerze, piraci, kowboje, zwierzaki, mikołaje, super-
bohaterowie, a nawet diabełki. O możliwość uzupeł-
nienia energii przy stoliku z przekąskami zatroszczyli 
się osobiście rodzice. 

– „Wspólna zabawa przyniosła wiele radości 
naszym dzieciakom, a to było głównym celem przed-
sięwzięcia” – zgodnie podsumowują wychowawczynie 
najmłodszych klas. – „Dzień przepełniony nieskrępo-
waną rozrywką przyniósł zarówno uczniom, jak i nam 
samym zastrzyk energii do działania. To z pewnością 
się przyda!”

Karnawał 2021 w Wilamowie
Świętowanie karnawału to sympatyczna i zarazem szalona, a do tego pełna wrażeń, kolorów 

i dźwięków tradycja. I to nie tylko dla dorosłych – karnawał to przecież okres zimowych balów, 
szkolnych choinek i nieodłączny element dzieciństwa każdego z nas. Bal karnawałowy stanowi 
nie lada atrakcję – bardzo lubianą i wyczekiwaną przez dzieci, ponieważ dostarcza im wielu 
pozytywnych przeżyć oraz pomaga uwolnić emocje.

Maciej Bartosiak 
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„Dopiero co powstałyśmy…
…,ale szybko maszerujemy w stronę celu – 

tanecznego sukcesu!” – motto towarzyszące 
uniejowskim Driadom od samego początku 
okazało się być dobrą wróżbą. Pod koniec 
września minionego roku zespół obchodził 
swoje pierwsze urodziny. A było co świętować 
– pomimo kłód pod nogi, rzucanych przez 
pandemiczne ograniczenia, dziewczynki nie 
przerywały treningów, przenosząc się z nimi 
na płaszczyznę online. W dodatku, podczas 
gdy już przyjęte do zespołu mażoretki bardzo 
szybko zdobywały nowe umiejętności, rosło 
zainteresowanie tańcem z pałeczką wśród ich 
koleżanek.

Zespół współpracuje z Miejsko-Gminnym 
Ośrodkiem Kultury, Orkiestrą ZHP-OSP Unie-
jów, Szkołą Podstawową im. Bohaterów 
Września 1939 r. oraz stowarzyszeniami  
i organizacjami pożytku publicznego (m.in. 
Uniejowskim Stowarzyszeniem „Aktywni”). 
Dziewczynki 2 razy w tygodniu trenują na 
szkolnej sali gimnastycznej pod okiem Oliwii 
Olczyk, brązowej medalistki Mistrzostw Świata 
Tańca Mażoretkowego.

Pierwsze zawody i od razu sukces!
Obecnie w świecie mażoretkowym organi-

zowane są jedynie zawody online – mistrzostwa 
„na żywo” nie mogą się odbywać ze względu 
na zagrożenie pandemią koronawirusa. Mimo 
tego, że zdalna forma nie pozwala poznać 
niepowtarzalnej atmosfery konkursów, dziew-
czynki postanowiły spróbować swoich sił w ry-
walizacji, aby sprawdzić się i porównać swoje 
umiejętności z innymi zespołami.

Sierpecki Turniej Tańca Sportowego
Przez pandemicznie ograniczenia, Driady ominęła moż-

liwość startowania na Mistrzostwach Polski Środkowej, ale 
rywalizacja w Sierpeckim Turnieju Tańca Sportowego okazała 
się wyzwaniem jeszcze większym. Na Mistrzostwach Polski 
Środkowej zmierzyłyby się z zespołami z 4 województw – tutaj 
przyszło im rywalizować z najlepszymi drużynami z całej Polski, 
które mogą szczycić się już tytułami nawet z Mistrzostw Świata. 
Udział w turnieju zakończył się dla dziewcząt ogromnym 
sukcesem i zaowocował pierwszymi w ich dotychczasowej 
działalności nagrodami. Grupa zaawansowana zajęła II miejsce 
i zdobyła srebrny medal w kat. formacje baton juniorki. 
Spośród występów indywidualnych i duetów świetne wyniki 
zanotowały: Hania Pająk (kat. solo flaga kadetki) III miejsce 
 i brąz; Maja Michalak (kat. solo jazz juniorki) I miejsce i złoto; 
Oliwia Kwiatkowska i Natalia Stachowiak (kat. duet baton 
kadetki) VI miejsce oraz Oliwia Olczyk (kat. solo baton dorośli) 
I miejsce i kolejne złoto. Ponadto, dziewczynki zdobyły łącznie 
7 wyróżnień w różnych kategoriach!

International Championship „Zagreb Christmas Open”
W tym konkursie wzięła udział Oliwia Olczyk, trenerka ma-

żoretek. Co ciekawe, to pierwszy raz, kiedy Oliwia reprezen-

Mażoretki Driady Uniejów z nagrodami
Niecałe półtora roku temu w Uniejowie powstał i rośnie w siłę zespół mażoretek. Formacja, 

która rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2019 r., może się już pochwalić całkiem 
obszernym zestawem nagród, zdobytych podczas zawodów w międzynarodowym towarzystwie 
doświadczonych koleżanek!

Maciej Bartosiak
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Jak wygląda taka sala, co się w niej znajduję i czemu 
ona służy?

Sala Doświadczania Świata w Czepowie to sala biała,  
w której podopieczny może się między innymi zrelak-
sować i odprężyć, a także rozwinąć swoją kreatywność. 
Sala Doświadczania Świata pozwala na zdobywanie 
nowych doświadczeń, wiedzy o samym sobie,  o swoich 
emocjach i zmysłach. Znajdują się w niej: drabina świetlno-
dźwiękowa, kurtyna półokrągła światłowodowa, zestaw 
światłowodowy, dywan światłowodowy, kolumna 
wodna z podestem, łóżko wodne, kula lustrzana oraz 
reflektor do kuli, projektor z tarczą płynną, emiter 
zapachów, materace oraz siedziska.

- „Bardzo zależało nam, aby stworzyć jeszcze lepsze 
warunki do rozwoju naszych podopiecznych, aby za-
jęcia były jeszcze ciekawsze” – powiedział Maciej 
Grubski, dyrektor placówki.

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata cieszą się dużym 
zainteresowaniem wśród uczestników. Prowadzone 
są przez terapeutów na co dzień pracujących w cze-
powskim domu. 

„Nic nie musi być zrobione, wszystko jest dozwolone” 
to motto charakteryzujące specyfikę zajęć.

Certyfikowana Sala Doświadczania Świata 
w czepowskiej placówce

Od 18 listopada 2020 r. PŚDS w Czepowie może pochwalić się nową salą. Sala została zapro-
jektowana przez Paulę Bagińską – międzynarodowego specjalistę Snoezelen ISNA-MSE, która 
przeprowadziła dla kadry certyfikowane szkolenie z metody Snoezelen. 

Mirosław Madajski 

towała Uniejów w międzynarodowym konkursie i trzeba 
przyznać, że zrobiła to w pięknym stylu: w kat. solo 
buława seniorki zdobyła brązowy medal, zaś w kat. solo 
baton seniorki uplasowała się na VI miejscu.

Międzynarodowy konkurs WAMT Online Christmas 
Championship

I tu dziewczyny spisały się wyśmienicie! Driady stanęły 
w szranki z najlepszymi zespołami z całego świata (m.in.  
z Węgier, Kazachstanu czy Czech). Do konkursu zgłoszono 
aż 350 choreografii z 63 zespołów pochodzących aż  

z 5 różnych kontynentów! Mimo zawieszonej bardzo 
wysoko poprzeczki, zawodniczkom z Uniejowa udało 
się zdobyć aż 4 miejsca medalowe: Maja Michalak – III 
miejsce w kat. solo pompon juniorki, Zuzia Mosiagin 
– II miejsce w kat. solo 2x baton juniorki, Daria Pająk  
i Malwina Kaźmierczak (debiutantki) – I miejsce  
w kat. duo/trio baton kadetki oraz II miejsce w tej samej 
kategorii – Karina Kunicka i Malwina Zych, które również 
startowały po raz pierwszy. Ponadto, jury przyznało 
nagrody specjalne. Na I miejscu w kat. juniorki „all 
around” (zsumowana liczba pkt. z wszystkich występów 
zawodniczki) uplasowała się Maja Michalak.
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Już w marcu zawodnicy staną do kolejnych 
pojedynków. Zanim jednak to się stanie, słowo o je-
siennych meczach ligowych i zimowych sparingach. 

Jesienią najwięcej mówiło się o pierwszych 
absolwentach akademii, czyli zawodnikach z rocz-
nika 2005, którzy od września rozpoczęli naukę 
w szkołach średnich. Często padało pytanie: Co 
dalej? Dzięki wsparciu Burmistrza Uniejowa oraz 
klubu MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko młodzi 
piłkarze mogą w Uniejowie kontynuować swoją 
przygodę z piłką nożną. Drużyna juniorów (rocznik 
2005 i młodsi), która powstała pod koniec sierpnia 
2020 roku, jesienią uczestniczyła już w rozgrywkach 
ligowych ŁZPN. Za przeciwników miała bardzo silne 
ekipy, m.in.: SP Widzew Łódź, AKS SMS II Łódź, UKS 
SMS II Łódź, PSV II Łódź i Borutę Zgierz. Nasza ekipa 
pod wodzą trenera Tomasza Bartosika rozegrała 
bardzo dobre mecze. Niskie, ósme miejsce, które 
juniorzy uniejowscy zajmują po rundzie jesiennej 
nie oddaje naprawdę dobrej gry uniejowian, 
dramaturgii spotkań i emocji, które przeżywali 
kibice i sami zawodnicy. Poza jedną, dość dotkliwą 
porażką z drużyną AKS SMS Łódź, pojedynki były 
wyrównane i w każdym przypadku były szanse na 3 
punkty. Jak bardzo jest potrzebna ta drużyna może 
świadczyć fakt, że wszyscy zawodnicy odliczyli się 
w nowoutworzonej drużynie juniorów, a trzech  
z nich zadebiutowało jesienią w … seniorach MGLKS, 
pomagając w ten sposób uzupełnić kadrę. Bartosz 
Kąpielski, Adam Graczyk i Gracjan Madajski bardzo 
dobrze zaprezentowali się w swoich debiutanckich 
pojedynkach przeciwko Sokołowi Aleksandrów 
Łódzki, KS Kutno i GKS Ksawerów. Zimą przed 

juniorami bardzo ciekawe pojedynki sparingowe  
z Sokołem Kleczew oraz Górnikiem Konin. 

Jesienią drużyna grała w następującym skła-
dzie: Jakub Warych, Hubert Józefowicz, Gracjan 
Madajski, Tobiasz Gdański, Bartosz Kąpielski, 
Dominik Kolasa, Krystian Grubski, Jakub Plicha, 
Adam Graczyk, Dmytro Shvets, Mateusz Skrzynec-
ki, Borys Wincenciak, Bartosz Piszczałkowski, Pat-
ryk Skiera, Witold Leśniewski, Dawid Grabarczyk.

Drużyna z roczników 2007/2008 (trampkarze), 
którą opiekuje się trener Piotr Kozłowski miała 
wyjątkowo pracowitą jesień. Grupa trampkarzy,  
w której grali uniejowianie była bowiem najlicz-
niejsza, zatem i meczów było co niemiara. Drużynie 
zdarzały się pojedynki bardzo dobre, ale też i od-
robinę słabsze. Obok fantastycznych spotkań, np. 

Zima czasem przygotowań 
do nowego sezonu
Zawodnicy Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka zimą nie próżnują.  Dzięki świet-

nej infrastrukturze sportowej oraz dzięki życzliwości Uzdrowiska Termalnego Uniejów, PGK 
„Termy Uniejów” Sp. z o.o., Szkole Podstawowej w Uniejowie oraz MGLKS Termy Uniejów/Os-
trowsko uniejowscy piłkarze mają możliwość trenować na profesjonalnym Kompleksie Boisk 
im. Włodzimierza Smolarka, mogą także korzystać z obiektów sportowych znajdujących się  
w Szkole Podstawowej w Uniejowie; boiska, hali sportowej oraz z siłowni.
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wyjazdowego z UKS Bzurą w Ozorkowie, gdzie 
nasi zawodnicy zwyciężyli 4:1 lub z LKS Maliną  
w Piątku 8:1, zdarzały się mecze, np. z Kolejarzem Łódź 
0:3. Po rozgrywkach jesiennych drużyna z Uniejowa 
na 12 ekip zajmuje 6. lokatę. Zimą trampkarze mają  
w planie rozegranie bardzo atrakcyjnych sparingów: 
z Oranje Turek, AF Widzew Łódź oraz z Białymi 
Orłami Warszawa. W drużynie drzemie ogromy po-
tencjał i wszyscy z niecierpliwością czekają na wio-
senne pojedynki. 

Jesienią drużyna grała w następującym skła-
dzie: Błażej Jędrzejczak, Konrad Tomczak, Szymon 
Rosik, Miłosz Trzuskowski, Jakub Plicha, Olaf Noc-
kowski, Witold Woźniak, Dawid Grubski, Krystian 
Stempel, Damian Ziarkowski, Filip Kaźmierczak, 
Filip Misiak, Błażej Nita, Kacper Dzieran, Bartosz 
Mielczarek, Julian Mitroczuk, Tomasz Szymański, 
Michał Hadław.

 

Drużyna z roczków 2009/2010 trenuje pod 
okiem Przemysława Nowaka. Młodzicy w rozgryw-
kach ligowych, w każdym jesiennym meczu poka-
zywali bardzo dobrą grę i ogromne możliwości. 
Wyjazdowe 3:0 z Orłem Łódź czy 7:1 z Łódzkim 
Klubem Sportowym robią naprawdę duże wrażenie. 
Na 11 drużyn nasi zawodnicy zajmują wysokie 5. 
miejsce i są nadal w grze o „pudło”. Drużyna obecnie 
mocno trenuje. Rozegrała też mecze kontrolne m.in. 
z Olimpią Koło oraz z GLKS Sarnów/Dalików. 

Jesienią drużyna grała w następującym składzie: 
Błażej Rybak, Jakub Kaźmierczak, Weronika Szy-
powska, Szymon Kęcel, Maciej Olejnik, Szymon 

Szypowski, Igor Olejniczak, Witold Woźniak, Kamil 
Głowacki, Tymon Jesiołowski, Kacper Pizulski, 
Szymon Rakowski, Wojciech Tomczyk, Jakub Bar-
tosik, Bartosz Mielczarek, Adrian Polipowski. 

 

Na treningach Młodzików pojawiali się również 
wyróżniający się zawodnicy z młodszych grup, 
którzy z pewnością wkrótce odgrywać będą główne 
role w swoich rocznikach. Są to: Hubert Rakowski, 
Wojciech Jarek, Dawid Pietrzak, Antoni Perkowski.

Zawodnicy z roczników 2011 i młodsi nie 
brali udziału w jesiennych rozgrywkach ligowych, 
ale odbyli sporo gier wewnętrznych i kto wie, 
czy wkrótce nie otrzymają szansy na rywalizację  
w rozgrywkach Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. 
Najmłodszymi piłkarzami w UAF Ebiego Smolarka 
zajmują się Piotr Kozłowski i Tomasz Bartosik, 
którym systematycznie pomaga Włodzimierz No-
wak – ofensywny pomocnik w ekipie seniorów 
MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko.

Piłką nożną w najmłodszym wydaniu opiekuje 
się Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”, które 
w zakresie rozgrywek ligowych współpracuje  
z MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko.

Szczegóły rozgrywek można śledzić na stronie 
internetowej Łódzkiego Związku Piłki Nożnej oraz 
na profilu Facebook Uniejowskiego Stowarzyszenia 
„Aktywni”.

Do Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smo-
larka nadal można się zapisać. Wszelkie informacje 
udzielane są pod numerami tel.: 691 696 172 oraz 
605 558 711. 

Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”
Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka
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Klub Karate Bassai wznowił treningi karate, jed-
nak zgodnie z obostrzeniami mogą odbywać się 
jedynie treningi kadry, dlatego spotkania mają wymiar 
szkoleń weekendowych. W ten sposób zawodnicy 
Uniejowskiego Klubu Karate Bassai przygotowują 
się do sezonu startowego, a pierwszy start już  
w kwietniu – Mistrzostwa Polski WUKF odbędą się 
w Raszynie. Część treningów siłowych prowadzona 
jest w Centrum Pro-Health w Poddębicach, gdzie 
kadra może korzystać ze sprzętu na siłowni, a treningi 

techniczne, sparingi i starty kontrolne odbywają się na 
sali Uniejowskiego Klubu Karate Bassai. 

Wsparliśmy WOŚP
Uniejowski Klub Karate Bassai wsparł, jak co 

roku, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z dumą 
przekazaliśmy na licytację statuetkę wywalczoną na 
Pucharze Świata w 2020 roku. Została zlicytowana za 
350 zł! Bardzo cieszymy się, że nasze sportowe wysiłki 
mogły się przydać do walki w najszlachetniejszym celu. 

Wznowione treningi kadry karate
Maja Ostrowska-Gralka 

Od lewej: Maja Ostrowska-
Gralka, Julia Krokosz, 
Weronika Kujawa, Patrycja 
Kowalczyk. Zdjęcie z 
Pucharu Świata Szczecin 
2020 (Nasze medalistki 
przekazały otrzymaną 
statuetkę na WOŚP)

Od lewej: Maja Ostrowska-
Gralka, Oliwia Staniak, Julia 
Krokosz, Weronika Kujawa, 
Patrycja Kowalczyk, Marta 
Czechowicz

ar
ch

. U
ni

ej
ow

sk
i K

lu
b 

K
ar

at
e 

B
as

sa
i 

ar
ch

. P
io

tr 
W

ie
cz

or
ek



73 UNIEJOWSKIE STRONY  |Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie www.uniejow.pl  |  www.facebook.com/uniejow

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów

 

Podopieczni Marka Saganowskiego przyjechali na zgrupowanie do Uniejowa w ramach zimowego okresu 
przygotowawczego przed rundą wiosenną sezonu 2020/21. „Motorowcy” przez pięć kolejnych dni trenowali 
(dwa razy dziennie) na Kompleksie Boisk Piłkarskich im. W. Smolarka, korzystając zarówno z nawierzchni 
sztucznej, jak i z zielonej murawy, podgrzewanej wodą termalną. 

Obóz sportowy w Uniejowie trwał do soboty, 6 lutego br. Kilkudniowy pobyt w uzdrowisku termalnym 
stwarzał możliwość urozmaicenia szkoleniowego grafiku o nadprogramowe aktywności poza murawą 
boiska. Piłkarze nie ukrywali zadowolenia z faktu, że Aparthotel, w którym się zatrzymali, jest zlokalizowany  
w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu, a w dodatku zapewnia doskonałe warunki do odnowy biologicznej  
i w pełni wyposażoną siłownię na terenie obiektu.

– „Na zgrupowaniu głównie pracowaliśmy nad motoryką, stałymi fragmentami gry, ale także taktyką  
i schematami, które chcemy stosować zarówno w defensywie, jak i ataku” – powiedział trener Marek Saganowski. 
– „Obóz był również dobrą okazją do integracji, scementowania zespołu i rozmów. Spotykaliśmy się nie tylko 
na boisku, ale też przy okazji różnego rodzaju analiz dotyczących zarówno całego zespołu, jak i poszczególnych 
formacji. Przed nami wiele pracy” – dodał szkoleniowiec.

Do Uniejowa przyjechała kadra licząca 25-ciu zawodników klubu Motor Lublin, której skład prezentował 
się następująco: bramkarze - Igor Bartnik, Seweryn Kiełpin, Michał Lach, Sebastian Madejski; obrońcy - Michał 
Bogacz, Maksymilian Cichocki, Rafał Grodzicki, Bartosz Janiszek, Michał Król, Dariusz Łukasik, Marcin Michota, 
Paweł Moskwik, Ariel Wawszczyk; pomocnicy - Piotr Ceglarz, Sławomir Duda, Leszek Jagodziński, Rafał Król, 
Kamil Kumoch, Dominik Kunca, Piotr Kusiński, Tomasz Swędrowski, Filip Wójcik; napastnicy - Szymon Rak, 
Krzysztof Ropski, Daniel Świderski. 

Motor Lublin na zgrupowaniu w Uniejowie
Maciej Bartosiak 

Pod koniec stycznia br., po minizgrupowaniu w Uniejowie, piłkarze Pogoni Szczecin 
rozegrali zwycięski mecz z Rakowem Częstochowa, awansując tym samym na pozycję 
lidera PKO Ekstraklasy. Z kolei w Aparthotelu „Termy Uniejów” zameldowała się 
kolejna drużyna, pierwszy skład Motoru Lublin.
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Z ogromną radością przyglądamy się postępom 
piłkarskim Kacpra Śmiglewskiego (rocznik 2005), który 
od trzech sezonów reprezentuje barwy Polonii Warszawa 
U-17. Jesienią dotarły do nas fantastyczne informacje, 
najpierw o dwóch bramkach strzelonych przez Kacpra 
rówieśnikom Legii Warszawa, a ostatnio o trafieniach  
w wygranym przez Polonię meczu z Pogonią Szczecin 2:0 
i z Akademią FASE Szczecin. Wychowanek Uniejowskiej 
Akademii Futbolu Ebiego Smolarka doskonale zadomowił 
się w Warszawie i sukcesywnie, pod okiem trenera 
Michała Libicha, robi postępy w pierwszym składzie Po-
lonii Warszawa U-17.  

Jesteśmy dumni i trzymamy kciuki, aby Kacper dalej 
się rozwijał i strzelał bramki w najważniejszych dla Po-
lonii pojedynkach.

Transfery zawodników z Uniejowa do innych klubów, 
choć w pewnym sensie smutne, są też powodem do 
wielkiej dumy. Cieszymy się, że nasi piłkarze są w kręgu 
zainteresowań mocnych i dobrze zorganizowanych 
klubów. W sezonie 2020/2021 dwóch zawodników z 
drużyny juniorów oraz jeden z ekipy trampkarzy zmienili 
barwy klubowe. Poniżej, w dużym skrócie chcemy 
przedstawić zawodników, którzy w ostatnim czasie 
odeszli z Uniejowa do innych klubów piłkarskich.

Nazwisko Antka Stępnia (rocznik 2007) – utalen-
towanego bramkarza z akademii z Uniejowa było znane 
w środowisku łódzkich trenerów od kilku lat. Postrzegany 
był jako zawodnik o dużych umiejętnościach bramkarskich 
i świetnych warunkach fizycznych, odważny, doskonale 
podpowiadający kolegom z drużyny i „dobrze rokujący 
na przyszłość”. W 2019 r. uczestniczył w wojewódzkich 
konsultacjach piłkarskich i po raz pierwszy otrzymał 
powołanie do reprezentacji województwa łódzkiego,  

w której wywalczył swoje miejsce i systematycznie 
gra do dziś. Antek od sierpnia 2020 r. zmienił barwy 
klubowe z UAF Ebiego Smolarka na Widzew Łódź U-14. 
Fakt powołania Antka na pozycję nr 1 do Widzewa oraz 
do Reprezentacji Województwa Łódzkiego świadczy  
o ogromnym potencjale zawodnika. 

Gracjan Madajski (rocznik 2005) – dużym krokiem 
w rozwoju Gracjana było dwukrotne uczestnictwo 
w konsultacjach i zgrupowaniach Polonii Warszawa 
w 2019 r., gdzie miał możliwość, pod okiem trenera 
Michała Libicha, doskonalić swoje umiejętności i grać 
przeciwko m.in. Polonii Warszawa (rocznik 2004) oraz 
Escoli Warszawa. Jesienią 2020 r. był najskuteczniejszym 
zawodnikiem juniorów „Termy Uniejów”, dla której  
w ośmiu pojedynkach zdobył 10 bramek. Po zakończeniu 
rozgrywek juniorskich z powodzeniem zadebiutował  
w drużynie seniorów MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko 
przeciwko KS Kutno, GKS Ksawerów i Sokół Aleksandrów 
Łódzki. Od stycznia 2021 r. Gracjan trenuje w nowym 
klubie AKS SMS Łódź, dla którego w swoim drugim 
meczu sparingowym z GKS Ksawerów zdobył pierwszą 
bramkę w nowych barwach.  

Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego 
Smolarka przepustką do dorosłej piłki
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Adam Graczyk (rocznik 2005) w uniejowskiej 
drużynie juniorów był „królem środka boiska”. Dos-
konale rozgrywał piłki, kreował grę i skutecznie rozbijał 
ataki rywali. Jest to niezwykle skromny zawodnik  
o fantastycznych umiejętnościach technicznych. Adam 
jesienią 2020 r. zaliczył bardzo dobry debiut w drużynie 
seniorskiej MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko. Od 
lutego 2021 r. wychowanek Uniejowskiej Akademii 
Futbolu Ebiego Smolarka rozpoczął swoja przygodę 
piłkarską w drużynie juniorów PSV Łódź. 
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Dramatyczny pożar w Brzozówce
Na terenie gminy Uniejów doszło do pożaru kom-

pleksu budynków rolnych w miejscowości Brzo-
zówka. W blisko 8-godzinnej akcji wzięło udział 
kilkanaście zastępów straży pożarnej. 

Do zdarzenia doszło tuż po godzinie 20.00. Ogień 
rozprzes-trzenił się na blisko 400 mkw. powierzchni, 
zajmując poddasze budynku mieszkalnego połą-
czonego z budynkiem inwentarskim, w którym znaj-
dowało się kilka tysięcy piskląt kaczych.

W trakcie działań, oprócz gaszenia konstrukcji po-
krycia dachowego, ewakuowano 3500 sztuk piskląt, 
które zostały przeniesione do innej części obiektu 
oraz zabezpieczone przed odziaływaniem mrozu.

Jako pierwsi na miejsce dojechali strażacy z Wila-
mowa i Uniejowa, jednak w całej akcji wzięło udział 
kilkanaście zastępów PSP i OSP, m.in: OSP Wilamów, 
OSP Uniejów, OSP Ostrowsko, OSP Rożniatów, 
PSP Poddębice, JRG Koło, OSP Biernacice, OSP 
Spycimierz, OSP Wartkowice oraz OSP Wielenin. Do 
akcji wykorzystano także podnośnik PSP Poddębice. 
Działania ratowniczo-gaśnicze, w których wzięło 
udział łącznie 66 strażaków koordynował Komendant 
Powiatowy PSP w Poddębicach, st. kpt. Radosław 
Cieślikowski.

Podczas akcji dogaszania ratownicy zmagali się 
z utrudnieniami związanymi z niską temperaturą 
powietrza, bardzo dużym zadymieniem, pracą na 

wysokości oraz zwartą zabudową kompleksu bu-
dynków.

Jak podaje Komendant Powiatowy PSP w Pod-
dębicach, trudno jednoznacznie wskazać przyczynę 
pożaru, według wstępnych ustaleń mówi się jednak 
o nieszczelności prze-wodu kominowego.

Szczęśliwie w zdarzeniu nikt nie został ranny, 
a dzięki sprawnej akcji strażaków uratowano 
inwentarz w ilości 7250 sztuk kaczych piskląt, 
7000 sztuk kaczek, pobliski budynek mieszkalny  
i inwentarski, część budynku objętego pożarem 
oraz maszyny rolnicze.

Z pomocą dla właścicieli posesji przyszli nie tylko 
strażacy, ale również mieszkańcy, którzy wraz  
z sołtysem p. Karolem Kaźmierczakiem pomagali  
w pracach porządkowych po pożarze. Zorganizowali 
także zbiórkę na rzecz poszkodowanych miesz-
kańców Brzozówki, którą można było zasilać za 
pośrednictwem portalu internetowego zrzutka.
pl. W związku ze znacznym zniszczeniem mienia, 
również M-GOPS w Uniejowie zaoferował wsparcie 
finansowe. 

Na ręce wszystkich strażaków, instytucji oraz 
osób prywatnych, które włączyły się w pomoc dla 
właścicieli gospodarstwa, składamy serdeczne po-
dziękowania.

Agnieszka Owczarek

Zawodnikom życzymy dużo zdrowia i wytrwałości w spełnianiu marzeń. Trzymamy kciuki i deklarujemy 
wszelką pomoc.

       Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”
       Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka
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W 2020 roku zameldowano 50 noworodków – tu 
przeważa płeć żeńska – przybyło 27 dziewczynek  
i 23 chłopców. Rodzice przy wyborze imion stawiali 
na klasykę, jak i panującą modę. Najpopularniejszymi 
imionami nadanymi nowo narodzonym chłopcom są: 
Wojciech i Jakub. Jeśli chodzi o dziewczynki, to świeżo 
upieczeni rodzice najczęściej wybierali imiona: Maja  
i Zofia, ale pojawiały się imiona takie jak: Klara, Mia czy 
Ligia.

Na ślubnym kobiercu stanęło 49 par, z czego 34 pary 
zawarły ślub konkordatowy, a 15 ślub cywilny. Warto 
jednak mieć na względzie, że rok 2020 po względem 
ślubów był bardzo specyficzny, wiele uroczystości 
odwołano z powodu pandemii.

Wreszcie, w minionym roku odnotowano wzrost 
liczby zgonów (105).  Nasze zestawienie zakończymy 

Temat dotyczy podjętych w ubiegłym roku 
starań o włączenie jednostki OSP Wielenin do 
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. 
Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie ochrony 
przeciwpożarowej i właściwe zabezpieczenie za-
kładu produkcyjnego firmy K-Flex, który mieści się  
w Wieleninie. W styczniu br. w gabinecie Burmistrza 
odbyło się spotkanie z Bartłomiejem Gröbnerem – 
dyrektorem zarządzającym spółką K-Flex Polska, st. 
kpt. Radosławem Cieślikowskim – Komendantem 
Powiatowym PSP w Poddębicach oraz Bogdanem 
Marciniakiem – prezesem straży z Wielenina. W pier-
wszej kolejności, komendant Cieślikowski podzielił się 
z obecnymi dobrą wiadomością. Wniosek o włączenie 
jednostki do KSRG został rozpatrzony – z treści 
odpowiedzi wynika, że nasze starania mogą odnieść 

jednak pozytywnym akcentem. W minionym roku 
świętowaliśmy 100. urodziny mieszkanki Uniejowa,  
a 11 par z terenu gminy obchodziło 50 -ty Jubileusz 
Pożycia Małżeńskiego. Oficjalne uroczystości zostaną 
zorganizowane po zniesieniu związanych z pandemią 
obostrzeń.

Skoro mowa o jubileuszach, w roku 2020 obchodzili 
swój jubileusz także Państwo Antoni i Lucyna Pie-
trzakowie (z domu Tworkiewicz) zam. w Spycimierzu. 
Państwo Pietrzakowie zasługują na specjalne wyróż-
nienie, gdyż przeżyli ze sobą jako małżeństwo 70 lat  
i to najprawdopodobniej najstarszy tego typu jubileusz 
na terenie naszej gminy. Tzw. Kamienne Gody to bardzo 
rzadko spotykany małżeński Jubileusz i najlepszy cer-
tyfikat – jak kochać i związać ze sobą życie trwające  
w przysiędze małżeńskiej przez tak wiele lat.

pozytywny skutek jeszcze w tym roku. Wielenin 
znalazł się na liście jednostek OSP oczekujących na 
włączenie do systemu, pod warunkiem uzupełnienia 
przez druhów ochotników szkoleń medycznych oraz 
doposażenia jednostki w brakujący sprzęt ratownictwa 
technicznego.

Jeżeli chodzi o doposażenie jednostki, w trakcie 
spotkania pojawiła się wspólna deklaracja wsparcia 
druhów w tym zakresie przez firmę K-Flex Polska, 
Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Poddębicach 
i Gminę Uniejów.

– „Chciałem podziękować Panu Dyrektorowi firmy 
K-Flex w Wieleninie za zaangażowanie w działania 
na rzecz Parafii Wielenin i tamtejszej straży” – pod-
sumował Burmistrz w sprawozdaniu podczas sesji.

Demograficzne podsumowanie roku 2020
Jak wynika z oficjalnych danych, na dzień 31.12.2020 r. na terenie gminy zameldowanych było 

6832 osób, a w samym mieście Uniejów – 2804.

– „Jest duża szansa, aby proces włączenia jednostki do systemu zakończyć jeszcze w tym roku 
i doposażyć strażaków w odpowiedni sprzęt. Działania, które prowadzą ochotnicy w Wieleninie 
zostały zauważone” – powiedział Burmistrz Józef Kaczmarek podczas sesji Rady Miejskiej w Unie-
jowie. – „Mamy pół roku, aby to zrobić oraz aby druhowie mogli dokończyć szkolenia”.

OSP Wielenin bliżej włączenia do KSRG
Maciej Bartosiak

Agnieszka Owczarek
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„Niedaleko pada 
jabłko od jabłoni”

Ryszard Troczyński

Pani Ania, jak przystało na miano pozytywnie za-
kręconej, potrafi połączyć życie prywatne i zawodowe 
z działalnością społeczną. Rodzice Ani zadbali o jej 
wykształcenie – a mianowicie skończyła szkołę 
średnią odzieżową w Łodzi, jako konstruktor odzieży 
lekkiej, następnie Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości 
Zarządzania i Marketingu. Rodzice namówili ją też do 
podjęcia pracy w rodzinnej firmie handlowej „EKAT”, 
którą rozwinęła wraz z mężem Andrzejem. Firma ta 
jest autoryzowanym dystrybutorem firmy paszowej 
„DeHeus”, a Pani Ania jako pierwsza kobieta w Polsce 
była sprzedawcą Mobilnego sklepu paszowego firmy 
„DeHeus”. Pogłębiając swoją wiedzę, umiejętności 
oraz doświadczenie, zaczęła organizować szkolenia 
dla rolników w zakresie żywienia bydła, nawożenia 
upraw i w temacie zbiorów oraz kiszonek, współ-
pracując jednocześnie z innymi firmami z branży 
rolniczej. Czuje się dobrze, gdy może dać odro-
binę szczęścia ludziom, którzy ją otaczają. Dla 
klientów organizuje również wycieczki oraz bale 
karnawałowe. Małżonkowie zakupili i wspólnymi 

siłami wyremontowali posiadłość w Uniejowie, 
gdzie obecnie uruchomione są pokoje gościnne pod 
nazwą „Zielone Tarasy”. 

Kilka lat temu w Uniejowie powstało Stowa-
rzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych, obecnie 
Stowarzyszenie Turystyczne Bogumiłki, w którym 
jest członkiem zarządu i skarbnikiem. Działają tam 
głównie kobiety i to prężnie. Stowarzyszenie bierze 
udział w różnego rodzaju targach turystycznych, 
organizuje wyjazdy szkoleniowo-integracyjne, 
także imprezę plenerową Majówkę. 

Pani Ania Gogol jest naturalnie szczęśliwą ma-
mą (dziewczynki również idą w ślady mamy), 
małżonką no i działaczką społeczną. Ma też 
swoje hobby, uwielbia prace w ogrodzie (kwiaty, 
pomidory, warzywa) i od niedawna odnawia meble 
(tapicerowanie). Jak z tego wynika, pozytywnie 
zakręcona (a w szczególności płeć żeńska) potrafi 
zorganizować sobie życie ciekawie, pożytecznie i na 
pewno się nie nudzi. Stare powiedzenie mówi „Jaki 
ojciec, taka córka”.

A to dlatego, że Pani Ania Gogol to córka Krzysztofa Janiaka, Prezesa OSP Uniejów – 
znanego u nas społecznika. Już w 1988 roku rozpoczęła swoją przygodę z harcerstwem,  
a w 1990 roku została pierwszą tamburmajorką w Uniejowskiej Orkiestrze Dętej ZHP-OSP. 

Pani Ania Gogol przy budynku rodzinnej firmy handlowej „EKAT” 

Pani Ania ze Stowarzyszeniem na Dożynkach Wojewódzkich 2020 
w Uniejowie
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Część 1. Parafia Uniejów
Biernacice (gmina Wartkowice, sołtys Leszek Olejnik)

Fot. Fragment topograficznej karty Królestwa Polskiego  
z 1843 r. z zaznaczonymi Biernacicami.

Biernacice, pod względem administracyjnym, ulo-
kowane są w województwie łódzkim, w powiecie pod-
dębickim, stanowiąc część gminy Wartkowice. Wchodzą 
w skład Parafii Uniejów w Diecezji Włocławskiej.

Pierwsza wzmianka na temat tej miejscowości po-
chodzi z końca XIV wieku (1392 r.).  W okresie śred-
niowiecza wchodziły w skład majątku rodu Pomianów, 
który z czasem przyjął nazwisko – Biernaccy. 

Informacje o Biernacicach odnotowane zostały  
w Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich. I tak też, w XIX w. gospodarstwa 
leżące w Biernacicach postrzegane były jako postępowe 
i wydajne. Na terenie miejscowości mieściła się również 
gorzelnia.

Fot. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich – opis Biernacic, ok. 1880 r.

15 sierpnia 1930 r. w remizie strażackiej w Bierna-
cicach odbyło się zebranie gromad wiejskich wsi: 
Felicjanów, Czekaj, Biernacice, Rudunki, Wojciechów 
oraz delegatów wsi: Szarów, Kobylniki i Konopnica. 
Obecnych było około 200 osób. Celem spotkania były 
ustalenia miejsca pod budowę szkoły powszechnej  
w gminie Biernacice.

W Biernacicach funkcjonuje Jednostka Ochotniczej 
Straży Pożarnej, zarejestrowana 10 kwietnia 2002 r., 
której zarząd stanowią: naczelnik/wiceprezes: Łukasz 
Dariusz Kaźmierczak, prezes Barbara Kałużna, sekretarz 
Piotr Kowalczyk, zastępca naczelnika Kamil Galoch, 
skarbnik Tomasz Szulc, gospodarz Wojciech Kałużny 
oraz członek zarządu Kamil Marek Kaźmierczak (www.
rejestr.io/krs/105645/ochotnicza-straz-pozarna-w-
biernacicach).

Poznajmy się. 
Cykl traktujący o miejscowościach 
i wsiach powiązanych z Uniejowem

Jędrzej Kałużny 
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Jednostka OSP w Biernacicach współpracuje re-
gularnie z uniejowską OSP, zarówno w trakcie akcji 
gaśniczych, jak i podczas organizacji wydarzeń i imprez 
okolicznościowych. Obie jednostki utrzymują bardzo 
bliskie i serdeczne relacje. 

Najważniejszym zabytkiem oraz atrakcją miejsco-
wości są ruiny zabytkowego Pałacu, w którego skład 
wchodzą:

•	 Zespół dworski w Biernacicach - Dwór, 
   nr rej.: 312 z 1983-04-05.

•	 Zespół dworski w Biernacicach - Park, 
   nr rej.: 297 z 1979-02-08.

•	 Zespół dworski w Biernacicach - Spichrz, 
   nr rej.: 313 z 1983-04-05.

Wspomniany dwór wraz zabudowaniami gospo-
darczymi wzniesiono w XIX wieku dla ówczesnych 
właścicieli majątku – Dzierzbickich. Obecnie z istnie-
jącego niegdyś projektu dworsko-parkowego zachowały 
się jedynie ruiny piętrowego dworu z pozostałością 
okazałego frontonu. Przetrwał również murowany 
spichlerz – zaadaptowany na cele mieszkalne oraz 
park z dobrze zachowanymi stawami. Dwór zachował 
obwód murów zewnętrznych, pozbawiony jest jednak 
zadaszenia oraz okien. Obecnie obiekt znajduje się  

w rękach prywatnych.
Ponadto, na terenie miejscowości odnaleziono 

pozostałości strzelnic oraz obozów RAD – Służba Pracy 
Rzeszy (Reichsarbeitsdienst). 

Cenną informacją dla mieszkańców miejscowości są 
zachowane akta metrykalne, prowadzone od początku 
XVII w., które zawarte zostały w aktach Parafii Uniejów 
i Niewiesz.

Po wiele informacji historycznych, genealogicznych 
i metrykalnych, wszystkich zainteresowanych odsyłamy 
do bloga internetowego, dotyczącego wsi zlokalizo-
wanych na dawnych ziemiach sieradzkich – wsie 
sieradzki blogspot: www.sieradzkiewsie.blogspot.com/
search?q=biernacice oraz bloga: www.schondorf.pl/
odkrycia/palac-w-biernacicach-i-oboz-r-a-d/

Bronówek (gmina Wartkowice, sołtys Jan Frątczak)

Fot. Fragment topograficznej karty Królestwa Polskiego  
z 1843 r. z zaznaczonym Bronówkiem

Bronówek położony jest w województwie łódzkim,  
w powiecie poddębickim, w gminie Wartkowice. Wchodzi 
w skład Parafii Uniejów w Diecezji Włocławskiej.

Uroczystość 55-lecia OSP w Biernacicach w 2013 r. z udziałem jednostek OSP Gminy Uniejów i Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów

Ruiny zamku w Biernacicach
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Fot. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich – opis Bronówka, ok. 1880 r.

Dane metrykalne zgromadzone w księgach w Parafii 
Uniejów i Parafii Niewiesz prowadzone były przynaj-
mniej od II połowy XVII w. Pozostałe nformacje me-
trykalne i historyczne:  www.sieradzkiewsie.blogspot.
com/search?q=bronówek

Kobylniki (gmina Poddębice, sołtys Bogdan Sochacki) 

Fot. Fragment topograficznej karty Królestwa Polskiego  
z 1843 r. z zaznaczonymi Kobylnikami

Kobylniki położone są w województwie łódzkim,  
w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. Wchodzą 
w skład Parafii Uniejów w Diecezji Włocławskiej. 

Fot. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich – opis Kobylnik, ok. 1880 r.

Dane metrykalne na temat mieszkańców miejsco-
wości prowadzone były od XVIII w. Zgromadzone są 
w księgach Parafii Góra i Parafii Chlewo. Informacje 
metrykalne i historyczne: www.sieradzkiewsie.blogspot.
com/search?q=kobylniki

Szarów (gmina Poddębice, sołtys Sylwester Odrowski) 

Fot. Fragment topograficznej karty Królestwa Polskiego  
z 1843 r. z zaznaczonym Szarowem

Szarów zlokalizowany jest w województwie łódzkim, 
w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. Wchodzi 
w skład Parafii Uniejów w Diecezji Włocławskiej. W so-
łectwie Szarów znajdują się trzy przysiółki (części wsi): 
Szarów Księży, Szarów Pański i Wykaźniki.

Najwcześniej uchwytny źródłowo jest Szarów 
Księży, wymieniany w 1339 roku w aktach procesu 
przeciwko krzyżakom. Wtedy podaje się informacje, 
że zniszczyli oni wieś́ w 1331 roku podczas najazdu na 
Polskę̨. Szarów Pański wymieniany jest w materiałach 
źródłowych od 1386 roku. W początkach XVI w. była 
to jedna wieś, której cześć́ należała do dóbr kolegiaty 
uniejowskiej.

W Szarowie pod numerem 27 zlokalizowany jest 
Zbór Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, należący 
do okręgu łódzkiego diecezji wschodniej Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego w RP. Jego pastorem jest 
kazn. sen. Wojciech Stelmach.
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Fot. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich – opis Szarowa, ok. 1880 r.

Dane metrykalne na temat Szarowa zgromadzone 
są w księgach w Parafii Uniejów i Parafii Niewiesz, 
prowadzone były od początku XVII w. Informacje met-
rykalne i historyczne: www.sieradzkiewsie.blogspot.
com/search?q=szarów

Dominikowice 
(gmina Poddębice, sołtys Anna Pilarczyk)

Fot. Fragment topograficznej karty Królestwa Polskiego  
z 1843 r. z zaznaczonymi Dominikowicami

Dominikowice położone są w województwie łódz-
kim, w powiecie poddębickim, w gminie Poddębice. 
Wchodzą w skład Parafii Uniejów w Diecezji Wło-
cławskiej.

Fot. Słownik geograficzny królestwa Polskiego i innych krajów 
słowiańskich – opis Dominikowic, ok. 1880 r.

Niegdyś na terenie osady mieścił się Dwór, połą-
czony linią kolei wąskotorowej między innymi z dworem 
w Biernacicach.

Dane metrykalne dotyczące mieszkańców zgro-
madzone zostały w księgach w Parafii Uniejów i Pa-
rafii Niewiesz, prowadzone były zaś od połowy XVII 
w. Informacje metrykalne i historyczne: www.sieradz-
kiewsie.blogspot.com/search?q=dominikowice 

W najbliższych numerach przedstawione zostaną 
następujące miejscowości: Józefów, Gibaszew, Krępa, 
Lipnica, Balin, Sempółki, Boczki, Niewiesz, Grocholice, 
Piotrów, Leśnik (gmina Poddębice), Kozanki Podleśne, 
Tolów, Ładawy, Stemplew (gmina Świnice Warckie), 
Konopnica, Bronów, Polesie, Zalesie, Zacisze (gmina 
Wartkowice), Cichmiana, Augustynów, Krzykosy (gmina 
Dąbie), Kaczka (gmina Dobra). 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców opisywanych 
miejscowości do kontaktu oraz przesyłania ciekawostek, 
opowieści i legend na e-maila: jedrzej.kaluzny@interia.pl 
Poznajmy się lepiej! 
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 Damian Jaśkiewicz przedstawił siebie w następujący sposób: 
- Mam 37 lat. W 2002 r. ukończyłem Szkołę Mistrzostwa Sportowego 
im. Kazimierza Górskiego w Łodzi. Tam też później studiowałem  
w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej, specjalizacja: terapia ruchowa 
z gimnastyką korekcyjną. Wtedy jeszcze swoją przyszłość wiązałem ze 
sportem. „Całe życie” grałem w piłkę i nawet nie wyobrażałem sobie 
innego kierunku. Kilkanaście lat byłem bramkarzem w „Baszcie” Uniejów. 
Niestety kontuzje i przebyte operacje skutecznie zmieniły moje plany „na 
życie”. 

 W tej sytuacji postanowił zająć się gastronomią. Pomimo mło- 
dego wieku jego przebieg kariery zawodowej jest imponujący, prze- 
szedł wszystkie możliwe stanowiska w kuchni: w Łodzi pizzeria  
„Twister” w Łodzi (2006-2007) i stołówka „Gazety Wyborczej” 
– kucharz (2007-2008), restauracja „Termalna” w Uniejowie – 
pizzerman, ku-charz (2008-2009), restauracja „Marhaba” w Łodzi – 
kucharz (2009-2011), Nunsmere Hall Hotel w Anglii – pomoc szefa 
kuchni (2011-2012), a w Uniejowie restauracja „Lawendowe Termy” 
– z-ca szefa kuchni (2012-2016) i restauracja „Termalna Bistro& Cafe” 
– szef kuchni (2016-2017). 

 Z tym bagażem doświadczeń postanowił rozpocząć własną 
działalność gospodarczą: - Przełomowym momentem był rok 2018, 
kiedy to powstała firma „Na gotowo”, ale jak widać ze ścieżki własnej 
kariery, moja pasja do gotowania sięga dużo wcześniejszych czasów. Od 
zawsze byłem związany ze światem gastronomii i chyba nigdy nie było 
momentu, żebym myślał o innej branży, oczywiście poza sportem. Po wielu 
restauracjach, gdzie pracowałem na różnych stanowiskach (pizzermana, 
pomocy kuchennej, zastępcy szefa kuchni i w końcu również szefa kuchni), 
przyszedł czas na coś swojego. Pomysł własnej działalności kiełkował 
w mojej głowie od dłuższego czasu, ale wiele obaw z tym związanych 
sprawiło, że musiałem dojrzeć do tej decyzji. Poza pracą w restauracjach, 

od zawsze gotowałem w domu, jak również 
dla znajomych, przyjaciół i rodziny, na za-
sadzie zamawiania przez nich gotowych 
dań do domu. I tak zrodził się pomysł firmy 
cateringowej z hasłem „Zaproś kucharza do 
domu”. Wziąłem dofinansowanie z Urzędu 
Pracy i pełen obaw zacząłem pracę na własny 
rachunek. Szybko okazało się, że zleceń jest 
dużo więcej niż zakładałem. Niektórzy po 
prostu zamawiali gotowe dania na imprezę, 
inni zapraszali mnie na przygotowanie  
i wyserwowanie w domu (urodziny, grille, 
imprezy okolicznościowe, catering na święta). 
Tak wyglądała moja codzienna praca. 
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Zakłady pracy w gminie Uniejów
Marek Jabłoński 

„NA GOTOWO” 
DAMIANA JAŚKIEWICZA Z UNIEJOWA

W Uniejowie funkcjonuje wiele miejsc zajmujących się działalnością gastronomiczną. Obecna sytuacja 
pan-demiczna od wielu miesięcy skutecznie ją ogranicza, z przyzwoleniem wydawania posiłków na wynos. 
Z powo-dzeniem sprawdza się więc, nowa na naszym lokalnym rynku, ciekawa forma placówki, z jakże 
zalecanym dziś hasłem: „Na Gotowo” – zdrowa dieta pod Twoje Drzwi…
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 Z biegiem czasu zapragnąłem rozwinąć swoją firmę i pójść 
w nieco innym kierunku. Można powiedzieć, że obecna dzia-
łalność to kolejny etap i wyjście naprzeciw oczekiwaniom 
moich „starych” klientów oraz nowych, którzy będą chcieli 
zobaczyć, co mam im do zaoferowania. W dużych miastach 
moda na dietę pudełkową trwa już od jakiegoś czasu. Moi 
dotychczasowi klienci sygnalizowali mi, że chętnie zamawialiby 
takie diety, ale w małych miasteczkach dostępność tego typu 
usług jest ograniczona. Postanowiłem spróbować, znalazłem 
lokal, opracowałem kosztorys. W głowie miałem już plan, trzeba 
było jeszcze to wszystko dobrze poukładać i zacząć wdrażać 
w życie. Strona internetowa, wszystkie materiały promocyjne  
i cała machina marketingowa zajęły sporo czasu, ale chciałem, 
żeby wszystko było tak jak trzeba i dokładnie tak, jak sobie 
to wymyśliłem. Rozpocząłem współpracę z dietetykiem, żeby 
wszystkie dania spełniały wymogi żywieniowe. Sam również  
dokształciłem się w tym kierunku (ukończyłem kurs dietetyki  
w Szkole Kształcenia Ustawicznego w Łodzi). 

Na początek wystartowałem z 4 rodzajami diet, które po-
dzieliłem na kaloryczności. Za każdym razem to 5 posiłków 
dziennie od poniedziałku do piątku. Rozwój diet, rozszerzenie 
ilości dni, będą zależały od zapotrzebowania oraz trendów. Dieta 
„Na gotowo” to pyszne posiłki bez gotowania. To przede wszystkim 
wygoda dla tych, którzy nie mają czasu na przygotowywanie 
posiłków lub po prostu tego nie potrafią, a chcieliby jeść regularnie 
i zdrowo. W branży diety pudełkowej stawiam na świeżość  
i sezonowość produktów, indywidualne podejście do każdego oraz 
zadowolenie moich klientów. Znowu pełen obaw, chęci i marzeń  
i nadal z sercem do gotowania. 

Siedziba firmy „Na gotowo” mieści się przy ul. Dąbskiej 
4. Kontakty: właściciel 669 418 944, dietetyk 785 980 867, 
e-mail: nagotowodiety@gmail.com. Na stronie internetowej – 
www.nagotowodiety.pl w interesujący sposób przedstawiono 
działalność firmy. Są tam informacje o dietach: Slim (nisko-
kaloryczna, dedykowana osobom chcącym zredukować ma-
sę ciała), Sport (dla osób o wysokiej aktywności fizycznej  
i sportowców), Green (wegetariańska), No Gluten (dla osób ze 

szczególną wrażliwością na występowanie glutenu  
w pożywieniu). Do każdej z nich podano przy-
kładowe menu, zawartość kalorii, cenniki. Warto 
zajrzeć na tę stronę. 

 Serwowane dania trzeba wyprodukować  
i dowieźć do klienta. O tym Damian poinformował 
następująco: - Najważniejszym jest piec konwek-
cyjno-parowy „Kuppersbusch”, oprócz tego zgrzew-
arka do pudełek „Bokama”, pakowarka próżniowa, 
robot wielofunkcyjny „Bosch” i mniejsze sprzęty 
niezbędne do przygotowania diet. Każda dieta musi 
zostać dowieziona do klienta, dlatego niezbędne 
są auta. Mam jedno swoje, jeszcze z czasów innej 
formy działalności i właśnie jestem na etapie 
zakupu drugiego.

 Damian zapytany, czy będąc niezwykle za-
angażowany w swoją działalność, ma czas na 
realizację innych zainteresowań, odpowiedział: 
- Oprócz szeroko pojętej gastronomii i różnych 
nowinek z nią związanych, pasjonuję się też sportem, 
ściślej piłką nożną, hobby to rower, bieganie, ogólnie 
lubię aktywnie spędzać czas, oczywiście mówimy  
o czasie, kiedy nie gotuję. 

A jakie masz plany, zamierzenia na przysz-
łość: - Rozwój firmy, poszerzanie rodzajów diet, 
ilości dni, tak, żeby diety były przygotowywane 
również na weekendy oraz zwiększanie zasięgu, po-
zyskiwanie nowych klientów i dbanie o zadowolenie 
wszystkich odbiorców moich diet. Chciałbym rów-
nież kogoś zatrudnić, z kim mógłbym podzielić się 
obowiązkami, bo obecne działania i cała logistyka 
wiążą się niestety z małą ilością czasu dla siebie…

  Życzę powodzenia i rozwoju firmy
  Marek Jabłoński 
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W poprzednim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką 
było odgadnięcie przysłowia na podstawie zamieszczonego 
zdjęcia. Prawidłowo brzmi ono: „Darowanemu koniowi w zęby 
się nie zagląda”. 

Otrzymaliśmy kilkanaście prawidłowych odpowiedzi. 
Nagrodę wylosowała Pani Dorota z Wieścic. Kolejną foto 
zagadką jest także przysłowie. Pytanie brzmi: Z jakim 
przysłowiem kojarzy się to zdjęcie? 

Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysy-
łane na numer tel. 517 138 165, czekamy do 31 marca 2021 r.
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FOTO Fraszka > Ryszard Troczyński

Pandemiczny 
bałwan

FOTO Historia > Ryszard Troczyński

Sople
Nie miałby świat przyrody 
tak powabnej urody,
gdyby nie cudeńka z wody.

Witold Smętkiewicz
Luty 2021


