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Z pasją przez życie 
– rozmowa z Burmistrzem Miasta i Gminy Uniejów 
w latach 1994-1998 – Henrykiem Pęcherskim

Z jakimi wartościami kojarzy się Panu Uniejów? 
Przede wszystkim z czystością, z bogactwem wód 
termalnych. Czuję się tutaj bardzo dobrze. Nie jestem 
rodowitym uniejowianinem. Pochodzę z województwa 
opolskiego, a tutaj mieszkam od 1991 r. 

Zatem, gdzie spędzał Pan dzieciństwo, młodość? 
W Namysłowie. Tam się urodziłem, tam też skończyłem 
szkołę podstawową, szkołę średnią natomiast w Oleś-
nicy Śląskiej. Z zawodu jestem nauczycielem, jednak 
podjąłem decyzję o dalszej edukacji na Akademii 
Rolniczej w Szczecinie. Kształciłem się w kierunku 
mechanizacji rolnictwa. Niedługo po obronie pracy 
dyplomowej w 1980 r. rozpocząłem pracę w SKRze 
(Spółdzielni Kółek Rolniczych). Pamiętam tę datę – 30 
marca 1980 r. Tak się zdarzyło, że w sierpniu, po kilku 
miesiącach pracy, zostałem prezesem tej firmy. W 1987 
r. natomiast rozpoczął się kolejny rozdział w moim życiu. 
Rozpocząłem własną działalność gospodarczą. 

Studiował Pan na Akademii Rolniczej w Szczecinie, 
gdzie poznał Pan swoją przyszłą małżonkę. Szczecin 
jako duże miasto z pewnością mogło Państwu 
zaoferować ciekawe stanowiska pracy, a jednak to 
Uniejów przeważył szalę. 

Urodziłem się i wychowałem na wsi. Kiedy odwiedzałem 
w Skotnikach nieopodal Uniejowa moją, jeszcze wtedy 
narzeczoną, mechanizacja rolnictwa była tutaj bardzo 
słabo rozwinięta. Kiedy rozpocząłem pracę jako kierownik 
warsztatu w SKRze, moim zadaniem była naprawa 
kombajnów i innych maszyn rolniczych. Nauczyłem 
się wtedy wielu rzeczy i chciałem to wykorzystać, 
dlatego w 1987 r. otworzyłem własną działalność 
gospodarczą, która opierała się wtedy na naprawie 
tego typu maszyn oraz montażu opryskiwaczy. Byłem 
przepełniony energią, a mój umysł pomysłami, dlatego 
postanowiłem, że chcę zrobić coś dobrego dla miasta 
i jego mieszkańców. W 1994 r. zostałem Burmistrzem 
Miasta Uniejów oraz Radnym Sejmiku Samorządowego 
Województwa Konińskiego. Natomiast w 2000 r. 
podpisałem umowę z Polskim Związkiem Motorowym, 
dzięki czemu wybudowaliśmy stację kontroli pojazdów 
pod egidą Polskiego Związku Motorowego i działamy 
do dziś. Wyszkoliłem tutaj wielu uczniów, a obecnie 
jestem członkiem komisji egzaminacyjnej w Poznaniu dla 
czeladników, którzy kończą szkołę z zawodem ślusarza. 
Jeszcze tylko kilka lat prężnej pracy i czas na odpoczynek. 

Mieszka Pan w Uniejowie od 1991 r. Ma Pan tutaj 
dom, rodzinę, pracę. Obserwował Pan przemianę 

Dominika Rospara

Otwarcie Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów przez Prezesa Polskiego Związku 
Motorowego – Andrzeja Witkowskiego z udziałem zaproszonych Gości 

Legitymacje i medale otrzymane przez Pana Henryka

Zarządzanie miastem to ogromne wyzwanie. Wyzwanie niosące za sobą szereg możliwości, ciekawych 
okazji, ale także wiele trudności. O pracy w sferze publicznej i komercyjnej, rozwoju i codziennym życiu 
w Uniejowie opowiada Burmistrz Miasta Uniejów w latach 1994–1998– Henryk Pęcherski. 
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Uniejowa od bardzo dawna. Jak bardzo w Pana 
oczach to miasteczko uległo transformacji? 
Za czasów, kiedy byłem włodarzem, Uniejów znaj-
dował się w województwie konińskim. Nie było wtedy 
tak rozbudowanych możliwości pozyskiwania finan-
sów. Naszą jedyną szansą był Narodowy Fundusz 
Wojewódzki w Koninie. Udało nam się jeszcze podpisać 
umowę z Radą Naczelną Studentów Polskich. Dzięki 
tej umowie zostały wybudowane pokoje hotelowe  
w zamku w Uniejowie. Naszym ogromnym sukcesem 
było wybudowanie także oczyszczalni ścieków w 1996 
r. To było ogromne wyzwanie. Dziś mamy szerszy dostęp 
do środków unijnych i włodarza – burmistrza Józefa 
Kaczmarka, który świetnie nimi dysponuje. Uniejów 
zmienił się nie do poznania. Mam kilku kolegów, którzy 
znają dawny Uniejów. Teraz, kiedy tutaj przyjeżdżają, 
nie mogą uwierzyć, ile się w tym miasteczku zmieniło. 
Na lepsze. 

W 1994 r. objął Pan stanowisko Burmistrza Miasta 
Uniejów. Jak wspomina Pan to doświadczenie? 
Było to dla mnie bardzo ciekawe wyzwanie. Poznałem 
szereg różnych możliwości, np. proces pozyskiwania 
środków w Narodowym Funduszu. Miałem okazję być 
w Rzymie. Promowałem tam nasze wody termalne. 
Byłem także we Włoszech z wizytą u papieża. Bardzo 
dobrze układała mi się współpraca z wojewodą, 
panem Naglewskim. Kooperacja ta umożliwiła nam 
zakończenie projektu, jakim była oczyszczalnia ścieków. 
Był to bardzo pracowity okres. 

Z jakim nastawieniem przyjął Pan funkcję Burmistrza 
Uniejowa? Co chciał Pan wtedy zmienić? 
Przede wszystkim zakończyć budowę oczyszczalni 
ścieków i pokoi hotelowych w zamku. Częściowo 
rozpoczęliśmy także budowę wodociągów. Te zadania 

były wtedy dla nas priorytetowe. I, można powiedzieć, 
tylko na te projekty starczyło nam środków. 

Na czym opierała się współpraca miasta ze 
studentami? 
Podpisaliśmy umowę o dzierżawę pierwszego piętra 
zamku. Studenci byli wysyłani do Uniejowa na obozy 
studenckie, a dzięki naszej umowie mieli zapewnione 
noclegi. 

Wraz z małżonką prowadzi Pan dziś firmę 
transportową „Henter”. Porównując Pana 
doświadczenie, w której sferze – publicznej czy 
komercyjnej – czuje się Pan bardziej komfortowo? 
Zdecydowanie komercyjnej. 

Dlaczego? 
Jestem typem introwertyka. W swojej pracy skupiam się 
zdecydowanie na umiejętnościach manualnych, nato-
miast sfera publiczna zmusza do występów, ciągłych 
spotkań, co bardzo często bywa stresujące. 

Dlaczego mimo tego zdecydował się Pan na przyjęcie 
takiej funkcji? 
Uniejów z roku na rok był mi coraz bliższy. Przyjeżdżając 
tu, a później mieszkając, obserwowałem, co się tutaj 
dzieje. Przyjąłem tę funkcję, bo chciałem coś zmienić.  

Jak dziś prosperuje Pana firma? 
Mamy bardzo szeroki wachlarz usług: mechanika maszyn 
i urządzeń rolniczych, naprawa samochodów osobowych 
i ciężarowych, oprócz tego prowadzimy diagnostykę 
na stacji kontroli pojazdów. Zajmujemy się także 
transportem dzieci do szkoły w Świnicach Warckich. W tej 
chwili zatrudnionych jest 3 kierowców autobusowych, 5 
mechaników i 1 pracownik biurowy. Mam też 3 uczniów. 
Od 1987 r. przeszkoliłem prawie 100 osób. 

To całkiem sporo!
To prawda. Niestety, dziś coraz ciężej o uczniów chcących 
kształcić się w tym zawodzie. 

Dziś mamy do dyspozycji długą listę zawodów,  
a powstają kolejne. Wybór jest ogromny.  
Abstrahując, jakie ma Pan plany na przyszłość? 
Odpoczywać, podróżować, cieszyć się zdrowiem i ży-
ciem. Taki mam plan. 

Henryk Pęcherski (ur. 1953 r.) – przedsiębiorca, od 1987r. 
właściciel Zakładu Produkcyjno-Usługowego „Henter” 
w Uniejowie. Ukończył Akademię Rolniczą w Szczecinie 
na kierunku Mechanizacja Rolnictwa. Po obronie dyplo-
mu rozpoczął pracę w Spółdzielni Kółek Rolniczych 
(SKR). W latach 1994-1998 r. pełnił funkcję Burmistrza 
Miasta Uniejów oraz Radnego Sejmiku Województwa 
Konińskiego. Ma żonę oraz trójkę dzieci. 

>

Legitymacje i medale otrzymane przez Pana Henryka

Pan Henryk podczas zajęć na uczelni w Szczecinie 

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

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

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

Od Redakcji

Nowy Rok przynosi nowe szanse, nadzieje, cele i postanowienia. Bardziej z optymizmem patrzymy w przyszłość, 
bo początek nowego i nieznanego budzi nadzieje na realizację naszych planów  i marzeń. My również liczymy, że 
zaplanowane w tym roku przedsięwzięcia i wydarzenia uda się zrealizować, pomimo trudnych ostatnich dwóch 
lat, czego Państwu i sobie życzymy. 

Początek 2022 Roku – Roku UNESCO w gminie Uniejów – przyniósł w naszym mieście i gminie spotkania  
i wydarzenia oraz inwestycje opisane na łamach niniejszego, 83. wydania „Uniejowskich Stron”. Wśród rozpoczętych 
inwestycji przeczytacie Państwo o: modernizacji drogi wraz z przebudową skrzyżowań ul. Dąbskiej z ul. Rynek, 
Awaryjną, bp. Owczarka oraz Orzechową; budowie kanalizacji sanitarnej w Brzezinach, rozstrzygniętym przetargu 
i podpisanej umowie na budowę oświetlenia na ul. Szkolnej i ul. dr Ireny Bojakowskiej. 

Na łamach niniejszego wydania opisaliśmy udział Uniejowa w projekcie „Partnerska Inicjatywa Miast na lata 
2021-2023” realizowanego przez MFiPR Departamentu Strategii Rozwoju, otrzymanie 200 tys. zł z projektu 
„Cyfrowa gmina”, zwycięstwo Dworku w Uniejowie w I konkursie „Nasz Zabytek” Fundacji Most the Most  
w Łódzkiem, podpisanie listu intencyjnego w ramach operacji „Lokalnego Partnerstwa do spraw wody 2021” oraz 
zakończenie uczestnictwa biblioteki w projektach „Sieć na Kulturę w podregionie sieradzkim” zorganizowanych 
przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Wśród przeprowadzonych spotkań relacjonujemy: Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i   Walne Zebranie 
Sprawozdawcze OSP w Uniejowie, wizytę Rektora ASP z Burmistrzem Uniejowa w Urzędzie Miasta w sprawie 
współpracy dotyczącej m.in. projektów dekoracji przestrzeni Spycimierza,  zebranie włodarzy miasta i Adama 
Kozaneckiego (finalisty „MasterChefa”) z osobami prowadzącymi działalność gastronomiczną, pszczelarzami  
i producentami żywności w gminie na temat propozycji wydarzeń kulinarnych; wizytę „Drużyny grodu Spicimira” 
z Burmistrzem Uniejowa w temacie wzbogacenia oferty atrakcji Uniejowa i Spycimierza oraz rozmowę właścicieli 
Uzdrowiska Uniejów Park z włodarzem miasta w temacie dalszego rozwoju uzdrowiska. 

Z mających miejsce wydarzeń wspominamy: Orszak Trzech Króli, odwiedziny Mikołaja w Rożniatowie, 
Uniejowski 30. Finał WOŚP, Sportowy weekend z Klubem Karate Bassai, Warsztaty „Niespodzianka dla Babci 
i Dziadka” w uniejowskiej bibliotece, rozgrywki meczów sparingowych i treningi drużyn piłkarskich na boiskach 
sportowych im. Włodzimierza Smolarka. 

W niniejszym wydaniu opublikowaliśmy wywiady z: Burmistrzem Miasta i Gminy Uniejów w latach 1994-1998 
– Henrykiem Pęcherskim i dr Natalią Zalewską, geologiem w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie. 

W stałych cyklach: „Zakłady pracy w gminie Uniejów” prezentujemy Atelier Krawieckie „Majka” Marioli Nity  
w Uniejowie, natomiast w rubryce „Zakręcony/a” opisujemy druha Damiana z jednostki OSP w Uniejowie. 

W bieżącym numerze „Uniejowskich Stron” mieszkańcy gminy otrzymają informacje o przedłużeniu ważności 
kart rabatowych do „Term Uniejów” i możliwości pozyskania dofinansowań z WFOŚiGW w Łodzi.  

Sporą dawkę wiadomości o aktywności przedszkolaków i uczniów w konkursach, akcjach, inicjatywach 
dostarczają gminne placówki światowe, o swoich podopiecznych  – placówka w Czepowie, a z kolei o nowościach 
czytelniczych i informacjach o wpisie tradycji kwietnych dywanów w prasie – biblioteka w Uniejowie. 

Informujemy także o zbiórce prowadzonej na odbudowę strawionych w pożarze warsztatów stolarni i pracowni 
pszczelarskiej Pana Pawła z Zaborowa. I na zakończenie – zachęcamy do przeczytania drugiej części wspomnień 
Pani Haliny o Leśniku. 

                         Życzymy miłej lektury

                         Redakcja
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 /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.
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[ styczeń – luty ]
Z prac Samorządu Józef Kaczmarek

Inwestycje/dofinansowania gminnych  
projektów/podpisane umowy
• W bieżącym roku odbiorem odpadów komunalnych 
na terenie miasta i gminy Uniejów zajmuje się firma 
Strach i Synowie Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie, 
która została wybrana w postępowaniu przetargowym 
na usługę pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nie-
ruchomości, na których znajdują się domki letniskowe 
na terenie gminy Uniejów w roku 2022”. Stawki za od-
biór odpadów od mieszkańców nie uległy zmianie i po
-zostały takie same jak w 2021 r. W związku z powyż-
szym Urząd Miasta nie wysyła pism do mieszkańców 
z informacją o opłacie rocznej za odbiór nieczystości. 
• Na podstawie przeprowadzonej procedury przetar-
gowej i zawartej umowy, opieką bezdomnych zwierząt 
zabranych z terenu gminy zajmuje się Gabinet Wete-
rynaryjny, Lek. Wet. Andżelika Barczak, Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt „Psia Ostoja”, ul. Szkolna 14, 
Pieczyska, 98-400 Wieruszów. W przypadku chęci ad-
opcji zwierząt przebywających w schronisku prosimy o 
bezpośredni kontakt z „Psią Ostoją” – www.psiaostoja.
pl lub pracownikiem Urzędu Miasta – tel. 63 288 97 
49 – art. na str. 41.
• Otrzymaliśmy 200 tys. zł z projektu „Cyfrowa Gmina”, 
finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach pro-
gramu React-EU, w celu zakupienia sprzętu i oprogra-
mowania potrzebnego do sprawnego wdrożenia oraz 
funkcjonowania usług elektronicznych. Programem 
objęte zostały wszystkie gminy w Polsce, a całkowity 
budżet przeznaczony na program to kwota miliarda 
złotych – art. na str. 12-13.
• Gmina Uniejów podpisała list intencyjny w ramach 
operacji „Lokalnego Partnerstwa do spraw wody 2021”, 
która zakłada wdrożenie innowacyjnych działań zwią-
zanych z łagodzeniem skutków suszy na obszarach 
wiejskich województwa łódzkiego poprzez stworze-
nie grup osób współpracujących nad zrównoważoną 
gospodarką wodną. Działanie  realizowane jest przez 
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą  
w Bartoszewicach, współfinansowane ze środków 
unij-nych w ramach Schematu II Pomocy Technicznej 
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” – art. na str. 
40.

• W wyniku rozstrzygniętego trzeciego ustnego prze-
targu ograniczonego na sprzedaż na własność nieru-
chomości rolnej, położonej w miejscowości Orzeszków
-Kolonia, oznaczonej numerem ewidencyjnym 14/6,  
o powierzchni 1,2568 ha, stanowiącej własność gmi-
ny Uniejów, jej nabywcą został p. Kazimierz Żurawski. 
Uzyskano cenę sprzedaży wynoszącą 182.000,00 zł.
• Trwa budowa Centrum Historyczno-Kulturalnego 
„Spycimierskie Boże Ciało” w Spycimierzu, prowadzo-
na przez konsorcjum: Przedsiębiorstwo Budowlane 
„Częstobud” Damian Świącik z Częstochowy (lider kon-
sorcjum) oraz Przedsiębiorstwo Budowlane „Budopol” 
Sp. z o.o. z Jaskrowa (partner konsorcjum), z którym 
podpisaliśmy umowę dokładnie rok temu. Prace inwe-
stycyjne polegają na wybudowaniu gmachu Centrum o 
powierzchni ponad 987 mkw. zabudowy (w tym 964 
mkw. powierzchni użytkowej). Na chwilę obecną widać 
kubaturę budynku, postawione zostały ściany, wybu-
dowano wewnątrz schody, rozpoczęła się także bu-
dowa konstrukcji dachu. Częściowo wykonane zostały 
prace ziemne. Po zakończeniu wszystkich robót będzie 
to budynek jednokondygnacyjny w części z poddaszem 
użytkowym i z podwyższeniem do dwóch kondygnacji 
w części centralnej. We wnętrzu znajdą się sale wysta-
wowe, dydaktyczne i konferencyjne oraz niewielkie za-
plecze biurowo-administracyjne.
• Na terenie gminy sukcesywnie powstają kolejne kilo-
metry wodociągów i kanalizacji. Tym razem do nowej 
sieci wodociągowej i sanitarnej zostaną przyłączeni 
mieszkańcy miejscowości Brzeziny. Za sprawą zrealizo-
wanej inwestycji powstanie 1,2 km kanalizacji tłocznej 
oraz 1,4 km kanalizacji grawitacyjnej. W sumie skanali-
zowanych zostanie 38 gospodarstw, z których nieczy-
stości będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków w 
północno-wschodniej części Uniejowa. Inwestycja jest 
jednym z elementów realizowanego na szeroką skalę 
zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ście-
kowej w Gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”. Robo-
ty wykonuje konsorcjum firm „Eveco” Ewa Peraj (lider 
konsorcjum) oraz PPHU Ekoinżbud Piotr Peraj z siedzi-
bą w Uniejowie (członek konsorcjum) – art. na str. 16.
• Modernizacja ciągu drogowego, tj. drogi gminnej – ul. 
Dąbskiej wraz z przebudową skrzyżowań: ul. Dąbskiej  
z ul. Rynek, Awaryjną, bp. Owczarka oraz Orzechową 
została chwilowo przerwana w związku z utrudnienia-
mi spowodowanymi badaniami archeologicznymi.
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• Rozstrzygnęliśmy postępowanie przetargowe na 
wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. 
„Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Unie-
jów”. W postępowaniu wpłynęło pięć ofert w kwotach 
oscylujących od 119 189,76 zł do 162 504,60 zł. Jako 
najkorzystniejszą wybrano propozycję firmy Sp-Instal 
Sebastian Przepiórski ze Zgierza, ul. Długa 6 lok. 5, na 
kwotę 119 189,76 zł. Inwestycja obejmuje wykonanie 
przebudowy oświetlenia ulicznego w ul. Bojakowskiej  
i Szkolnej, czyli m.in.: montaż słupów oświetleniowych  
i na nich lamp, wykonanie rowów kablowych i przecisku 
sterowanego pod drogą, montaż szafy sterowniczej. Na 
podstawie zawartej umowy z wykonawcą, inwestycja 
jest obecnie realizowana – art. na str. 17.
• Zabytkowy dworek w Uniejowie, będący siedzibą 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, zwyciężył w I kon
-kursie „Nasz Zabytek”, ogłoszonym w Łódzkiem przez 
Fundację Most the Most. Mieszkańcy naszego miasta i 
gminy zgłaszali udział w konkursie – dzięki temu wygra-
liśmy. Kolejnym etapem jest przesyłanie przez miesz-
kańców pomysłów na jego odrestaurowanie i pełnienie 
nowej funkcji społecznej. Po zakończeniu tego etapu 
otrzymamy od Fundacji dofinansowanie do miliona 
złotych na rewaloryzację i dostosowanie do wybra-
nej przez mieszkańców funkcji społecznej. Serdecznie 
dziękuję Mieszkańcom za zaangażowanie i zgłaszanie 
naszego dworku w konkursie – art. na str. 43.
• Zostaliśmy zakwalifikowani do udziału w projekcie 
„Partnerska Inicjatywa Miast na lata 2021-2023”, or-
ganizowanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki 
Regionalnej i finansowanym z Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020. Ostatecznie w 3 sie-
ciach weźmie w sumie udział 28 miast: 8 w sieci cyfro-
wej, 10 w sieci inicjatyw PPP oraz 10 w sieci zielonej 
– w tym w ostatniej sieci Uniejów. Celem projektu jest 
wspieranie procesu uczenia się miast, przy wsparciu 
ekspertów, wzajemnie inspirowanie się podejmowa-
nymi działaniami i wymiana dobrych praktyk – podjęte 
działania, zrealizowane przedsięwzięcia. Projekt rozpo-
czął się i potrwa najdłużej do 30 czerwca 2023 – art. 
na str. 39-40.
• Otrzymaliśmy od Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do-
finansowanie zadania w ramach programu prioryte-
towego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej” w wysokości 57 
340 zł. Środki te przeznaczone zostaną na usuwanie fo-
lii rolniczych i innych odpadów z działalności rolniczej. 
Odpady te rolnicy zobowiązani będą dostarczyć we 
własnym zakresie do miejsca wskazanego przez gminę. 
Termin rozpoczęcia zbiórki przypada na 1 kwietnia br. 
Szacunkowy całkowity koszt zadania wyceniony został 
na kwotę 61 927 zł.
• Uregulowaliśmy stan prawny nieruchomości: poło-

żonej w miejscowości Skotniki decyzją komunalizacyjną 
Wojewody Łódzkiego; zajętych pod drogami gminnymi 
w miejscowości Brzeziny decyzją Starosty Poddębickie-
go; położonej w Uniejowie postanowieniem Sądu Rejo-
nowego w Łasku. 
• Unieważniliśmy przetarg na zaprojektowanie i wyko-
nanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Mon-
taż odnawialnego źródła ciepła i energii elektrycznej 
dla budynku Szkoły Podstawowej w Wilamowie”. Cena 
najkorzystniejszej oferty (jedynej złożonej w postępo-
waniu) przewyższała kwotę, którą zamierzaliśmy prze-
znaczyć na sfinansowanie zamówienia. Firma Deco Cle-
anenergy Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcu złożyła ofertę 
na 1 583 010, 00 zł. 

Inwestycje prywatne
• Firma King Cross zakończyła pierwszy etap budowy 
Osiedla „Apartamentów Termalnych” przy ul. Długiej 
w Uniejowie i rozpoczęła przekazywanie właścicielom 
lokali. Wybudowano 5 jednoklatkowych budynków 
mieszkalnych z windami. W każdym z bloków na par-
terze i trzech piętrach znajduje się 35 mieszkań. Dewe-
loper już planuje budowę kolejnego osiedla – 3 bloków 
mieszkalnych ze 105 mieszkaniami o zróżnicowanym 
metrażu (kontakt tel. 506 040 534) – art. na str. 42.

Podwyższony poziom wody
• Zwiększony poziom wody w rzece Warcie był spowo-
dowany w ostatnim czasie remontem zapory na zbiorni-
ku Jeziorsko. Roboty, zaplanowane do 2023 r., obejmą 
m.in. kontynuację prac na płytach ekranu, remont ta-
rasów widokowych i modernizacje ujęcia wody. Nowy 
blask zyska również jaz, przede wszystkim unowocze-
śniona zostanie jego część hydrauliczna – zamontowa-
ne zostaną nowoczesne pompy, elementy regulujące 
ciśnienie oraz wzmocnione zostaną przewody hydrau-
liczne, minimalizujące przedostawanie się oleju do wód.

Karty rabatowe do „Term Uniejów” 
• Przypominamy Mieszkańcom Miasta i Gminy Uniejów 
o przedłużeniu ważności kart rabatowych 50% do kom-
pleksu „Termy Uniejów” na rok 2022. Karty wydawane 
były mieszkańcom, którzy złożyli deklaracje za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi i opłacają za wywóz 
nieczystości. Skorzystać z niej mogą wszyscy domowni-
cy gospodarstwa domowego. Zniżka obowiązuje rów-
nież turystów, którzy uiszczają opłatę uzdrowiskową  
w miejscach noclegowych w Uniejowie – jest to rabat 
20% do zakupionych biletów – art. na str. 13.

Obowiązek złożenia deklaracji
• Do końca stycznia br. mieszkańcy mieli obowiązek 
złożenia informacji w Urzędzie Miasta w Uniejowie o wy
-robach zawierających azbest. Osoby, które złożyły for-
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mularz o wyrobach azbestowych w latach ubiegłych, 
miały obowiązek złożenia kolejnej informacji tylko  
w przypadku usunięcia i przekazania do unieszkodli-
wienia ww. wyrobów.

Dotacje/wsparcie 
• WFOŚiGW w Łodzi prowadzi nabór wniosków w 
trzeciej części programu „Czyste Powietrze” z najwyż-
szym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy dochodzie 
na członka gospodarstwa domowego 900 zł lub 1260 
zł. Mieszkańcy mogą starać się o otrzymanie dofinan-
sowania i przyczynić się do poprawy jakości powietrza 
oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych na swo-
im terenie poprzez wymianę źródeł ciepła, a tym sa-
mym poprawę efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych – art. na str. 38.
• Wspomniany wyżej Fundusz prowadzi nabór wnio-
sków m.in. na usuwanie wyrobów zawierających 
azbest z terenu województwa łódzkiego i wykonanie 
przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa 
łódzkiego. Wnioski można złożyć do 31 marca br.  – 
art. na str. 15.
• Powiatowy Urząd Pracy w Poddębicach prowadzi na-
bór wniosków o jednorazową dotację dla mikroprzed-
siębiorców i małych przedsiębiorców, poszkodowa-
nych wskutek pandemii Covid-19, którzy na dzień 
31 marca 2021r. prowadzili działalność gospodarczą. 
Rządowy program wsparcia w ramach Tarczy Antykry-
zysowej przyznaje przedsiębiorcy jednorazową  pomoc  
w kwocie 5000 zł. Wnioski można składać do 15 kwiet-
nia 2022 r. w formie elektronicznej poprzez platformę 
praca.gov.pl do powiatowego urzędu pracy właściwe-
go ze względu na siedzibę firmy.
• W wyniku pożaru spłonął cały warsztat stolarski  
i miodziarnia Pana Pawła Pawlaka w Zaborowie. Panu 
Pawłowi i jego Rodzinie można pomóc poprzez wpłaty 
na odbudowę warsztatów stolarni i pracowni pszcze-
larskiej. Zbiórka prowadzona jest na stronie: www.
zbieram.pl/zaborow21– art. na str. 62.
• Rolnicy utrzymujący lochy i prosięta, zagrożeni utratą 
płynności finansowej spowodowanej  ograniczeniami 
na rynku rolnym w związku z epidemią COVID-19, 
mogą liczyć na wsparcie,  składając wniosek do 29 
kwietnia 2022 r. w Agencji Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa: www.gov.pl.

Spycimierska tradycja układania  
kwietnych dywanów 
• Rok 2022 został ustanowiony Rokiem UNESCO  
w gminie Uniejów na podstawie uchwały podjętej przez 
Radę Miejską w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2021 r. 
Spycimierska tradycja układania kwietnych dywanów 
na uroczystość Bożego Ciała znajduje się od 16 grud-

nia ubiegłego roku na Liście reprezentatywnej niemate-
rialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO. 
Aby uczcić to wyjątkowe wydarzenie, w naszej gminie 
i poza nią zaplanowano szereg działań promujących 
spycimierską tradycję oraz inicjatyw zmierzających do 
nawiązania współpracy z innymi ośrodkami/instytucja-
mi kultywującymi taką samą tradycję oraz pogłębiania 
współpracy z obecnymi partnerami – art. na str. 11.
• W ramach współpracy między Gminą Uniejów i Aka-
demią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskie-
go w Łodzi, studenci Instytutu Architektury Wnętrz  
z Pracowni Artystycznych dla Krajobrazu przygotowali 
projekty dekoracji związane z wpisem tradycji dywa-
nów kwiatowych na Boże Ciało w Spycimierzu na Listę 
UNESCO. Dekoracje spycimierskiej przestrzeni zostały 
przedstawione podczas spotkania m.in. z Rektorem ASP 
w Łodzi – dr. Przemysławem Wachowskim w Urzędzie 
Miasta – art. na str. 35-36.

Projekt 
• Biblioteka w Uniejowie uczestniczyła w dwóch pro-
jektach realizowanych przez Fundację Wspierania 
Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie i współfinan-
sowanych ze środków EFRR w ramach Programu Ope-
racyjnego „Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”. Działa-
nie 3.2. „Innowacyjne Rozwiązania na Rzecz Aktywizacji 
Cyfrowej”. Efektem końcowym projektu było wyposa-
żenie placówki bibliotecznej w 6 nowych laptopów – 
art. na str. 41.
Monografia 
• Bogato ilustrowana, dwutomowa monografia pt. 
„Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez wie-
ki” jest w dalszym ciągu do nabycia. Łączna objętość 
tomów to 1616 stron, a koszt zakupu wynosi 160 zł. 
Monografia zawiera historię każdej miejscowości leżą-
cej na terenie gminy Uniejów – od średniowiecza po 
dzień dzisiejszy. Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa wy-
syła książki również pocztą po wpłacie 180 zł (160 zł 
książki + 20 zł koszty wysyłki). Zamówienia z podaniem 
adresu do wysyłki prosimy kierować na adres: urszula.
urbaniak@wp.pl.

Wydarzenia 
• Orszak Trzech Króli w Uniejowie po raz kolejny wy-
ruszył z darami dla Nowonarodzonego. Rozśpiewany 
korowód kolędników przeszedł w barwnym orszaku – 
jego uczestnicy otrzymali tekturowe korony i śpiewniki 
– ulicami miasta do Kolegiaty pw. NMP w Uniejowie, 
gdzie została odprawiona uroczysta msza święta, a za-
raz po jej zakończeniu najmłodsi otrzymali słodką nie-
spodziankę – art. na str 52.
• Sala Rycerska w uniejowskim zamku była miejsce 
spotkania strażaków V Zjazdu Oddziału Powiatowego 
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Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospo-
litej Polskiej w Poddębicach, aby podsumować 5-letnią 
kadencję, wybrać nowe władze, wręczyć odznaczenia  
i medale – art. na str. 44-45.
• W Dniu Babci, przypadającym 21 stycznia, w biblio-
tece przygotowano zajęcia „Niespodzianka dla Babci  
i Dziadka”. Podczas spotkania dzieci wykonały samo-
dzielnie, z niewielką pomocą pani, przepiękne prace, 
którymi obdarowały swoje babcie i dziadków – art. na 
str str. 45.
• Już po raz szósty w remizie OSP Rożniatów gościł Mi-
kołaj, który przybył z workiem prezentów dla dzieci i w 
towarzystwie dwóch pomocnic. Wydarzenie odbyło się 
w sympatycznej i radosnej atmosferze, zostało połączo-
ne z przypadającymi parę dni wcześniej obchodami Dnia 
Babci i Dziadka. Szczególne podziękowania i gratulacje 
za organizowanie corocznych spotkań w Rożniatowie 
należą się Zarządowi OSP w Rożniatowie z prezesem 
Wiesławem Pawłowskim na czele – art. na str. 53.
• Spotkanie informacyjne o zasadach programu „Czy-
ste Powietrze”, dofinansowującego  wymianę starych 
pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomoderniza-
cję budynków jednorodzinnych, odbyło się w sali OSP  
w Uniejowie. Poprowadził je pracownik ds. Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta.
• Walne Zebranie Sprawozdawcze Jednostki OSP Unie-
jów zorganizowane zostało w sali OSP Uniejów. Oprócz 
przedstawionego gminnego sprawozdania za ubiegły 
rok (liczba strażaków, wyjazdów, akcji, poczynione in-
westycje – zakup sprzętu, działalność orkiestry dętej  
i chóru), przedstawiona została działalność jednostki  
w statystykach powiatowych – art. na str. 36-37. 
• Po raz 30. zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Po-
mocy. Tym razem prowadzono zbiórkę na sfinansowa-
nie sprzętu do leczenia okulistycznego dzieci. Jednym 
w ważniejszych punktów Finału w Uniejowie była licy-
tacja gadżetów i przedmiotów, które uniejowski sztab 
otrzymał od Fundacji WOŚP i lokalnych sponsorów.  
Z uwagi na pandemię koronawirusa, po raz kolejny li-
cytacja przeniosła się z Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury do Internetu. Oczywiście zbiórkę można było 
wesprzeć wrzucając pieniądze do puszek stacjonarnych 
znajdujących się w kilku lokalizacjach w Uniejowie lub 
do puszek wolontariuszy – art. na str. 46-47.
• Zawodnicy Klubu Karate Bassai zjechali się do Szkoły 
Podstawowej w Uniejowie, aby trenować w celu zdo-
bycia wyższego stopnia uczniowskiego, pod opieką do-
świadczonych trenerek, które przekazywały im swoją 
wiedzę i doświadczenie. 3-dniowe spotkanie zakończy-
ło się rodzinnym treningiem – art. na str. 55.
• Spotkanie w sprawie propozycji cyklu wydarzeń ku-
linarnych, organizowanych na terenie miasta w 2022 

roku, odbyło się z osobami prowadzącymi działal-
ność gastronomiczno-hotelową oraz producentami 
żywności na naszym terenie. W czasie spotkania 
specjalista w branży kulinarnej, uniejowianin Adam 
Kozanecki przedstawił swoje pomysły na organiza-
cję wydarzeń z udziałem lokalnych przedsiębiorców 
z branży gastronomicznej – art. na str. 47-48. 
• W Urzędzie Miasta miało miejsce spotkanie z do-
wódcą Stowarzyszenia GRH „Drużyna grodu Spicimi-
ra”, które tworzą osoby zajmujące się rekonstrukcją 
życia w epoce wczesnego średniowiecza w IX-XI 
w. na terenie dawnej Słowiańszczyzny. Współpra-
ca z Gminą Uniejów opierałaby się na wzbogaceniu 
atrakcji oferowanych przez Stowarzyszenie w zakre-
sie promowania historii Spycimierza – art. na str. 54.
• Boiska piłkarskie imienia Włodzimierza Smolarka 
z nawierzchnią sztuczną i naturalną, podgrzewaną w 
okresie zimowym wodami geotermalnymi, w okresie 
ferii zimowych gościły reprezentacje zespołów pił-
karskich. Na kompleksie trenowały m.in. drużyny: 
Polonia Leszno, Unia Swarzędz, GKS Nowiny, KTS 
Weszło, Motor Lublin – art. na str. 48-49. 
• Biblioteka Miejska systematycznie wzbogaca swój 
księgozbiór o nowe pozycje książkowe, tym razem 
zakupiła 40 nowości. Wśród nich znalazły się: litera-
tura popularnonaukowa i piękna – wybór jest olbrzy-
mi – art. na str. 59.
• Z okazji Walentynek Aparthotel „Termy Uniejów” 
przygotował nietuzinkową niespodziankę dla swoich 
gości. W wyjątkowym, kameralnym koncercie wy-
stąpił gwiazdor młodego pokolenia – Dawid Kwiat-
kowski. Artysta zaśpiewał swoje przeboje, które  
w minionym roku nie schodziły z pierwszych miejsc 
list przebojów.
• Biblioteka Miejska i filia biblioteczna w Wilamo-
wie przygotowały zajęcia pn. „Zimowe Dni Otwarte  
w Bibliotece” dla dzieci i młodzieży podczas ferii zi-
mowych. Zaproponowali szereg spotkań kreatyw-
nych i sportowych. Warunkiem było wcześniejsze 
zgłoszenie udziału w zajęciach, ze względu na obo-
strzenia dotyczące limitu miejsc. 

Media
• Telewizja TVP Łódź z Przemysławem Lisieckim 
gościła tym razem w Spycimierzu i Uniejowie, skąd 
emitowany był odcinek programu „Agroexpress”. 
Rozmawiano o wielkim sukcesie tradycji układania 
kwietnych dywanów na Boże Ciało, które znalazło 
się na liście UNESCO, nowych blokach termalnych i 
atrakcjach uzdrowiska. Wszystkim tym Państwu, któ-
rzy przegapili premierę telewizyjną, polecamy zajrzeć 
do archiwum na stronie Telewizji Polskiej: www.lodz.
tvp.pl, w zakładce: Nasze programy – Agroexpress. 
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Z działalności Rady Miejskiej 
w Uniejowie

Tomasz Wójcik

[grudzień 2021– luty 2022 r.]

30 grudnia 2021 r. odbyła się LIV sesja Rady 
Miejskiej w Uniejowie, na której ostatni raz 
wprowadzono zmiany do budżetu gminy Uniejów na 
2021 r. oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2021-2040. Następnie uchwalono Wieloletnią 
Prognozę Finansową na lata 2022-2040 oraz budżet 
Gminy Uniejów na 2022 r. Zmieniono także podjętą 
w grudniu 2021 r. uchwałę dotyczącą wyrażenia 
zgody na podwyższenie kapitału zakładowego 
w drodze wniesienia wkładu pieniężnego i objęcia 
w zamian nowych udziałów oraz uchwałę w sprawie 
diet przysługujących Przewodniczącemu Rady 
Miejskiej w Uniejowie za udział w pracach Rady. W 
związku z objęciem mandatu radnego Rady Miejskiej 
w Uniejowie przez p. Jana Górczyńskiego dokonano 
zmiany składu osobowego Komisji Gospodarczej, 
Komisji Społecznej i Komisji Uzdrowiskowej 
Rady Miejskiej w Uniejowie. Uchwalono także 
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2022 rok oraz Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 
Gminie Uniejów na 2022 rok. By uczcić wpisanie 
Spycimierskiego Bożego Ciała na Reprezentatywną 
Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 
Ludzkości UNESCO, radni podjęli uchwałę w 
sprawie ustanowienia roku 2022 w Gminie Uniejów 
Rokiem UNESCO. Na koniec wyrażono zgodę na 
sprzedaż, w drodze przetargu, niezabudowanej 
nieruchomości,  położonej w miejscowości Uniejów, 
oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym: 
2699/2.

 LV sesja Rady Miejskiej w Uniejowie odbyła 
się 21 stycznia 2022 r. Na sesji pierwszy raz 
znowelizowano budżet gminy Uniejów na 2022 
rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 
2022-2040.Zdecydowano również o udzieleniu 
pomocy finansowej Powiatowi Poddębickiemu na 
zadanie „Świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego w transporcie drogowym 
na linii komunikacyjnej Poddębice – Wielenin”. Po 

wprowadzeniu kilku poprawek podjęto ponownie 
uchwałę w sprawie Rocznego Programu Współpracy 
Gminy Uniejów z Organizacjami Pozarządowymi 
oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok. 
Zaktualizowano ponadto „Program usuwania wyrobów 
zawierających azbest dla Gminy Uniejów na lata 
2021-2032”. Przewodniczący wszystkich Komisji 
Rady Miejskiej w Uniejowie przedstawili plany pracy 
swoich komisji na 2022 r., po czym Rada je uchwaliła. 
Na koniec Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Uniejowie przedstawił sprawozdanie 
Komisji z realizacji rocznego planu pracy za 2021 r.

 Kolejne zmiany do budżetu gminy Uniejów na 2022 
rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-
2040 zostały wprowadzone na LVI sesji Rady Miejskiej 
w Uniejowie, która odbyła się w dniu 10 lutego 2022 
r. Radni zdecydowali także, że w budżecie gminy 
Uniejów na 2023 r. nie zostanie wyodrębniony fundusz 
sołecki. Uchylono uchwałę w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej Powiatowi Poddębickiemu na 
zadanie „Świadczenie usług w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego w transporcie drogowym na linii 
komunikacyjnej Poddębice – Wielenin” i podjęto nową 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Poddębickiemu na zadanie „Świadczenie 
usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 
w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej 
Poddębice – Rożniatów”. Po wejściu w życie ustawy 
z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 
pożarnych, uchwalono nową uchwałę w sprawie 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka 
ratownika ochotniczej straży pożarnej mającej 
siedzibę na terenie gminy Uniejów, który uczestniczył 
w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu 
lub ćwiczeniu. W związku ze zmianą wysokości 
członkowskiej, wprowadzono zmianę do uchwały 
o przystąpieniu Gminy Uniejów do Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania – „Między Wartą a Nerem”.

W okresie od grudnia 2021 r. do połowy lutego 2022 r. odbyły się trzy sesje 
Rady Miejskiej w Uniejowie (sesje nr: LIV,LV i LVI).
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Agnieszka Olczyk

Rok 2022 Rokiem UNESCO

Podczas XVI sesji Międzyrządowego Komitetu UNESCO ds. Ochrony 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego, która miała miejsce 16 
grudnia 2021 roku w Paryżu, spycimierska tradycja układania dywanów 
kwiatowych na święto Bożego Ciała została oficjalnie wpisana na 
Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 
Ludzkości UNESCO.

To wyjątkowe wydarzenie stało się impulsem do ustanowienia roz-
poczynającego się roku ROKIEM UNESCO w naszej gminie. Na wniosek 
Burmistrza Uniejowa, Józefa Kaczmarka, radni z Rady Miejskiej podjęli 
stosowną uchwałę w tej sprawie. Tak więc na przestrzeni całego 2022 
roku w gminie Uniejów odbywać się będzie bogata seria inicjatyw, które 
na celu będą miały:

• upowszechnianie wiedzy o tradycji układania kwiatowych dywanów 
na procesje Bożego Ciała,

• propagowanie wiedzy o Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. 
Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO),

• zacieśnianie współpracy ze Stowarzyszeniem „InfiorItalia” i innymi 
organizacjami depozytariuszy z całego świata, które kultywują 
tradycje układania kwiatowych dywanów,

• pogłębianie współpracy z szopkarzami krakowskimi i sokolnikami 
oraz nawiązywanie współpracy z depozytariuszami innych tra-

dycji niematerialnego dziedzictwa 
wpisanymi na Listę reprezentatywną 
niematerialnego dziedzictwa kulturo-
wego ludzkości UNESCO.

W związku z powyższym spodziewać 
się należy, że tegoroczne uroczystości 
Bożego Ciała w Spycimierzu doczekają się 
szczególnej oprawy.

Poza tym w bieżącym roku, nie tylko 
w Spycimierzu, ale także w Krakowie, 
zorganizowany zostanie wspólny pokaz 
„Szopki krakowskie na kwiatowym dywanie 
ze Spycimierza”.

W ramach współpracy z zagranicznymi 
organizacjami praktykującymi układanie 
dywanów z kwiatów, zaplanowana jest 
międzynarodowa konferencja naukowa 
na temat dziedzictwa niematerialnego 
z udziałem włoskiego Stowarzyszenia 
„InfiorItalia”, a także polskich oraz 
międzynarodowych ekspertów.

Plan działania na 2022 rok obejmuje 
również przeprowadzenie konferencji i 
warsztatów dla organizacji i samorządów, 
z udziałem ekspertów i przedstawicieli tra-
dycji z Polski i innych krajów.

Dążąc do tego, aby tradycja spycimierska 
była „żywa” nie tylko w okresie święta 
Bożego Ciała, ale przez wszystkie 365 dni 
w roku, w miejscowości powstaje właśnie 
Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”. Od 
chwili otwarcia obiektu, w jego murach 
każdy odwiedzający będzie mógł zapoznać 
się z historią układania kwiatowych 
dywanów oraz spróbować własnych sił  
w tym niezwykłym przedsięwzięciu.

Centrum oferować będzie również wys-
tawę na temat tradycji i zwyczajów ob-
jętych dziedzictwem niematerialnym, a tak-
że wirtualny spacer po Spycimierzu.

Uchwałą Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 30 grudnia 2021 roku, 
2022 rok ustanowiony został Rokiem UNESCO w gminie Uniejów.
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Maciej Bartosiak

200 tys. zł z projektu „Cyfrowa gmina” dla Uniejowa

Program „Cyfrowa gmina”, na który przeznaczono 
miliard zł, ma pomóc w zapewnieniu sprzętu i oprogra-
mowania potrzebnego do sprawnego wdrożenia oraz 
funkcjonowania usług elektronicznych. Pieniądze – w ra-
mach samego tylko regionu łódzkiego – przewidziano dla 
ponad stu miast i gmin. Otrzymają one łącznie ponad 22,5 
mln zł. 

Środki pozyskane przez gminy nie wymagają wkładu 
własnego. Są to granty, które w sposób bezpośredni trafią 
do samorządów z przeznaczeniem na cyfryzację. Wysokość 
wsparcia jest określana z uwzględnieniem danych o liczbie 
ludności oraz dochodach do budżetów poszczególnych 
gmin. W naszym przypadku kwota dofinansowania wynosi 
208.680,00 zł.

Samorządy w ramach projektu „Cyfrowa gmina” 
mogą dowolnie rozdysponować środki na realizację 
następujących zadań: cyfryzację biur oraz jednostek 
publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych; 
zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla 
szkół i placówek specjalnych; przeprowadzenie szkoleń 
dla pracowników urzędu z obszaru zaawansowanych usług 
cyfrowych oraz na zapewnienie cyberbezpieczeństwa 
samorządowych systemów informatycznych.

Promesy, przyznane w drugim rozdaniu, w ramach 
projektu „Cyfrowa gmina” wręczył – wspólnie z Posłem 
na Sejm RP – Markiem Matuszewskim oraz przedstawicie-

lami władz województwa łódzkiego – Sekretarz Stanu w Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów – Adam Andruszkiewicz: 

– „Ten program to odpowiedź na zapotrzebowanie, 
które zgłaszały samorządy. Polacy są bardzo otwarci na 
cyfryzację, a większość chce załatwiać sprawy urzędowe 
przez Internet – podkreślił w Zgierzu wiceminister, ogłaszając 
tym samym start trzeciego naboru wniosków o wsparcie  
z rządowego programu. W skali kraju, w pierwszym naborze 
uprawnione do wzięcia udziału w programie były 734 gminy 
– ostatecznie po środki sięgnęło 720 z nich. W drugim 
rozdaniu grantów wytyczono aż 1063 gminy z całej Polski, 
w tym również Uniejów. Promesy na cyfryzację przekazano 
przedstawicielom 1053 jednostek samorządowych, a łączna 
kwota dofinansowania to niemal 250 milionów zł.

Pan Marszałek Grzegorz Schreiber w swoim wystąpieniu, 
wygłoszonym na uroczystości, podobnie jak wiceminister, 
mówił o rosnących oczekiwaniach petentów, co do roz-
woju usług elektronicznych w jednostkach samorządu 
terytorialnego. Pan Marszałek zwrócił ponadto uwagę na 
doświadczenie i rozwiązania wdrożone w ostatnim czasie,  
w obliczu walki z koronawirusem COVID-19:

– „Chcemy te środki angażować w rozwój naszych gmin, 
bo rozwój cyfrowy samorządów, instytucji samorządowych, 
jest niezwykle ważny. Po fali pandemii wiemy już o wiele 
lepiej, jak ważna jest cyfryzacja urzędu. Żeby każdy miał 
możliwość załatwienia sprawy online, a lekcje podczas 

11 stycznia br. Zastępca Burmistrza Uniejowa – Mirosław Madajski odebrał z rąk Pana 
Marszałka Grzegorza Schreibera symboliczny czek na kwotę ponad 200-tu tysięcy złotych na 
inwestycje związane z dalszą informatyzacją gminy.
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Zastępca Burmistrza Uniejowa – Mirosław Madajski (drugi z prawej) odbiera 
symboliczny czek w Miejskim Ośrodku Kultury w Zgierzu
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nauczania zdalnego miały wsparcie cyfrowe” – powiedział 
marszałek.

Wojewoda Łódzki – Pan Tobiasz Bocheński podkreślił, 
że istotne jest, aby sprawy w urzędach załatwiać nie tylko 
szybko, ale też efektywnie i transparentnie. W tym celu 
potrzebna jest cyfryzacja i wprowadzenie nowoczesnych 
standardów elektronicznych zabezpieczeń:

– „Dzięki środkom, które zostaną Państwu przekazane, 
będziecie mogli wdrożyć nowoczesne rozwiązania u sie-

bie w urzędach, wprowadzić informatyzację zarówno pod 
względem sprzętowym, jak i oprogramowania. Zachęcam 
Państwa do szybkiego wydawania tych środków, wydawania 
ich z głową i z takim pożytkiem, żeby zarówno obsługa 
obywateli, jak i jakość waszej pracy uległa tylko wzrostowi” 
– życzył obecnym na sali samorządowcom Pan Wojewoda.

Projekt „Cyfrowa gmina”, skierowany do wszystkich 
gmin w Polsce, jest finansowany z Funduszy Europejskich  
w ramach programu React-EU. Całkowity budżet programu 
to miliard złotych.

Marta Pokorska

Ważność kart zniżkowych dla mieszkańców 
przedłużona w systemie

Przypominamy, że…

Karty przysługują Mieszkańcom Miasta i Gminy 
Uniejów, którzy złożyli deklaracje za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi i uiszczają regularnie opłaty za 
wywóz nieczystości.

Karta wydawana jest na jednego członka rodziny 
z każdego gospodarstwa domowego (na osobę, która 
złożyła deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi), ale mogą z niej korzystać 
wszyscy domownicy. Muszą jedynie posiadać przy sobie 
ksero dowodu lub zdjęcie dowodu osobistego właściciela 
karty. Jednocześnie z karty rabatowej mogą skorzystać 

dwie osoby dorosłe i dziecko do 16. roku życia. Dzieci  
w wieku do 7. roku życia korzystają z basenów za darmo.

Zarówno dawne niebieskie, jak i obecne zielone karty 
rabatowe, wydane do tej pory mieszkańcom, podlegają 
przedłużeniu na kolejny rok (nawet jeśli nadruk na odwrocie 
wskazuje inaczej). Można z nich nadal korzystać.

Karty rabatowe dla mieszkańców są honorowane w dni 
robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem wakacji, 
tj. lipiec-sierpień.

Zniżka dla turystów, którzy uiścili opłatę uzdrowiskową

Przy okazji informujemy turystów, iż zniżka dla osób 
nocujących w Uniejowie, którzy uiszczają opłatę uzdro-
wiskową, pozostaje nadal aktualna. W ramach promocji 
gościom nocującym dłużej niż jedną dobę, od których 
zostaje pobrana opłata uzdrowiskowa, przysługuje 20% 
rabatu w cenie zakupu biletu do kompleksu „Termy Uniejów”. 
Warunkiem wzięcia udziału w promocji jest okazanie się 
imiennym dowodem uiszczenia opłaty uzdrowiskowej  
i aktualnym dokumentem tożsamości.

Regulaminy opisanych akcji promocyjnych dostępne są  
w kompleksie termalno-basenowym „Termy Uniejów” oraz 
na stronie: www.termyuniejow.pl.

Życzymy miłego pobytu w Termach Uniejów.

Karty zniżkowe dla Mieszkańców Miasta i Gminy Uniejów, które uprawniają do 50% zniżki na 
korzystanie z kompleksu „Termy Uniejów”, zostają automatycznie przedłużone w systemie na 
obecny rok. Nie ma potrzeby ich wymiany, dlatego prosimy nie wyrzucać kart! Pozostałe warunki 
promocji umieszczone na kartach nie ulegają zmianom.
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Maciej Bartosiak

Remont skrzyżowania na ul. Dąbskiej

Zgodnie ze specyfikacją techniczną, przebudowa 
ulicy Dąbskiej będzie polegała na wykonaniu nowej 
podbudowy oraz nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników 
oraz ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem 
ulicznym, oznakowaniem pionowym, poziomym oraz za-
instalowaniem urządzeń bezpieczeństwa i elementów 
małej architektury, odwodnieniem pasa drogowego i prze-
budową istniejącej sieci elektroenergetycznej. 

Prace rozbiórkowo-budowlane, które rozpoczęły się 
31 styczniu br., na ten moment zostały wstrzymane.   
Obejmują obszar: ulicy Dąbskiej (na odcinku od 
skrzyżowania z ul. Polną, w późniejszym czasie również 
odcinek biegnący aż do Rynku), części ulic biskupa W. 
Owczarka i Orzechowej (do skrzyżowania z ul. Spacerową) 
oraz chodniki znajdujące się w ciągu wymienionych dróg. 

W związku z prowadzoną inwestycją, apelujemy do 
wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz pieszych 
o ostrożność i omijanie remontowanego skrzyżowania za 
pomocą sąsiednich ulic. Natomiast wszystkich Państwa 
prosimy o wyrozumiałość – teraz w obrębie skrzyżowania 
są utrudnienia i czasowe zamknięcia ulic, ale już niebawem 
będą… cicha jezdnia, ścieżka rowerowa, nowe przejścia  
i chodniki dla pieszych. 

W ramach zaplanowanej inwestycji na skrzyżowaniu 
zostaną wydzielone pasy ruchu o szerokości 3,50 m, 

nawiązując tym samym do pobliskiego skrzyżowania z 
sygnalizacją świetlną. Na jezdni pojawi się wyspa dzieląca 
pasy ruchu na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy. Lewą 
stroną ulicy pobiegnie dwukierunkowa ścieżka rowerowa 
z kostki betonowej. Chodnik po prawej stronie ulicy 
zostanie przebudowany/ W obrębie skrzyżowań z drogami 
powiatowymi powstaną dwa aktywne przejścia dla pieszych, 
informujące kierowcę o osobie znajdującej się na przejściu. 
Obie „zebry” będą doświetlone, a na jednej z nich powstanie 
wyspa dzieląca przejście, tzw. azyl.

Dotychczasowe nawierzchnie – mocno już wysłużonych, 
nierównych chodników oraz wielokrotnie łatanych w tym 
miejscu dróg – zastąpią nareszcie równiutkie chodniki z 
płyt granitowych, a jezdnia zostanie pokryta nowoczesną 
warstwą asfaltu, technicznie optymalizowanego pod kątem 
redukcji hałasu. Mieszanka mastyksowo-grysowa (tzw. SMA), 
opracowana przez niemieckich inżynierów, to rozwiązanie, 
które jest kompromisem pomiędzy odpowiednią trwałością 
i dużą odpornością na koleinowanie nawierzchni drogi, przy 
jednoczesnej gwarancji odczuwalnej redukcji natężenia 
hałasu.

Na odcinku od ul. bp. Owczarka i Dąbskiej (do Rynku) 
zaplanowano przebudowę nawierzchni jezdni z dwoma 
pasami ruchu o szerokości 2,25 m każdy oraz chodników 
o szerokości 2 m, z użyciem kostki granitowej. W trosce 
o bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu 
drogowego, ciągi piesze odgrodzone zostaną słupkami 
blokującymi. Dzięki temu chodnik zostanie oddzielony od 
jezdni, a ruch pieszych zostanie skierowany na wyznaczone 
miejsca. Przy ul. Awaryjnej powstanie nowe, wyniesione 
przejście dla pieszych – także z aktywnym oznakowaniem i 
doświetleniem.

Ważnym etapem inwestycji będzie wybudowanie na 
skrzyżowaniu kanalizacji deszczowej. Dotychczasowy brak 
odpływów, szczególnie przy bardziej obfitym deszczu, 
sprawia niemałe problemy z gromadzącymi się wodami 
opadowymi, a zalegające w tym miejscu kałuże zagrażały 
bezpieczeństwu i powodowały „wypłukiwanie” coraz 
większych dziur w jezdni.

Modernizacja drogi gminnej wraz z przebudową skrzyżowań ul. Dąbskiej z ul. Rynek, Awaryjną, 
bp. Owczarka oraz Orzechową zostały całkowicie wyłączone z ruchu na okres około dwóch 
miesięcy. Utrudnienia spowodowane są badaniami archeologicznymi, które wstrzymały roboty 
budowlane w pasie jezdni  dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 
111355E na odcinku ul. Dąbskiej w Uniejowie”.
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Michał Łuczak

Dofinansowanie dla osób fizycznych 
ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Będzie ładniej i bezpieczniej

Co ciekawe, przebudowa skrzyżowania jest 
pierwszą inwestycją realizowaną w ramach projektu pn. 
„Zielony Uniejów – Thermal Resort”, który przewiduje 
powstanie na terenie miasta ekologicznych przyczółków 
i żywych, zielonych dekoracji, promujących przesłanie 
potrzeby dbania o czyste środowisko i klimat. Zgodnie 
z tym założeniem, teren skrzyżowania zostanie 
zagospodarowany zielenią. Powstaną pasy roślinności, 
które wpłyną na estetykę przestrzeni oraz spełnią 
funkcję ogrodów deszczowych, ponieważ w warstwach 
retencyjno-filtracyjnych będą gromadzić i oczyszczać 
wodę deszczową. Poza tym w bezpośrednim otoczeniu 
skrzyżowania znajdą się również elementy małej 
architektury, np.: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe 
oraz donice z kwiatami.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Łodzi uruchomił nabory wniosków dla osób 
fizycznych w następujących programach:

1. Program dla przedsięwzięć w zakresie usuwania wy-
robów zawierających azbest. Nabór wniosków trwa od 
7.02 do 31.03.2022 r. lub do wyczerpania środków. 

Nazwa programu: Dotacje na usuwanie wyrobów za-
wierających azbest z terenu województwa łódzkiego na 
2022 rok.

Cel zadania: Oczyszczanie województwa łódzkiego 
z azbestu poprzez dofinansowanie zadań związanych 
z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, realizowa-
nych przez osoby fizyczne, w tym osoby fizyczne pro-
wadzące działalność rolniczą. 

Pula środków do rozdysponowania: 500.000,00 zł. 

Roślinność jest niezwykle ważnym komponentem śro-
dowiska w przestrzeni miejskiej. Oprócz tego, że cieszy 
oko, pełni istotną funkcję klimatyczną, przyczyniając się 
do poprawy jakości powietrza. Nowe skrzyżowanie będzie 
zatem pierwszym naocznym dowodem potwierdzającym, że 
przyszłość planety nie jest nam obojętna, a hasło „Uniejów 
– w zgodzie z przyrodą” znajdzie swoje odzwierciedlenie  
w kolejnych, zaplanowanych do realizacji działaniach.

Zakończenie inwestycji w maju

Modernizacja ciągu drogowego, zgodnie z zapisami 
zawartej umowy, powinna potrwać do końca maja bieżącego 
roku. Prace zakładają gruntowną przebudowę i będą 
wymagały czasowego zamykania całych odcinków drogi 
oraz chodnika w przeciągu 4 miesięcy. Warto chyba jednak 
znieść czasowe niedogodności w imię trwałej poprawy!  
W miarę możliwości, prosimy o korzystanie z innych 
możliwości przejazdu w tej części miasta, np. ulicami Krótką 
czy Spacerową.

Wykonawcą gminnej inwestycji jest firma „LuKpol” 
Krzysztof Łuczak z Uniejowa, wyłoniona w drugim przetargu. 
Przedsiębiorstwo złożyło najkorzystniejszą spośród dwóch 
ofert finansowych na kwotę 2 388 660,00 zł. Połowę 
kosztów realizacji przedsięwzięcia pokryje dofinansowanie w 
wysokości 1,2 mln zł, które samorząd pozyskał z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg.

Forma i intensywność dofinansowania: dotacja, 90 % kosz-
tów kwalifikowanych zadania.

2. Program dla przedsięwzięć na wykonanie przyłączy 
kanalizacyjnych przez osoby fizyczne. Nabór wniosków trwa 
od 7.02 do 31.03.2022 r. lub do wyczerpania środków.

Nazwa programu: Dotacje dla osób fizycznych na wy-
konanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie województwa 
łódzkiego na 2022 rok.

Cel zadania: Poprawa stanu wód powierzchniowych 
i podziemnych na terenie województwa łódzkiego po-
przez dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu 
wybudowanie przyłączy kanalizacyjnych.

Pula środków do rozdysponowania: 300.000,00 zł. Forma 
i intensywność dofinansowania: dotacja, 80 % kosztów 
kwalifikowanych zadania, jednak nie więcej niż 4.000 zł.

               źródło: www.wfosigw.lodz.pl

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów



16 numer  1 / 83 / 2022|  UNIEJOWSKIE STRONY

Maciej Bartosiak

Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzezinach

W pierwszym, zrealizowanym już etapie przedsięwzięcia 
wykonano podziemny rurociąg na linii Brzeziny – Uniejów, 
stanowiący połączenie z miejską oczyszczalnią ścieków. 
W chwili obecnej trwają roboty ziemne, prowadzone 
wzdłuż linii jezdni, już na terenie samej miejscowości. Na 
tym etapie prac niezbędne jest zajęcie części pasa ruchu, 
dlatego apelujemy do mieszkańców oraz pozostałych 
użytkowników ruchu o zachowanie szczególnej ostrożności 
i stosowanie się do wyznaczonego na zabudowanym 
odcinku drogi ograniczenia prędkości.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji powstanie 1,2 km 
kanalizacji tłocznej oraz 1,4 km kanalizacji grawitacyjnej. 
Ponadto, w ramach prac, do istniejącej sieci wodociągowej 
zostało przyłączone jedno gospodarstwo. Efektem 
przedsięwzięcia będzie skanalizowanie w sumie 38 
gospodarstw, położonych na terenie Brzezin, z których 
nieczystości będą odprowadzane do oczyszczalni ścieków 
znajdującej się w północno-wschodniej części Uniejowa. 
Jak dowiedzieliśmy się od kierownika budowy, postęp prac 
wykonanych w ramach inwestycji na terenie miejscowości 
przekroczył 50% zaplanowanych robót. Jeżeli temperatura 
nadal będzie utrzymywać się na plusie, całkiem szybko 
będzie można spodziewać się końca prac oraz zniknięcia 
ciężkiego sprzętu z Brzezin.

Wykonawcą prac jest konsorcjum firm „Eveco” Ewa 
Peraj (lider konsorcjum) oraz PPHU Ekoinżbud Piotr Peraj 
z siedzibą w Uniejowie (członek konsorcjum). Zawarta  
w czerwcu ubiegłego roku umowa, o wartości blisko 3,3 mln 
zł brutto, oprócz wykonania prac w zakresie skanalizowania 

Brzezin, obejmuje dodatkowo budowę sieci wodociągowej  
w ulicach Reymonta i Kościelnickiej oraz budowę sieci 
sanitarnej w ul. Targowej na potrzeby odprowadzania ścieków 
bytowo-sanitarnych do przepompowni ścieków.

Inwestycja jest jednym z elementów realizowanego na 
szeroką skalę zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej w gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów”. 
Zakres całego przedsięwzięcia, które w dużej mierze zostało 
już wykonane, uwzględnia realizację następujących prac:

– budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 8,489 
km, w tym budowę kanalizacji sanitarnej w Uniejowie w ul: 
Wiśniowej, Targowej, Dąbskiej, Orzechowej, Konopnickiej, 
Szkolnej, Kościelnej, Portowej, a także kanału tłocznego pod 
rzeką Wartą i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brzeziny 
oraz Ostrowsko;

– budowę sieci wodociągowej o łącznej długości 12,499 
km, w tym w Uniejowie w ul.: Sienkiewicza, Dąbskiej, 
Kościelnickiej, biskupa W. Owczarka, Kościelnej, Polnej, 
Miodowej, bł. Bogumiła, Reymonta, Wiśniowej, Kwiatowej, 
Lipowej, Różanej, Tęczowej, Makowej i Portowej;

– rozbudowę stacji uzdatniania wody w Uniejowie i Os-
trowsku;

– rozbudowę oczyszczalni ścieków w Uniejowie.
Na rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej gmina 

Uniejów pozyskała dofinansowanie ze środków unijnych z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020.

W Brzezinach trwa budowa nowej sieci wodociągowej i sanitarnej. Rozpoczęta w grudniu 
ubiegłego roku inwestycja jest już na półmetku i jeśli temperatura będzie utrzymywała się na 
poziomie dodatnim, szybko możemy spodziewać się zakończenia prac.
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Maciej Bartosiak

Nowe oświetlenie ul. Szkolnej i ul. Bojakowskiej 

Prace, o których mowa we wstępie rozpoczęły się 
w listopadzie 2021 roku. Operator sieci – spółka 
Energa rozpoczął wówczas modernizację infrastruktury 
przesyłowej, likwidując wybrane linie napowietrzne, aby 
docelowo poprowadzić je w tunelach teletechnicznych, 
znajdujących się pod ziemią. W związku z docelowym 
usunięciem słupów, na których do tej pory były zawieszone 
zarówno linie wysokiego napięcia, jak i oprawy lamp, 
stanowiących część systemu oświetlenia publicznego, 
Gmina jest zmuszona do zainstalowania w tym miejscu 
własnej infrastruktury oświetleniowej.

Przebudowa sieci wiąże się z czasowymi utrudnieniami 
– zwłaszcza dla pieszych – z uwagi na rozbiórkę 
nawierzchni chodników. Dla mieszkańców ulic Szkolnej 
oraz Bojakowskiej jest też dodatkowa uciążliwość 
spowodowana wyłączeniem dotychczasowego oświetlenia 
ulicznego. Tymczasowe rozwiązanie w postaci zastępczego 
oświetlenia – z zainstalowanego w okolicy przejścia dla 
pieszych na ul. Szkolnej masztu oraz agregatu – do czasu 
zakończenia inwestycji, zapewniła firma F.H.U. Instal 
Bogdana Wieczorka, za co Burmistrz Uniejowa – Józef 
Kaczmarek dziękował podczas LIII Sesji Rady Miejskiej  
w Uniejowie.

Przy okazji modernizacji sieci oświetlenia w tej części 
miasta, udało się wypracować porozumienie pomiędzy 
Samorządem Gminy Uniejów i Zarządem Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Tęcza”, o czym również Pan Burmistrz 
informował w sprawozdaniu na wspomnianej, grudniowej 
sesji. Lampy znajdujące się wewnątrz osiedla bloków 

będą odtąd zasilane z uwzględnieniem licznika spółdzielni.  
Do tej pory oświetlenie alejek i dróg wewnętrznych pomiędzy 
blokami było włączone do sieci gminnej.

Jeszcze w grudniu ubiegłego roku Urząd Miasta w Uniejowie 
ogłosił przetarg na wykonanie robót budowlanych w ramach 
zadania pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy 
Uniejów”. Inwestycja polega na wykonaniu oświetlenia w 
ulicach Bojakowskiej oraz Szkolnej. Zakres prac, ujętych 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
obejmuje m.in.: montaż słupów wraz z zamocowaniem na 
nich lamp oświetleniowych, wykonanie rowów kablowych 
w wykopie otwartym i przecisku sterowanego pod drogą, 
a także montaż szafy sterowniczej. Ponadto zamawiający 
zobowiązał wykonawcę do odtworzenia nawierzchni jezdni, 
chodników oraz wjazdów po wykonaniu wszystkich prac 
montażowych i uruchomieniu nowego oświetlenia.

W ramach prowadzonego postępowania do Urzędu Miasta 
w Uniejowie wpłynęło 5 ofert. Z informacji z otwarcia ofert, 
opublikowanej 12 stycznia br. na stronie BIP Urzędu Miasta 
w Uniejowie, wynika, że koszty przedłożone przez oferentów 
mieszczą się w przedziale od 120 tys. do 162 tys. zł. 
Wszystkie złożone oferty zostały poddane weryfikacji przez 
zespół pracowników ds. zamówień publicznych.

1 lutego br. zamawiający, tj. uniejowski magistrat 
poinformował, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na roboty budowlane dla zadania pn.: „Budowa 
oświetlenia ulicznego na terenie gminy Uniejów” jako 
najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2, na kwotę 119.189,76 
zł, złożoną przez firmę Sp-Instal Sebastian Przepiórski ze 
Zgierza.

Pozostałe oferty złożone w toku postępowania wyglądały 
następująco: Ronmont Rafał Ronowicz ze Zgierza: 148.849,19 
zł, Bogdan Wieczorek – F.H.U Instal z Uniejowa: 140.220,00 
zł, Energjon Jarosław Jończyk z Kozierogów: 162.504,60 zł, 
Light On Krzysztof Bogumił Pilarczyk z Korczewa: 120.871,13 
zł.

Okres gwarancji, na który wykonawca przedłuża okres 
rękojmi za wady, był we wszystkich złożonych w postępo-
waniu ofertach taki sam i wynosił 72 miesiące.

8 lutego br. podpisana została umowa z wybranym w prze-
targu wykonawcą na budowę oświetlenia ulicznego.

Zakończyło się postępowanie przetargowe na budowę oświetlenia na ul. Szkolnej oraz ul. 
dr Ireny Bojakowskiej, ogłoszone w związku z remontem linii przesyłowych, prowadzonym na 
terenie miasta przez spółkę Energa. Koszt wykonania nowego oświetlenia, które będzie zasilane 
już z naszego zakładu energetyki, wyniesie 120 tys. zł.
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Gminne wiadomości szkolne

Miejskie Przedszkole w Uniejowie
Akcja „Szlachetna paczka”  |  Milena Nockowska-Bernardziak
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się  

z innymi” – św. Jan Paweł II. 
11 i 12 grudnia 2021 r. w Uniejowie miał miejsce finał Szlachetnej Paczki 2021, w który Miejskie Przedszkole w Uniejowie 

chętnie się zaangażowało. Przedszkolaki wykonały piękne prace plastyczne, które pełniły wystrój podczas Weekendu Cudów, 
dodatkowo na ręce Darczyńców zostały przekazane świąteczne stroiki, wykonane w ramach przedszkolnych warsztatów 
bożonarodzeniowych. Nie zabrakło również zaangażowania rodziców i pracowników przedszkola, którzy chętnie wsparli 
akcję, zakupując produkty konieczne do codziennego funkcjonowania, takie jak: żywność i artykuły higieniczno-sanitarne, 
koce, poduszki, itp., za co serdecznie dziękujemy. 

Z wielkim zaangażowaniem uczestniczymy w akcjach charytatywnych na terenie naszej gminy, ucząc przy tym dzieci 
empatii i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. 

Mamy nadzieję, że Święta Bożego Narodzenia dla Rodzin objętych pomocą w ramach Szlachetnej Paczki były naprawdę 
szczęśliwe i pogodne. Dziękujemy, że mogliśmy wziąć udział w tak szlachetnym  projekcie. Warto pomagać!

Rozstrzygnięcie konkursu „Zapobiegajmy pożarom”   |   Karolina Bednarek
Dnia 14 grudnia 2021 r. rozstrzygnięty został, na etapie gminnym, Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Zapobiegajmy 

pożarom”. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. 
Głównym celem konkursu było zainteresowanie dzieci, młodzieży i twórców nieprofesjonalnych ochroną przeciwpożarową, 

tradycją i życiem strażackich środowisk oraz rozwój uzdolnień plastycznych. Z terenu gminy Uniejów wpłynęło 127 prac.
W konkursie udział wzięli: Antoni Piszczałkowski, Alicja Krysztofczyk, Zofia Tomaszak, Zofia Jaśkiewicz, Tymon Kowalczyk, 

Olivier Żurawski, Aleksandra Pajor, Antonina Krajewska, Szymon Stachowiak, Franciszek Pęcherski, Wojciech Janiak, 
Dagmara Sobczak, Alicja Zielonka, Maksymilian Piaseczny.

Do eliminacji powiatowych zakwalifikowały się następujące prace dzieci z naszego przedszkola: I miejsce – Szymon 
Stachowiak, Franciszek Pęcherski, Wojciech Janiak. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy, a zwycięzcom życzymy powodzenia na etapie powiatowym!

Cicha noc, święta noc – jasełka 2021   |   Małgorzata Kaźmierczak
Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem… Pod hasłem tej kolędy dzieci z grupy VII i VIII pod kierunkiem 

nauczycielek – Moniki Szafarz i Małgorzaty Kaźmierczak przygotowały Jasełka. Ze względów epidemicznych nie zaprosiliśmy 
w tym roku gości. Przedstawienie zostało nagrane 15 grudnia 2021 r. i udostępnione do obejrzenia na stronie przedszkola. 
Tradycyjnie dzieci wcieliły się w postacie: Maryi (Hanna Leśniewska), Józefa (Fabian Galoch), aniołków (Amelia Grabarczyk, 
Wiktoria Drzewoszewska, Maja Hibsz, Tola Pecyna, Nela Gumińska, Amelia Bamberska, Amelia Wojciechowska, Maja 
Szymkowiak, Maja Kaźmierczak, Maja Polka, Liliana Szymczak, Marika Przytuła, Helena Spławska-Wiatr, Barbara Jaszczura, 
Kornelia Jankowska, Kornelia Galoch, Helena Krajewska, Amelia Andrzejewska, Magdalena Nagórniewicz-Michałowska), 
pastuszków (Eryk Kozłowski, Wojciech Białek, Franciszek Pęcherski, Dawid Ostrowski, Mieszko Murawski, Błażej Kowalczyk, 
Marcel Borowski, Jan Mikołajczyk, Franciszek Grzelak, Filip Walisiak, Filip Nowakowski, Alan Piszczałkowski), królów (Szymon 
Stachowiak, Wojciech Iwański, Franciszek Pasternak). Byli również: gospodyni (Agata Kasprzak) i gospodarz (Igor Marciniak). 

Mali aktorzy z zaangażowaniem wiernie odtworzyli swoje role. Wykazali się zdolnościami recytatorskimi, wokalnymi  
i tanecznymi. Królowie obdarowali dzieciątko złotem, kadzidłem i mirrą, pastuszkowie płótnem i produktami na posiłek. 
Aniołki dla maleństwa zatańczyły dwa tańce, jeden do utworu „Hallelujah”, drugi „Cicho, cichuteńko”. Pastuszkowie natomiast 
zatańczyli „Zbójnickiego”, gdzie musieli wykazać się krzepą fizyczną. 

W poniedziałek, 20 grudnia 2021 r. w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie, w każdej grupie, odbyło się uroczyste 
kolędowanie. Dzieci wraz z paniami obejrzały nagrane przedstawienie, po czym wszyscy złożyli sobie życzenia oraz podzielili 
się opłatkiem. Dzień ten był bardzo uroczysty i nastrojowy. Filmik z jasełek można obejrzeć na stronie: https://youtu.be/
DGXM5W6MRBA
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UNESCO   |   Marta Pajor
17 grudnia 2021 r. odbyły się w Spycimierzu uroczystości upamiętniające wpisanie tradycji dywanów kwiatowych na 

procesje Bożego Ciała na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości UNESCO. Oficjalna 
decyzja o umieszczeniu tej tradycji na Liście została ogłoszona 16 grudnia 2021 roku podczas XVI sesji Międzyrządowego 
Komitetu UNESCO w Paryżu. Z tej okazji 17 grudnia 2021 roku dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie zapoznane 
zostały z tradycją układania kwiatowych dywanów podczas oglądania prezentacji multimedialnej „Jak piękna tradycja  
z naszej gminy została wpisana na światową listę dziedzictwa kulturowego UNESCO” oraz wykonały pracę plastyczną – logo 
UNESCO.

„Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj”   |   Angelika Kurpik
W tym roku nasze przedszkole wzięło udział w ogólnopolskim projekcie „Idą święta, nie o smsie, lecz o kartce pamiętaj”, 

której organizatorem jest Fundacja „Dbam o Mój Zasięg”. 
Celem akcji było zwrócenie uwagi wszystkich polskich rodzin, jak ważne są bezpośrednie relacje osobiste, szczególna 

pamięć o członkach swojej rodziny, wspólne spędzanie czasu wolnego, jak również – a może nawet przede wszystkim – 
kultywowanie tradycji pisania kartek świątecznych. Akcja miała na celu uzmysłowienie sobie, że „sms” nie zastąpi świątecznej 
pocztówki i ma zachęcać do tego, aby w okresie świąt Bożego Narodzenia w sposób świadomy odłożyć media cyfrowe. 

W drugim tygodniu grudnia dzieci z grupy 5- i 6-latków samodzielnie wykonały kartki świąteczne, które przekazaliśmy do 
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie. 

Mamy nadzieję, że kartki które przygotowaliśmy sprawiły wychowankom wielką radość, a nas z pewnością zachęci to do 
wzięcia udziału w projekcie za rok.

Betlejemskie Światło Pokoju   |   Monika Bartnik
22 grudnia 2021 r. w próg naszego przedszkola Betlejemskie Światło Pokoju przyniosła harcmistrz Barbara Zwolińska 

z Hufca ZHP Uniejów. Podczas przekazywania światła przedszkolaki wraz z paniami zaśpiewały kolędy i złożyły 
bożonarodzeniowe życzenia.

Historia zaczyna się w Betlejem, mieście położonym w Autonomii Palestyńskiej, które przez lata było w centrum napięć 
politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się 
Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku odpala się 
jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. 
Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę zatrzymać się, powstrzymać 
złość i gniew. W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, 
nigdy nie zdarzyło się, by Światło nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie 
wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki  
i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, 
dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju (źródło: https://swiatlo.zhp.pl/
idea/).

Laurki dla babć i dziadków   |   Karolina Bednarek
„Babcia z Dziadkiem dziś świętują,
wszystkie wnuki więc pracują.
Zetrą kurze w każdym kątku
przypilnują dziś porządku…”
W styczniu istnieją dwa bardzo ważne święta w kalendarzu. Dnia 21 i 22 stycznia obchodzimy święto Babci i Dziadka. 

Niestety, w tym roku również nie mogliśmy gościć tak wyjątkowych osób w naszym przedszkolu, ale ani przedszkolaki, ani 
panie nie zapomniały, aby uczcić ten wyjątkowy dzień. Wnuczęta nauczyły się wierszyków i piosenek, które wyrecytowały 
i zaśpiewały indywidualnie babciom i dziadkom. Jako drobny upominek wykonały wyjątkowe laurki. Dzieci pamiętały, aby 
podziękować za opiekę, cierpliwość i czas jaki poświęcają im kochana babcia i kochany dziadek.

Bajkowe poranki   |    Wioletta Gralka
W ramach realizacji „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3, w grupie dzieci 

4-letnich (oddział IV), wspólnie z rodzicami rozpoczęliśmy cykl spotkań „Bajkowe poranki”. Na każde spotkanie dzieci 
czekają z ogromną radością. Jest to nie tylko frajda dla dzieci, ale przede wszystkim zachęcanie dorosłych do czytania swoim 
pociechom literatury dziecięcej, a tym samym propagowanie czytelnictwa w domach rodzinnych. Głośne czytanie dziecku 
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już od najmłodszych lat kształtuje nawyk czytania przez całe życie, aktywizuje jego rozwój intelektualny i emocjonalny, budzi 
wrażliwość estetyczną, sprzyja rozwijaniu postaw twórczych oraz wyzwala ekspresję dziecięcą. W dzisiejszych czasach, 
zdominowanych przez telewizję i komputery, chwile poświęcone na wspólne czytanie książek w rodzinie pozwalają tworzyć 
atmosferę ciepła, wzajemnej bliskości, a dorosłym dodatkowo dostarczają momentów, kiedy można odpocząć od pośpiechu 
i codziennych spraw. 

Podczas pierwszych spotkań mali słuchacze przenieśli się w zaczarowany świat baśni i bajek, m.in.: „Tuż przed gwiazdką”, 
„Tupcio Chrupcio. Świąteczna księga”, „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, poznali świąteczne przygody bohaterów, 
jak również zrozumieli, że dobro, przyjaźń, życzliwość, pomoc innym, są bardzo ważnymi cechami w życiu każdego człowieka. 

„Bajkowe poranki” to wspaniała okazja, by pogłębić współpracę z rodzicami, rozpocząć dzień od pięknej bajki i pobawić 
się wspólnie w znane im z dzieciństwa zabawy. Jak powiedziała jedna z mam: Dziękuję za tak wspaniały i miły poranek... 
Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy kolejnych rodziców!

Klub czytających rodziców   |   Monika Szafarz
„Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz 

okazywania mu miłości, jest codzienne głośne czytanie …”. W związku z tym w naszym przedszkolu, w oddziale VIII,  
w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” Priorytet 3, rozpoczął działalność „Klub 
Czytających Rodziców”. Chętni rodzice i bliscy dzieci czytają starszakom piękne i wartościowe bajki. 

Czytanie to doskonała forma kontaktu z dzieckiem, znakomity sposób zaspokajania jego potrzeb emocjonalnych. Dzieci 
słuchają wówczas głosu zaangażowanego w czytanie rodzica. To świetny czas do wspólnej zabawy, śmiechu oraz rozmów 
na określony temat. Zdarza się, że przedszkolaki zadają dużo pytań, aby upewnić się czy dobrze zrozumiały treść książki  
i dzięki temu my dorośli mamy możliwość skierowania ich uwagi na emocje i ważne wartości, którymi powinny się kierować. 
Pamiętajmy o tym, że czytanie stymuluje rozwój intelektualny, przyspiesza rozwój mowy, wpływa na pamięć, wyobraźnię  
i kreatywność dziecka. Przedszkolaki mają poczucie, że rodzic w tym momencie jest tylko dla nich, poświęca im czas i uwagę, 
a przede wszystkim są dumne ze swoich rodziców, którzy prezentują się przy całej grupie. 

Za poświęcony czas oraz zaangażowanie p. M. Wojciechowskiej, H. Bamberskiej, C. Jankowskiej bardzo dziękujemy. 
Serdecznie zachęcamy innych rodziców do włączania się do czytania dzieciom w „Klubie Czytających Rodziców”.

Bal karnawałowy   |   Małgorzata Dzieran
Karnawał to fantastyczny, szalony, pełen wrażeń, dźwięków, kolorów i zabaw czas  nie tylko dla dorosłych, ale i dla 

dzieci. A może przede wszystkim dla naszych milusińskich. I dlatego w naszym kalendarzu imprez przedszkolnych zabawa 
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Jasełka w wykonaniu dzieci z oddziału VII i VIII Przedszkolaki ze zrealizowanymi pracami loga UNESCO

Dzieci na Balu karnawałowym
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karnawałowa wpisała się już na stałe. Jest ona atrakcyjną i bardzo lubianą przez dzieci formą rozrywki, dostarcza wielu 
przeżyć, radości i zadowolenia.

Wiadomo, że czas pandemii nie sprzyja organizowaniu dużych imprez i łączeniu grup,  dlatego w naszym przedszkolu 
zmieniliśmy sposób realizacji dotychczasowych działań, ale nie zrezygnowaliśmy z balu. 

W dniu 26 stycznia 2022 r. w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie odbył się bal karnawałowy, podczas którego każda 
grupa przeprowadziła imprezę taneczną w obrębie własnej grupy. Nauczycielki przedszkola dołożyły wszelkich starań, by 
wystrój sal balowych wprowadził dzieci w radosny, bajkowo-zimowy nastrój oraz zachęcał do wesołej zabawy. Dzieci tego 
dnia miały okazję przebrać się za różne postacie z bajek i nie tylko. Na balu można było spotkać: wróżki, księżniczki, rycerzy, 
policjantów, strażaków i wiele innych postaci. Pojawił się również Mikołaj, który bawił się z dziećmi i wręczał prezenty. Dzieci 
miały również możliwość pozowania do zdjęcia grupowego z Mikołajem oraz zdjęć indywidualnych. Przedszkolaki świetnie 
bawiły się w rytm muzyki porywającej do tańca oraz brały udział w najróżniejszych pląsach i animacjach przygotowanych 
i przeprowadzonych przez panie animatorki. W salach rozbrzmiewały dźwięki muzyki przerywane śmiechem dzieci. 
Przedszkolaki chwaliły się swoimi umiejętnościami tanecznymi, tańcząc w rytm dziecięcych piosenek i co najważniejsze 
– doskonale się przy tym bawiły. Jednak największy zachwyt wywarły na dzieciach tańce i zabawy z bańkami mydlanymi. 
W przerwach podczas szalonej zabawy, gdy tancerze byli już zmęczyli, czekał na nich słodki poczęstunek i pyszne soki. 
Niestety, ku rozczarowaniu dzieci i ten dzień musiał dobiec końca. A teraz trzeba będzie myśleć nad strojem na kolejny bal, 
pełen szalonych zabaw, który odbędzie się już za rok. 

Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych strojów.

Wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy   |   Marta Pajor
30 stycznia 2022 r. po raz 30. zagrała największa, najgłośniejsza i najpiękniejsza Orkiestra Świata, Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy. Podczas jubileuszowego finału zbierano pieniądze na rzecz zapewnienia najwyższych standardów 
diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci oraz zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego m.in. do: badania dna 
oka, pomiaru ciśnienia śródgałkowego, bezinwazyjnej diagnostyki schorzeń czy leczenia siatkówczaka – najczęstszego 
nowotworu złośliwego gałki ocznej u dzieci. Z tej okazji 28 stycznia 2022 roku z dzieci 5-letnie z oddziału VI zatańczyły oraz 
zaśpiewały, zachęcając do wspierania WOŚP. 

Specjalny występ przygotowany na 30. finał WOŚP można było obejrzeć online na facebook’u i kanale YouTube Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie przez całe popołudnie 30 stycznia 2022. Cieszymy się, że mogliśmy w ten sposób 
przyłączyć się do tej wspaniałej akcji. Pamiętajmy – gramy do końca świata i jeden dzień dłużej!

Szkoła Podstawowa w Uniejowie
Powiatowy Konkurs Wiedzy „Żołnierze Wyklęci”    |   Joanna Pawlak
W dniu 13 grudnia 2021 r. odbył się Powiatowy Konkurs Wiedzy „Żołnierze Wyklęci”. Zadanie to było finansowane  

w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2021 rok. Rozgrywki międzyszkolne na poziomie powiatu 
były przeprowadzone w Liceum Ogólnokształcącym w Poddębicach, natomiast uroczyste podsumowanie konkursu miało 
miejsce w sali reprezentacyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach. 

Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy ósmej „b” Alan Jaśkiewicz. Alan otrzymał wyróżnienie z wynikiem 29 
punktów na 30 możliwych do zdobycia. Opiekunem ucznia była nauczycielka historii Joanna Pawlak. W spotkaniu brali 
udział parlamentarzyści z panem posłem Piotrem Polakiem na czele oraz władze samorządowe naszej gminy, powiatu  
i województwa. Miłym akcentem był poczęstunek tortem, który nawiązywał swoim wystrojem do tematyki konkursu.

„Zapal Światło Wolności” – 40. rocznica wybuchu stanu wojennego   |   Opiekunki SU
Szkoła Podstawowa w Uniejowie włączyła się 13 grudnia 2021 r. do akcji „Zapal Światło Wolności” organizowanej  

z okazji 40. rocznicy wybuchu stanu wojennego. Akcja nawiązuje do gestu, jakim na początku lat 80. Polacy, a także inni 
mieszkańcy wolnego świata wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL. 

Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego o godz. 19:30 w oknach szkoły zapaliły świece na znak pamięci o ofiarach 
stanu wojennego i osobach prześladowanych przez reżim komunistyczny. Chcemy, aby światła wolności nigdy nie zgasły. 
Pamiętamy!       

„Zdrowo jem, więcej wiem”   |   Joanna Wójcik
Zadanie 2.„W białej krainie – ostrożnie z cukrem i solą”.
Większość dzieci preferuje smak słodki, dlatego spośród wszystkich produktów spożywczych dzieci najczęściej wybierają: 
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ciastka, ciasta, cukierki, słodkie napoje, lody. Tego rodzaju słodycze niestety bardzo często zastępują właściwe posiłki. 
Problemem jest to, że dzieci zwykle niechętnie zmieniają swoje przyzwyczajenia – odnosi się to w szczególności do 
słodyczy. W jaki sposób zmienić ten stan rzeczy? Znaleźliśmy odpowiedź na to pytanie. Realizując zadanie 2 w ramach 
projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”, przygotowaliśmy sałatkę, która składała się wyłącznie z owoców. Dzieci zajadały się 
najlepszymi słodyczami, jakimi są owoce. Nikt nie poprzestał na jednej porcji, były dokładki. Taki „zdrowy cukier” można 
śmiało zjadać w podwójnej porcji.

Świąteczny biwak 2. Drużyny Harcerskiej „Błękitna 12”   |   drużynowa Renata Białek
Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, pełen ciepła, bliskości i radości. To także wspaniała okazja do wspólnego 

świętowania i spędzenia czasu w harcerskim gronie, czego członkowie harcerskiej drużyny „Błękitna 12” mogli doświadczyć 
podczas świątecznego biwaku, który miał miejsce w Szkole Podstawowej w Uniejowie.

 W piątkowe popołudnie, 17grudnia 2021 r. harcerze wzięli udział w warsztatach plastycznych, podczas których wykonali 
świąteczne upominki. Następnie rozpoczęli przygotowania do wigilijnej kolacji, na którą zostali zaproszeni: Komendant 
Hufca Uniejów – Adam Pakuła, Dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Uniejowie oraz bliscy naszej drużynie Instruktorzy. 
Przyboczna Ola Kozłowska z druhnami zadbała o świąteczną dekorację wigilijnego stołu, natomiast druhowie wykazali 
się siłą i współpracą podczas ustawiania stołów i przygotowania sal do nocowania. Na stole, oprócz ciast, pierników  
i owoców, gościły przygotowane przez harcerzy tradycyjne potrawy, m.in. pyszny barszczyk czerwony, kompot z suszu, 
pierogi z serem czy śledzie. Nie zabrakło życzeń, ciepłych słów płynących od instruktorów i symbolicznego dzielenia 
się opłatkiem. Całości dopełniła część artystyczna przygotowana przez harcerzy, którzy śpiewali kolędy, pastorałki, 
grali na instrumentach oraz tańczyli w rytm świątecznych piosenek. Po kolacji nie było czasu na odpoczynek, a wręcz 
przeciwnie, harcerze spędzili aktywnie czas na Lodowisku „Sirka” w Uniejowie przy kompleksie „Termy Uniejów”. 
    Biwak był wspaniałą okazją do wspólnego świętowania, czasem przepełnionym życzliwą atmosferą, zapachem świerku 
i migocącym blaskiem świec. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się w tym samym gronie. 

Harcerze 2. DH „Błękitna 12” złożyli wszystkim Instruktorom i drużynom Hufca Uniejów, Dyrekcji Szkoły Podstawowej 
w Uniejowie, Nauczycielom, Rodzicom i wszystkim Mieszkańcom Uniejowa życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
oraz spełnienia najskrytszych marzeń w 2022 Roku.

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj! 

Świąteczne paczki trafiły do rodzin    |   Samorząd Uczniowski
Od 16 do 23 grudnia 2021 r. pozostające w trudnej sytuacji rodziny uczniów naszej szkoły mogły odbierać paczki 

żywnościowe, przygotowane z produktów podarowanych podczas listopadowej akcji „Pogotowie Świętego Mikołaja”. Dzięki 
hojności klientów sklepów spożywczych, które przyłączyły się do tej akcji, udało nam się zebrać różnorodne artykuły, 
m.in.: cukier, olej, konserwy mięsne, rybne, makaron, przetwory owocowo-warzywne, słodycze, kawę, herbatę, płatki 
śniadaniowe, ryż, soki owocowe. Wszystko o łącznej wadze około 300 kg.

Dla 44 rodzin święta były zatem bogatsze o ofiarowane towary. Samorząd Uczniowski pamiętał także o starszych, 
samotnych, potrzebujących mieszkańcach naszej gminy. W związku z tym, w ramach wieloletniej współpracy z Miejsko-
Gminnym Ośrodkiem Opieki Społecznej w Uniejowie, przekazaliśmy 27 paczek, które trafiły do takich osób.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za wsparcie akcji, a wolontariuszom za zaangażowanie i poświęcony czas.

Magiczny przedświąteczny czas    |   Joanna Wicherkiewicz
 Jest taki piękny czas, gdy wszyscy stają się dla siebie milsi niż zwykle – należy go zatrzymać, by nigdzie nam nie umknął. 

    Uczniowie z klasy III b dali ponieść się magicznej aurze świąt i 17grudnia, tuż przed odejściem na zdalne nauczanie, 
wyczarowali sobie klasową Wigilię. Tradycyjnie z tej okazji udekorowali salę świątecznymi ozdobami, aby w tej wyjątkowej 
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Aktywna Tablica” – zajęcia edukacyjne na podłodze interaktywnej I miejsce Antoniego Jeżki z kl. V c w konkursie plastycznym „Zawód Święty Mikołaj”
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scenerii pobyć ze sobą, podzielić się opłatkiem, skosztować wigilijnych smakołyków i wspólnie odśpiewać kolędy.
Wzruszeń było co niemiara, gdy dzieląc się opłatkiem, składali sobie świąteczne życzenia, a potem życzenia Światu, 

żeby: nie było wojen, koronawirus zniknął, nikt nie był głodny, ludzie nie zapadali na śmiertelne choroby (…) Magii dopełnił 
niezwykły koncert kolęd, wykonany na trąbce przez jedną z uczennic. 

Rozstali się z uśmiechami na twarzach i łezką w oku, ponieważ przez pewien czas spoglądali na siebie tylko z ekranu 
komputera.            

Z wizytą w schronisku dla zwierząt w Łęczycy   |   Samorząd Uczniowski
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego została zorganizowana zbiórka karmy dla zwierząt przebywających w schronisku. 

Celem akcji było kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt, wdrażanie dzieci do aktywnego udziału w zbiórce żywności 
oraz poprawa standardu pobytu zwierząt w schronisku. Dzięki tego typu inicjatywom uczymy się przyjaznego stosunku 
do innych stworzeń i tego, jak wiele zależy od naszej dobrej woli. Radością napawa fakt, że tak wielu uczniów z klas I-VIII 
wzięło udział w akcji oraz to, że los bezdomnych, porzuconych zwierząt nie jest im obojętny. Zebraliśmy suchą i mokrą 
karmę, smycze, koce, zabawki oraz przysmaki. Wszystkie dary zostały przekazane na ręce pracowników schroniska, którzy 
serdecznie podziękowali za tak duże wsparcie. 

Cieszymy się, że choć trochę pomogliśmy czworonogom. A może ktoś z Was zdecyduje się na adopcję? Na dom, miłość 
i pieszczoty czeka wiele pięknych psiaków! 

Wszystkim, którzy wsparli akcję zbiórki darów dla zwierząt, z całego serca dziękujemy.

Pudełko pełne radości, czyli sposób na lekturę   |   Joanna Wicherkiewicz
 Uczniowie z klasy III b w niecodzienny sposób zakończyli przygodę z lekturą „Dzieci z Bullerbyn” Astrid Lindgren. Jak 

fantastyczna to książka, nie trzeba zapewne nikogo przekonywać. Podsumowanie czasu spędzonego z tak ciekawą książką 
to duże wyzwanie. Co zrobić, żeby uczniowie z radością sięgali po książki, nie martwiąc się, że będą musieli zdać relację  
z ich treści?

Z pomocą przyszło tajemnicze ,,Pudełko z lekturą”. Co to takiego? „Pudełko z lekturą” – to projekt, w którym 
uczniowie w określonym czasie tworzą pudełko (mogą wykorzystać gotowe), ozdabiają je i umieszczają w nim 
przedmioty wykonane z różnych materiałów, które kojarzą się z lekturą. Przygotowują się również do prezentacji 
zgromadzonych przedmiotów na forum klasy. Gdy nadszedł czas prezentacji skarbów, radości było co niemiara. I choć 
niektóre elementy się powtarzały, to oryginalne, zabawne rozwiązania dominowały i wywoływały salwy śmiechu. 
 Okazało się, że lekturowe pudełko doskonale sprawdza się również na przerwie, gdzie można opowiedzieć o jego 
zawartości szerszemu gronu odbiorców.

„Aktywna Tablica”   |   Pedagog szkolny Anna Komodzińska
Gmina Uniejów, jako organ prowadzący Szkołę Podstawową w Uniejowie, pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa, 

w ramach realizacji rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli,  
w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” w wysokości 35 000 tys. zł. 
Gmina Uniejów zapewniła wkład własny w wysokości 8 750 tys. zł. 

Fundusze zostały przeznaczone na wyposażenie sali terapeutyczno-sensorycznej uwzględniającej potrzeby uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, posiadających różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające 
prawidłowy proces kształcenia (takie jak np. ADHD, autyzm, porażenia i uszkodzenia neurologiczne, specyficzne trudności 
w uczeniu się – dysleksja rozwojowa, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).

W ramach programu „Aktywna Tablica” zakupiono szereg pomocy dydaktyczno- terapeutycznych, które pozwolą 
zróżnicować oddziaływania terapeutyczne, zapewniając jednocześnie wysoką jakość kształcenia, adekwatną do 
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Młodzież uczestnicząca w akcji „Pogotowie Świętego Mikołaja” Aktywny czas uczniów na lodowisku „Sirka” w Uniejowie
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indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych naszych uczniów. Zakupiono urządzenie projekcyjne spełniające 
jednocześnie funkcję podłogi interaktywnej i stołu interaktywnego do edukacji i rehabilitacji „Magiczny dywan” oraz 
szereg programów multimedialnych, pomocy dydaktycznych (np. pakiet sensoryczny, pakiet logopedyczny). Będą one 
stanowiły duże wsparcie w zakresie udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz staną się elementem 
wspomagającym na wszystkich etapach nauki, szczególnie dla uczniów z szeroko pojętymi trudnościami w nauce szkolnej.

Niewątpliwie zakupione przez Szkołę Podstawową w Uniejowie nowoczesne pomoce dydaktyczne z wykorzystaniem 
TIK pozwolą na rozwijanie kompetencji uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z ich potrzebami oraz 
przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym w nowocześnie wyposażonej placówce oświatowej.

Konkurs „Zapobiegamy pożarom” rozstrzygnięty   |   Elżbieta Bartnik
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Zapobiegamy pożarom”. Organizatorem 

konkursu był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej w Unie-
jowie.

Konkurs miał na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży ochroną przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, 
tradycją i życiem strażackich środowisk oraz propagowaniem pozytywnych postaw społecznych, a także rozwój 
indywidualnych uzdolnień plastycznych. 

Uczestnicy konkursu mogli stosować najróżniejsze techniki, przedstawiając własne wyobrażenia udziału straży pożarnych 
w działalności m.in.: kulturalnej, historycznej, wychowawczej, prewencyjnej, np. działania związane z przeciwdziałaniem 
czy zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych oraz ekologicznych, jak również: ratownictwo specjalistyczne, 
akcje ratowniczo-gaśnicze, ćwiczenia, szkolenia, zawody, koncerty itp. 

Piękne nagrody ufundowała firma K-Flex Polska Sp. z o.o. z Wielenina, za co dziękujemy.
W etapie gminnym nagrody i wyróżnienia otrzymali: w kategorii kl. I-IV: I miejsce – Julia Pajor – kl. IV a, II miejsce – 

Blanka Pentela – kl. IV c – op. E. Bartnik, III miejsce – Magdalena Dzieran – kl. III c, wyróżnienie – Amelia Hamiga – kl. 
I c – op. L. Zaradzka; w kategorii kl. V-VIII: I miejsce – Igor Koralewski – kl. VII c, III miejsce – Ana Marciniak – kl. VIII b, 
wyróżnienie – Wiktor Jarek – kl. VIII c, Barbara Troczyńska– kl. V c.– op. E. Bartnik.

Uczniowie, którzy zajęli pierwsze miejsca w tym konkursie zakwalifikowali się do etapu powiatowego. Gratulujemy! 

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty   |   Elżbieta Bartnik, Lidia Zaradzka
Gminny konkurs plastyczny „Zawód Święty Mikołaj” przeprowadzony został w każdej placówce znajdującej się na 

terenie gminy Uniejów. Na konkurs wpłynęło 19 prac.
W dniu 27 stycznia 2022 r. komisja dokonała oceny prac konkursowych zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami. 
Nagrodzeni uczniowie: I miejsce – Antoni Jeżka – kl. V c (SP Uniejów), II miejsce – Nina Górka – kl. VI a – op. E. Bartnik (SP 

Wilamów), III miejsce – Zuzanna Andrysiewicz – kl. VI a, wyróżnienie – Julia Szafarz – kl. V a – op. L. Zaradzka (SP Wielenin), 
Elżbieta Maruszak – kl. V a – op. E. Bartnik (SP Wilamów), Aleksandra Bartczak – kl.VI a – op. L. Zaradzka (SP Uniejów), 
Barbara Troczyńska – kl. V c – op. E. Bartnik, Inga Olczyk – kl. V b – op. L. Zaradzka (SP Uniejów).

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom! Dla finalistów konkursu za zajęcie I, II i III miejsca zostanie przygotowana 
wycieczka. W przypadku niemożności jej zorganizowania, organizator ufunduje nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone 
na koniec roku szkolnego.

Jednocześnie komisja pragnie nadmienić, że z uwagi na wysoki poziom prac konkursowych wybór był bardzo trudny.
Jury docenia wkład pracy i niekwestionowany talent wszystkich uczestników konkursu, życząc im samych sukcesów  

w artystycznych poczynaniach.
                                           

30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  |  Ewelina Kołata, Katarzyna Pruchlat, Joanna Wójcik, Agnieszka Pajor
30 stycznia 2022 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w jubileuszowym 30. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Tegoroczna zbiórka pieniędzy przebiegała pod hasłem przewodnim „Przejrzyj na oczy”, a zebrane fundusze 
zostaną przeznaczone na zakup sprzętu dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. 
Pomimo trudnych warunków pogodowych, 20-tu wolontariuszy naszej szkoły wraz z opiekunkami kwestowało na terenie 
Uniejowa w godzinach 7.40-18.00.

Z uśmiechem na ustach zachęcali społeczność do wsparcia głównego celu tegorocznej Orkiestry, wręczając darczyńcom 
w podziękowaniu serduszka. Ofiarodawcy okazali wielkie serce napełniając puszki wolontariuszom. Dzięki temu udało im 
się zebrać 6 386,73 zł, a w sztabie w Uniejowie 25 465,34 zł. 

Dziękujemy wszystkim kwestującym i darczyńcom za udział w akcji. Mamy nadzieję, że wspólnie z uczniami naszej 
szkoły „będziemy grali do końca świata i jeden dzień dłużej”.
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„To właśnie tego wieczoru, 
gdy wiatr zimnym śniegiem dmucha
– w serca złamane i smutne, 
cicha wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru, 
od bardzo wielu już wieków,
pod dachem tkliwej kolędy, 
Bóg się rodzi w człowieku”.

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu najpiękniejsze, najcieplejsze, rodzinne, pełne radości chwile. Każdy z nas pewnie 
chciałby, aby trwały jeszcze dłużej. Już z początkiem grudnia w naszym przedszkolu widoczne były świąteczne przygotowania 
do tego wyjątkowego spotkania wigilijnego. Uroczystość ta łączy i napełnia nasze serca niezwykłą radością i życzliwością. 
Oprócz świątecznych porządków, dekoracji sal i wykonywania świątecznych ozdób, nasze dzieci uczyły się wierszy, piosenek 
i kolęd bożonarodzeniowych. Punktem kulminacyjnym przedświątecznej przedszkolnej atmosfery było spotkanie wigilijne w 
dniu 22 grudnia 2021 r. w oddziale przedszkolnym w Wieleninie. W gwarze przedświątecznych przygotowań, zatrzymaliśmy 
się na chwilę, aby nie przeoczyć istoty Świąt Bożego Narodzenia.

W świąteczny nastrój wprowadziła nas bajka „ Cicha noc – Opowieść o Bożym Narodzeniu”, którą wszyscy obejrzeli bardzo 
uważnie i z wielkim zaciekawieniem. Wszystkie przedszkolaki w tym dniu były odświętnie ubrane i z niecierpliwością oczekiwały 
na wspólny, wigilijny poczęstunek. Wspaniałym momentem było dzielenie się opłatkiem i składanie sobie świątecznych życzeń. 

Po wigilijnym poczęstunku, dzieci śpiewając kolędy i pastorałki wezwały Mikołaja. Wyjątkowy gość zasiadł na tronie  
i podziwiał występy dzieci, które pięknie zaprezentowały świąteczne utwory. Po części artystycznej Mikołaj w towarzystwie 
„Elfów”, tj. członków Rady Rodziców, obdarował dzieci słodkimi prezentami ufundowanymi przez firmę K-Flex. Gości pożegnano 
śpiewem i podziękowano za przybycie. 

Uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze, wywołując radość i uśmiech na twarzach dzieci. Świąteczny nastrój 
podkreślały bożonarodzeniowa dekoracja i płynące z głośników kolędy. 

Spotkanie wigilijne w przedszkolu to podniosła chwila, dzieci nie tylko utrwaliły sobie znajomość tradycji i zwyczajów 
świątecznych, lecz co najważniejsze, wzmocniły bliskie i serdeczne relacje. 

Wszystkie przedszkolaki wraz z wychowawczyniami pragną serdecznie podziękować Spółdzielni Uczniowskiej za słodki 
poczęstunek, Pani Elżbiecie Kozłowskiej za owoce oraz Pani Magdalenie Sierankowskiej za opłatek.

            
Magdalena Andrysiewicz

„W karnawale to są bale”   |   Daniela Kwiatosińska, Magdalena Andrysiewicz, Alicja Gapsa
18 stycznia br. dzieci z klas 1-3 z wielką ochotą przyszły do szkoły, ponieważ specjalnie dla nich wychowawczynie 

zorganizowały karnawałowy bal. Wśród przebierańców można było spotkać: Kopciuszka, Czarnego Kota, Batmana, Pana 
w Kapeluszu, kilka Księżniczek, Wiedźmę, Diabła, Kościotrupa, a nawet Żółty Ser. Wszystkie kostiumy były bardzo ładne  
i pomysłowe. Wyjątkowa była również zabawa. Były tańce, zabawy przy muzyce oraz konkursy z nagrodami. Furorę zrobiła 
zabawa z kapeluszem, taniec z widłami oraz znana wszystkim od dawna zabawa z krzesłami. Dzieci były radosne i świetnie 
integrowały się w zabawie. Ach, cóż to był za bal!

Kiermasz bożonarodzeniowy    |   Daniela Kwiatosińska, Magdalena Andrysiewicz, Alicja Gapsa
Kolejny raz, przed świętami Bożego Narodzenia Szkoła Podstawowa w Wieleninie postanowiła zorganizować kiermasz ozdób 

świątecznych. Przeprowadzenia kiermaszu podjęły się p. Daniela Kwiatosińska, Magdalena Andrysiewicz i Alicja Gapsa. Na tę 

Szkoła Podstawowa w Wieleninie
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Bal karnawałowy klas I-III Kiermasz bożonarodzeniowy
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wyjątkową okazję dzieci, nauczyciele, rodzice, babcie oraz przyjaciele szkoły i organizacje szkolne własnoręcznie przygotowali 
bożonarodzeniowe dekoracje, m.in.: choinki z szyszek, makaronu, wspaniałe stroiki z zielonymi gałązkami sosny, świerku  
i szyszek; bombki, aniołki, Mikołaje, świeczniki, aniołki, bałwanki oraz wiele innych ozdób świątecznych. Sam kiermasz wzbudził 
duże zainteresowanie wśród wszystkich mieszkańców okolicy. Każdy mógł poczuć zbliżającą się magię świąt, a jednocześnie 
nabyć pomysłowe i kolorowe ozdoby dla swojego domu. Wszystko odbyło się pomyślnie, gdyż każdy był zachwycony 
kreatywnością twórców i już w pierwszych dniach sprzedaliśmy dużą część prac. 

Dzięki owocnej pracy twórców, a przede wszystkim hojności nabywców zebraliśmy okazałą kwotę przeznaczoną na potrzeby 
szkoły. 

Z tego miejsca chcemy serdecznie podziękować każdemu, kto przyczynił się do akcji, szczególnie, że kiermasz miał miejsce, 
kiedy klasy I-VIII uczyły się zdalnie. Jeszcze raz dziękujemy i zapraszamy na przyszłoroczną edycję!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   |   Maciej Klata
Mimo warunków atmosferycznych, które w niedzielę 30 stycznia br. były wyjątkowo niesprzyjające, uczniowie naszej 

szkoły tradycyjnie wzięli udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tegoroczny 30. finał odbył się pod hasłem 
„Przejrzyj na oczy. Gramy dla okulistyki dziecięcej”. Wolontariuszami, którzy od samego rana kwestowali na terenie Wielenina 
i Rożniatowa, byli ósmoklasiści: Ilary Controllo, Zuzanna Kozłowska, Weronika Szypowska, Jacek Malinowski i Adam Tomczyk. 
Nie mogło zabraknąć również opiekunów, którymi byli nauczyciele z naszej szkoły: Maciej Klata, Alicja Gapsa, Barbara Nowak 
i Marzena Antczak.

Dziękujemy serdecznie wszystkim zaangażowanym w akcję, w szczególności dzielnie stawiającym czoła (nie)pogodzie 
wolontariuszom oraz oczywiście darczyńcom, czyli wszystkim osobom, które dorzuciły się do naszych orkiestrowych puszek. 
Wspólnie dołożyliśmy cegiełkę do realizacji szczytnego celu, jakim jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego ratującego 
zdrowie i życie.
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Spotkanie wigilijne Młodzież kwestująca podczas WOŚP

Harcerskie spotkanie wigilijne   |   Wioleta Pietrzykowska, Sylwia Wrąbel
13 grudnia br. zuchy z Gromady Zuchowej Wilamowskie Skrzaty oraz harcerze z Drużyny Harcerskiej Wilamowskie 

Orły spotkali się podczas wspólnej Wigilii.
Uroczyste spotkanie, zorganizowane przez drużynowe pwd Sylwię Wrąbel oraz pwd Wioletę Pietrzykowską, rozpoczęło 

się od podzielenia opłatkiem oraz wzajemnych życzeń. Później, po modlitwie, przystąpiliśmy do konsumpcji przysmaków, 
których nie brakowało na wigilijnym stole. Po pysznym poczęstunku przyszedł czas na wspólne kolędowanie oraz 
rozmowy podsumowujące kończący się rok. Spotkanie było również okazją do snucia planów harcerskich na najbliższe 
miesiące, a także do okazania wdzięczności, obecnej na Wigilii, Pani Dyrektor Edycie Miśkiewicz za wspieranie naszych 
działań. Pod koniec wspólnego kolędowania zuchy i harcerze dostrzegli pod choinką wielką paczkę, która mieściła 
upominki dla wszystkich uczestników.

Tym miłym akcentem zakończyliśmy nasze spotkanie. Było magicznie, pysznie i świątecznie! Dziękujemy wszystkim za 
tak wspaniale spędzony czas.

Szkoła Podstawowa w Wilamowie

>
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 Pracowity tydzień u przedszkolaków   |   Andżelika Górecka
W naszych dwóch oddziałach przedszkolnych dużo się działo. Małe skrzaty z naszej szkoły zaczęły produkcję 

pierniczków. Sala przedszkolna zamieniła się w prawdziwą fabrykę. Pierniczki wyszły piękne – przedszkolaki chyba 
trenowały wcześniej w domu, ponieważ były idealne. Musiały też smakować, ponieważ w niewyjaśnionych okolicznościach 
kilka zginęło…

Kolejnego dnia zabraliśmy się za dekorowanie. Kolorowe posypki, lukier, pisaki sprawiły, że nasze pierniki stały się 
jeszcze piękniejsze. Panie Andżelika i Ilona pomogły zapakować ciasteczka w torebki. Niektórzy stworzyli pierniki dla 
całej rodzinki.

W następnych dniach przeprowadzone zostały warsztaty bożonarodzeniowe. Dzięki Stowarzyszeniu ,,RTG Duszy” 
dzieci otrzymały wiele rzeczy do tworzenia dekoracji świątecznych. Kreatywnym pomysłom nie było końca. Dzieci, 
kończąc jedną ozdobę, miały już pomysł na następną. Swoje prace zabrały do domu – niektóre nawet powiesiły na 
choinkach. Bardzo dziękujemy za inicjatywę.

Warsztaty dostarczyły dzieciom wiele radości, a klimat stał się bardzo świąteczny.
    
Paczka dla Seniora   |   Sylwia Wrąbel
W okresie przedświątecznym w naszej placówce odbyła się akcja charytatywna „Paczka dla Seniora”. Organizacją 

przedsięwzięcia zajęli się zuchy i harcerze działający przy szkole. 
Akcja polegała na zbiórce słodyczy, kawy i herbaty dla podopiecznych Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy w Czepowie. 16 grudnia br. zuchy i harcerze spakowali wszystkie dary i przekazali podopiecznym, aby 
umilić im pobyt w ośrodku.

 Dziękujemy wszystkim uczniom za włączenie się w akcję!
       
Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś…   |   Sylwia Wrąbel
Czas oczekiwania na Boże Narodzenie należy do najpiękniejszych w roku. Aby podkreślić wyjątkowy charakter tych 

świąt, uczniowie klas I-III pod kierunkiem pań: Sylwii Wrąbel, Katarzyny Pajor i Wiolety Pietrzykowskiej tradycyjnie 
wystawili jasełka bożonarodzeniowe.

Dzieci w specjalnie przygotowanych kostiumach oraz w scenografii nawiązującej do Betlejem przedstawiły sceny 
narodzin Jezusa Chrystusa. Jasełka w wykonaniu uczniów wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. Przedstawienie 
było wyjątkowe! Mali aktorzy we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale. Dzieci przebrane w kostiumy postaci 
z jasełek recytowały teksty i interpretowały w sposób aktorski swoje role. Sala wypełniona była aniołkami, które 
śpiewały kolędy, pastorałki i wspaniale wykonały układy taneczne. Uczniowie perfekcyjnie wcielili się w postacie: Marii, 
Józefa oraz Trzech Królów, pasterzy, aniołów i dzieci przychodzących do małego Jezusa z darami. Na koniec wszyscy 
artyści oraz cała publiczność wspólnie zaśpiewali piosenkę „A kiedy Wigilii przyjdzie czas…”.

Piękny śpiew kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych uświadomił wszystkim i  przypomniał o tym, że święta Bożego 
Narodzenia są już bardzo blisko.

       
Wigilie klasowe   |   Wioleta Pietrzykowska
17 grudnia br. po jasełkach odbyły się klasowe Wigilie, podczas których kultywowane były tradycje bożonarodzeniowe. 

Każda klasa wraz ze swoim wychowawcą zadbała o świąteczny klimat w salach. Uczniowie ubrali choinki, przygotowali 
świąteczne dekoracje oraz nakryli do stołów. Potem przyszedł czas na składanie życzeń, śpiewanie kolęd i spożywanie 
wigilijnych potraw. Dla każdej z klas spotkanie wigilijne jest okazją do długich rozmów i nawiązania jeszcze bliższych 
relacji. Dźwięki kolęd i wspólne chwile przy świątecznym stole były dobrym ładunkiem emocjonalnym na czas nauki 
on-line.

Ozdoba choinkowa biało-czerwona   |   Izabela Wojtczak
17 grudnia br. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastyczno-technicznego pt. „Ozdoba choinkowa biało-czerwona” 

zorganizowanego przez opiekunkę SKO – Izabelę Wojtczak dla uczniów naszej szkoły z klas OP-III.
Celem konkursu było: kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez prace plastyczno-techniczne, popularyzowanie wśród 

uczniów idei oszczędzania, promocja działalności SKO wśród społeczności szkolnej, promowanie twórczości dzieci, 
pobudzenie inwencji twórczej i fantazji oraz propagowanie zwyczaju własnoręcznego wykonania ozdób świątecznych.

Zadaniem konkursowym było wykonanie bombki lub ozdoby świątecznej biało-czerwonej.
Powstało mnóstwo ciekawych prac, wśród których znalazły się: bombki, Mikołaje, dzwonki. Wszyscy włożyli wiele 

trudu w wykonanie swoich prac.
Komisja konkursowa stanęła przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ wszystkie prace, które wpłynęły w odpowiedzi 

na konkurs były bardzo ładne, a pomysły zaskakujące. 
Laureatami konkursu zostali: I miejsce –Aleksandra Mruk z klasy I, II miejsce - Joanna Wrąbel z klasy I, III miejsce – 

Wiktoria Mosiagin z klasy II, Amelia Wrąbel z klasy III. Wyróżnienia otrzymali: Kacper Świtaj z kl. III, Jan Tomaszewski  
z kl. III, Sandra Kos, Wiktor Grzelak, Iga Grzelak, Ernest Madajski, Marysia Mosiagin, Klaudia Pajor z OP.

>
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Jasełka w wykonaniu uczniów klas I-III Klasa VI z Mikołajem 

Laureatom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe, a wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki  
i dyplomy za udział w konkursie. 

Opiekun SKO gratuluje nagrodzonym uczniom i życzy wytrwałości w oszczędzaniu. 
 
Kolejne zadania z kącika zdrowia i przyrody   |   Beata Kos
Kolejne zadania wykonane zostały przed świętami, w ramach realizowanego Ogólnopolskiego Projektu „Zakamarek” – 

ekotriki na kąciki”. 4 zadanie „Las blisko nas” – w słoiku. Dzieci z kl. I lubią dbać o zdrowie. Z tego powodu ze zdrowych, 
polskich produktów „Dobre, bo polskie” przygotowały sobie drugie śniadanie, w ten sposób realizując 5 i 6 zadanie  
„Z kącika zdrowia”: 5 zadanie „Bomba witaminowa – sałatka owocowa i 6 zadanie „Kolorowe, zdrowe i wesołe kanapki”. 

Aby pomóc ptakom przetrwać zimę, w ramach projektu, uczniowie klasy I i II zrealizowali następne 7 zadanie. Zrobili 
ekologiczne karmniki z rolek po papierze toaletowym i pojemniki ze skórki po pomarańczach. Ich wykonanie sprawiło im 
mnóstwo frajdy oraz wiele radości. Przygotowane karmniki uczniowie rozwiesili na drzewach wokół szkoły. Codziennie 
spoglądają z radością przez okno i obserwują szczęśliwe ptaki zajadające przysmaki. Cieszymy się bardzo, że ptaki nie są 
głodne i czekamy na realizację następnych zadań.

       
Projekt „Emocja” – wyobraźnia   |   Sylwia Wrąbel
Klasa 3 zrealizowała moduł 2, czyli gościła w Krainie Wyobraźni. Bajka o „Czarownicy na miotle” zmotywowała dzieci 

do współdziałania i współpracy. Wyruszyliśmy w świat wyobraźni, a na koniec polecieliśmy balonem. Dzieciaki świetnie 
się bawiły podczas wykonywania kolejnych wyzwań. W naszej klasie pojawiło się „Drzewko Wyobraźni”. Dekorowaliśmy 
baloniki, śpiewaliśmy piosenki, dużo frajdy sprawiło dzieciom kodowanie i oczywiście „ożywiające” kolorowanki. Tym 
razem był to obraz, który przy pomocy psiego malarza można w dowolny sposób zmieniać, pokazując w ten sam sposób, 
jak nieograniczona może być nasza wyobraźnia. To były bardzo ciekawe zajęcia!

       
Kochana Babciu! Kochany Dziadku!   |   Sylwia Wrąbel
Tradycyjnie, jak co roku, w Szkole Podstawowej w Wilamowie przygotowano się do niepowtarzalnego święta jakim 

jest Dzień Babci i Dzień Dziadka. Ze względu na sytuację epidemiologiczną po raz kolejny obchody tego wyjątkowego 
dnia przybrały nieco inną formę. Dziadkowie nie mogli przybyć do szkoły, by obejrzeć występ swoich wnucząt, dlatego 
dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I-III nagrały dla nich specjale życzenia. 

Mamy nadzieję, że wszystkim Babciom i Dziadkom nasze występy umilą ten trudny czas. Życzymy Wam – Kochane 
Babcie! Kochani Dziadkowie! – dużo zdrowia, siły oraz uśmiechu na co dzień!      

Bezpieczni w Sieci!   |   Agata Górka
W środę, 26 stycznia br. uczniowie klas IV-VI wzięli udział w pogadance przygotowanej przez sierżant Beatę Orłowską 

z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach. Celem pogadanki było wyczulenie dzieci na zagrożenia wynikające z ich 
obecności w Internecie.

Podczas spotkania poruszony został temat tzw. hejtu, czyli negatywnych i obraźliwych komentarzy oraz postów. 
Uczniowie dzielili się swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że tego typu zachowaniom 
mówimy stanowcze ,,nie!”. Pani sierżant porozmawiała także z uczniami na temat upubliczniania cudzych zdjęć i filmów 
w sieci. Uświadomiła uczniom, że mimo młodego wieku, ich również dotyczą konsekwencje prawne wynikające  

>
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z naruszenia czyjegoś wizerunku czy dóbr osobistych. Prosiła, żeby starali się być rozważni, bo choć często mogą nie 
mieć złych intencji, nigdy nie wiedzą, co zrobią inni użytkownicy z odebranymi treściami. 

W dalszej części dyskusji omówiony został problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz wykroczeń osób 
małoletnich, w tym temat kradzieży. Dzieci chętnie odpowiadały na zadawane pytania, widać było, że mają świadomość 
tego, co należy, a czego nie należy robić. Wizyta pani sierżant, za którą serdecznie dziękujemy, z pewnością utwierdzi 
ich we właściwych wyborach.

30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wilamowie   |   Agata Górka
,,Przejrzyj na oczy” to hasło przewodnie tegorocznej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która tym razem zbierała 

fundusze na specjalistyczną diagnostykę i leczenie wzroku u dzieci.
Uczniowie naszej szkoły, jak co roku, wzięli udział w zbiórce. Cały tydzień upłynął w szkole pod znakiem czerwonego 

serduszka. Samorząd Uczniowski zorganizował sprzedaż hot-dogów, a dochód ze sprzedaży wyniósł 740 zł. Zuchy  
i harcerze przygotowali Dni Słodkości, w trakcie których uzbierali 880 zł.

W niedzielę, nie poddając się niesprzyjającym warunkom pogodowym, członkowie Samorządu Uczniowskiego 
kwestowali na terenie Wilamowa. Uczniowie spotkali się z miłym przyjęciem, za co bardzo dziękujemy. Dzięki hojności 
lokalnej społeczności podczas kwesty udało im się zebrać 789,7 zł. Kolejnym ważnym i smakowitym punktem dnia była 
sprzedaż przekazanych przez KGW Wilamów ciast, którą zorganizowały zuchy i harcerze. Dzięki talentom cukierniczym 
pań z Koła Gospodyń Wiejskich, uprzejmości państwa Troczyńskich oraz zaangażowaniu naszych wyjątkowych uczniów, 
akcja zakończyła się niewątpliwym sukcesem, a kwota pozyskana ze sprzedaży wyniosła 1.264,52 zł.

Łącznie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy uzbieraliśmy 3.674,22 zł. Brawo dla naszych uczniów, brawo dla 
mieszkańców!

Za wsparcie dziękujemy naszej pani dyrektor Edycie Miśkiewicz, opiekunom i druhnom, KGW Wilamów, państwu 
Troczyńskim, państwu Ludwickim, którzy przyjęli nas w swoje gościnne progi, wszystkim życzliwym osobom, które 
wsparły nasze akcje uśmiechem, pieniążkiem czy nawet własnymi parasolami, jak rodzina pana radnego. Do zobaczenia 
za rok!

       
Bal karnawałowy   |   Sylwia Wrąbel
11 lutego br. w naszej szkole odbyła się zabawa karnawałowa. Wzięły w niej udział dzieci z kl. 1-4. Oddzielny bal 

zorganizowano dla przedszkolaków z obu naszych oddziałów. Sale lekcyjne wyglądały inaczej niż zwykle, zamieniły się  
w sale balowe. Udekorowane kolorowymi serpentynami, balonami, bibułami zachęcała do zabawy.

Bale przebierańców sprawiają zawsze wiele radości zarówno tym małym, jak i większym dzieciom. To właśnie podczas 
takich imprez spełniają się dziecięce marzenia. Nasze pociechy lubią, chociaż na kilka godzin, wcielić się w ulubione 
postacie z bajek, książek lub filmów. Zatem pomysłów na stroje nie zabrakło! Dzieci zaprezentowały się we wspaniałych 
przebraniach. Na sali pojawiły się: księżniczki, wróżki, czarownice, piraci, wojownicy i wiele innych niezwykłych postaci. 
Zabawę karnawałową poprowadziły wychowawczynie klas. To dzięki ich zaangażowaniu dzieci bawiły się znakomicie. 
Przygotowano i przeprowadzono szereg zabaw ruchowo-muzycznych i wiele konkursów umilających dzieciom zabawę. 
Na zmęczonych tancerzy czekał pyszny poczęstunek. Dzieci z wielkim apetytem zajadały smakołyki przygotowane 
przez rodziców. Dodatkowo z okazji zbliżających się walentynek rodzice uczestników balu przygotowali dla nich kolejną 
niespodziankę: słodki upominek w postaci lizaka-serduszka. Każde dziecko otrzymało również balonik w kształcie serca.

Dzień ten dostarczył dzieciom wielu przeżyć i miłych wrażeń! Kolejny bal karnawałowy już za rok.
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Uczestnicy projektu „Emocja” – uczniowie klasy III Bal karnawałowy klas młodszych
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Maciej Bartosiak

O możliwościach i planach rozwoju 
uzdrowiska termalnego

Państwo Danuta i Jerzy Ćwiertnia reprezentują spółkę, 
która poza obiektem w Uniejowie prowadzi jeszcze dwa inne 
ośrodki, działające na terenie górskich miejscowości leczniczych: 
Uzdrowisko Muszyna nad Popradem oraz Uzdrowisko Wysowa 
nad Parkiem (w miejscowości Wysowa-Zdrój). Instytut Zdrowia 
Człowieka, o którym mowa, zajmuje się profesjonalnie 
problemami utrzymania i przywracania zdrowia oraz łagodzeniem 
objawów schorzeń. Instytut, w odróżnieniu od innych placówek 
prowadzących lecznictwo sanatoryjne, specjalizuje się w rea-
lizacji programów psychologicznych ukierunkowanych na kom-
pleksowe leczenie zaburzeń psychosomatycznych.

Piątkowe spotkanie 18 lutego br., jak podkreśla Pan Burmistrz, 
miało szczególny charakter. Początek współpracy z Państwem 
Danutą i Jerzym Ćwiertniami odegrał bowiem istotną rolę  
w uzdrowiskowej historii Uniejowa:

– „Instytut Zdrowia Człowieka był jednym z pierwszych 
inwestorów na terenie, nie będącego jeszcze wtedy uzdro-
wiskiem, Uniejowa – wspomina Burmistrz. – Jednocześnie, 
decyzja Pani Prezes i Pana Prezesa o utworzeniu w tym miejscu 
sanatorium wraz z zakładem przyrodoleczniczym pozwoliły 
nam kontynuować starania o przyznanie statusu miejscowości 
uzdrowiskowej, co jak już wiadomo, zakończyło się w 2012 roku 
sukcesem!”. 

Dziś, po 10 latach bardzo dobrze układającej się współpracy, 
o czym zgodnie przyznali uczestnicy piątkowego spotkania, 
ważniejsze jest to, jakie plany na najbliższą przyszłość zamierzają 
obrać. Jak wynika z rozmowy, właściciele Uzdrowiska Uniejów 
Park są zadowoleni z dotychczasowego funkcjonowania obiektu 
i szukają możliwości finansowych, które pozwolą dalej go 
rozwijać. Ważnym argumentem przemawiającym za rozbudową 

bazy sanatoryjnej jest rosnące zainteresowanie turnusami reha-
bilitacyjnymi na terenie Uniejowa, zarówno w ramach kontraktu  
z ZUS i NFZ, jak i pobytami komercyjnymi. Burmistrz wraz z Radą 
Miejską deklarują pełne poparcie planów rozwoju uzdrowiska:

– „Ze strony gminy mogę zadeklarować wszelką pomoc, 
oczywiście na miarę możliwości działań, które leżą w kompetencjach 
samorządu. W tej chwili w przygotowaniu jest aktualizacja operatu 
uzdrowiskowego. Ale niezależnie od obowiązków, które nakłada 
na nas ustawa, staramy się również dbać o dobre zaplecze do 
działania i rozwoju, tak dla obecnych, jak i nowych partnerów w 
biznesie, którzy mają pomysł i chcą go na terenie naszego młodego 
uzdrowiska realizować” – zapewnia włodarz. 

Historia Uniejowa jako uzdrowiska rozpoczyna się w 2008 
roku, uzyskaniem przez ówczesny samorząd świadectwa pot-
wierdzającego korzystne dla zdrowia właściwości wody geo-
termalnej i klimatu. Dzięki współpracy Burmistrza Józefa 
Kaczmarka oraz Rady Miejskiej z wieloma autorytetami ze świata 
nauki, zwłaszcza w dziedzinie balneologii, w 2011 roku został 
zatwierdzony operat uzdrowiskowy oraz wydana decyzja Ministra 
Zdrowia, potwierdzająca możliwość prowadzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego na obszarze gminy Uniejów. W tym samym roku 
powstało pierwsze i jedyne w województwie łódzkim sanatorium 
uzdrowiskowe – Instytut Zdrowia Człowieka – Uzdrowisko 
Uniejów Park. W 2012 r., ze względu na fakt, że podstawą leczenia 
uzdrowiskowego w Uniejowie jest wysoko zmineralizowana woda 
geotermalna, miastu Uniejów wraz z przyległymi sołectwami 
nadano status uzdrowiska termalnego. Pierwszego i jak dotąd, 
jedynego w kraju.

Od tego czasu Sanatorium Uzdrowiskowe z Zakładem 
Przyrodoleczniczym w Uniejowie, świadczące szeroką gamę 
zabiegów z zakresu rehabilitacji i profilaktyki prozdrowotnej, 
opartych na bazie mineralnej, leczniczej wody termalnej, 
odwiedziło już kilkanaście tysięcy Gości. Uzdrowisko Uniejów 
Park oferuje kompleksową rehabilitację schorzeń narządu ruchu 
oraz narządu głosu, w ramach turnusów z prewencji rentowej 
ZUS. W procesie fizjoterapii wykorzystywane są zabiegi z zakresu: 
hydroterapii z wykorzystaniem słonej wody termalnej, fizykoterapii, 
termoterapii, kinezyterapii oraz balneologii. W ośrodku znajdują 
się specjalistyczne gabinety: urologiczne, ortopedyczne, 
onkologiczne czy foniatryczne. Naturalnie, w Uzdrowisku Uniejów 
Park realizowana jest także rehabilitacja w ramach lecznictwa 
uzdrowiskowego stacjonarnego oraz fizjoterapia ambulatoryjna – 
finansowane przez NFZ. Co istotne, do wszystkich tych zabiegów  
i specjalistów, poza kontraktowymi kuracjuszami, zyskali dostęp na 
miejscu również mieszkańcy miasta i gminy Uniejów.

Burmistrz Miasta Uniejów, Józef Kaczmarek spotkał się z Państwem Danutą i Jerzym Ćwiertniami, 
właścicielami ośrodka rehabilitacyjnego Uzdrowisko Uniejów Park, by podsumować minioną dekadę 
współpracy, ale przede wszystkim – rozmawiać o możliwościach dalszego rozwoju uzdrowiska.
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Od lewej: Burmistrz Uniejowa – Pan Józef Kaczmarek, właściciele ośrodka 
rehabilitacyjnego Uzdrowiska Uniejów Park – Państwo Danuta i Jerzy Ćwiertnia 
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Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Uniejowski 30. Finał WOŚP

arch. UM Uniejów/www.uniejow.net.pl
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Projekty dekoracji opracowane przez studentów Instytutu Architektury Wnętrz z Pracowni Działań Artystycznych 
dla Wnętrz i Krajobrazu ASP na tegoroczną uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu.

ROK UNESCO 2022: Dekoracje Spycimierza w przestrzeni



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

>

arch. UM Uniejów 



34 |  UNIEJOWSKIE STRONY

>>>arch. UM Uniejów

Orszak Trzech Króli

Mikołaj ponownie odwiedził Rożniatów
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Marta Pokorska

Wizyta Rektora ASP w Uniejowie
Wizyta była kontynuacją współpracy, która została 

podjęta kilka lat temu między gminą a uczelnią wyższą, 
w ramach podpisanego porozumienia. Zawarte 
porozumienie obejmuje współpracę w zakresie: pomocy 
artystycznej przy realizowanych przez gminę projektach 
oraz opracowywanych materiałach promocyjnych, 
współorganizacji plenerów studenckich, wymiany 
doświadczeń, konsultacji, porad eksperckich, organizacji 
wspólnych narad, konferencji, warsztatów, prezentacji, 
pokazów, szkoleń itp.

Na ostatnim spotkaniu w dniu 2 lutego br. w magistracie 
partnerzy porozumienia podjęli decyzję, że oprócz wielu 
działań podejmowanych w przyszłości, priorytetowymi 
w najbliższym czasie będę te dotyczące organizacji 
konferencji i plenerów. Jednym z omawianych tematów 
były projekty dekoracji opracowane przez studentów 
Instytutu Architektury Wnętrz z Pracowni Działań 
Artystycznych dla Wnętrz i Krajobrazu ASP na tegoroczną 
uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu. Propozycja 
przygotowania dekoracji została wysunięta we wrześniu 
ubiegłego roku przez Burmistrza Uniejowa – Józefa 
Kaczmarka na spotkaniu z prof. Markiem Sakiem, który 
prowadzi Pracownię Działań Artystycznych. 

W efekcie podjętych czynności, powstało 13 projektów 
dekoracji przestrzeni, przygotowanych przez studentów 
na tegoroczne Boże Ciało w Spycimierzu. Uroczystość 
przypada w dniu 16 czerwca. 

Wśród przygotowanych propozycji dekoracji Spycimierza 
znajdują się: sztandary o różnych wysokościach, ustawione  
w szeregu, z najwyższym sztandarem umieszczonym w środku, 
na których będą powiewały flagi ze zdjęciami dywanów 
kwiatowych, z logiem UNESCO i herbem Uniejowa; sześciany  
o wym. 30 x 30 z fragmentami dywanów, które po odpowiednim 
ułożeniu, tak jak kostka rubika, tworzą całość. Pomysł zapewne 
szczególnie przypadnie najmłodszych uczestnikom wydarzenia. 

Kolejne propozycje to: metalowe znaki informacyjne  
z ceramicznym modułem, z napisem UNESCO. Spycimierskie 
Boże Ciało; konstrukcje w formie liczydła z kolorowymi kulami, 
za pomocą których układane są różne wzory kwietnych 
dywanów; kolorowe tarcze, uzupełnione światłami ledowymi, 
o żelaznym stelażu, montowane na lampach ulicznych; 
instalacje wykonane z betonu architektonicznego ze ściankami 
kwiatowymi z obu stroni z częścią kwiatów uformowanych  
w napis UNESCO. 

Wśród dalszych pomysłów zaproponowano: wieniec kwia-
towy, wykonany z zespawanych prętów tworzących okręg,  
z zamocowanymi ozdobami kwiatowymi z napisem UNESCO; 
bramy kwiatowe przygotowane z metalowych prętów z elemen-
tami szklanymi i umieszonymi w konstrukcji świeżymi kwiatami. 

Ozdoba z kolorowych nici, zrobiona na szydełku, przyoz-
dabiająca płot kościelny, z falującymina wietrze różnokolorowymi 
wstążkami z napisem UNESCO 2022; parawan z elementów 
mobilnych, z wyeksponowanymi zdjęciami dywanów stanowią 
kolejne koncepcje. 

W Urzędzie Miasta w Uniejowie miało miejsce spotkanie przedstawicieli Akademii Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi z Burmistrzem Miasta Uniejów – Józefem Kaczmarkiem.  
W spotkaniu wzięli udział: Rektor ASP w Łodzi – dr Przemysław Wachowski, p.o. Dyrektora ds. Admi-
nistracji – Małgorzata Gaduła-Zawratyńska i prof. Marek Sak.

>

Od lewej: Prof. Marek Sak, Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek, Rektor ASP w Łodzi – dr Przemysław Wachowski, 
p.o. Dyrektora ds. Administracji – Małgorzata Gaduła-Zawratyńska
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Strażacy z Uniejowa podsumowali rok

Zebranie odbyło się 29 stycznia 2022 roku w remizie 
strażackiej OSP Uniejów. Uczestniczyli w nim: członkowie 
czynni jednostki, wspierający i Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej oraz druhowie honorowi jednostki, a także 
zaproszeni goście: mł. bryg. Radosław Cieślikowski 
– Komendant Powiatowy PSP w Poddębicach, dh 
Tadeusz Chmielewski – Członek Zarządu Oddziału Wo-
jewódzkiego Związku OSP RP Województwa Łódzkiego, 
Mirosław Madajski – Zastępca Burmistrza Uniejowa, 
Bartłomiej Gröbner – Dyrektor Zarządzający K-Flex 
Polska Spółka z o. o., który jest jednocześnie druhem 
miejscowej jednostki. Na zebraniu nie zabrakło również 
przedstawicieli trzech zespołów artystycznych jednostki: 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZHP-OSP w Uniejowie, 
Chóru „Kantylena” oraz Kapeli „Spod Baszty”.

Otwarcia zebrania i powitania gości dokonał Prezes 
Zarządu OSP w Uniejowie  – dh Krzysztof Janiak. 
Następnie odegrano hymn strażacki „Rycerze Floriana”  
i minutą ciszy uczczono pamięć strażaków, którzy odeszli 
na wieczną wartę.

Prowadzenie zebrania sprawozdawczo-wyborczego 
przekazano druhowi Krzysztofowi Janiakowi, który 
jako pierwszy odczytał sprawozdanie z działalności 
jednostki. Uzupełnił je naczelnik – Sebastian Pietrzak. 
Sprawozdanie finansowe odczytała druhna Henryka 
Jagieła – skarbnik, natomiast sprawozdanie Komisji 
Rewizyjnej przedłożył druh Jacek Świątczak – sekretarz 
komisji. Podsumowanie działań zespołów artystycznych 
przedłożyli: druh Marian Pięgot w imieniu orkiestry oraz 
druhna Marianna Polasińska w imieniu chóru.

I wreszcie, klepsydry ze znajdującymi się w nich kwiatami 
symbolizującymi ulotność oraz drewniana konstrukcja 
kwietnikowa w formie żagla z żywymi kwiatami,to pozostałe 
pomysły na udekorowanie miejscowości na wyjątkową 
dla parafian Spycimierza i mieszkańców gminy Uniejów 

Po odczytaniu sprawozdania i wniosku Komisji Rewizyj-
nej, walne zebranie jednogłośnie udzieliło Zarządowi OSP 
w Uniejowie absolutorium.

Statystyki

Warto nadmienić, że Ochotnicza Straż Pożarna w Unie-
jowie w 2021 roku ukończyła 143 lata i jest jednostką typu 
S-3, co oznacza, że posiada trzy samochody w podziale 
bojowym.

Jednostka liczy 84 druhen i druhów czynnych, 6 hono-
rowych i 12 wspierających, co daje razem 102 osoby.  
W roku sprawozdawczym jednostka wyjeżdżała 116 razy, 
w tym: 61 razy do miejscowych zagrożeń, 21 razy do 
pożarów, 25 razy w związku z fałszywymi alarmami i 4 
wy-jazdy związane z covid. 5 razy jednostka uczestniczyła  
w akcjach poza terenem gminy Uniejów w miejscowościach: 
Wartkowice, Biernacice, Borki Drużbińskie, Księża Wólka 
i Domanin (autostrada). Najaktywniejszym druhem był 
Tomasz Krysztofiak, który do akcji w 2021 roku wyjechał 
104 razy.

Inwestycje, jakie w tym roku poczyniła jednostka, to:

• wymiana samochodu Lublin na Forda Transita 
pozyskanego z KW Policji w Łodzi,

• zakup 8 sztuk mundurów specjalnych,
• zakup 8 masek do aparatów powietrznych,
• zakup nowej stacji powiadamiania selektywnego,
• zakup osprzętu, w tym: smok ssawny skośny, wyt-

uroczystość, która od 16 grudnia 2021 roku widnieje na liście 
UNESCO. 

Już teraz zapraszamy Państwa na uroczystość Bożego Ciała 
do Spycimierza!

Nikogo nie trzeba przekonywać, że dzięki pracy strażaków żyje się nam bezpiecznie. Tylko w ubiegłym 
roku druhowie z OSP Uniejów interweniowali 116 razy. Liczba ta wynika ze sprawozdania, jakie w imieniu 
jednostki przedstawił dh Krzysztof Janiak podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczego Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Uniejowie za 2021 rok. 

Aleksandra Zielonka
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wornica piany, prądownica,  prądownica wodna, 
oraz prądownica pianowa, 

• naprawa dachu. 
W ramach inwestycji zakupiono również instrument 

muzyczny – saxhorn barytonowy, który wzbogacił 
zaplecze orkiestry. Jeżeli chodzi o działalność tej 
formacji, to w roku sprawozdawczym Orkiestra Dęta 
ZHP-OSP w Uniejowie liczyła 47 członków w wieku 
od 11 do 35 lat. Dodatkowo orkiestra posiada grupę 
5-cioro dzieci przygotowujących się do występów  
w składzie podstawowym zespołu. W 2021 roku 
orkiestra występowała 21 razy. To co zasługuje na 
podkreślenie, to wygrana orkiestry w I Mistrzostwach 
Polski Orkiestr w Radomiu, które odbyły się w formule 
online. Orkiestra zajęła najwyższe miejsce w kategorii 
koncert estradowy w dywizji III. W grudniu orkiestrze 
udało się również nagrać materiał na nową płytę, której 
promocja przewidziana jest na wiosnę bieżącego roku.

W roku sprawozdawczym bardzo mocno okrojona 
została działalność Chóru „Kantylena”, który ma charakter 
senioralny i epidemia odcisnęła piętno na aktywności 
zespołu. Nie mniej jednak chór odbył kilkanaście prób  
i liczy na to, że rok 2022 przyniesie większe możliwości 
prezentacji.

Warto dodać, że pandemiczny charakter roku sprawoz-
dawczego zaważył też na szczególnych zadaniach OSP. 
Jednostka przywoziła środki ochrony osobistej, w tym: 
środki odkażające, maseczki, kombinezony, rękawice,  
a także dowoziła mieszkańców na szczepienia i wymazy 
Covid-19.

Działalność OSP w statystykach powiatowych 

Obecny na spotkaniu mł. bryg. Radosław Cieślikowski – 
Komendant Powiatowy PSP w Poddębicach przedstawił 
zebranym informacje dotyczące działalności jednostek 
gminnych w ujęciu powiatowym. Według raportów, 
na 938 zdarzeń na terenie powiatu 157 miało miejsce 
na terenie gminy Uniejów, co stanowi 17% wszystkich 
wyjazdów PSP w Poddębicach. W naszej gminie 
wystąpiło 157 zdarzeń, w tym 23 pożary, 103 miejscowe 
zagrożenia oraz 31 fałszywych alarmów. Komendant PSP 
w Poddębicach podkreślił, że jednym z najtrudniejszych 
zdarzeń w minionym roku był pożar w miejscowości 
Brzozówka.

Statystyka wyjazdów jednostek OSP w 2021 roku wy-
glądała następująco: Uniejów – 116 wyjazdów, Wielenin 
– 34, Wilamów – 31, Spycimierz – 26, Felicjanów – 9, 
Ostrowsko – 5, Rożniatów – 1.

Komendant podkreślił, że 2021 rok był wyjątkowy 
dla strażaków, ponieważ ilość interwencji wzrosła aż  

o 24%. Jak się okazuje, negatywna statystyka nie zwalnia, 
ponieważ do 22 stycznia tego roku zanotowano już 104 
meldunki.

Zamykając sprawozdanie, mł. bryg. Radosław Cieśli-
kowski poinformował, że na 938 zdarzeń na terenie powiatu 
poddębickiego 464 samodzielnie zlikwidowały jednostki 
OSP, co pokazuje, jak ważną rolę spełniają w systemie 
ochrony zdrowia i mienia działania ochotników. Z tej okazji 
podziękował wszystkim druhom za ich nieocenioną pomoc 
i zaangażowanie.

Podziękowania złożył również dh Krzysztof Janiak, który 
podkreślił, że bez pomocy wielu instytucji i osób trud-
no byłoby realizować zadania statutowe. Podziękował 
tym, którzy w roku sprawozdawczym szczególnie po-
mogli uniejowskiej jednostce. Znaleźli się wśród nich: 
Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi – st. bryg. Grzegorz 
Janowski, Komendant Powiatowy PSP w Poddębicach 
– mł. bryg. Radosław Cieślikowski, Burmistrz Uniejowa – 
Józef Kaczmarek, Rada Miejska w Uniejowie, PGK Termy 
Uniejów z prezesem Marcinem Pamfilem, Geotermia Unie-
jów Spółka z o. o., Dyrektor Zarządzający K-Flex Polska 
Spółka z o. o. – Bartłomiej Gröbner oraz właściciel firmy 
F.H.U. INSTAL – Bogdan Wieczorek. Podziękował również 
tym, z których sympatią i zrozumieniem spotyka się na co 
dzień.

Jaki będzie obecny rok jednostki? Tego dowiemy się już 
na kolejnym zebraniu sprawozdawczym w styczniu 2023 
roku. Tymczasem wszystkim druhom ratownikom życzymy 
bezpiecznych powrotów z akcji.

>

Od lewej: Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP 
RP Województwa Łódzkiego – dh Tadeusz Chmielewski, Komendant 
Powiatowy PSP w Poddębicach – mł. bryg. Radosław Cieślikowski, Prezes 
Zarządu OSP w Uniejowie  – dh Krzysztof Janiak, Naczelnik OSP Uniejów 
– Sebastian Pietrzak, Dyrektor Zarządzający K-Flex Polska Spółka z o. o. – 
Bartłomiej Gröbner

Strażacy z Uniejowa podsumowali rok
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Michał Łuczak

90% dofinansowania w 3 części 
programu „Czyste Powietrze” 

3 część programu umożliwia także dofinansowanie 
w formie dotacji przedsięwzięć zakończonych, pod 
warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 
miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie 
oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia 
niniejszego naboru.

Dla kogo dofinansowanie w 3 części programu?
Beneficjentem 3 części programu może zostać osoba 

fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) jest właścicielem/współwłaścicielem budynku miesz-

kalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku 
jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księ-
gą wieczystą,

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 
jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu 
wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo 
ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
• 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, 

okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku 
opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu, wydanym 
na wniosek beneficjenta przez wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju 
zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek 
musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia 
wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia 
złożenia wniosku o dofinansowanie.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gos-
podarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie 
o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka 
jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód z tytułu 
prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok 

kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny 
dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwu-
dziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za 
pracę, określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obo-
wiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek 
o przyznanie najwyższego poziomu dofinansowania do 
WFOŚiGW, powinna uzyskać od wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) 
zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa 
domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do 
otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego 
lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Zaświadczenie po-
winno być wydane najpóźniej w dniu złożenia wniosku 
o dofinansowanie.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach 3 części 
programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. 
zaświadczeń.

Uwaga: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych 
oraz budynków nowobudowanych.

W związku z licznymi informacjami o pojawiających się 
kontaktach telefonicznych stanowiących rodzaj aktywnej 
sprzedaży usług w związku z programem „Czyste Powietrze” 

informujemy, że nie są to działania inicjowane za zgodą  
i konsultacją NFOŚiGW. 

Wnioskodawcy mają dostęp do bezpłatnej informacji  
i edukacji w zakresie programu, jego warunków oraz możli-
wości uzyskania dofinansowania. Wszystkie niezbędne infor-
macje dostępne są na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl

                                      (źródło: www.wfosigw.lodz.pl)

W ramach 3 części programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
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Marta Pokorska

Uniejów w „Partnerskiej Inicjatywie Miast”

– „Partnerska Inicjatywa Miast (PIM) aktywizuje mias-
ta do podejmowania działań rozwojowych. Miasta i zes-
poły projektowe mogą dzięki PIM poszerzyć wiedzę i bu-
dować kompetencje we współpracy z innymi miastami 
oraz ekspertami i specjalistami” – czytamy na stronie 
Ministerstwa.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku otrzymaliśmy infor-
mację o zakwalifikowaniu się do projektu w sieci „Miasto 
zielone”. Jesteśmy w gronie 28 miast uczestniczących  
w pracach sieci: 8 miast należy do sieci cyfrowej, 10 do 
sieci inicjatyw PPP oraz 10 do sieci zielonej. 

Projekt rozpoczął się konferencją oraz warsztatami dla 
poszczególnych sieci. Spotkanie zostało zorganizowane 
w formule online. Podczas konferencji inaugurującej, 
którą otworzył Minister Funduszy i Polityki Regionalnej – 
Grzegorz Puda w dniu 9 lutego br., została podsumowana 
edycja pilotażowa Partnerskiej Inicjatywy Miast (PIM), 
przedstawiono założenia projektu na lata 2021-2023 
oraz zaplanowane działania w obrębie poszczególnych 
sieci. W drugie części spotkania odbyły się warsztaty,  
w czasie których reprezentacji miast zaprezentowali się 
i swoje miasta oraz doświadczenia w danej dziedzinie 
– Uniejów w sferze zielonej oraz oczekiwania dotyczące 
pracy sieci. Uczestnicy zapoznali się z prezentacją sieci 
zielonej i planami ulepszeń PIM jako szansy wypracowania 
rozwiązań dla administracji.

Korzyści z udziału w PIM w obszarze tematycznym 
„Miasta zielone” to:

– współpraca pomiędzy samorządami i wymiana dobrych 
praktyk w zakresie koncepcji zielonych miast;

– współdziałanie z partnerami zagranicznymi i wymiana 
dobrych praktyk w zakresie koncepcji zielonych miast 
(wizyty studyjne);

– stworzenie dokumentu Miejskiej Inicjatywy Działania, 
który wraz z opracowaną koncepcją „Zielonego Uniejowa” 
może być przydatny podczas wnioskowania w konkursach 
dotyczących: ekologii i ochrony środowiska,– włączenie 
społeczności lokalnej i partnerów gospodarczych do dzia-
łań gminy na rzecz zielonego Uniejowa;

– wypracowanie rozwiązań służących zwiększeniu od-
porności miasta na ekstremalne zjawiska klimatyczne i at-
mosferyczne;

– zwiększenie efektywności w realizacji celów przyjętych 
dla gminy w innych dokumentach programowych i stra-
tegicznych (zwłaszcza jeśli chodzi o zrównoważony roz-
wój, który jest obecnie priorytetem w dokumentach stra-
tegicznych);

– utworzenie Plan Ulepszeń przy udziale eksperta tema-
tycznego z Banku Światowego, na podstawie opracowanego 
dokumentu Miejskiej Inicjatywy Działania i spotkań z innymi 
miastami w ramach sieci „Miasto zielone”;

– udział w zagranicznej wizycie studyjnej w jednym z kra-
jów europejskich oraz w Światowym Forum Miejskim w 
Katowicach w 2022 roku (arena dialogu między miastami  
z udziałem innych interesariuszy jak: organizacje i instytucje 
krajowe i międzynarodowe, administracja rządowa i samorzą-
dowa szczebla regionalnego oraz środowiska naukowe).

W projekcie PIM Bank Światowy zapewni doradztwo 
uczestniczącym miastom w wypracowaniu konkretnych 
rozwiązań inwestycyjnych oraz regulacyjnych w ramach 
sieci, które umożliwiają miastom sieciowanie oraz wzajemną 
naukę. Eksperci Banku Światowego będą uczestniczyć we 
wszystkich planowanych wydarzeniach w ramach projektu 
oraz wspierać MFiPR na każdym etapie jego realizacji. 
Bank Światowy zapewni doradztwo tematyczne w ramach 
tematów przekrojowych, które zostaną poruszone w czasie 
zaplanowanych warsztatów.

Miasta mogą liczyć na wsparcie doradcze, rozwijające 
zagraniczne wizyty studyjne oraz przedstawienie najlepszych 
praktyk i rozwiązań w zakresie tematycznym prac sieci. 
Wydarzenia zaplanowane w ramach projektu odbędą się 
w wariancie stacjonarnym lub hybrydowym (w zależności 
od sytuacji epidemiologicznej) oraz spotkań online – jak to 
inaugurujące przedsięwzięcie.

Projekt będzie realizowany do końca marca 2023 r. Termin 
realizacji może zostać wydłużony, jednak nie dłużej niż do 30 
czerwca 2023 r. Finansowany jest z Programu Operacyjnego 
Pomoc Techniczna 2014-2020.

Gmina Uniejów ma na celu realizację polityki zielonego 
miasta poprzez stworzenie miejsca przyjaznego jego 
użytkownikom oraz respektującego wymogi zrównoważonego 
rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Działania władz 
Uniejowa dążą do poprawy estetyki i wizerunku miasta 
oraz zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i hałasu  

Uniejów znalazł się w gronie szczęśliwców II edycji projektu „Partnerska Inicjatywa Miast na 
lata 2021-2023” realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej Departamentu 
Strategii Rozwoju. Partnerem merytorycznym jest Bank Światowy.

>
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Maciej Doliński

Gmina Uniejów podpisała list intencyjny 
w sprawie partnerstwa wodnego

W spotkaniu gminę Uniejów reprezentowali i swoje podpisy na liście intencyjnym złożyli: Burmistrz Miasta Uniejów – Józef 
Kaczmarek i Prezes Spółki Wodnej – Maciej Doliński.

Celem wspomnianej operacji jest zastosowanie innowacyjnego podejścia do działaniach związanych z łagodzeniem skutków 
suszy na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. Istota programu polega na tworzeniu grup osób współpracujących nad 
zrównoważoną gospodarką wodną. Projekt zakłada aktywizację i integrację mieszkańców obszarów wiejskich i podmiotów 
odpowiedzialnych za gospodarkę wodną na danym obszarze wraz ze zdefiniowaniem problemów oraz potrzeb związanych  
z szeroko pojętą gospodarką wodną.

Operacja realizowana jest przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bartoszewicach i współfinansowana ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”. 

w uzdrowisku termalnym. Dlatego też zdecydowaliśmy 
się aplikować o udział w przedstawionym programie, aby 
skorzystać z doświadczenia innych, stworzyć przestrzeń 
nowoczesną oraz proekologiczną w mieście.

Jednym z działań zmierzających do stworzenia nowo-
czesnego i zielonego miasta jest opracowanie koncepcji 
architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania przes-
trzeni publicznej pn. „Zielony Uniejów – Thermal resort”. 
Koncepcja zakłada rozwój miasta poprzez połączenie 
lewo- i prawobrzeżnego brzegu Warty zielonymi ciągami 
pieszymi i pieszo-rowerowymi, a tym samym doprowadzić 
do ożywienia gospodarczego. Stawiamy na stworzenie 
i umocnienie zielonej infrastruktury w celu uzyskania 

korzyści dla środowiska, gospodarczych i społecznych, 
poprawę wizerunku i estetyki, dostosowanie lub przebudowę 
istniejącej infrastruktury drogowej i miejskiej w taki sposób, 
aby tworzyła harmonię z otoczeniem, podkreślała charakter 
zabudowy historycznej i śródmiejskiej miasta. Powstanie 
przyjaznych ciągów komunikacyjnych typu woonerf („ulice 
do mieszkania”) zakłada ożywienie w zabytkowej części 
miasta. Teren ujęty w opracowaniu obejmuje m.in. ulice: 
Kościelnicką, Bojakowskiej, Spacerową, Orzechową, bp. 
Owczarka, Ogrodową, Turecką i Targową. Pierwszą ulicą 
zrewitalizowaną według nowej koncepcji będzie ul. Dąbska, 
której przebudowa rozpoczęła się niedawno…

20 stycznia 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Poddębicach miało miejsce spotkanie, podczas 
którego zostały podpisane listy intencyjne w ramach operacji „Lokalnego Partnerstwa do spraw 
wody 2021”.
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Anna Pająk-Kowalska

M-GBP w Uniejowie

Bezdomne zwierzęta trafią do Schroniska „Psia Ostoja”

Biblioteka w projekcie „Sieć na 
Kulturę w podregionie sieradzkim”

Przed podpisaniem stosownej umowy pracownik Urzędu 
Miasta w Uniejowie – Anna Pająk-Kowalska wraz z Komisją 
Rewizyjną Rady Miejskiej w Uniejowie w dniu 29.12.2021 r. 
dokonali sprawdzenia warunków panujących w schronisku, 
oględzin boksów i sektorów itd.

W dniu 03.01.2022 r. z Przedsiębiorstwa Handlowo 
Usługowego „Daniel” Artur Zielaskowski (Węgrowo 28 G, 
86-302 Węgrowo) zostały przekazane 3 psy pochodzące  
z terenu miasta i gminy Uniejów do schroniska „Psia Ostoja”.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do adopcji 

Pierwszy z nich pn. „Edukacja online” rozpoczął się 
25.03.2021 r. i trwał do 17.06. 2021 r. Dzięki pro-
jektowi dzieci nie tylko dowiedziały się z jakich platform 
edukacyjnych i darmowych narzędzi do nauki on-line 
mogą skorzystać, ale przede wszystkim nabyły wiedzę 
jak można wykorzystać Internet do efektywnego posze-
rzania wiedzy.

Z kolei następnym projektem zrealizowanym przez 
instytucję było szkolenie pn. „Projektowanie i rea-
lizacja serwisów internetowych oraz gier mobilnych”, 
które odbyło się w dniach 26.05.2021-07.07.2021 
r. Celem kursu było zapoznanie się z tworzeniem 
stron internetowych oraz narzędzi niezbędnych 
do ich powstania. Uczestnicy nabyli umiejętność 
wykorzystywania nowoczesnych programów i aplikacji 
do tworzenia gier internetowych. 

Finalnym efektem udziału uniejowskiej biblioteki  

bezdomnych zwierząt zabranych z naszej gminy. Zwierzęta 
przebywające w schronisku objęte są nadzorem weterynaryjnym, 
zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym, odrobaczone, 
wysterylizowane oraz zaczipowane.

Szczegóły dotyczące adopcji czworonogów znajdują się na 
stronie internetowej www.psiaostoja.pl.

Dodatkowe informacje można uzyskać bezpośrednio u pra-
cownika schroniska,  dzwoniąc pod numer: 603 394 731 lub  
w Urzędzie Miasta w Uniejowie, pod numerem: 63 288 97 49  
(w poniedziałki w godz. 9-17, od wtorku do piątku w godz. 8-16). 

w projekcie jest wyposażenie w 6 nowych laptopów marki 
ACER .

Gratulujemy i serdecznie dziękujemy wszystkim uczest-
nikom za udział w projekcie.

Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zabranymi z terenu gminy Uniejów w 2022 roku będzie sprawował 
Gabinet Weterynaryjny Lek. Wet. Andżeliki Barczak, Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Psia Ostoja”  
(ul. Szkolna 14, Pieczyska, 98- 400 Wieruszów). 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie wzięła udział w dwóch  projektach „Sieć na kulturę 
w podregionie sieradzkim”, zorganizowanych przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju  
z siedzibą w Warszawie, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.2. „Innowacyjne 
Rozwiązania na Rzecz Aktywizacji Cyfrowej”.
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Kolejny etap budowy osiedla w Uniejowie 
zakończony

Do budynków z I etapu Osiedla „Apartamenty Ter-
malne” w Uniejowie wkrótce wprowadzą się pierwsi 
mieszkańcy. Deweloper, firma King Cross, otrzymał 
właśnie pozwolenie na użytkowanie pierwszej fazy 
projektu i rozpoczęto przekazywanie lokali właścicielom. 
Budowa trwała niecałe półtora roku. Deweloper 
zapowiada budowę kolejnego etapu. Osiedle jest 
kontynuacją inwestycji mieszkaniowych realizowanych 
przez spółkę komunalną „Termy Uniejów”.

Nowe bloki w Uniejowie już gotowe
W ramach I etapu na nowym osiedlu powstało  

5 nowoczesnych, jednoklatkowych budynków mieszkal-

małej architektury. W ramach inwestycji powstał także 
plac zabaw dla najmłodszych.

Powstaną kolejne bloki w Uniejowie
W drugiej części inwestycji powstaną 3 bloki miesz-

kalne, łącznie planowo 105 mieszkań o zróżnicowanym 
metrażu, w identycznym standardzie jak w pierwszej 
części osiedla.

- „Wszystkie mieszkania z I etapu zostały już sprzedane. 
Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia budowy 
II etapu. Chcemy, by jeszcze w II kwartale 2022 r. 
rozpoczęła się budowa” – powiedział Marcin Trybus.

nych z windami. W każdym z bloków na parterze i trzech 
piętrach znalazło się po 35 mieszkań. Najmniejsze mieszkania 
to salon połączony z aneksem kuchennym i sypialnia. 
Największe mają aneks z salonem i trzy pokoje. Większość 
mieszkań na parterze posiada własne ogródki.

- „Nasze apartamenty zapewniają komfort użytkowania, 
dzięki m.in. przestronnemu i dobrze oświetlonemu wnętrzu. 
Klienci cenią sobie również dodatkowy kran w łazienkach, 
dostarczający gorącą, leczniczą solankę ze źródeł termalnych” 
– powiedział Marcin Trybus, członek zarządu i dyrektor 
zarządzający grupy King Cross.

W ramach inwestycji powstała również ponadstandardowa 
liczba naziemnych miejsc parkingowych. Przestrzeń zew-
nętrzna osiedla została wypełniona zielenią i elementami 

Mieszkania w nowej inwestycji będą miały nasłonecznione, 
przestronne balkony oraz przydomowe ogródki. Budynki 
zostaną wyposażone w windy, komórki. Kompleks zostanie 
otoczony dużą ilością zieleni.

Grupa King Cross jest jednym z największych deweloperów 
w Polsce inwestujących w nieruchomości, dawniej głównie 
centra handlowe, obecnie mieszkania oraz hotele.

Wstępnie cena to 6 tys. brutto za mkw. powierzchni użyt-
kowej mieszkania.

Wszystkich zainteresowanych zakupem mieszkania w ko-
lejnym etapie budowy inwestorzy zapraszają do kontaktu pod 
numerem tel. 506 040 534.

                                        Źródło: Grupa King Cross

King Cross zakończył pierwszy etap budowy Osiedla „Apartamenty Termalne” w Uniejowie. 
Kolejny w przygotowaniu. Będą kolejne bloki.
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Dworek w Uniejowie zwycięzcą I konkursu „Nasz Zabytek” 
Fundacji Most the Most w Łódzkiem!

Po wyborze najlepszych po-
mysłów i podpisaniu umowy  
z właścicielem zabytku, Fundacja 
przyzna dofinansowanie na jego 
rewaloryzację i dostosowanie do 
wybranych w konkursie funkcji 
społecznych. Wysokość dotacji 
może sięgnąć nawet 1 000 000 zł.

Serdecznie dziękujemy wszys-
tkim Mieszkańcom, którzy oddali 
swój głos na uniejowski dworek 
w I etapie konkursu. To dzięki 
Państwa zaangażowaniu ten wy-
jątkowy zabytek ma szansę na 
renowację. 

Konkurs „Nasz Zabytek” to pro-
jekt o charakterze regionalnym 
i lokalnym. Ogłaszany jest sek-
wencyjnie w poszczególnych 
województwach. Konkurs jest 
podzielony na dwie części: I Kon-
kurs – wybór jednego zabytku  
w województwie oraz II Konkurs – 
wybór pomysłów na nową funkcję 
społeczną zwycięskiego zabytku.  
I Konkurs w województwie łódz-
kim został ogłoszony pod koniec 
października 2021 r. Podczas 
trwającego 4 tygodnie (29.10-
26.11.2021) naboru I Konkursu, 
Fundacja otrzymała ponad 
441 zgłoszeń na 23 zabytkowe 
obiekty. Ocenę formalną przeszło 
17 zabytków (6 obiektów nie 
spełniało kryteriów konkursu – 
np. były własnością prywatną).

Teraz czas na pomysł
Po ogłoszeniu zwycięzców 

I Konkursu czas na II Konkurs, 
czyli wybór funkcji społecznej 
zwycięskich zabytków. Teraz lo-
kalne społeczności ponownie 

zabiorą głos. Podobnie jak w pierwszym etapie konkursu, organizatorowi zależy 
na inicjatywie mieszkańców. Fundacja przez 3 tygodnie (do 7 marca 2022 r.) 
zbiera pomysły od mieszkańców, w jaki sposób chcą użytkować odnowione 
zabytki. Pomysł można zgłosić przez elektroniczny formularz dostępny na stronie 
internetowej fundacji: Most the Most lub telefonicznie (22 47 55 111 lub 517 884 
088).

Co dalej?
Fundacja będzie analizować zgłoszone pomysły, biorąc pod uwagę odpowiedzi 

na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym. Równie istotna będzie opinia 
Właściciela zwycięskiego zabytku oraz niezbędna akceptacja konserwatora 
zabytków. Po wyborze najlepszych pomysłów na wykorzystanie społeczne 
zwycięskich zabytków i podpisaniu umów z ich właścicielami, Fundacja przyzna 
dofinansowanie na rewaloryzację zabytków i dostosowanie ich do wybranych  
w konkursie funkcji.

    Źródło: Fundacja Most the Most

Zabytkowy dworek z Uniejowa zwyciężył w I Konkursie „Nasz Zabytek”,  organizowanym przez Fundację 
Most the Most w województwie łódzkim. Teraz czas na II Konkurs, w którym mieszkańcy Uniejowa  
i okolic będą zgłaszać Fundacji pomysły na funkcję społeczną zabytku.  
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Aleksandra Zielonka

Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP

Zgromadzonych gości przywiał Prezes Zarządu 
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach – dh 
Tadeusz Chmielewski. Wśród gości znaleźli się m.in.: 
dh Jan Ryś – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego 
ZOSP RP w Łodzi, st. bryg. mgr inż. Grzegorz Janowski 
– Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi, 
Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, mł. bryg. 
Radosław Cieślikowski – Komendant Powiatowy PSP w 
Poddębicach, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, 
Piotr Kuropatwa – Wójt Gminy Wartkowice, Radosław 
Arkusz – Wójt Gminy Dalików, Marcin Janiak – Wójt 
Gminy Pęczniew, Krzysztof Woźniak – Wójt Gminy 
Zadzim. 

Na Przewodniczącego Zjazdu wybrano dh. Krzysz-
tofa Janiaka, natomiast Sekretarzem Zjazdu został dh 
Wiesław Grzybowski.

Zjazd stał się okazją do wręczenia odznaczeń i medali 
najbardziej zasłużonym druhom. Odznaczeni zostali:
•	 Srebrną Odznaką „Zasłużony dla Ochrony 

Przeciwpożarowej” – dh Krzysztof Janiak,
•	 Brązową Odznaką „Zasłużony dla Ochrony 

Przeciwpożarowej” – dh Tadeusz Chmielewski  
i Marian Kokorzycki,

•	 Dyplomem Komendanta Głównego PSP – dh Woj-
ciech Tomczyk,

•	 Medalami Honorowymi im. Bolesława Chomicza 
druhowie – Marian Kokorzycki i Lech Kowalczyk,

•	 Odznaką Honorową „Zasłużony dla Ochrony 
Przeciwpożarowej Województwa Łódzkiego” – dh 
Wojciech Tomczyk.

Szczególny rodzaj podziękowania powędrował do dru-
ha OSP Dalików – Tadeusza Adamskiego, który po raz 
pierwszy od 46 lat nie mógł uczestniczyć w Zjeździe.  
W jego imieniu podziękowania odebrali koledzy druhowie 
z jednostki.

Najważniejszą częścią formalną spotkania było przed-
łożenie sprawozdania Zarządu Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Poddębicach przez Prezesa Zarządu Oddziału 
Powiatowego ZOSP RP – druha Tadeusza Chmielewskiego.

Na uwagę zasługują następujące statystyki oddziału: 
zrzesza 80 jednostek, w tym 17 włączonych do KSRG 
i 3476 członków, w tym 452 kobiety i 3024 mężczyzn; 
posiada 16 drużyn pożarniczych liczących 146 członków, 
10 orkiestr, 7 zespołów artystycznych i 79 remiz.  

Ważną sprawą jest również stan samochodów na terenie 
Oddziału, który przedstawia się następująco: ciężkie 

8 stycznia 2022 r. w zamku w Uniejowie odbył się V Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Poddębicach. Delegacji spotkali się, aby podsumować 
działalność 5-letniej kadencji oraz wybrać nowe władze.
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Od lewej: Sekretarz Zjazdu – dh Wiesław Grzybowski, dotychczasowy Prezes Zarządu OP ZOSP RP 
w Poddębicach, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego – dh 
Tadeusz Chmielewski, Przewodniczący Zjazdu, Wiceprezes Zarząd OP ZOSP RP w Poddębicach 
– dh Krzysztof Janiak, Starosta Poddębicki, Członek Zarządu OP ZOSP RP w Poddębicach – 
Małgorzata Komajda, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi – dh Jan Ryś, 
Łódzki Komendant Wojewódzki PSP w Łodzi – st. bryg. mgr inż. Grzegorz Janowski 

Od lewej: Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek 
i dotychczasowy Prezes Zarządu OP ZOSP RP w 
Poddębicach – dh Tadeusz Chmielewski

>
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samochody pożarnicze – 8 szt., średnie samochody 
pożarnicze – 33 szt., lekkie samochody pożarnicze – 
54 szt., samochody inne – 6 szt., łodzie motorowe –  
2 szt. Warto nadmienić, że w okresie sprawozdawczym 
jednostki wzbogaciły się o 6 nowych samochodów 
ciężkich i średnich samochodów pożarniczych oraz 2 
nowe samochody lekkie.

W ramach działalności Oddział Powiatowy ZOSP 
RP w Poddębicach odbył 8 posiedzeń Zarządu oraz 19 
posiedzeń Prezydium Zarządu, organizował: zawody 
sportowo-pożarnicze, gminne i powiatowe turnieje 
wiedzy pożarniczej, konkurs plastyczny „Młodzież 
zapobiega pożarom”, okolicznościowe imprezy 
strażackie, w tym Wojewódzki Dzień Strażaka. 

Uzupełnieniem sprawozdania z działalności Zarządu 
był raport Komisji Rewizyjnej, który przedstawił 
przewodniczący – dh Marek Majchrzak.

Nowo wybrane organy Oddziału Powiatowego 
ZOSP RP w Poddębicach mają następujący skład: 
•	 Zarząd OP ZOSP RP w Poddębicach: Prezes 

Zarządu – Wojciech Kałużny (gm. Wartkowice), 
Wiceprezesi Zarządu – Krzysztof Janiak (gm. 
Uniejów), Artur Stępień (gm. Zadzim), Sekretarz 
– Krzysztof Dzierżawski (gm. Dalików), Skarbnik 

– Tadeusz Chmielewski (gm. Uniejów), Członkowie 
Prezydium – Przemysław Jaszczak (gm. Poddębice), 
Małgorzata Komajda (Starosta Poddębicki), Rados-
ław Cieślikowski (Komendant Powiatowy PSP), Jan 
Palka (gm. Pęczniew).

•	 Komisja Rewizyjna: Przewodniczący – Emil Mar-
ciniak, Wiceprzewodniczący – Tomasz Kapituła, Se-
kretarz – Tomasz Tomaszewski.

•	 Przedstawiciele do Zarządu Oddziału Woje-
wódzkiego ZOSP RP: Wojciech Kałużny i Krzysztof 
Janiak.

Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach 
był 11. z kolei na 22 zjazdy, które mają odbyć się w na-
szym województwie.
Na 20 maja 2022 r. w Sieradzu zaplanowano Zjazd 

Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, a całą kampanię 
sprawozdawczo-wyborczą struktur ochotniczych straży 
pożarnych zakończy Zjazd Główny ZOSP RP w Warszawie.

Ustępującemu ze stanowiska Prezesa Zarządu – druhowi 
Tadeuszowi Chmielewskiemu składamy wyrazy szacunku 
i wdzięczności za wszelkie trudy społecznego działania, 
a nowemu Prezesowi oraz nowo wybranym Członkom 
Zarządu życzymy spełnienia wszystkich planów i zamierzeń.

M-GBP w Uniejowie

Warsztaty „Niespodzianka dla Babci  
i Dziadka” w uniejowskiej bibliotece

W dniu 21 stycznia 2022 r. w Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Uniejowie miały miejsce 
fantastyczne warsztaty pn. „Niespodzianka dla Babci 
i Dziadka”, podczas których mali uczestnicy wykonali 
przepiękne dzieła – wianki zdobione różną techniką.

Warsztaty poprowadziła Pani Aneta, która precyzyjnie 
pokazywała dzieciom, jak taki wianek stworzyć od 
podstaw oraz jakich materiałów użyć, aby nabrał on magii 
dla wyjątkowej osoby, która zostanie nim obdarowana. 

Dzieci z radością wykonywały swoje prace, z małą 
pomocą i nadzieją, że ich dzieło zachwyci najbliższych 
i będzie miłą, wyjątkową pamiątką z warsztatów 
bibliotecznych. ar
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Pani Aneta z uczestnikami zajęć 
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gadżety i przedmioty, które uniejowski sztab otrzymał od 
Fundacji WOŚP oraz lokalnych sponsorów. 

Dzięki zaangażowaniu w WOŚP lokalnych 
przedsiębiorców, puszki stacjonarne funkcjonowały 
również na terenie uniejowskich obiektów. A można 
było je spotkać w: Medical SPA Hotel Lawendowe Termy, 
Browarze Uniejów, Hotelu Uniejów ecoActive&Spa, 
Restauracji Herbowej, ApartHotelu Termy Uniejów, 
Hotelu Termalnym Uniejów, Uzdrowisku Uniejów Park  
i w Miejscówce. 

Wszyscy, którzy chcieli wspomóc tegoroczną akcję, 
ale odstraszyła ich pogoda, mieli możliwość wpłacania 
pieniędzy bez wychodzenia z domu za pomocą 
eSkarbonki, która dała możliwość dokonania wpłat przez 
internet.

Ile zebrano z poszczególnych źródeł?
Gminny Sztab WOŚP #3122 w Uniejowie zebrał: 

17.025,08 zł z puszek wolontariuszy i puszek 
stacjonarnych, 8.030,26 zł z licytacji przedmiotów na 

Allegro, 410,00 zł z wpłat na eSkarbonkę. Do puszek WOŚP 
trafiła również waluta obca: 23,40 euro, 1 leu, 2 korony 
czeskie, 0,5 franka. Po weryfikacji i przewalutowaniu środków 
na PLN przez bank, kwota została dodana do całości funduszy 
zebranych w walucie polskiej. 

Tegoroczny Finał po raz drugi organizowany był w at-
mosferze pandemii. Niestety ograniczyło to możliwość 
bezpośredniego uczestnictwa w aukcjach i wydarzeniach 
kulturalnych. Uniejowski sztab zadbał o to, aby nie zabrakło 
tych szczególnych elementów corocznego wydarzenia. 
Przygotował specjalną transmisję online na fb i kanale 
YouTube Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, na której 
było można zobaczyć występy: Chóru „Kantylena”, zespołu 
„GREASEN”, Orkiestry Dętej OSP Uniejów, Orkiestry Dętej 
OSP Spycimierz oraz przedszkolaków z uniejowskiego 
przedszkola. 

W wyjątkowy sposób do akcji włączyli się również 
mieszkańcy Wilamowa. Dzięki wspólnym działaniom pań  
z Koła Gospodyń Wiejskich w Wilamowie, Drużyny 
Harcerskiej Wilamowskie Orły i zuchów z Gromady Zuchowej, 
zorganizowano słodki festiwal, na którym sprzedawano 
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Aleksandra Zielonka

Uniejowski 30. Finał WOŚP

W tym roku na terenie gminy Uniejów kwestowało 40 
wolontariuszy. Już od godzin porannych można było ich 
spotkać na terenie: Uniejowa, Wilamowa i Wielenina. 
Mimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody, wyruszyli, aby 
zebrać pieniądze, które w tym roku przekazane zostaną 
na sprzęt do leczenia okulistycznego dzieci.

Wpłacenie pieniędzy do puszek wolontariuszy to jedna 
z czterech możliwości, z której można było skorzystać 
wspierając tegoroczny WOŚP. Dużą popularnością cieszyły 
się również aukcje internetowe zasilające konto sztabu na 
specjalnie utworzonym koncie Allegro. W tym roku uniejowski 
sztab wystawił aż 62 licytacje. Można było znaleźć na nich 

Jubileuszowy, 30. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem „Przejrzyj na oczy” już za 
nami. W uniejowskim sztabie o numerze 3122 zamknął się kwotą 25 465,34 zł.
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Agnieszka Olczyk

Kulinarna odsłona Uniejowa

W samym mieście żyje około 3 tysięcy mieszkańców. 
Mimo że jest to stosunkowo niewielka liczba, uwagę 
przykuwa spora ilość obiektów gastronomicznych. 
Obecnie jest ich ponad 20. W każdym z nich panuje 
wyjątkowy klimat, z każdego unoszą się aromatyczne 
zapachy, każdy oferuje smaczne, apetyczne i kolorowe 
dania.

Na dobry początek dnia wiele z uniejowskich restauracji 
posiada w swojej ofercie przepyszne śniadania, często 
inspirowane ciekawymi zakątkami świata. W porze 
obiadowej nad miastem unoszą się aromaty sezonowych 
zup i dań głównych, które zaspokoją nawet najbardziej 
wymagających gości. Coś dla siebie znajdą również 
wielbiciele słodkich deserów, a także burgerów, czy 
przekąsek. Co ciekawe, w ostatnim czasie na ulicach 
Uniejowa zawitał nowy, światowy trend kulinarny, jakim 
jest street food.

W szerokim wachlarzu kulinarnych propozycji specjały 
kuchni polskiej, często regionalnej, przeplatają się  
z kuchnią międzynarodową. Świadczą o tym niebanalne 
połączenia, świeże zioła oraz przyprawy z całego świata.

Już w pierwszych dniach stycznia otrzymaliśmy 
pierwsze pytania dotyczące terminu Festiwalu Smaków. 
Informujemy, że jeśli wszystko ułoży się po naszej myśli, 
impreza zorganizowana zostanie we wrześniu.

Tym razem nie zamierzamy jednak poprzestać na tyl-
ko jednym wydarzeniu kulinarnym. Zrobimy co w na-

pyszne ciasta, przygotowane specjalnie na kiermasz.
Niestety ze względu na trudne warunki pogodowe 

organizatorzy zrezygnowali ze światełka do nieba.
Sukces gminnej akcji 30. Finału WOŚP to zasługa wielu 

osób. Począwszy od pracowników Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Kultury w Uniejowie, którzy corocznie biorą na 
siebie organizację wydarzenia poprzez: wolontariuszy, 

szej mocy, aby dziewiątej edycji Uniejowskiego Festiwalu 
Smaków towarzyszył cykl eventów – w dużej mierze 
związanych z jedzeniem. W tym celu Burmistrz Uniejowa, 
Józef Kaczmarek, zaprosił do współpracy znanego wszystkim 
z programu „MasterChef” i pochodzącego z Uniejowa Adama 
Kozaneckiego. 

Zamierzone działania poprzedzone zostały spotkaniem 
włodarzy miasta z osobami prowadzącymi działalność  
o charakterze gastronomicznym, pszczelarzami i producentami 
żywności na terenie naszej gminy. Odbyło się ono w dniu 7 
lutego 2022 roku w celu ustalenia wspólnego planu działania. 

W trakcie spotkania Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek 
opowiedział przybyłym gościom o zmianach, jakie mają 
nastąpić na terenie miasta w ciągu najbliższych lat. Jedną  
z takich zmian jest chęć wypromowania naszej miejscowości 
pod kątem kulinarnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
kuchnię regionalną. 

Turyści, którzy licznie przyjeżdżają do Uzdrowiska, po 
zażyciu kąpieli w gorących wodach termalnych, mają zwykle 
ochotę na przekąszenie czegoś smacznego. Wówczas chętnie 
korzystają z szerokiej bazy gastronomicznej Uniejowa. Jak 
wiadomo, oferta jest dość duża, bo w około 3-tysięcznym 
miasteczku funkcjonuje obecnie ponad 20 obiektów 
restauracyjnych. 

Aby w pełni spożytkować ten niezwykły potencjał, Burmistrz 
zaprosił do współpracy finalistę programu „MasterChef”, 
uniejowianina z pochodzenia – Adama Kozaneckiego. 

opiekunów, sponsorów, darczyńców, zespoły artystyczne, 
kończąc na tych, którzy hojnością swojego serca wpłacają 
pieniądze. 

Uzbierana kwota to Wasz wspólny sukces, dlatego na 
zakończenie chcieliśmy wszystkim serdecznie podziękować 
za wkład w pomoc potrzebującym. Dziękujemy, że w tym 
roku po raz kolejny byliście z WOŚP.

Uniejów to urocze miasteczko, do którego turyści z całej Polski przyjeżdżają, aby skosztować kąpieli w 
wodach termalnych. To właśnie one są największym bogactwem naszego Uzdrowiska. Jednak Uniejów to 
coś znacznie więcej niż pluskanie się w wodzie. To także niezwykła historia i cenne zabytki. Na szczególną 
uwagę zasługuje również Spycimierz i jego mieszkańcy, których przepiękna tradycja usypywania 
kwietnych dywanów wpisana została na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa 
Kulturowego Ludzkości UNESCO. Wśród wszystkich tych wspaniałości nie sposób pominąć kulinarnego 
aspektu Uniejowa.
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Wspólne rozmowy doprowadziły do zrodzenia się 
pomysłu na nowy projekt, któremu przyświecać ma 
hasło: „Kulinarny Uniejów”.

Podczas spotkania Pan Adam zaprezentował wszys-
tkim swoje kulinarne pomysły na bieżący rok. Znalazły 
się wśród nich cztery imprezy, które towarzyszyć 
będą wpisanemu już na stałe w nasz kalendarz imprez 
Festiwalowi Smaków.

Nowe propozycje zaprezentowane i omówione zos-
tały przy pomocy przygotowanej przez pana Adama 
prezentacji multimedialnej. Na ekranie pojawiły się więc 
następujące eventy: „Pisanki, pisanki, jajka malowane”, 
„Prosto z rusztu – wielkie grillowanie”, „Słodko jak  
w niebie!” oraz „Winobranie”. Ich realizacja zaplanowana 
jest na okres od kwietnia do września. Ponadto aspekt 
kulinarny miałby pojawić się w Uniejowie również  
w grudniu, w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Jak jednak podkreślił ambasador wydarzeń, Adam 
Kozanecki, ich przeprowadzenie nie będzie możliwe 
bez udziału lokalnych producentów, hodowców, kół 
gospodyń wiejskich, a przede wszystkim restauratorów.

Z tego powodu zarówno Burmistrz Uniejowa, jak 
i ekspert branży gastronomicznej, Adam Kozanecki, 
serdecznie zaprosili do włączenia się do zaplanowanych 
inicjatyw wszystkich przybyłych na spotkanie gości. 
W gronie tym znaleźli się: przedstawiciele obiektów 
gastronomicznych: Mikser, Tradycyjna Kuchnia Domo-

wa, Restauracja Herbowa, Hotel Termalny, Termy Uniejów, 
Central Skwerk/Twister, Prezes Gminnej Spółdzielni 
„Samopomoc Chłopska” – Andrzej Zwoliński, przedstawiciel 
serowarni Przemysław Rajski,  pszczelarze: Józef Wielogórka, 
Janusz Rozmarynowski, Zenobiusz Ircha, Piotr Jeżka, Joanna 
Jóźwik-Wróblewska, Marcin Wróblewski.

Teraz wszyscy uczestnicy spotkania mają czas na 
przemyślenia, pomysły i wskazówki. Na szczegóły niestety 
trzeba jeszcze chwilę poczekać, ale już teraz wiadomo, że 
niebawem w Uniejowie będzie kolorowo i smakowicie!
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Finalista programu „MasterChef”, uniejowianin z pochodzenia – Adam 
Kozanecki

Maciej Bartosiak

Zimą zielona murawa boisk? 
Tak tylko w Uniejowie

Mowa oczywiście o kompleksie boisk sportowych im. 
Włodzimierza Smolarka z jedynym w kraju systemem 
kaskadowego podgrzewania murawy wodą geotermalną. 
Dzięki temu obie nawierzchnie – naturalna trawiasta 
oraz sztuczna – są do dyspozycji piłkarzy przez 365 dni 
w roku. Dlatego na obozy sportowe, rozgrywki meczów 
sparingowych oraz treningi, które można wzbogacić 
pakietem odnowy biologicznej w „Termach Uniejów”, 

przyjeżdżają do nas drużyny nawet z najodleglejszych 
zakątków Polski.

Profesjonalne boiska, wchodzące w skład kompleksu, 
stanowią doskonałą bazę dla obozów treningowych  
i przygotowawczych. Pierwsze, pełnowymiarowe boisko 
trawiaste naturalne (105 x 68 m), z zadaszoną trybuną na 
496 miejsc, jest jedynym w kraju tego typu obiektem pod-
grzewanym wodą geotermalną przez cały okres zimy. Drugie 

Zimowa aura, minusowe temperatury i zalegający śnieg z pewnością nie pozwalają nikomu zapomnieć, 
że najchłodniejsza pora roku panuje w najlepsze. Jest jednak w Uniejowie miejsce, któremu zima 
niestraszna, a które będąc ewenementem w skali kraju – jak magnes przyciąga zarówno młodych 
adeptów futbolu, pierwszoligowe drużyny zawodowe, jak i reprezentacje Polski w piłce nożnej.
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boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej (105 x 68 
m) posiada trybunę ziemną na 110 miejsc. Oba boiska 
posiadają oświetlenie zgodne z wymaganiami UEFA do 
prowadzenia zajęć sportowych po zmierzchu oraz tablice 
wyników. W bezpośrednim sąsiedztwie boisk znajduje 
się budynek sanitarno-szatniowy.

Pierwsze i jak dotąd jedyne uzdrowisko termalne 
stanowi zatem idealną bazę pobytową zarówno dla 
profesjonalnych sportowców, jak i amatorów, którzy w 
celach treningowych mogą korzystać z kompleksu boisk 
sportowych, stanowiących własność gminy Uniejów. 
Boiska zlokalizowane są tuż przy Aparthotelu „Termy 
Uniejów”.

„To właśnie dzięki temu zapleczu z dumą możemy gościć 
krajowe reprezentacje i najlepsze drużyny piłkarskie. 
Komfortowe apartamenty, basen oraz siłownia na 
terenie hotelu, sale konferencyjne do dyspozycji naszych 
Gości i wiele więcej udogodnień, będących wynikiem 
indywidualnych ustaleń, jeszcze przed przyjazdem 
grupy do obiektu – to wszystko sprawia, że jesteśmy 
w stanie przygotować dla Państwa ofertę skrojoną dla 
konkretnych potrzeb i oczekiwań” – zapewnia obsługa 
Aparthotelu. 

W tym roku ferie zimowe poszczególne województwa 
miały w czterech terminach. Pierwsi uczniowie 
rozpoczęli przerwę od nauki już 17 stycznia. W związku 
z tym, w styczniu  na boiskach, zarówno w ciągu dnia, jak 
i po zmroku – przy sztucznym oświetleniu – mogliśmy 
dostrzec piłkarzy w wieku szkolnym, szlifujących formę 
podczas obozów sportowych. Na zgrupowaniach  
w Uniejowie przebywały dwie wielkopolskie drużyny: 
Polonia Leszno i Unia Swarzędz oraz zespół ze 
świętokrzyskiego – GKS Nowiny, który przyjechał do nas 
spod Kielc. 

Dziecięce i młodzieżowe zgrupowania sportowe 
gościliśmy przez cały okres ferii zimowych. 24 stycznia na 
boiskach treningi rozpoczęli piłkarze Klubu Towarzysko-
Sportowego Weszło, natomiast w lutym po raz kolejny 
przyjechali „Motorowcy” z Lublina. Zimowe zgrupowanie 
w Uniejowie można już chyba uznać za nieodłączny punkt 
lubelskiego zespołu. Podopieczni Marka Saganowskiego 
już po raz trzeci z rzędu szlifowali formę na termalnej 
murawie. Główny szkoleniowiec bardzo pozytywnie 

wypowiedział się o warunkach na obozie przygotowawczym 
w Uzdrowisku Termalnym Uniejów:  

– „Warunki w Uniejowie są bardzo dobre. W hotelu mamy 
siłownię. Do dyspozycji są tu dwa boiska – jedno naturalne, 
podgrzewane, również boisko ze sztuczną trawą – wszystko, 
co potrzebujemy w tym okresie dla nas do użytku” – zachwalał 
trener tuż po zakończonym spotkaniu z Siarką Tarnobrzeg.

Zdaniem szkoleniowca, w Uniejowie drużyna miała okazję 
do tego, by jeszcze mocniej się zintegrować i skonsolidować:

– „Taki okres pięciu dni, kiedy przebywa się razem, buduje 
w drużynie ducha zespołu. Cieszę się z tego obozu, bo 
dużo czasu możemy spędzić indywidualnie na odprawach 
z zawodnikami. Okres takiej ciężkiej, mozolnej pracy 
zakończyliśmy sparingiem. Teraz musimy łapać trochę świe-
żości!”. 

Piłkarze trenowali u nas do 11 lutego włącznie. „Motorowcy” 
zakończyli obóz zimowy sparingiem z Legionovią Legionowo 
na boisku z zieloną nawierzchnią.

Bardzo dobre warunki w Uniejowie, zarówno w zakresie 
przygotowania bazy sportowo – treningowej, jak i zaplecza 
hotelowego, doceniły najlepsze drużyny ekstraklasy, które 
niejednokrotnie wybrały nasze boiska na miejsce przygotowań 
przed i w trakcie ligowych rozgrywek. Tym bardziej cieszy nas 
fakt, że zarówno zimą, jak i przez pozostałe miesiące w roku 
jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom profesjonalnych 
drużyn:

– „Graliśmy i trenowaliśmy na fenomenalnej nawierzchni. 
Sztuczna murawa nawet przy 10-stopniowym mrozie jest 
tak miękka, że można wyjść na boisko w lankach bez korków. 
W życiu trzeba mieć trochę szczęścia. Ze względu na ferie 
to był jedyny możliwy dla nas termin na obóz zimowy,  
a przypadł akurat w najtęższe mrozy. My tymczasem akurat 
wtedy zawitaliśmy do Uniejowa na jedne z najlepszych boisk 
w Polsce”. – podsumował jeden z obozów zimowych Janusz 
Niedźwiedź, trener Jaroty Jarocin.

Już pierwsza wizyta przed kompleksem boisk im. Wł. 
Smolarka, za pośrednictwem wielkoformatowego banera, 
daje do zrozumienia, że nasza wiecznie zielona murawa miała 
niejednokrotnie zaszczyt stać się areną zmagań piłkarskich 
reprezentacji Polski. W samym tylko 2021 roku aż dwukrotnie 
przygotowywały się u nas piłkarki żeńskiej reprezentacji. 
Nieraz gościli też u nas podopieczni Jacka Magiery.
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Paweł Wroniszewski

Rozmowa z dr Natalią Zalewską, 
geologiem w Centrum Badań Kosmicznych 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie

Paweł Wroniszewski: Kiedy powstało Centrum 
Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk i czym 
się zajmuje?

Dr Natalia Zalewska: Instytut został powołany 
do życia 45 lat temu i miało to bezpośredni związek 
z radzieckim programem Interkosmos oraz z lotem 
orbitalnym generała Mirosława Hermaszewskiego. 
Aby podołać wyzwaniu wysłania w kosmos pierw-
szego polskiego astronauty, należało scalić różne 
pomniejsze instytucje parające się różnorodnymi 
badaniami związanymi z przestrzenią pozaziemską. 
Od wejścia Polski w struktury ESA (Europejskiej 
Agencji Kosmicznej) w 2012 roku, CBK PAN jest 
główną instytucją koordynującą działania polskich 
firm z sektora przemysłu kosmicznego w obrębie 
projektów ESA. 

W strukturze Centrum znalazły się także: 
Zakład Fizyki Słońca we Wrocławiu, Obserwatorium 
Astrogeodynamiczne w Borówcu pod Poznaniem, 
Ośrodek Naukowy Badań Kosmicznych w Wał-
brzychu i Zespół Fizyki Plazmy oraz Pracownia  
w Obserwatorium Astronomicznym w Piwnicach pod 
Toruniem.

CBK PAN jest jedynym w Polsce interdyscypli-
narnym instytutem badawczym, którego cała 
działalność merytoryczna związana jest z prowa-
dzeniem badań przestrzeni wokółziemskiej, ciał 
Układu Słonecznego i Ziemi, przy wykorzystaniu 
technologii kosmicznych i technik satelitarnych. 
CBK PAN współpracuje z największymi na świecie 

instytucjami z kręgu eksploracji kosmosu, w tym m.in. 
prowadzi własne eksperymenty w ramach misji NASA 
i ESA, współdziała m.in. z Centre National d’Études 
Spatiales, JPL Centrum NASA, Uniwersytetem Princeton 
i innymi.

W CBK PAN powstało ponad 90 instrumentów 
badawczych wysłanych w kosmos na pokładzie satelitów  
i sond międzyplanetarnych, m.in. Solar Orbiter, Chang’E-4, 
InSight, Herschel, Koronas-Foton, Rosetta, Mars Express 
oraz Cassini-Huygens. Tu powstały też pierwsze polskie 
satelity naukowe „Lem” i „Heweliusz”.

Paweł Wroniszewski: Wybiegacie daleko w czas  
i przestrzeń. Czy są już teraz jakieś korzyści z tych badań 
dla mieszkańców Ziemi?

Dr Natalia Zalewska: Cała działalność CBK PAN 
wiąże się z lepszym poznaniem przestrzeni wokółziemskiej 
i wykorzystaniem możliwości, jakie daje eksploracja 
kosmosu. Jedną ze sztandarowych inicjatyw CBK PAN 
jest Centrum Informacji Kryzysowej. CIK tworzy zespół 
specjalistów w dziedzinie geoinformacji i zarządzania 
kryzysowego, posiadających doświadczenie w pracy 
w warunkach operacyjnych. Misją Centrum Informacji 
Kryzysowej jest zwiększanie efektywności działań w ob-
szarze zarządzania kryzysowego i ratownictwa poprzez:

- efektywne wykorzystywanie istniejących możli-
wości technicznych w zakresie informacji geoprzestrzennej 
oraz teledetekcji satelitarnej i lotniczej,

Geotermia Uniejów konsekwentnie rozszerza swoją współpracę z kolejnymi instytucjami naukowo-
badawczymi. Wszystkie pomysły na wykorzystanie walorów naszej wody i mikroorganizmów termalnych 
(zanim trafią one na rynek konsumencki) muszą przejść szereg badań i doświadczeń. Kolejnym partnerem 
tych wspólnych działań zostało Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk. List Intencyjny ze 
strony CBK (PAN) podpisała pani prof. dr hab. Iwona Małgorzata Stanisławska, a ze strony Geotermii 
Uniejów pani prezes Beata Frontczak-Skrzypińska. 
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- rozwój nowych metod i narzędzi w tym obsza-
rze, w szczególności rozwój zastosowań technik sa-
telitarnych,

- zwiększanie świadomości i kompetencji w 
zakresie wykorzystania technik satelitarnych i ge-
oinformacji przez organizację szkoleń, ćwiczeń 
oraz demonstracji i testów nowych rozwiązań tech-
nicznych.

CIK CBK PAN oferuje użytkownikom z obsza-
ru zarządzania kryzysowego, ratownictwa i ochro-
ny ludności, bezpieczeństwa publicznego oraz 
organizacjom pozarządowym: wsparcie operacyjne 
podczas działań oraz procesów analitycznych i pla-
nistycznych, udział w ćwiczeniach, organizację szko-
leń i symulacji oraz testów nowych rozwiązań tech-
nicznych.

Paweł Wroniszewski: Co mogą przynieść, co 
chcielibyśmy, żeby przyniosły badania dotyczące 
geomikrobiologii i zmian zachodzących w skałach 
pod wpływem mikroorganizmów żyjących w unie-
jowskiej wodzie termalnej?

Dr Natalia Zalewska: Na Świecie jest wiele tere-
nów z ekstremalnymi warunkami. Do tej pory nie 
mówiło się o takich miejscach w Polsce. Mało kto 
wie, że kiedyś i u nas były wulkany (Góry Kaczawskie), 

czy oceany (Góra Ślęża to pozostałość dna oceanicznego).  
A obecnie? Jednym z najlepszych przykładów jest właśnie 
Geotermia Uniejów. To tutaj postanowiliśmy skupić się na 
geomikrobiologii i sprawdzić, czy organizmy zasiedlające 
wody termalne z prawie dwukilometrowego odwiertu 
i temp. 70 °C mogą wpływać na zmiany mineralogiczne 
w skałach. Badania organizmów będziemy porównywać 
do potencjalnych procesów, które mogłyby zachodzić 
głęboko pod powierzchnią Marsa. A co przyniosą badania? 
To się dopiero okaże!

Paweł Wroniszewski: Jaka może być rola mikro-
organizmów ekstrmofilnych dla przyszłości świata ?

Dr Natalia Zalewska: Organizmy ekstremofilne po-
siadają unikatowe cechy i wytwarzają substancje ochra-
niające ich komórki. Po analizie organizmów uniejowskich 
będziemy w stanie powiedzieć, jakie substancje są 
wartościowe i czy jesteśmy w stanie pozyskać nowe związki 
chemiczne, przydatne np. w biotechnologii czy medycynie. 
Za każdym razem, gdy odnajdujemy nowe właściwości 
takich mikroorganizmów, są to duże doniesienia naukowe, 
gdyż każdy z tym mikrobów jest potencjalnym ,,lekiem na 
raka’’, może przyczynić się do wyeliminowania zagrożeń 
związanych z zanieczyszczeniem środowiska lub posiadać 
właściwości iście kosmiczne i wykazać odporność, np. 
na promieniowanie UV, jonizujące lub wiele innych eks-
tremalnych dla ludzi czynników.
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Dr Natalia Zalewska podczas symulowanej misji na Marsa na pustyni Utah (USA)
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Aleksandra Zielonka

Orszak Trzech Króli

Orszak przeszedł ulicami miasta już po raz siódmy, 
a jego organizatorem była Parafia pw. św. Floriana  
w Uniejowie.

Mimo niesprzyjającej pogody, uniejowscy parafianie 
licznie zgromadzili się pod bramą zamkową. Tam otrzymali 
symboliczne korony, w których przemaszerowali ulicami 
miasta, aby przy stajence w kolegiacie oddać pokłon 
nowonarodzonemu Jezusowi. Orszakowi towarzyszyły 
zwierzęta. Tym razem były to konie z Zagrody Młynarskiej.

Hasło tegorocznego orszaku brzmiało: „Dzień dziś 
wesoły!”. Na stronie organizatorów ogólnopolskiej 
akcji orszaków pojawiła się następująca informacja: 
„Scenariusz tegorocznego Orszaku Trzech Króli pragnie 
pokazać, jak ważne jest dla każdego człowieka dobre, 
głębokie przeżywanie świąt i uroczystości, rozumienie 
ich istoty, treści, które ze sobą niosą, cieszenie się, 
radowanie, spędzanie czasu z rodziną, jednoczenie się z 
innymi ludźmi, wspólne śpiewanie. „Dzień dziś wesoły!” 
śpiewamy w ten piękny dzień świąteczny i uczymy się, 
jak nabierać sił podczas świąt, aby na co dzień, podczas 
nauki i pracy, mimo różnych trudności i życiowych 
zmagań, promienieć radością”.

Ksiądz inf. Andrzej Ziemieśkiewicz podczas kazania 
zwrócił się do wiernych słowami: „Serce raduje się, 
patrząc na Was obecnych w świątyni, kiedy siedzicie 
tutaj w koronach, kiedy podtrzymujecie nasze piękne 
tradycje, które jeszcze bardziej pomagają nam zrozumieć 
sens dzisiejszego święta (…) Dzisiaj przyszliśmy jak 
mędrcy. Przynosimy ze sobą swoje skarby. Niekoniecznie 
złoto, mirrę i kadziło, ale przynosimy siebie, dar swojej 
modlitwy i obecności. Przynosimy również swój ból, 
cierpienie, radość, serdeczność i życzliwość”. 

Podczas mszy św. zostało poświęcone kadzidło, kreda 
i woda. Ksiądz inf. Andrzej Ziemieśkiewicz wraz z dwoma 
najmłodszymi uczestnikami nabożeństwa wypisał na 
głównych drzwiach świątyni akronim: C†M†B  A.D. 
2022. Z łacińskiego Christus Mansionem Benedicat 
(„Niech Chrystus błogosławi temu domowi”).

Po zakończeniu Eucharystii każdy z wiernych mógł 
zabrać do domu przygotowany specjalny pakunek  
z kadzidłem i kredą oraz poświęconą wodę.

6 stycznia to w Kościele Święto Objawienia Pańskiego, potocznie nazywane Świętem Trzech Króli.  
Z tej okazji spod Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie wyruszył barwny orszak na uroczyste 
nabożeństwo do kolegiaty.
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Marta Pokorska

Mikołaj ponownie odwiedził Rożniatów

W sobotnie popołudnie, 22 stycznia 2022 r. w sali 
OSP Rożniatów wszyscy z niecierpliwością oczekiwali 
na wyjątkowego gościa – Świętego Mikołaja. Zanim 
jednak pojawił się w Rożniatowie, uczestników spotkania 
powitał Prezes OSP Rożniatów – dh Wiesław Pawłowski,  
a następnie skierował kilka słów do mieszkańców:

– „(…) Nasza remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, po 
remoncie, już po raz szósty gości dzieci oczekujące na 
św. Mikołaja. Nasze dzieci i wnuki są już doroślejsze. 
My strażacy, jako mieszkańcy, możemy być dumni, że na 
naszym terenie mamy tylu ochotników. Wypada tylko 
prosić o to, aby jak najdłużej remiza tak wyglądała jak  
w dniu dzisiejszym. Myślę też, że młodsi dostrzegają, że 
my starzejemy się i to właśnie na nich spadnie obowiązek 
zadbania o remizę w przyszłości, aby się nie powstydzić 
przed tymi, którzy budowali to miejsce dla bezpieczeństwa 
swojego środowiska (…)”.

W trakcie przemówienia prezes otrzymał sygnał od załogi 
strażaków, na których spoczywał obowiązek nawigowania 
Gościa, o jego zbliżaniu się do miejsca docelowego. Po 
kilku minutach oczekiwania, Mikołaj w towarzystwie 
strażaków i swoich pomocnic – Pań Mikołajowych ukazał 
się w drzwiach strażnicy z workiem prezentów. Został 
przywitany ciepło i serdecznie przez najmłodszych 
uczestników spotkania. Mikołaj po kolei zapraszał do 
siebie dzieci, które grzecznie odpowiadały na zadawane im 
pytania, w szczególności „Czy były grzeczne i czy zasłużyły 
na prezent?”. Oczywiście większość dzieci odpowiadała, że 
była grzeczna, niektóre przyznały się, że z ich grzecznością 
bywało różnie, ale obiecały gorącą poprawę. Wobec takich 
zapewnień Mikołaj nie mógł postąpić inaczej jak tylko 

wręczyć każdemu z dzieci przygotowany dla nich prezent.
Po wręczeniu wszystkich upominków dh Pawłowski 

poprosił Mikołaja, aby wręczył specjalny prezent dla 
druha, który obchodził okrągłe urodziny. Następnie prezes 
Pawłowski poinformował o zakupie jednego munduru 
bojowego z akcji „Kalendarz” i otrzymaniu przez jednostkę 
dwóch wcześniejszych z dotacji Covid-19. Natomiast jeszcze 
jeden mundur został zakupiony z zebranych środków:

– „Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim tym, 
którzy uczestniczyli w pozyskaniu środków na jego zakup. 
Udało się pozyskać 2600 złotych. Obecnie mamy cztery 
takie mundury”. Nowe mundury zostały zaprezentowane 
przez druhów, w tym bojowy do usuwania owadów, którego 
jednostka wcześniej nie posiadała.

Na zakończenie pierwszej części spotkania wjechał 
urodzinowy tort dla babć i dziadków, przygotowany przez 
Koło Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki”. Następnie 
rozpoczęła się druga część z poczęstunkiem i tańcami, a na 
akordeonie przygrywali prezes z druhną OSP Rożniatów…

Coroczna wizyta Świętego Mikołaja w Rożniatowie stała się już tradycją. Styczniowemu wydarzeniu 
z udziałem mieszkańców miejscowości i okolic towarzyszą obchody Dnia Babci i Dziadka, w których 
uczestniczą najmłodsi mieszkańcy, nieco starsi, młodzież, ich rodzice oraz dziadkowie. Tak było również i 
tym razem. 
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Agnieszka Olczyk

„Drużyna grodu Spicimira” urozmaici ofertę 
atrakcji Uniejowa i Spycimierza

Wspomniane Stowarzyszenie to grupa ludzi 
zajmujących się rekonstrukcją życia w epoce 
wczesnego średniowiecza w IX-XI w. na terenie 
dawnej Słowiańszczyzny, a więc również na ob-
szarze dzisiejszego Spycimierza.

Spotkanie miało na celu ustalenie zasad współ-
pracy pomiędzy gminą Uniejów a członkami 
„Drużyny grodu Spicimira”. Współpraca ta miała-
by polegać na włączeniu atrakcji oferowanych 
przez grupę rekonstrukcyjną do lokalnej oferty 
regionu spycimierskiego. Przeprowadzone rozmo-
wy dotyczyły również uwypuklenia dawnej śred-
niowiecznej historii Spycimierza i kasztelanów 
spy-cimierskich.

Widzowie biorący udział w wydarzeniach re-
konstrukcyjnych poświęconych średniowieczu 
mają nie tylko okazję obserwować zloty, turnieje, 
zmagania łucznicze, ale także występy muzyczne  
i pokazy tańca dawnego. Inne ważne aspekty tego 

typu eventów to inscenizacje, stroje charakterystyczne dla danej 
epoki, walki i pokazy, a także możliwość obserwowania realiów życia 
sprzed lat.

Wszystkie te działania są dobrze znane „Drużynie grodu Spicimira”, 
która swoimi aktywnościami nie tylko pielęgnuje tradycje, ale także 
oddaje cześć przodkom i krzewi postawy patriotyczne.

9 lutego br. gościem Burmistrza Uniejowa w siedzibie Urzędu Miasta był dowódca Stowarzyszenia GRH „Drużyna 
grodu Spicimira” – Dawid Dzieran. W spotkaniu uczestniczył także historyk dr Jędrzej Kałużny.

„Drużyna grodu Spicimira”
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Pracownicy PŚDS w Czepowie 

Z życia placówki w Czepowie 
Snoezelen – Sala Doświadczania Świata
Świat wokół nas jest różnorodny, stanowi mieszaninę wielu zmysłów. Zajęcia w Sali Doświadczania Świata dają możliwość 

uczenia się kontrolowania doznań zmysłowych w specjalistycznym miejscu pod okiem terapeuty. Zajęcia są dobierane 

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata Sikorka w czepowskim parkuDokarmianie ptaków przez podopiecznych

>

>
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Maja Ostrowska-Gralka

Sportowy weekend z Klubem Karate Bassai

Rodzinny trening z Klubem Bassai

W dniach 4-6 lutego br. do Szkoły Podstawowej 
w Uniejowie zjechali się zawodnicy karate. Weekend 
poświęcony został treningom wymagań egzaminacyjnych, 
by młodzi adepci karate mogli wkrótce podjąć próbę 
zdobycia wyższego stopnia uczniowskiego. Szkolenie 
poprowadziła trenerka Klubu Bassai, Maja Ostrowska-
Gralka wraz z asystentkami: Weroniką Kujawą, 
Patrycją Kowalczyk oraz Oliwią Staniak. Doświadczone 

Rodzinnym treningiem zakończył się Weekend z Klubem 
Bassai! W niedzielę, 6 lutego br. zawodnicy karate mogli 
zaprosić swoich rodziców! Opiekunowie stawili się bardzo 
licznie. Po wspólnej rozgrzewce, rodzice zgłębiali tajniki 
podstawowych ciosów i kopnięć karate pod okiem swoich 
dzieci w roli czujnych i surowych instruktorów. Główną  
i najbardziej wyczerpującą atrakcją okazał się trening 
ogólnomotoryczny poprowadzony przez trenerkę 
Klubu. Na koniec zawodnicy wręczyli swoim rodzicom 
pamiątkowe dyplomy. Uśmiechów i potu było co nie-

zawodniczki przekazywały wiedzę i umiejętności zarówno 
najmłodszym dzieciom, jak i kandydatom na niebieskie 
czy granatowe pasy. Szkolenie rozpoczęło się piątkowym 
treningiem, zawodnicy ćwiczyli całą sobotę, a wieczorem 
mogli skorzystać z atrakcji basenowych uniejowskich Term. 
W niedzielę odbyło się podsumowanie zebranej wiedzy. Na 
koniec szkolenia zawodnicy mieli okazję wprowadzić w świat 
karate swoich rodziców

miara, zarówno dzieci, jak i rodzice już szykują się na kolejną 
wspólną aktywność!

Dziękujemy za udostępnienie sali gimnastycznej Dyrek-
torowi Szkoły Podstawowej w Uniejowie – Panu Piotrowi 
Kozłowskiemu oraz Prezesowi Gospodarki Komunalnej 
„Termy Uniejów” – Panu Marcinowi Pamfilowi za możliwość 
skorzystania z basenów.

Wielkie podziękowania dla Rodziców naszych zawodników, 
daliście super przykład i mnóstwo energii do kolejnych 
działań! Oss.
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Zawodnicy Uniejowskiego Klubu Karate wraz z rodzicami Jedni z najmłodszych zawodników 
Klubu Bassai. Od lewej: Kaja Sztybrych, 
Michał Architekt, Helenka Krajewska

indywidualnie dla każdego uczestnika. Snoezelen wspomaga percepcję i porządkuje bodźce, ale i wytwarza dobre 
samopoczucie i odpręża. Ponadto wprowadza uczestnika w stan zrelaksowania i spokoju, ale też aktywizuje. Nasza sala cieszy 
się dużym zainteresowaniem wśród uczestników.

Uczestnicy dbają o zwierzęta
Jak co roku, w sezonie zimowym pomagamy naszym skrzydlatym przyjaciołom przetrwać. Uczestnicy podczas zajęć 

wykonują karmniki, dokarmiają i rozwieszają w parku kule tłuszczowe. Najczęstszymi gośćmi w karmniku są: sikorki, gile, 
kosy oraz kowaliki.  Systematyczne dokarmianie zwierząt w porze zimowej niesie za sobą dużo radości i satysfakcji wśród 
uczestników.

>
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Leśnik we wspomnieniach 
pani Haliny – cz. 2 

Tam wszystko było piękne, nawet nazwy wsi: 
Leśnik, Borzewisko, Księże Młyny, Księże Kowale, 
Dzierżązna, Gibaszew, Paulina, Izabela. Te ostatnie 
to imiona córek właściciela gruntów (nazwiska 
nie znam) zmarłych na cholerę prawdopodobnie  
w XVIII w. Dla uczczenia ich pamięci kazał zbudować 
mały drewniany kościółek na borzewiskich piaskach 
pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny. Dla mnie to miejsce święte, prawdziwie 
cudowne. To miejsce moich osobistych duchowych 
doznań. Nie potrafię wyrazić słowami odpustowych 
przeżyć, które dane mi były w tamtym miejscu  
i czasie. Zdążałam tam jak islamiści do Mekki, tyle 
tylko, że oni raz w życiu, a ja każdego roku. Ale to już 
czasy późniejsze, doroślejsze.

Uroczystość odpustowa gromadziła ludność  
z różnych okolic. Pamiętam, jak przyglądałam się 
ludziom zdążającym w tym upale, odświętnie,  
a nie zawsze stosownie ubranym. Pamiętam kobiety  
w wełnianych sukniach, na głowach chustki nieco do 
przodu wysunięte, w jednym ręku pęczek liściastych 
gałązek dla osłony twarzy przed słońcem, a w drugim 
zioła i kwiaty do poświęcenia. Nogi bose, trzewiki 
spięte paseczkami, przewieszone przez ramię. Było 
tak z kilku powodów. Jednym było oszczędzanie 
obuwia, a drugim to, że w dalszej drodze w dniu 
gorącym łatwo nogę zranić. Czekały więc trzewiki, 
aż przed wejściem do kościoła nogi zostaną z piasku 
otrzepane i obute zostaną. Do dzisiaj nie wiem, jak 

ten upał znosiły, a trzeba dodać, że tego dnia zawsze 
było gorąco.

To święto było przeżyciem religijnym, a także okazją 
do spotkania znajomych, a często i rodziny z odległych 
wsi. Na ten dzień czekały również dzieci, ponieważ 
odpustowe kramy dostarczały wielu atrakcji, a poza 
tym w tym dniu nie były pastuchami, tylko pątnikami. 

Tak jak wspominałam, mieszkańcy Leśnika byli wyz-
nania ewangelickiego, ale tego dnia także świętowali. 
Każdy był świątecznie ubrany i nikt tego dnia w polu 
nie pracował. Piętnasty sierpnia był świętem wszys-
tkich dla wszystkich.

Lata trzydzieste – czas wielkiego światowego kry-
zysu – był dla mnie z racji wieku czasem beztroskiej 
zabawy i poznawania wszystkiego, co mnie otaczało. 
To była moja pierwsza szkoła życia. Poznawałam 
ludzi, ich obyczaje, zwierzęta, rośliny, ptaki, robaczki. 
Wszystko ciekawiło, zadziwiało. Kładłam się na wrzo-
sowisku twarzą do ziemi i wpatrywałam się w do-
mostwo mrówek i różnych maleńkich żyjątek, które 
tam się uwijały. 

Nie rozumiałam wtedy ich znaczenia ani roli, jaką 
odgrywały w ludzkim życiu, a więc i w moim. Nie 
mogłam sobie zdawać sprawy z wielkości świata tych 
maleńkich stworzeń. To ja byłam wielka i silna. To ja 
mogłam jedną nogą przydepnąć ten cały mały świat, 
w którym trwała mozolna praca i nieustający ruch. 

Miałam szczęście jako dziecko widzieć, jak rosną w polu koszule, bo z małego ziarnka powstaje 
gotowy produkt. Były to pracochłonne czynności. Len był siany, omłocony, żeby nasiona odzyskać, 
moczony, suszony, łamany, czesany, przędzony. Potem z osnowy i wątku na krośnie, domowym sposobem 
zrobionym, tkano płótno. To wszystko obserwowały oczy dziecka. Teraz z odległości lat podziwiam tych 
prostych, nigdzie nie uczonych ludzi. Dzisiaj do tych czynności trzeba by przynajmniej skończyć szkołę 
zawodową, być technologiem, co by określał walory włókna, matematykiem, co by obliczał jego ciężar, 
długość i wszystkie inne parametry, mieć maszyny. Wtedy starczała potrzeba – matka wynalazków.

Halina Kaniewska
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Dzisiaj dziękuję Bogu, że odwodził mnie od takich 
zamiarów, bo nigdy tego nie robiłam. 

Z równym zainteresowaniem obserwowałam kury. 
Najpierw malutkie, żółte kuleczki, potem różnobarwne 
stado z kogutem na czele. Wiedza moja o tych ptakach 
sprowadzała się do tego, że kura znosi jajka, a kurczaki 
wylęgają się z jajek. O roli koguta nie miałam pojęcia. 
Myślałam nawet, że to rozbójnik w stadzie. Widziałam, 
że kiedy kury pracowicie w ziemi szukały pożywienia, 
ten zakrzyczał i całe stado bez pomocy nóg, na 
skrzydłach do zagrody uciekało. Nie wiedziałam wtedy, 
że to było ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem, że 
gdzieś wysoko krążył jastrząb.

Tam poznawałam rośliny, zwierzęta i ludzi z ich 
obyczajami. Zdarzało się, że moja Babcia szła gdzieś 
na inną wieś, więc mnie zabierała, z czego byłam 
bardzo zadowolona, bo to się tak miało, jak dzisiaj 
wyjazd do innego miasta. Ja nie wiedziałam, po co 
tam idziemy, ale też nie byłam tego ciekawa. Babcia 
mnie wychowywała i była za mnie odpowiedzialna, 
dlatego brała mnie z sobą dla mojego bezpieczeństwa  
i swojego spokoju ducha. 

Jednego razu poszłyśmy na drugą wieś. Gospodyni, 
do której przyszłyśmy, częstowała mnie mleczną 
kawą, ale ja podziękowałam. Ona jednak nadal mnie 
namawiała, a ja dziękowałam. Skończyło się na 
tym, że kawy nie piłam. Do dzisiaj pamiętam moje 
zdziwienie. W drodze powrotnej zapytałam Babcię, 
dlaczego ta pani namawiała mnie do picia kawy, jak ja 
podziękowałam. Tak to się zderzyły obyczaje. Według 
mnie „dziękuję” oznaczało grzeczną odmowę, według 
niej nie godziło się na jednym zachęceniu poprzestać. 
Pamiętam dokładnie, jak długo mnie to nurtowało.

W któreś niedzielne popołudnie byłam z Babcią 
na Księżych Młynach (nie wiem u kogo, nie znam 
nazwiska). W chacie siedział na ławie dziadek z siwym 
wąsem i była też dziewczynka w białej sukieneczce, 
białych pończoszkach i ciemnych sandałkach. Krótkie, 
proste włosy, na głowie przywiędły wianeczek. Nie 
wiedziałam, co ten strój oznacza. Dziadek powiedział, 
że musi za wnuczkę iść paść gęsi, bo ona dzisiaj „to 
Anioł, a Anioły gęsi nie pasą”. To był dzień jej Pierwszej 
Komunii Świętej. 

Bardzo mnie zadziwił inny zwyczaj. Oto zdarzało 
się, że rodzic posłał swego syna do sąsiada, czasem 
na drugą wieś, bo chciał pożyczyć jakiś przedmiot, 
którego nie miał, albo w jakiejś innej sprawie. Chłopiec 

wchodził do chaty, kaszkiet z głowy pod pachę 
upchnął, Boga pochwalił, po czym na jednej nodze 
stanąwszy, drugą o futrynę oparł, pokornie czekał, 
nie mówiąc, po co przyszedł. Stał nieraz przybysz 
długą chwilę, nim gospodarz albo gospodyni,  
w zależności kogo w domu zastał, zapytali: „Czyj ty 
jesteś?”. Następne pytanie padało: „Co powiesz?”. 
Wtedy padało nazwisko ojca i odpowiedź, po co 
przyszedł. No i znów musiałam się nauczyć, że to nie 
lekceważenie, lecz swego rodzaju gościnność, bo nie 
godzi się wnet pytać, nie dając człowiekowi miejsca 
zagrzać. Ta zwłoka była uhonorowaniem przybysza.

Bywało, że w jakiejś sprawie przychodził ktoś 
dorosły. Siadał z gospodarzem na ławce pod chałupą. 
Okazaniem gościnności było poczęstowanie ma-
chorką. Z podziwem patrzyłam, jak grube i spękane 
paluchy w delikatnym listku bibułki upychały 
machorkę, dobytą ze świńskiego wysuszonego pę-
cherza. Jedno muśnięcie językiem czyniło produkt 
gotowym. Błysk zapałki, a potem już tylko upojny 
„dymek” i sama przyjemność. 

Wiele wspomnień zachowało się w mojej pamięci. 
Majówki nad rzeką, pierzaki, pieśni śpiewane przy 
wiejskich kapliczkach, Stary Engel – Żyd handlujący 
pasmanterią. Co jakiś czas pośrodku wsi dawało się 
słyszeć wołanie: „Engel, Engel!” To stary Żyd ciągnął 
dwudrzwiową szafkę na dwóch kołach. Podnosił 
dyszel do góry, otwierał drzwi i sklepik z wszystką 
pasmanterią był gotowy. 

Wszyscy byli jednakowo ubodzy – biedni, ale nigdy 
nie słyszałam narzekania na ciężkie czasy. Kopę zasiał, 
mendel sprzątnął. Mendel zasiał, kopę sprzątnął.  
W połatanych ubraniach chodzili, świąteczne były 
od niedzieli. Wszyscy cieszyli się tym, co mieli, nikt 
nie narzekał na ciężki los. 

Nastał rok 1939. Przyszedł czas i odtrąbiły nie-
widzialne Anioły koniec ciszy, piękna i spokoju.  
A głos ten usłyszeli umarli i radowały się ich dusze, 
że nie byli sprawcami, ani nawet świadkami tego 
upadku. Żywi poznali szatana, który podpalał świat  
i pieczętował narody: Polaków literą P, Żydów 
gwiazdą Dawida, a swoich – połamanym krzyżem. 
Potem nic już nie było jak dawniej. Wszystko się 
zmieniło. To był koniec mojego błogiego dzieciństwa. 

Dedykuję te wspomnienia osobom, które wiedzą, 
o czym piszę: Hildzi, Małgosi, Wiesi i Kasi.
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Pani Mariola Nita w Zasadniczej Szkole Odzieżowej 
w Łodzi zdobyła zawód krawcowej odzieży męskiej. Jej 
kariera zawodowa od samego początku związana była 
z branżą odzieżową. – Jako młoda dziewczyna najpierw 
pracowałam w dwóch łódzkich fabrykach włókienniczych 
jako tkacz i czesacz, następnie w kilku firmach odzieżowych, 
a także rodzinnych zakładach – wspomina początki pani 
Mariola i dodaje: – Po wielu latach pracy postanowiłam 
iść o krok do przodu i spróbować swoich sił poza granicami 
kraju – pracowałam w atelier krawieckim w Niemczech. 

W ciągu całej kariery zawodowej ukończyła wiele 
szkoleń i kursów związanych z branżą odzieżową, po-
czynając od obsługi przeróżnych maszyn, a kończąc na 
nauce szycia, np. kostiumów kąpielowych, garniturów, 
ślubnych sukien; nauczyła się też ręcznego zdobienia 
z koronki, dodatków do delikatnych tkanin, takich jak 
jedwab czy szyfon. 

– W dziewięćdziesięciu procentach mojej kariery 
zawodowej zajmowałam się stricte tą dziedziną, w której 
zdobyłam wiedzę w szkole, a więc: krawiectwem, szyciem, 
przeszyciami, poprawkami odzieżowymi, konstrukcją 
odzieży itp. Z pewnością zdolności plastyczne pomagają 
mi realizować moje różne wizje dotyczące fasonu ubrań 
czy też tworzenia czegoś zupełnie nowego od podstaw, na 
życzenie klienta – uzupełnia informacje pani Mariola.

Wieloletnia praca zawodowa i cenne doświadczenie 
w niemieckim atelier krawieckim przekonało panią 
Mariolę do otworzenia własnego w Polsce. W paździer-

Zakłady pracy w gminie Uniejów
Marek Jabłoński 

Atelier Krawieckie „Majka” 
Marioli Nity w Uniejowie

Tym razem, poszukując ciekawych form działalności gospodarczej na terenie gminy, pozyskaliśmy 
informację o niedawno otwartym zakładzie krawieckim, prowadzonym przez profesjonalną osobę, z 
bogatym doświadczeniem zawodowym…
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Mani Mariola w czasie pracy

Pani Mariola w swoim Atelier Krawieckim
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niku 2021 roku zarejestrowała działalność gospodarczą i w Uniejowie, 
w wynajętym lokalu przy ul. Dąbskiej 3, otworzyła Atelier Krawieckie 
„Majka”, które od 1 marca 2022 r. będzie przeniesione na ul. Targową 
6 (tel. 501 648 428). Lokal wyposażyła w konieczne maszyny i urzą-
dzenia: stebnówka, overlock, dziurkarka odzieżowa, potrzebne do 
świadczenia usług. Do bardziej skomplikowanych czynności, jak 
podszycia, podwinięcia używa w domu maszyny dwuigłowej i oz-
dobnego overlocku typu mereżka. 

W swojej pracowni wykonuje kompleksowe usługi z zakresu popra-
wek odzieży. Zajmuje się, między innymi: zwężaniem i poszerzaniem 
odzieży, skracaniem spodni również z zachowaniem oryginalnego 
szwa, wymianą ekspresów w spodniach, bluzach, kurtkach itp. – 
Generalnie, nie boję się też innych wyzwań, także jestem gotowa na 
życzenie klienta zająć się przeróbką jego odzieży, tak by był zadowolony. 
Serdecznie zapraszam do skorzystania z moich usług – zachęca pani 
krawcowa. 

Pani Mariola, zapytana o swoje inne zainteresowania, formy 
spędzania wolnego czasu, odpowiedziała: – Praca zawodowa to 
moja pasja, niezmiennie od lat, lubię ludzi i z nimi pracować. Lubię 
też eksperymentować w kuchni, a w okresie wiosennym zajmować się 
przydomowym ogródkiem. Wolny czas spędzamy z rodziną na wy-
cieczkach rowerowych, nad wodą, na spacerach. Organizujemy też 
rodzinne wyjazdy tak, aby wszyscy byli zadowoleni, łącznie z najmłodszym 
pokoleniem…

Zadowolonych klientów i więcej wolnego czasu życzy…

Marek Jabłoński 

Nowości książkowe w bibliotece

Jedna z uszytych sukienek imprezowych
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Uniejowska biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o 40 
nowych pozycji, spośród nich wyróżnić należy literaturę 
popularnonaukową, piękną i inną – wybór jest ogromny. 

Książki mogą nas wzmocnić, zaspokoić pragnienia, ale 
także wydobyć na światło dzienne lęk i obawy – co pomaga 
uświadomić je sobie i z nimi walczyć. 

Często znajdujemy na stronach to, czego nam brakuje  
w życiu, często instynktownie sięgamy po pozycje, które po-
magają nam poczuć się lepiej, dlatego bywa, że jedną książkę 
czytamy wiele razy.

Wśród pozycji szczególnie wyróżnić możemy: 
Gay Forden S. – „Dom Gucci”, Kaźmierska D. – „Prawdziwa 

historia Królowej Życia”, Bijoch Z. – „Modelka”, Metlicka M.-
„Teściowa”, Cambron K. – „Wróbel w Getcie”, Jeż A. – „Odpłata”, 
Sońska N. – „Zaufaj swoim marzeniom”. 

Książki popularnonaukowe: Stolarczyk P. – „Rynek pracy 
– ujęcie teoretyczne oraz instytucjonalne”, Michalec K. 
– „Scenariusze zabaw plastycznych dla przedszkolaków”, 

„Projekty plastyczne dla dzieci”, Taper A.E. – „Twoje 
dziecko w sieci”, Rudzińska-Rogoży A. – „Wspomaganie 
rozwoju dziecka z ryzyka dysleksji”, Jakubiak-
Hajdukiewicz J. – „Joga dla kobiet w ciąży”, Lee J. – 
„Joga prawdziwa”,  McGee K . – „Joga na krześle” i wiele 
innych.

M-GBP w Uniejowie
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Druh Damian
Ryszard Troczyński

Jakim trzeba być pozytywnie zakręconym, mieć 
tyle samozaparcia, aby tak całkowicie się wkręcić  
w działalność OSP w Uniejowie. Druh Damian jest 
też członkiem komisji rewizyjnej i na 100% trzyma 
rękę na pulsie. Doceniają go władze OSP, Prezes  
i Naczelnik,  korzystając z jego nieustannej gotowości  
i oddaniu w pracy społecznej. Mieszkańcy i przechodnie 
przyzwyczaili się do widoku roweru „trójkołowca” 
parkującego przed remizą i dzięki temu wiedzą, że druh 
Damian pełni swój dyżur. Dzięki niemu jest też kontakt 
w razie potrzeby z jednostką w Uniejowie, strażakami 
z całej gminy i powiatu. Aby ta organizacja społeczna 
działała sprawnie, potrzebni są tacy entuzjaści – 
społecznicy. Okazuje się, że ta decyzja druha Damiana 
– aby się tak zaangażować w działalność społeczną – 
wyszła na dobre obu stronom. Niewątpliwie korzysta 
na tym OSP, ale też sam Damian. Dzięki tej swojej 

pasji i pozytywnie zakręconej działalności, sam się 
sprawdza, jest wśród ludzi, ciągle powiększa grono 
znajomych i życzliwych. 

Damian Miśkiewicz, mimo że poszkodowany przez 
los, nie poddał się, nie skupił się na litowaniu się nad 
sobą, lecz znalazł miejsce, gdzie może się wykazać, 
działając z pełnym zaangażowaniem i zapomnieć  
o swojej dolegliwości. 

Myślę, że druh Damian Miśkiewicz, ponieważ 
jest młodym człowiekiem, będzie się piął w karierze 
w zarządzie i gminnej OSP, gdyż jest bardzo 
zaangażowany w działalność tej organizacji i zna ją 
dogłębnie.

P.S. Myślę, że przed Damianem w przyszłości stoi 
szansa na stanowisko Prezesa OSP – tego mu ser-
decznie życzę.
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Druh Damian na służbie

Można być niepełnosprawnym i strażakiem ochotnikiem? Można! I to wzorowym strażakiem,  
bo takim medalem został odznaczony mieszkaniec Uniejowa – Damian Miśkiewicz.
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Napisano o Nas …
Angora nr 1 (2 I 2022)
Dziennik Łódzki 18-19.12.2021 r. nr 294
„Kwietne dywany wpisane na listę dziedzictwa UNESCO.”

Przełomowa chwila dla słynnych kwietnych dywanów ze 
Spycimierza układanych w Boże Ciało stała się faktem. Unikalna, 
pielęgnowana od ponad 200 lat tradycja została wpisana na 
światową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego 
Ludzkości UNESCO. Ogłoszenie decyzji nastąpiło w Paryżu. (...) 
Starania o wpis na prestiżową listę trwały kilka lat. Ostateczną 
decyzję poprzedziła pozytywna rekomendacja, którą Organizacja 
Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki i Kultury UNESCO 
wydała przed miesiącem. (…) Ogłoszenie pozytywnej decyzji 
było wyjątkowym momentem dla mieszkańców Spycimierza. 
(…) Satysfakcji nie kryje także burmistrz gminy Uniejów Józef 
Kaczmarek zaznaczając, że nie byłoby wpisu, gdyby nie 
mieszkańcy małej parafii w Spycimierzu, którzy od 200 lat  
w dzień Bożego Ciała wychodzą na drogę i ubierają ją na uroczystą 
procesję Bożego Ciała. (…) W trakcie wczorajszej uroczystości 
zorganizowanej w kościele parafialnym w Spycimierzu odbyła 
się msza, układano fragment kwiatowego dywanu, odsłonięto 
kwietny żłóbek i anioła. Odbył się także koncert kolęd. Gmina 
od lat realizuje inwestycje, aby zachęcić gości do odwiedzania 
Spycimierza. W centrum miejscowości powstaje „Spycimierskie 
Boże Ciało” – nowoczesny obiekt z multimedialną ekspozycją  
o historii układania kwietnych dywanów. 

Dziennik Łódzki 12-18.01.2022 r. nr 2 
„2022 ogłoszony Rokiem UNESCO w gminie Uniejów.  

Co się zapowiada z tej okazji?”

2022 został ogłoszony w gminie Uniejów rokiem UNESCO. 
To oczywiście efekt wpisu słynnych kwietnych dywanów 
ze Spycimierza układanych w Boże Ciało na światową Listę 
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Ludzkości przez 
tę organizację działającą w ramach ONZ. To oznacza szereg 
ciekawych inicjatyw i wyjątkowej oprawy tegorocznego 
święta. Rok UNESCO w gminie Uniejów został ustanowiony 
uchwałą przyjętą na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Uniejowie. 
Jak zapowiada Urząd Miejski w Uniejowie, w efekcie na 
przestrzeni całego roku 2022 odbywać się będzie bogata seria 
inicjatyw. (…) Jak dodaje uniejowski urząd, w związku z decyzją 
spodziewać się należy, że tegoroczne uroczystości Bożego 
Ciała w Spycimierzu doczekają się szczególnej, wyjątkowej 
oprawy. W Spycimierzu i Krakowie zorganizowany zostanie 
wspólny pokaz „Szopki krakowskie na kwiatowym dywanie ze 
Spycimierza” (…), zaplanowana jest międzynarodowa konferencja 
naukowa na temat dziedzictwa niematerialnego z udziałem 
włoskiego Stowarzyszenia „Infioritalia”, a także polskich oraz 
międzynarodowych ekspertów. Plan działania na rok 2022 
obejmuje również przeprowadzenie konferencji i warsztatów dla 
organizacji i samorządów, z udziałem ekspertów i przedstawicieli 
tradycji z Polski i innych krajów. Jednocześnie trwają starania, 
żeby tradycja spycimierska była „żywa” nie tylko w okresie święta 

Bożego Ciała, ale przez wszystkie 365 dni w roku. W tym 
celu powstaje Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”.

Kalejdoskop. Magazyn Kulturalny Łodzi i Województwa 
Łódzkiego 01/22

„Kwiaty na drodze do UNESCO”
„Spycimierskie kwietne dywany, usypywane w 

Boże Ciało, trafiły w grudniu na listę reprezentatywną 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości 
UNESCO.” 

15 listopada 2021 r. komisja reprezentująca Orga-
nizację Narodów Zjednoczonych ds. Edukacji, Nauki  
i Kultury UNESCO rekomendowała dopisanie do tej listy 
trzydziestu sześciu tradycji z całego świata. Wśród nich 
znalazł się obyczaj układania kwiatowych dywanów, 
barwny obrzęd kultywowany w Spycimierzu pod 
Uniejowem (województwo łódzkie) i w czterech wsiach 
w województwie opolskim: Olszowej, Zimnej Wódce, 
Zalesiu Śląskim i Kluczu. Kwiatowe dywany komisja 
umieściła wśród pięciu najlepiej ocenionych wniosków 
zgłoszonych do UNESCO. (…) Wpis na listę UNESCO 
to dla mieszkańców ogromny zaszczyt, uhonorowanie 
parafian, którzy od lat bezinteresownie tworzą dywany, 
kontynuując rodzinne tradycje przekazywane z pokolenia 
na pokolenie. To wyróżnienie daje wiele możliwości, 
ale stawia też wyzwania. (…) Siłą Spycimierza są jego 
mieszkańcy, którzy kochają kwiaty. Niemal od zawsze 
były one wpisane w obchody Bożego Ciała. Każdego roku 
powstawanie kwiatowych kobierców wiąże się z dużym 
wysiłkiem całej wielopokoleniowej wspólnoty parafialnej, 
projektującej i usypującej dekoracje na drogach, po 
których przejdzie procesja z Najświętszym Sakramentem. 
Choć odwiedzający zachwycają się widokiem dywanów, 
dla mieszkańców parafii wydarzenie ma charakter 
przede wszystkim religijny. (…) Gmina od lat stara się 
zachęcić gości do odwiedzania Spycimierza. W centrum 
miejscowości powstaje Centrum „Spycimierskie Boże 
Ciało” – nowoczesny obiekt z multimedialną ekspozycją  
o historii układania kwietnych dywanów. Będzie tu można 
wziąć udział w warsztatach tworzenia kobierców lub 
odbyć wirtualny spacer po Spycimierzu. Część wystawy 
będzie poświęcona tradycjom stanowiącym dziedzictwo 
niematerialne. Obiekt będzie więc unikatowym w skali 
międzynarodowej miejscem poświęconym społecz-
nościom kultywującym różnorodne wartości, zwyczaje  
i idee. Chodzi o to, by dzięki Centrum turyści odwiedzali 
Spycimierz przez cały rok, a nie tylko w święto Bożego 
Ciała. (…) Obecnie wdrażany jest w życie kolejny 
spycimierski projekt pod nazwą „Procesja Bożego Ciała z 
tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu w kontekście 
krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”, dofinansowany 
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Kultura Ludowa i Tradycyjna 2021”.

                                          M-GBP w Uniejowie 
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Maciej Bartosiak 

Maria Pastwińska 

Zbiórka na odbudowę warsztatów stolarni 
i pracowni pszczelarskiej

„Krzyś i Dziadek” 
Kiedy mama z tatusiem
Wyjdą z domu do pracy
Do mnie przyjdzie dziadek
Wszystko jest inaczej
I byłoby fajnie
Gdyby nie dramaty
Chodzić do przedszkola
Z woli mamy i taty.
Krzyś nie lubił przedszkola

Choć o tym nie wiecie
Bo być w domu z dziadkiem
Jest najlepiej w świecie.
Wiec rozpłakał się mocno
Łzy ogromne roni
I czeka na dziadka
Który go wybroni:
- przed wypiciem mleka,
Którego nie lubi

- piegowatą Kasią,
Która z nim się czubi
- i leżakowaniem na pani rozkazy
Czego Krzyś nie znosi choć go pani prosi.
Dziadek serce ma wielkie
Lecz na wpół pęknięte
Razem z wnukiem płacze 
Jak rozwikłać pętle.

Wyposażenie w środku jest całkowicie zniszczone. Znajdowało się tam 
około 3,5 tony miodu, narzędzia do brania miodu typu wirówka i inne 
narzędzia, pyłek pszczeli, wosk, pojemniki, wiadra, korpusy, ramki, słoiki, 
naklejki, zakrętki, stół bierczy. W drugim pomieszczeniu znajdowała się 
część magazynowa, gdzie stał miód gotowy w słoikach i duży basen zlewczy. 
W tej części stał również zestaw mebli kuchennych z blatem granitowym  
o wartości 18 tys. zł.

W części stolarskiej znajdowały się na-
rzędzia, piła stołowa, 3 stoły robocze, piła 
kątowa – ukośnica, wiertarka stołowa, 
narzędzia drobne na stołach, 3 szt. wiertarko-
wkrętarek, piła ręczna przesuwna, szlifierka 
kątowa, wiertarka, otwornice, 3 skrzynki  
z drobnymi narzędziami podręcznymi, okucia 
aluminiowe do drzwi przesuwnych różnego 
rodzaju wartości około 1500 zł, fronty 
lakierowane wartości około 3 tys. zł, drobne 
akcesoria, zawiasy wartości 1000 zł. Na 
budynku, który spłonął, były zainstalowane 
panele fotowoltaiczne, które bracia wzięli na 
kredyt na okres 3 lat.

Mimo szybkiej interwencji straży pożarnej, 
budynek oraz całe wyposażenie zostały 
zniszczone. Aby pomóc braciom z Zaborowa 
w podniesieniu się z tej tragedii i odbudowie 
zniszczeń, uruchomiono internetową zbiór-
kę, którą można wesprzeć, dokonując wpłat 
za pośrednictwem strony: www.zbieram.pl/
zaborow21

W wyniku pożaru, który miał miejsce pod koniec listopada ubiegłego roku, spłonął cały warsztat stolarski  
i miodziarnia braci Pawlaków z Zaborowa. Krzysztof wykonuje meble na wymiar i ten warsztat był jego miejscem 
pracy, Paweł natomiast miał tam miejsce do rozlewania i przechowywania miodu…
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Maciej Bartosiak 

Samsung River Triathlon Series 2022 ponownie 
z finałem w Uniejowie – trwają zapisy

Obecnie trwają już zapisy na drugą edycję, która odbędzie 
się w rozszerzonej formule: w 6 miastach, leżących na terenie 
3 województw. Uzdrowisko Termalne Uniejów i tym razem 
wytypowano na gospodarza ostatniego etapu zmagań, dlatego już 
teraz serdecznie zapraszamy na wielki finał triathlonowej serii: 28 
sierpnia do Uniejowa!

Aby wziąć udział w rywalizacji, należy wejść na stronę: www.
RiverTriathlon.pl, a następnie rozwinąć zakładkę: Strefa zawodnika 
+ rejestracja, wybrać miasto oraz dystans. System przekieruje do 
formularza zgłoszeniowego, gdzie należy zaznaczyć wszystkie 
triathlony, w których zamierzacie wziąć udział: co najmniej 1, mak-
symalnie 6.

Atmosfera towarzysząca zdrowej rywalizacji sportowej wyzwala 
w ludziach mnóstwo pozytywnej energii. Mogli się o tym przekonać 
zarówno uczestnicy, jak i licznie gromadzący się wzdłuż trasy kibice 
podczas pierwszej edycji cyklu. Warto spróbować! 

Samsung River Triathlon Series – pierwsza i najmłodsza tego typu impreza sportowa nad rzeką Wartą, która 
swój ubiegłoroczny cykl zakończyła w Uniejowie, będzie kontynuowana. Organizatorem cyklu zmagań w wieloboju 
jest Fundacja „Jeszcze więcej sportu”.
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W poprzednim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto 
zagadką było odgadnięcie przysłowia na podstawie 
zamieszczonego zdjęcia. Prawidłowo brzmi ono: „Każdy 
kij ma dwa końce”. 

Otrzymaliśmy kilka poprawnych odpowiedzi. Nagrodę 
wylosowała pani Agnieszka z Dalikowa. Kolejną foto 
zagadką jest także przysłowie. Pytanie brzmi: Z jakim 
przysłowiem kojarzy się to zdjęcie? 

Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, 
wysyłane na numer tel. 517 138 165, czekamy do 31 
marca 2022 r.

FOTO Zagadka > Ryszard Troczyński FOTO Kontrasty > Ryszard Troczyński

FOTO Historia > Ryszard Troczyński

Kotek z  okienka…
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Pieseczek
Ot i psiaczek nieboraczek
udaje bezradną psinę.
Ech, mój pieseczku, pieseczku,
ale ty masz śmieszną minę.

Luty 2022
Witold Smętkiewicz


