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O życiu przepełnionym pasją do muzyki rozmawiamy 
z Panem Jakubem Pięgotem

Postępy prac przy budowie jodowej tężni
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Ludzie, którzy wykonują pracę, którą kochają, podobno nigdy 
nie pracują, zgodnie z zasadą „Rób to co kochasz, a nie będziesz 
musiał przepracować ani jednego dnia”, zatem należy Pan do tej 
szczęśliwej grupy osób, które chodzą do pracy z przyjemnością, 
bo wykonują to co naprawdę lubią. Obserwując Pana działalność 
doszłam do takich właśnie wniosków. Czy to słuszne stwierdzenie? 
Czy czuje się Pan tym szczęśliwcem?

Jest to bardzo trafne spostrzeżenie. Faktycznie praca powiązana 
z pasją nie męczy psychicznie, ale jednak sporo wysiłku trzeba 
włożyć w przygotowanie się do zamierzonych zadań, a w moim 
przypadku do pracy z dziećmi i młodzieżą. Dzięki temu, że pracuję 
z młodymi ludźmi muszę być w dobrej kondycji fizycznej. Jednak 
cały ten sielankowy obraz zaburza coraz mniejszy  prestiż zawodu 
nauczyciela i powiązane z tym coraz niższe realne uposażenie. 
Niestety z samej pasji nie da się żyć.

Czy muzyka towarzyszyła Panu od wczesnego dzieciństwa?  
W jaki sposób rozpoczęła się ta niezwykła przygoda, która trwa  
do chwili obecnej? 

W mojej rodzinie na instrumentach muzycznych grali dziadek  
i tata. To tata w 1981 r. był współzałożycielem Harcerskiej Orkiestry 
Dętej. Właśnie w tej orkiestrze, od początku jej istnienia, stawiałem 
pierwsze kroki. Zaczynałem w IV klasie. Potem było Ognisko 
Muzyczne w Uniejowie, a do szkoły muzycznej w Turku poszedłem  
w klasie VIII. Następnie była średnia szkoła muzyczna w Kaliszu, 
studia pedagogiczne w Kaliszu i w Akademii Muzycznej w Poznaniu.

Obecnie pełni Pan kilka funkcji – kapelmistrza Harcersko-
Strażackiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów  
(w zeszłym roku orkiestra obchodziła 40-lecie działalności), 
dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Uniejowie, komendanta 
Hufca ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie, dyrygenta chóru 
„Kantylena”, członka zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 

Uniejowskiej Orkiestry „UNISONO”. Czy o czymś nie wiemy,  
co zostało pominięte? 

Tak. Jestem jeszcze wiceprezesem OSP w Uniejowie.

Która z tych funkcji jest Panu najbliższa i spełnia się Pan w niej 
w 100%? 

Wszystkie te funkcje związane są z muzyką, edukacją i 
wychowaniem, a więc z tym co lubię robić i z czym czuję się dobrze. 
Jednak najbliższe jest mi kapelmistrzowanie w Orkiestrze Dętej ZHP-
OSP w Uniejowie, ponieważ największą przyjemność sprawia mi jak 
młodzi ludzie, wkładający wiele wysiłku w wspólną pracę, w efekcie 
końcowym odnoszą sukcesy na scenach w Polsce i za granicą.

Co sprawia Panu najwięcej radości i satysfakcji w pracy  
z młodymi ludźmi, a co przysparza najwięcej trudności? 

Największą radość odczuwam, kiedy uda mi się zaszczepić  
w młodych ludziach miłość do muzyki i kiedy po opuszczeniu 
szeregów orkiestry kontynuują swoją pasję w dorosłym życiu albo 
nawet swoje zawodowe życie wiążą z muzyką. 
Jeżeli chodzi o trudności to największym problemem jest  
w dzisiejszych czasach mnogość ofert zajęć pozalekcyjnych dla dzieci 
i młodzieży (np. sport, taniec, zajęcia historyczne i rekonstrukcyjne 
itp.). Również rozwój technologii i łatwy dostęp do różnych gier i 
aplikacji staje się też swoistym hamulcem w aktywności młodych 
ludzi w zajęciach pozalekcyjnych.

W jaki sposób udaje się Panu pogodzić działalność na tylu 
polach aktywności zawodowej? 

Nie powiem, że jest łatwo. Każdej organizacji trzeba poświęcić 
czas, nie wspominając już o pracy zawodowej. Na szczęście wiele 
projektów kulturalnych czy społecznych organizowane jest we 
współpracy organizacji i stowarzyszeń, w których działałam, więc 
działania jakby się uzupełniają. Mam też szczęście do współpracy 

Marta Pokorska

O życiu przepełnionym pasją do muzyki 
rozmawiamy z Panem Jakubem Pięgotem

Śledząc życiorys Pana Jakuba Pięgota można jednoznacznie stwierdzić, że Jego życie wypełnione jest muzyką, pasją 
do niej wyrażającą się zarówno w pracy zawodowej poprzez kształcenie i rozwijanie talentów muzycznych u dzieci,  
młodzieży i osób dorosłych, jak również w formie spędzania wolnego czasu, muzycznie i „kulturalnie”, występując  
z orkiestrą i zespołem na różnych wydarzeniach lokalnych i ogólnopolskich, a nawet międzynarodowych.  
O zarażaniu pasją i radością do wspólnego muzykowania rozmawiamy z Panem Jakubem. 
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z ludźmi, którzy w razie potrzeby nie odmawiają pomocy i mogę 
liczyć na wsparcie. Najwięcej czasu, co jest naturalne, poświęcam 
pracy zawodowej, w której mam więcej obowiązków w związku  
z objęciem stanowiska Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia  
w Uniejowie.

Czy udaje się wygospodarować czas na inne zajęcia?  
A przede wszystkim dla najbliższej rodziny? 

Mam wielkie szczęście, że mam bardzo wyrozumiałą żonę. 
Przez to, że pracuję do późnych godzin popołudniowych, wszystkie 
zajęcia muzyczne, zebrania i spotkania muszę odbywać wieczorami. 
W soboty rano zawsze mamy próby z orkiestrą, a niejednokrotnie 
w soboty i niedziele wyjeżdżamy na koncerty i występy z orkiestrą. 
Czyli praktycznie nie ma mnie w domu. W wielu przedsięwzięciach 
moja żona Agnieszka wspiera mnie i pomaga, dzięki czemu 
możemy też czasem spędzić więcej czasu razem. Mam wrażenie, 
że moje dzieci (Maksymilian i Lena) odziedziczyły po mnie pasję do 
muzyki, ukończyły szkołę muzyczną i grają w orkiestrze, dlatego też 
możemy spędzać razem czas podczas wyjazdów na koncerty czy 
festiwale. 
 Niezależnie od tego staramy się całą rodziną wyjeżdżać razem  
na narty podczas ferii, czy na krótkie wypady w czasie wakacji. 
Kiedyś czynnie uprawiałem sport i trochę mi tego brakuje. Ostatnie 
kilka lat poświęcam na nowe hobby, czyli na kolarstwo. Staram 
się w okresie od wiosny do jesieni systematycznie pokonywać 
kilkadziesiąt kilometrów tygodniowo, co pozwala mi odpocząć 
psychicznie i naładować akumulatory, a jednocześnie utrzymać się 
w miarę dobrej formie.

Dosłownie niedawno, bo na początku tego roku, zostało 
założone wspomniane w powyższym pytaniu Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Uniejowskiej Orkiestry „UNISONO”? Jaka jest rola 
stowarzyszenia i czym będzie się dokładnie zajmowała? 

14 stycznia 2023 r. odbyło się zebranie założycielskie 
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Uniejowskiej Orkiestry 
„UNISONO”. 
 Pomysłodawcami stworzenia stowarzyszenia byli rodzice dzieci 
uczęszczających na zajęcia Orkiestry Dętej ZHP-OSP w Uniejowie. 
Do inicjatywy dołączyli się byli członkowie orkiestry oraz pełnoletni 
muzycy aktualnie grający w orkiestrze.  
 Głównym powodem powołania stowarzyszenia była chęć 
wspieranie działalności zespołu oraz działanie na rzecz dzieci  
i młodzieży skupionej wokół Orkiestry Dętej ZHP-OSP w Uniejowie.  
W zebraniu udział wzięło 31 osób, które wspólnie wypracowały 
statut stowarzyszenia oraz wybrały władze. Prezesem 
stowarzyszenia została pani Magdalena Chmielecka. Zarząd tworzą: 
Agata Janiak, Agnieszka Broda, Agnieszka Olczyk, Jakub Pięgot, 
Łukasz Kołata i Maksymilian Pięgot. W skład Komisji Rewizyjnej 
weszli: Gracjan Nykiel, Anna Gogol i Stanisław Jeżka. 
Stowarzyszenie chce wpływać na rozwój kultury i zwiększenie 
udziału młodzieży w życiu kulturalnym regionu, prowadzić 
kształcenie pozaszkolne, upowszechniać muzykę w jej wielorakiej 
formie i funkcji społecznej oraz promować Uniejów, region i kraj. 
 Działalność stowarzyszenia opierać się będzie na pomocy 
naukowej, finansowej i rzeczowej dla Orkiestry Dętej 
ZHP-OSP w Uniejowie oraz jej wychowanków, a w tym na 
pozyskiwaniu instruktorów, zakupie pomocy dydaktycznych, nut, 
instrumentów muzycznych, strojów itp. Ponadto stowarzyszenie 
będzie organizowało oraz wspierało udział w koncertach, 
przedstawieniach, festiwalach, seminariach, warsztatach, 

szkoleniach, kursach i konkursach wykonawczych. Będzie 
organizowało zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne, będzie finansowało 
wycieczki i wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Stowarzyszenia ma 
również w planach prowadzenie działalności wydawniczej  
i fonograficznej. 
 Powstanie stowarzyszenia to cenna inicjatywa dla Orkiestry Dętej 
ZHP-OSP w Uniejowie, która z roku na rok rozwija się i przez to 
odczuwa potrzebę dodatkowej pomocy i wsparcia. 
Wszystkich, którzy chcieliby wspierać Orkiestrę Dętą ZHP-OSP  
w Uniejowie stowarzyszenie zaprasza do współpracy.

Które osiągnięcia muzyczne uważa Pan za największy sukces, 
sprawiające największą radość, chodzi o te wspominane  
z ogromnym uśmiechem na twarzy? 

Największe sukcesy wiążą się z pracą z Orkiestrą Dętą ZHP-OSP  
w Uniejowie. W 2007 i 2011 roku byliśmy najlepszą orkiestrą 
strażacką w Polsce w kategorii musztry paradnej. W 2007 roku 
zdobyliśmy I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu w Wesselburen 
w Niemczech. W 2021 roku zdobyliśmy tytuł Mistrza Polski podczas 
I Mistrzostw Polski Orkiestr Dętych w Radomiu. Oprócz nagród  
z sentymentem wspominam dwukrotne występy podczas Dożynek 
Prezydenckich w Spale, udział w Światowych Zlotach Harcerstwa 
Polskiego i w V Finale WOŚP w Warszawie, występy dla TV, festiwale, 
konkursy, występy w Niemczech, na Łotwie, na Węgrzech, w Szwecji, 
w Austrii, na Ukrainie, a nawet w NRD i ZSRR. Każdy występ przez te 
40 lat był inny i każdy wnosił coś nowego, ponieważ grali w nich inni 
ludzie. Muzycy się zmieniają, a ja dzięki temu mogę czerpać radość  
i siłę z ich entuzjazmu.

Jakie, nazwijmy to „Złote Rady Jakuba Pięgota” dałby Pan osobie 
posiadającej pasję, niekoniecznie do muzyki, żeby jej nie zatraciła, 
tylko się w niej realizowała i rozwijała, robiąc to co kocha?

W odpowiedzi na to pytanie posłużę się słowami Krzysztofa 
Puwalskiego: Pasja to potężna moc, która pozwoli przezwyciężyć 
wszystkie trudności. Jeśli kochasz to, co robisz, znajdziesz sens 
swojego życia – i to nieważne, co nim będzie, ważne abyś robił to,  
co kochasz. 
 Życie człowieka, który ma pasję nabiera dodatkowego wymiaru, 
który zrozumieć można dopiero z perspektywy pasjonata. Pasja wnosi 
do naszego życia nowe barwy i czyni życie jeszcze piękniejszym, 
dlatego właśnie warto mieć pasję. 
Najważniejsze, żeby nie rezygnować z powodu niepowodzeń, a robić 
wszystko, by te niepowodzenia przekuć w sukces. Szukajmy też ludzi  
z podobnymi zainteresowaniami, bo razem jest zawsze łatwiej.

Pana marzenia i plany na najbliższą lub dalszą przyszłość to takiej 
bardziej przyziemne czy nietypowe? 

W najbliższej przyszłości planujemy wyjazd z orkiestrą na 
warsztaty muzyczne do Panteleimonas w Grecji. Już dawno nigdzie 
nie wyjeżdżaliśmy za granicę, wiec ten wyjazd powinien być 
bardzo atrakcyjny turystycznie, ale też mam nadziej, że uda nam 
się opracować nowy repertuar i wystąpić kilka razy przed grecką 
publicznością. 
 Wraz ze Stowarzyszeniem „UNISONO” planujemy doposażyć 
orkiestrę w brakujące instrumenty i zorganizować warsztaty ze spec-
jalistami. 
 Z takich bardziej odległych planów, to chciałbym, aby kiedyś Szkoła 
Muzyczna w Uniejowie miała siedzibę „z prawdziwego zdarzenia”  
z salą koncertową, z salami lekcyjnymi i zapleczem magazynowym.

 Tego Panu i Członkom orkiestry życzymy. Udanego wyjazdu i sal  
z prawdziwego zdarzenia… 
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Od Redakcji

Magdalena Andrysiewicz, Małgorzata Antoniak, Dorota Bamberska, Elżbieta Bartnik, Monika Bartnik, Karolina Bednarek, Renata Białek, Anna Bralewska, Malwina 
Dąbrowska, Alicja Gapsa, Andżelika Górecka, Wioletta Gralka, Martyna Janiak, Agnieszka Kaczmarek, Ewelina Kołata, Beata Kos, Angelika Kurpik, Daniela Kwiatosińska, 
Michał Łuczak, Mirosław Madajski, Karolina Marosik, Edyta Miśkiewicz, Agnieszka Olczyk, Anna Pająk-Kowalska, Agnieszka Pajor, Katarzyna Pajor, Marta Pajor, Wioleta 
Pietrzykowska, Katarzyna Pruchlat, Aneta Szkutnik, Sylwia Szymańska, Ewa Urbaniak, Halina Wielogórka, Anna Wiktorska, Mirosława Wiśniewska, Joanna Wójcik, Tomasz 
Wójcik, Paweł Wroniszewski, Lidia Zaradzka, Aleksandra Zielonka, ks. proboszcz Dariusz Ziemniak, Patrycja Żabińska, M-GBP w Uniejowie. 

 /63/ 28 89 787Redakcja:

Maciej Bartosiak, Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy (skład i opracowanie graficzne), Agnieszka Owczarek, Marta Pokorska, 
Ryszard Troczyński. 

Pierwsze w 2023 roku wydanie czasopisma „Uniejowskie Strony” poświęcone jest relacjom z  wydarzeń z końca ubiegłego 
roku oraz aktualnym, z dwóch ostatnich miesięcy. 

Na łamach niniejszego numery opisaliśmy następujące inwestycje: etap zaawansowania prac przy budowie przedszkola 
integracyjnego w Uniejowie, zakres zaplanowanych prac przy budowie Interaktywnego Punktu Turystyki Geotermalnej, postępy 
prac na placu budowy jodowej tężni solankowej, zaplanowaną przebudowę drogi wewnętrznej od skrzyżowania ulic Targowej oraz 
Wiśniowej, z wyjazdem przy hali sportowej na ulicę Kościelnicką. Podsumowaliśmy pierwszy etap zakończonego projektu promocji 
gospodarczej Regionu Łódzkiego przez Gminą Uniejów. Informujemy o podpisanych umowach, otrzymanych dofinansowaniach  
czy złożonych wnioskach do programu „Sołectwo na plus”.

Końcówka starego roku stanowiła okazję do: podsumowania działań Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni”, przekazania 
Betlejemskiego Światełka Pokoju w trakcie harcerskiego kolędowania na rynku w Uniejowie, promocji 11. numeru Biuletynu 
Uniejowskiego, poświęcenia zabytkowej cerkiewki po przeprowadzonej rewitalizacji obiektu, zorganizowania Turnieju „Pajor  
& Tarczyńska Winter Cup 2022” w hali szkolnej w Uniejowie, spotkania mieszkańców w celu zapoznania ze zmianami w programie 
„Czyste Powietrze”, sprawdzenia warunków panujących w schronisku dla bezdomnych zwierząt zabranych z gminy Uniejów, zabez-
pieczenia fabryki K-Flex w Wieleninie-Kolonii podczas czyszczenia zbiorników. 

Z wydarzeń z Nowego Roku wspominamy: Orszak Trzech Króli przemierzający ulice Uniejowa i Wilamowa, Strażackiego 
Mikołaja w Rożniatowie, treningi drużyny Raków Częstochowa na zimowym zgrupowaniu w Uniejowie, koncert wychowanków 
Szkoły Muzycznej I stopnia w Uniejowie, uroczystość w Wilamowie upamiętniającą poległych Powstańców Styczniowych w 160. 
rocznicę wybuchu zrywu narodowowyzwoleńczego, Zimowe Dni Otwarte, spotkania i warsztaty w uniejowskiej bibliotece, zimowe 
spacery z leśnikiem, Finał WOŚP, VIII Zimowe Warsztaty Dzieci Suzuki, Bal dobroczynny parafii Spycimierz. 

Zachęcamy do przeczytania wywiadu z Panem Jakubem Pięgotem o Jego pasji związanej z muzyką i zarażaniem do niej 
dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Naszej 100-latce – Pani Kazimierze z Felicjanowa życzymy kolejnych lat życia w zdrowiu i otoczeniu bliskich osób. 
W stałych cyklach „Zakłady pracy w gminie Uniejów” opisaliśmy działalność Mebelion K.P. Meble Kuchenne w Zaborowie 

– Pana Krzysztofa Pawlaka, natomiast w cyklu Zakręcony/a” prezentujemy pasjonatkę kosmetyków naturalnych – Panią Izabellę 
Duniec. 

W tym wydaniu przedstawiamy sukcesy uzdolnionych sportowców z naszego terenu: Ewy Pajor, Marcina Tybury i Kacpra 
Śmiglewskiego. Gratulujemy sukcesów i trzymamy mocno kciuki za dalsze osiągnięcia sportowe. 

O wydarzeniach z życia przedszkolaków i uczniów szkół informują tradycyjnie: Miejskie Przedszkole w Uniejowie, Szkoły 
Podstawowe w Uniejowie, Wieleninie i Wilamowie. 

          Miłej lektury życzy
          Redakcja 
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Oddaliśmy należny hołd poległym Powstańcom Styczniowym Strażacki Mikołaj w Rożniatowie
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 Katarzyna Pajor, Andżelika Górecka, Beata Kos, Edyta 
 Miśkiewicz

32.  Spotkanie w ramach programu „Czyste Powietrze” 
 – Aleksandra Zielonka
33.  Agregat z Uniejowa już dotarł do ukraińskiego szpitala 
 – Maciej Bartosiak
34.  Koncert wychowanków szkoły muzycznej – Michał Łuczak
35.  Druhowie OSP Uniejów zadbali o bezpieczeństwo fabryki 
 – Maciej Bartosiak
35.  Gmina Uniejów nie współpracuje z fi rmami oferującymi 
 dofi nansowanie na montaż źródeł ciepła i instalacji 
 fotowoltaicznych – Michał Łuczak
36.  Gmina Uniejów zakończyła realizację projektu promującego 
 Region Łódzki – Agnieszka Owczarek

41.  Spacerkiem poznasz historię Spycimierza – Maciej Bartosiak
43.  Otrzymaliśmy dotację na kwotę ponad 850 tys. zł 
 – Agnieszka Owczarek 
44.  Bulwary to miejsce relaksu i zabawy także dla dzieci 
 – Agnieszka Owczarek
44.  Pozyskaliśmy środki na sterylizację oraz kastrację zwierząt 
 – Anna Pająk-Kowalska
45.  „Psia Ostoja” z wizytą w uniejowskiej podstawówce 
 – Agnieszka Owczarek
46.  Konferencja dotycząca pozyskanych środków 
 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla Powiatu 
 Poddębickiego – Agnieszka Owczarek
47.  Promocja kolejnego numeru Biuletynu Uniejowskiego 
 – Agnieszka Owczarek
47.  Harcerze kolędowali na rynku w Uniejowie – Agnieszka 
 Owczarek
48.  Podsumowanie roku „Aktywnych” – Aleksandra Zielonka
49.  Wokalna przygoda z Most the Music – Mirosław Madajski
50.  Pajor & Tarczyńska Winter Cup 2022 – Maciej Bartosiak
51.  Ewa Pajor „Piłkarką Roku 2022” – Marta Pokorska 
52.  Orszak Trzech Króli przemaszerował przez Uniejów 
 i Wilamów – Agnieszka Owczarek, Maciej Bartosiak
53.  Wystawa Julity Polipowskiej – M-GBP w Uniejowie
54.  Zimowe dni otwarte w bibliotece w Uniejowie – Sylwia 
 Szymańska
55.  Radni uchwalili nowe stawki ekwiwalentu dla strażaków 
 OSP - Maciej Bartosiak
56.  Straże podsumowały rok – Aleksandra Zielonka, 
 Maciej Bartosiak
59.  Strażacki Mikołaj w Rożniatowie – Maciej Bartosiak
59.  Oddaliśmy należny hołd poległym Powstańcom 
 Styczniowym – Marta Pokorska
61.  VIII Zimowe Warsztaty Dzieci Suzuki – Anna Bralewska
61.  Raków Częstochowa na zimowym zgrupowaniu 
 w Uniejowie – Maciej Bartosiak
62.  Finał WOŚP z rekordową kwotą – Aleksandra Zielonka
64.  Kolejny krok naprzód Kacpra Śmiglewskiego – Maciej 
 Bartosiak
65.  Spotkanie autorskie z Błażejem Torańskim – M-GBP 
 w Uniejowie
66.  Marcin Tybura z kolejnym zwycięstwem – Maciej 
 Bartosiak
66.  Zimowy spacer z leśnikiem – Aleksandra Zielonka
67.  Walentynkowe warsztaty w bibliotece w Uniejowie 
 – Aneta Szkutnik
68.  Bal dobroczynny parafi i Spycimierz – ks. proboszcz 
 Dariusz Ziemniak 
70.  Baterie z solanki, algi na billboardy, doliny wodorowe – 
 czyli nowy rok z nową energią – Paweł Wroniszewski
73.  Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński
74.  Komiks Uniejowski Wroniszewski
75.  Metamorfoza i transformacja – Ryszard Troczyński 

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

Wsparcie fi nansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.
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[ styczeń – luty ]
Z prac Samorządu Józef Kaczmarek

Inwestycje/dofinansowania gminnych projektów/
podpisane umowy 

• Ogłosiliśmy przetarg na „Przebudowę drogi gminnej we-
wnętrznej w miejscowości Uniejów”. Lokalizacja inwestycji 
obejmuje początek od drogi powiatowej – ul. Targowej i bie-
gnie dalej do drogi powiatowej – ul. Kościelnickiej.Obejmu-
je wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni z masy mine-
ralno-bitumicznej, chodników z kostki betonowej, przejścia 
dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa. 
Zaplanowano przebudowę skrzyżowania drogi z ul. Targową 
i ul. Kościelnicką poprzez prace związane z powiązaniem wy-
sokościowo nowo przebudowywanej drogi z istniejącymi w/w 
ulicami. Przewidziano modernizację istniejącego układu od-
wodnienia ulicy w postaci dostosowania lokalizacji wpustów 
do nowego układu jezdno-pieszego.Przebudowa drogi przy 
nowym przedszkolu wraz z utworzeniem dodatkowych miejsc 
parkingowych ułatwi rodzicom podwożenie i odbieranie naj-
młodszych uczniów. Na realizację zadania Gmina Uniejów po-
zyskała dofinansowanie w wysokości 868 459,50 zł ze środków 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wręczenie czeków miało 
miejsce w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poddębicach. 
• Rozstrzygnęliśmy zapytanie ofertowe na wykonanie za-
biegów kastracji i sterylizacji oraz czipowania psów i kotów 
mieszkańców miasta i gminy Uniejów oraz kotów wolno ży-
jących w terminie do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania 
środków. Wybrana została oferta złożona przez Gabinet We-
terynaryjny lek. wet. Karoliny Wojtczak przy ul. Bł. Bogumiła 
29 w Uniejowie.
• W wyniku rozstrzygniętego zapytania ofertowego dotyczą-
cego „Opieki nad bezdomnymi zwierzętami” wybrana została 
oferta złożona przez Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Andże-
liki Bartczak Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Psia Osto-
ja”, ul. Szkolna 14, Pieczyska, 98-400 Wieruszów. Do zadań 
schroniska należy wyłapanie, transport i utrzymanie bezdom-
nych zwierząt zabranych z terenu miasta i gminy Uniejów. 
• „Odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych  
z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na któ-
rych znajdują się domki letniskowe, na terenie Gminy Unie-
jów w roku 2023”, w wyniku rozstrzygniętego przetargu  
i podpisanej umowy, zajmuje się Zakład Usług Komunalnych 
„EKO-GAB” s.c. G. Kropidłowski i D. Piąstka z Kowali Pańskich
-Kolonii. Firma wyceniła usługę na kwotę 1 407 510,86 zł. 

Na terenie Uniejowa odpady odbiera PGK „Termy Uniejów” 
Sp. z o.o. w Uniejowie.
• Na terenie pomiędzy Zagrodą Młynarską a kompleksem 
boisk piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka widać cięż-
ki sprzęt i postępy prac przy budowie jodowej tężni w ra-
mach zadania pn. „Intensyfikacja gospodarki turystycznej  
w Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej 
wraz z pijalnią wody termalnej”. Wykonano roboty ziemne 
i przygotowawcze: wykopy pod instalacje rurowe i linie ka-
blowe, wykopy pod podbudowę murów oporowych dla na-
wierzchni/ posadzek i ścieżek, pod elementy posadowienia 
dla elementów małej architektury, pod fundamenty tężni  
i pijalni, zrobiono odwodnienie wykopów i zabezpieczono 
przed wodami gruntowymi, podskórnymi zawieszonymi oraz 
opadowymi, roboty przy podbudowie płyt fundamentowych 
oraz stóp i ław dla słupów fundamentowych: betonowe, in-
stalacyjne w zakresie inst. podposadzkowych oraz przebiega-
jących w pobliżu fundamentów i słupów fundamentowych, 
słupy fundamentowe szalunkowe, zbrojarskie, izolacyjne, 
betonowe. Roboty budowlane prowadzi Przedsiębiorstwo 
KJS – Krzysztof Szurgot z Koła na kwotę 21 898 920,00 zł.
• Nieustannie prowadzone są prace budowlane przedszko-
la integracyjnego w Uniejowie. Budynek doprowadzono do 
stanu surowego zamkniętego. Jest zabezpieczony przed dzia-
łaniem niekorzystnych czynników atmosferycznych. Trwa-
ją roboty instalacyjne wewnętrzne: sanitarne, elektryczne  
i wentylacyjne oraz rozpoczęło się zagospodarowanie tere-
nu wokół budynku. Przeprowadzone zostały rozmowy do-
tyczce wnętrza placówki, tj. rodzaju i koloru ścian oraz wy-
posażenia w meble. 
• Niedawno odnowiona kaplica grobowa rodziny Tollów  
w ramach zadania „Rewitalizacja cerkwi w Uniejowie – etap 
II”, została poświęcona przez ks. mitrata Eugeniusza Fiedor-
czuka – Proboszcza Parafii pw. św. Aleksandra Newskiego  
w Łodzi, który uczestniczył także w sesji świątecznej w zam-
ku w Uniejowie. Drugi etap rewitalizacji obejmował grun-
towne osuszenie murów i zabezpieczenie przed przedosta-
waniem się wody. Po usunięciu resztek luźnego materiału 
budowlanego uzupełniono ubytki w elewacji, pomalowano, 
wykonano nowe tynki schodów, zabezpieczono przed wnika-
niem wilgoci oraz zagrzybieniem. Wokół budynku wykonano 
betonową ławę, położono krawężniki i opaskę, by oddzielić 
mur od porastającej otoczenie trawy. 
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• Samorząd Województwa Łódzkiego przekaże osiem milio-
nów złotych na inwestycje w ramach programu „Sołectwo 
na plus”. Do zdobycia są dotacje do 12 tys. zł na jeden projekt, 
m.in. na: nowe place zabaw, siłownie plenerowe, wyposaże-
nie świetlic wiejskich czy remonty boisk. Z terenu gminy Unie-
jów zgłosiliśmy 9 projektów na: urządzenie nowego placu za-
baw (Czepów), ogrodzenie i powiększenie o kilka elementów 
dotychczas istniejącego  (Rożniatów-Kolonia, Czepów), zakup 
wyposażenia kuchennego do strażnicy (Wilamów, Ostrow-
sko), zagospodarowanie i utwardzenie terenu na potrzeby 
stworzenia miejsca integracji dla mieszańców (Lekaszyn, 
Spycimierz), zakup klimatyzatora z funkcją ogrzewania sali  
w strażnicy OSP (Felicjanów) oraz namiotu (Wielenin).
• Złożyliśmy wniosek do Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich  
na organizację dwóch warsztatów przybliżających tradycje ku-
linarne związane z sezonowością i wykorzystaniem lokalnych 
produktów oraz pokazaniem dziedzictwa kulturowego gmin 
Uniejów i Świnice Warckie.
• Zakończyliśmy wraz sołectwem Spycimierz realizację pro-
jektu pn.: „Ścieżka historyczno – przyrodnicza w Spycimierzu”, 
dofinansowanego przez Marszałka Województwa Łódzkiego, 
Pana Grzegorza Schreibera. Dotacja w kwocie 100 tysięcy zło-
tych została przyznana na stworzenie ścieżki edukacyjnej po-
święconej dziedzictwu kulturowo-przyrodniczemu Spycimie-
rza i jego okolic w postaci tablic informacyjnych dotyczących 
poszczególnych miejsc i wydarzeń. 
• Otrzymaliśmy dofinansowanie z programu „Ciepłe miesz-
kanie”, realizowanego przez NFOŚiGW przy udziale woje-
wódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  
w formie dotacji do kwoty 170 000,00 zł. Celem realizacji 
programu jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emi-
sji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źró-
deł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach 
mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.
• Podpisaliśmy umowę z Firmą Budowlaną CEGBUD z Chle-
bowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 
oraz realizację prac budowlanych w zakresie utworzenia Inte-
raktywnego Punktu Turystyki Geotermalnej wraz z niezbędną 
infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu.
Dwukondygnacyjny budynek, położony na lewym brzegu rze-
ki Warty, pomiędzy zejściem z kładki i Domem Pracy Twór-
czej, ma być oddany do użytku przed końcem III kwartału tego 
roku. Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środ-
ków EFRR w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 
2014-2020, Oś priorytetowa – Rewitalizacja i potencjał endo-
geniczny regionu, Działanie – Rozwój gospodarki turystycznej, 
Podziałanie – Rozwój gospodarki turystycznej.
• Zakończyliśmy pierwszy etap projektu pn. „Zwiększenie mię-
dzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez 
działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej re-

gionu przez Gminę Uniejów”, czyli promowanie podmiotów 
gospodarczych działających w sektorze kosmetycznym, rol-
no-spożywczym oraz medycyny i turystyki uzdrowiskowej. 
Koszt przedsięwzięcia wyniósł 9 856 695,00 zł. Pozyskaliśmy 
na ten cel dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 8 
293 467,00 zł.

Prywatna inwestycja 
• Prawie tysiąc nowych opraw oświetleniowych pojawi się w 
gminie na skutek inwestycji realizowanej przez Spółkę Oświe-
tlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z Kalisza, która świadczy 
usługi oświetleniowe na naszym terenie. W ramach przedsię-
wzięcia spółka wymieni 516 opraw sodowych o łącznej mocy 
87 tys. watów na oprawy ze światłem ledowym. Spółka za-
montuje jeszcze 466 dodatkowych opraw led. 

Pamiętamy
• Rankiem, 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła otwartą agre-
sję na Ukrainę. Trudno było uwierzyć w złe wieści płynące 
ze wszystkich mediów. To, co dla wielu z nas wydawało się 
niemożliwe, stało się faktem. Wojna wywołała największy 
od II wojny światowej kryzys migracyjny w Europie. Miesz-
kańcy gminy Uniejów wykonali wtedy piękny gest, biorąc 
udział w zbiórkach darów, pieniędzy, otwierając swoje miesz-
kania i domy dla Uchodźców, otaczając ich należytą opieką 
i pomocą. Łączymy się z Narodem Ukraińskim, wypowiadając 
tylko jedno życzenie: Niech rok 2023 przyniesie Ukrainie zwy-
cięski pokój!

Nagroda w konkursie Eko Hestia
• Podczas LXIX Sesji Rady Miejskiej w Uniejowie Przewodni-
czący Kapituły Konkursu EKO HESTIA SPA – Wojciech Fułek 
wręczył statuetkę Eko Wizjonera. Serdecznie dziękuję za ho-
norową nagrodę za wieloletnie, strategiczne działania w za-
kresie ochrony środowiska realizowane w Uzdrowisku Unie-
jów. 

Dbajmy o czystość miejsc 
• Wygląd bulwarów nadwarciańskich i teren całego miasto 
stanowią naszą wizytówkę. Tym bardziej apeluję do miesz-
kańców posiadających czworonogi, aby sprzątali oni nieczy-
stości po swoich pupilach. Pracownicy PGK „Termy Uniejów” 
wprawdzie dbają o czystość i sprzątają miasto, jednakże nie 
zmienia to faktu, że psy pozostawiają sporo swoich śladów na 
nasadzeniach i trawnikach, co nie sprzyja przyjemnym space-
rom mieszkańców i przyjezdnych. Dbajmy razem o czystość 
naszych miejsc odpoczynku. 



Zakup węgla
• Osoby zainteresowane zakupem węgla dystrybuowanego 
przez Gminę, które składały wniosek, proszone są o kontakt 
z pracownikiem Urzędu Miasta w Uniejowie pod tel. 63 288 
97 93/538 810 414 lub osobiście w miejscu, gdzie składano 
wnioski o zakup węgla (budynek po starej bibliotece).

Ostrzeżenie
• Informujemy, że Gmina Uniejów nie współpracuje z firmami 
oferującymi dofinansowanie na montaż źródeł ciepła i insta-
lacji fotowoltaicznych.

Złożenie deklaracji 
• Mieszkańcy wykorzystujący substancje stwarzające szcze-
gólne zagrożenie dla środowiska – azbest, zobowiązani byli do 
udokumentowania rodzaju, ilości i miejsc ich występowania 
poprzez złożenie deklaracji do Urzędu Miasta w terminie do 
31 stycznia br. Osoby, które złożyły informację w latach ubie-
głych, składały kolejną w przypadku usunięcia azbestu i prze-
kazania do unieszkodliwienia. Prace związane z usuwaniem  
i transportem wyrobów zawierających azbest mogą prowa-
dzić tylko wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne ze-
zwolenia.
• W związku z ustawowym obowiązkiem prowadzenia ewi-
dencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji 
przydomowych oczyszczalni ścieków, mieszkańcy miasta i gmi-
ny mieli obowiązek zgłoszenia rodzaju posiadanego zbiornika 
bezodpływowego i przydomowej oczyszczalni ścieków do 31 
stycznia br. Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów 
z oczyszczalni mogą być wykonywane przez firmy posiadające 
odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezod-
pływowych i transport nieczystości ciekłych.
• Rolnicy z terenu gminy zainteresowani odbiorem folii i in-
nych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, składali 
informację o rodzajach i ilościach posiadanych odpadów na 
moment złożenia deklaracji w terminie do 28 lutego br. Zbie-
raliśmy informacje, ponieważ zamierzamy złożyć wniosek do 
NFOiGW w Warszawie o dofinansowanie zadania w ramach 
programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Wsparcie 
• Przekazaliśmy (w drodze uchwały podjętej na  LXVI sesji 
Rady Miejskiej w Uniejowie) agregat prądotwórczy na rzecz 
wsparcia funkcjonowania ukraińskiego szpitala w Truskawcu 
(naszego miasta partnerskiego). 
• Centrum Służby Rodzinie informuje o rozpoczęciu w 2023 
r. prowadzenia nieodpłatnego poradnictwa specjalistycznego 

(m.in.: psychologicznego, prawnego, pedagogicznego, tera-
peutycznego, socjalnego) dla mieszkańców województwa 
łódzkiego. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr 
telefonu 42 682 20 22 lub 607 131 131, www.csr.org.pl/cen-
trum-sluzby-rodzinie.
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi prowadzi nabory wniosków dla osób fizycz-
nych w zakresie: dotacji na usuwanie wyrobów zawierają-
cych azbest i wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Nabór 
wniosków potrwa do 31 marca br. Szczegóły na: ww.wfosigw.
lodz.pl.
• Uzdrowisko Uniejów Park prowadzi program bezpłatnej 
i nowoczesnej rehabilitacji dla pacjentów onkologicznych. 
Projekt trwa do końca marca br. Szczegóły pod tel. 63 288 
89 59.
• Podczas LXIX sesji Rady Miejskiej w Uniejowie radni prze-
głosowali uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwa-
lentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych 
Straży Pożarnych na terenie gminy. Nowe stawki dotyczą wy-
jazdów do akcji oraz za ćwiczenia strażackie.

Świadczenie wychowawcze 500+
• Od 1 lutego 2023 r. ZUS rozpoczął przyjmowanie wniosków 
o świadczenie wychowawcze 500+ na nowy okres świadcze-
niowy, który trwa od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. 
Wnioski na nowy okres świadczeniowy można złożyć za po-
średnictwem bezpłatnej aplikacji mobilnej mZUS: 
www.zus.pl/mzus

Szkolenia
• Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zachęca 
wszystkie osoby stosujące środki ochrony roślin do regular-
nego zdobywania wiedzy m.in. poprzez udział w szkoleniach 
w zakresie środków ochrony roślin. Zapewnienie prawidło-
wej i precyzyjnej aplikacji środków ochrony roślin, bezpiecz-
nej dla ludzi, zwierząt i środowiska wymaga zastosowania 
sprawnego technicznie i skalibrowanego sprzętu. Szczegóły 
– www.piorin.gov.pl. 

Wydarzenia
• Trwa wokalna przygoda 38 młodych wokalistów z gminy 
Uniejów z programme Most the Music,  którego inicjatorem 
jest Fundacja Most the Most. Program zakłada aktywizację 
dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach wokalno-mu-
zykalniających. Dyrektorem artystycznym projektu jest dyry-
gent Adam Sztaba. 
• Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” podsumowało 
ubiegłoroczny rok działalności na spotkaniu, które odbyło 
się w zamku w Uniejowie. 
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• Dzieci i młodzież ze szkół z terenu gminy Uniejów zaprezen-
towały jasełka w swoich placówkach oświatowych przed licz-
nie zgromadzoną publicznością. 
• Na uniejowskim Rynku harcerze z Hufca Uniejów kolędowa-
li i przekazali wszystkim, którzy chcieli przyjąć, Betlejemskie 
Światełko Pokoju. 
• Spotkanie informacyjne o nowych zasadach programu „Czy-
ste Powietrze” zorganizowane dla mieszkańców odbyło się  
w sali OSP Uniejów. Poprowadził je pracownik ds. ochrony 
środowiska. Uczestniczyły w nim także pracownice Urzędu 
Skarbowego w Poddębicach, które udzieliły informacji o moż-
liwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej.
• Pani Kazimiera Piąstka z Felicjanowa obchodziła 100-tne 
urodziny. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele Urzę-
du Miasta, którzy złożyli Jubilatce najserdeczniejsze życzenia 
kolejnych lat życia w zdrowiu i otoczeniu najbliższych osób. 
• Patronki Uniejowskiej Akademii Futbolu – Ewa Pajor i Agata 
Tarczyńska, Szkoła Podstawowa w Uniejowie oraz Uniejow-
skie Stowarzyszenie „Aktywni” zaprosili na Halowy Turniej 
„Pajor & Tarczyńska Winter Cup 2022” – turniej piłki nożnej 
kobiet rocznika 2009-2011 w hali sportowej przy Szkole Pod-
stawowej w Uniejowie. 
• Jednostka OSP Uniejów uczestniczyła w zabezpieczeniu fir-
my K-Flex podczas prowadzonych przez nią prac konserwacyj-
nych. 
• Tradycyjnie w Święto Trzech Króli rozśpiewany korowód 
kolędników przeszedł w barwnym Orszaku ulicami Uniejowa  
i Wilamowa pod hasłem „Niech prowadzi nas gwiazda!”.
• W ramach podpisanej umowy ze Schroniskiem „Psia Ostoja” 
odbyło się spotkanie z uczniami  szkoły w Uniejowie na temat 
prawidłowej opieki nad zwierzętami. Spotkanie poprowadziła 
prezes fundacji Łezka, współpracująca ze schroniskiem. 
• Pierwszy Szkolny Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych, 
zorganizowany dla swoich uczniów przez Szkołę Muzyczną  
I stopnia w Uniejowie, odbył się w sali kominkowej Ośrodka 
Kultury w Uniejowie. 
• W hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Uniejowie 
przeprowadzono I Eliminacje Mistrzostw Polski 2023 w Tańcu 
Sportowym w pięciu kategoriach wiekowych. 
• Zebranie założycielskie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwo-
ju Uniejowskiej Orkiestry „UNISONO” miało miejsce w Huf-
cu ZHP Uniejów. Celem Stowarzyszenia będzie m.in. rozwój 
kultury i zwiększenie udziału młodzieży w życiu kulturalnym 
regionu
• Wraz z początkiem Nowego Roku rozpoczęły się zebrania 
sprawozdawcze jednostek straży pożarnych z gminy Uniejów, 
które podsumowały ubiegły rok i przedstawiły plany na bieżą-
cy. Zebrania odbyły: OSP Uniejów, Wilamów, Ostrowsko. 
• W czasie zimowych ferii Ośrodek Kultury przygotował dla 

dzieci i młodzieży zajęcia taneczne, warsztaty z garncarstwa, 
grę w szachy, spotkanie z muzyką poprowadzone przez Aka-
demię Pana Feliksa.
• W trakcie ferii zimowych biblioteka miejska zaprosiła dzieci 
na Zimowe Dni Otwarte: kreatywne zabawy, spektakle te-
atralne z użyciem pacynek, zajęcia ruchowe i jogi z elemen-
tami mindfulness. 
• Mieszkańcy Rożniatowa, Rożniatowa-Kolonii i Dąbrowy 
przybyli do sali OSP w Rożniatowie-Kolonii na spotkanie ze 
Strażackim Mikołajem połączone z obchodami Dnia Babci  
i Dziadka.  
• W związku z przypadającą 160. rocznicą wybuchu Powsta-
nia Styczniowego, przyłączyliśmy się do akcji „Znicz dla Po-
wstańca”, ogłoszonej przez Wojewodę Łódzkiego – Pana 
Tobiasza Bocheńskiego. Jako miejsce oddania hołdu Bohate-
rom wybrany został Wilamów, w którym na cmentarzu pa-
rafialnym znajduje się pomnik upamiętniający powstańców  
z oddziału Walentego Parczewskiego, poległych w bitwie pod 
Czepowem 20 sierpnia 1863 roku.
• Zimowe Warsztaty Dzieci Suzuki gościliśmy ponownie  
w Uniejowie. Zwieńczeniem warsztatów był koncert w Sali 
Rycerskiej zamku w Uniejowie. Podczas koncertu wystąpiły 
dzieci grające na skrzypcach, flecie i wiolonczeli. 
• Spotkanie autorskie z Błażejem Torańskim, pisarzem i pu-
blicystą specjalizującym się w literaturze faktu, miało miejsce  
w uniejowskiej bibliotece. 
• Liderzy PKO Bank Polski Ekstraklasy i zdobywcy Pucha-
ru Polski – Raków Częstochowa przyjechali do Uniejowa na 
5-dniowe zgrupowanie, podczas którego przygotowywali się 
do meczu z Wartą Poznań. 
• Piłkarka Ewa Pajor, pochodząca z Pęgowa w gminie Unie-
jów, została „Piłkarką Roku 2022” w plebiscycie tygodnika 
„Piłka Nożna” ogłoszonym podczas uroczystej Gali. Gratuluję!
• 31. raz zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Po raz 
kolejny przyłączyliśmy się do wydarzenia. Przeprowadzono 
aukcje internetowe uniejowskiego sztabu 3122, wolontariu-
sze zbierali pieniądze do puszek na terenie gminy. Puszki były 
wystawione także w kilku obiektach. 
• Nadleśnictwo Turek – Lasy Państwowe, współpracujące 
gminą, zorganizowało spacery edukacyjne po ścieżce „Zie-
leń”. Tematyka dotyczyła mokradeł, ich roli i znaczenia w eko-
systemach naturalnych oraz dlaczego w nocy w lesie czasem 
słychać tajemnicze odgłosy? Kto i dlaczego je wydaje? Na 
wszystkie pytania odpowiadali uczestnikom spacerów tur-
kowscy leśnicy oraz sokolnik Mateusz Moszczyński.
• Marcin Tybura (pochodzący z Łęgu Balińskiego w gminie 
Uniejów), najwyżej notowany zawodnik wagi ciężkiej pol-
skiego MMA, stoczył walkę z Bułgarem, Blagoyem Ivanovem 
na gali UFC Vegas 68, pokonując przeciwnika na punkty. Gra- 
tuluję!
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• Kacper Śmiglewski, który rozpoczynał przygodę z piłką  
w Uniejowskiej Akademii Futbolu, został powołany do Repre-
zentacji Polski U-19. Gratuluję!
• W placówce bibliotecznej otwarta została wystawa 30 prac 
wykonanych na wysokiej jakości płótna autorstwa uniejo-
wianki Julity Polipowskiej.
• Ponad 200 osób bawiło się na Parafialnym Balu Dobroczyn-
nym Parafii Spycimierz w Wilamowie.
• Z okazji Walentynek biblioteka w Uniejowie zorganizowała 
warsztaty plastyczne dla dzieci 7+. 
• Kampania społeczna „Mała książka – wielki człowiek”  trwa 
w uniejowskiej bibliotece od 2020 r. Jest to projekt realizo-
wany przez Instytut Książki ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Nadal można przystąpić do pro-
jektu – szczegóły w placówce bibliotecznej (ul. Kościelnicka 
8/10). 
• Biblioteka w Uniejowie zaprosiła na recital poetycki pt. „Ani-
mus – Serce moje” autorstwa Piotra Pilarskiego. 
• Walne Zebranie Sprawozdawcze Gminnej Spółki Wodnej  
w Uniejowie odbyło się w sali OSP Uniejów. 
• Gminne Amatorskie Zawody w Tenisa Stołowego o Puchar 
Burmistrza Uniejowa zostały zorganizowane w świetlicy wiej-
skiej w Ostrowsku. Organizatorami wydarzenia byli: Towarzy-

stwo Przyjaciół Tenisa Stołowego w Ostrowsku, Koło Gospo-
dyń Wiejskich, Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowsku oraz 
Urząd Miasta w Uniejowie.

Media
• „Ósemka” Telewizja Regionalna z Sieradza (www.8tvr.pl) 
nagrała cykl materiałów filmowych prezentujących ciekawą 
historię pięciu miejscowości z terenu województwa łódzkie-
go w ramach projektu „Łódzkie Historycznie”.W materiale 
„Uniejów miasto Świętego Bogumiła i Arcybiskupów Gnieź-
nieńskich” podkreślono historię naszego miasta. Wskazano 
na miejsca, które do dzisiaj pozostają świadkami tamtych 
czasów. Przewodnikiem po historii był dr Jędrzej Kałużny –
historyk i regionalista.
• Wejścia pogodowe z Uniejowa mogliśmy obejrzeć na żywo 
na dwóch kanałach telewizyjnych – TVN 24 i TVN24 BIS. To-
masz Zubilewicz opowiadał o zimowej aurze pogodowej,  
a oprócz tego odbył rozmowy z gośćmi na temat właściwości 
wody termalnej i saunowania, mówił o ofercie turystycznej 
na ferie zimowe i planowanych inwestycjach.
• Termy w Uniejowie – idealne miejsce na ferie – o tym 
przekonał Bartłomiej Jędrzejak podczas wejść pogodowych  
w Dzień Dobry TVN. 
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Z działalności Rady Miejskiej 
w Uniejowie

Tomasz Wójcik

[grudzień 2022 r. – luty 2023 r.]

 23 grudnia 2022 r. odbyła się LXVII sesja Rady Miejskiej  
w Uniejowie, na której znowelizowano budżet gminy Uniejów 
na 2022 r. i Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-
2040. Uchwalono także budżet Gminy Uniejów na 2023 r. oraz 
Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2040. Ponadto 
dopuszczono zapłatę podatków, opłat oraz niepodatkowych 
należności budżetowych stanowiących dochody budżetu 
Gminy Uniejów, za pomocą innego instrumentu płatniczego, 
w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany 
jest pieniądz elektroniczny. Obniżono również stawkę opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
Gminy Uniejów, powstającymi na nieruchomościach, 
na których zamieszkują mieszkańcy. Zmieniona została 
uchwała Nr XL/294/2020 Rady Miejskiej w Uniejowie  
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 
i granic aglomeracji Uniejów. Na koniec radni wyrazili 
zgodę na wniesienie aportem do spółki komunalnej 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Unie-
jów” Sp. z o.o. w Uniejowie prawa własności dwóch nie-
zabudowanych nieruchomości w Uniejowie (działki: nr 

W okresie od połowy grudnia 2022 r. do połowy lutego 2023 r. odbyły się trzy 
sesje Rady Miejskiej w Uniejowie.
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1347/3 i nr 1251/2), stanowiących własność Gminy Uniejów 
oraz na wynajęcie dotychczasowemu dzierżawcy w trybie 
bezprzetargowym lokali nr: 104, 105, 106, 107, 108, 109  
w budynku b. przychodni zdrowia w Uniejowie przy ul. Orze-
chowej 6.

 Zmiany do budżetu gminy Uniejów na 2023 r. zostały 
wprowadzone na sesji, która miała miejsce 16 stycznia 2023 
r. Ponownie podjęto wówczas uchwałę w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. Ustalona została 
również stawka za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględniana 
przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, 
młodzieży, uczniów oraz rodziców w wysokości:

– dla pojazdu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 – 
0,89 zł;

– dla pojazdu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 
– 1,15 zł.

 16 lutego 2023 r., podczas LXIX sesji Rady Miejskiej  
w Uniejowie, wprowadzono zmiany do budżetu Gminy 
Uniejów na 2023 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na 
lata 2023-2040. Udzielona została z budżetu Gminy Uniejów 
Powiatowi Poddębickiemu pomoc finansowa w kwocie 10 
194,08 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania 
pn.: „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego w transporcie drogowym na linii komunikacyjnej 
Poddębice-Rożniatów”. Określono także zasady i tryb 
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach 
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Ustalono, 
że wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego 
strażakowi ratownikowi ochotniczej straży pożarnej mającej 
siedzibę na terenie gminy Uniejów, który uczestniczył w dzia-
łaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 
będzie miała wysokość:

– w przypadku udziału w działaniu ratowniczym, akcji ra-
towniczej – 20,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia 
wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej;

– w przypadku udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu – 10,00 zł za 
każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki 
ochotniczej straży pożarnej.

 Radni podjęli decyzję o przystąpieniu do sporządzenia 
Strategii Rozwoju Gminy Uniejów na lata 2023-2030 oraz 
określili szczegółowy tryb i harmonogram opracowania 
projektu strategii, w tym tryb konsultacji. W obowiązującym 
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Uniejów wprowadzono zapis zobowiązujący właśc-
icieli nieruchomości do systematycznego pozbywania się 

nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, z czę-
stotliwością zapobiegającą przepełnianiu się zbiornika 
bezodpływowego do gromadzenia nieczystości, nie rza-
dziej niż raz w roku lub opróżniania osadnika w instalacji 
przydomowej oczyszczalni ścieków z częstotliwością 
wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni, nie rza-
dziej niż raz w roku. Ustalono również górne stawki opłat 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych oraz odbioru osadów 
z przydomowych oczyszczalni ścieków od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Uniejów:

– 50,00 zł netto za odbiór 1 metra sześciennego nieczystości 
ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych;

–  150,00 zł netto za odbiór 1 metra sześciennego osadów 
z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Do wysokości 200% zostało podwyższone kryterium 
ustawowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy 
społecznej uprawniające osoby i rodziny do uzyskania 
pomocy w formie zasiłku celowego – świadczenia pie-
niężnego na zakup posiłku lub żywności oraz w formie 
posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego pro-
gramu „Posiłek w szkole i w domu”. Uchwalono także 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023-
2026 w Gminie Uniejów i Gminny Program Wspierania 
Rodziny w Gminie Uniejów na lata 2023-2025. Przyjęto 
także Plany pracy wszystkich Komisji stałych Rady 
Miejskiej w Uniejowie oraz wysłuchano sprawozdania 
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Uniejowie z realizacji 
rocznego planu pracy za 2022 r. Na koniec podjęto szereg 
decyzji związanych z gospodarką nieruchomościami, wy-
rażając zgodę na:

– wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy w try-
bie bezprzetargowym lokalu użytkowego (garażu) sta-
nowiącego własność Gminy Uniejów,

– wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy w trybie 
bezprzetargowym pomieszczeń w budynku ośrodka 
zdrowia w Uniejowie (lokale nr 36 i 39),

– sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nie-
ruchomości (działka o numerze ewidencyjnym 527) poło-
żonej w miejscowości Czepów,

– wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy w trybie 
bezprzetargowym nieruchomości położonej w Uniejowie 
(działki ewidencyjne o numerach 2131/2 oraz 1773/6  
w Uniejowie przy ul. Dąbskiej, na których zlokalizowana 
jest stacja gazowa wraz z infrastrukturą).
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Agnieszka Owczarek

Statuetka 
Eko Wizjonera 
dla Burmistrza Uniejowa

Złożony w konkursie wniosek wraz z prezentacją Uzdrowiska 
Termalnego nosił tytuł: „Energetyczna zielona wyspa” i obejmował 
szereg działań proekologicznych, zrealizowanych na przełomie 
pięciu lat (2017-2021) mających na celu podniesienie poziomu 
świadomości ekologicznej społeczeństwa lokalnego i turystów. 
W zgłoszeniu wyszczególniono projekty wykorzystujące potencjał 
wody geotermalnej, a także własny system produkcji i dystrybucji 
energii elektrycznej, dzięki któremu Uniejów jest w znacznym 
stopniu samowystarczalną wyspą energetyczną.

Prowadzący nawiązał do I Edycji z 2016, gdy laureatem został 
Uniejów. Werdykt kapituły był dużą niespodzianką zarówno 
w kontekście wielości podmiotów uzdrowiskowych, jak również dla 
samego Uniejowa, który wówczas był najmłodszym uzdrowiskiem 
polskim i pierwszym o charakterze geotermalnym. Mimo to 
zyskał uznanie wśród miejscowości z tradycjami i o ugruntowanej 
pozycji na rynku. Zaangażowanie równych grup społecznych 
i dobra współpraca zaowocowały realizacją wielu inwestycji, które 
zmieniły oblicze nie tylko gminy, województwa, ale przedefiniowało 
podejście uzdrowiskowe w skali ogólnopolskiej.

Pan Fułek zaprezentował po krótce laureatów kolejnych edycji 
oraz przedstawił kryteria oceny dla tegorocznego laureata, czyli 
Rabki Zdrój. Miejscowość  została doceniona przez kapitułę 
konkursu EKO HESTIA SPA za ciągłość działań i determinację 
włodarzy w systematycznym rozwiązywaniu głównego problemu 
środowiskowego, jakim jest jakość powietrza. To efekt między 
innymi wprowadzenia restrykcyjnej uchwały antysmogowej 
i inwestycji w odnawialne źródła energii.

W tym roku po raz pierwszy kapituła postanowiła przyznać 
nagrodę honorową Eko Wizjonera. Za wieloletnie, strategiczne 
działania w zakresie ochrony środowiska trafiła ona do Burmistrza 
Uniejowa, Józefa Kaczmarka.

Przewodniczący Fułek podkreślił, że Uniejów jest 
przykładem doskonałego wykorzystania naturalnego 
potencjału złóż geotermalnych nie tylko do celów 
leczniczych i uzdrowiskowych, ale i dynamicznego 
rozwoju lokalnego ze szczególnym poszanowaniem dla 
środowiska naturalnego. Tytułem przykładu wskazał 
na organizację koncertu Earth Festiwal, który mimo skali 
zjawiska cechuje się nie komercyjnym, a ekologicznym 
przesłaniem.

- „Nagroda jest dla mnie ogromnym zaskoczeniem, 
tak samo jak siedem lat temu. Nigdy nie nastawialiśmy 
się rywalizację. Wychodzimy z założenia, że Samorząd 
jest po to, aby rozwiązywać problemy, a nie stawiać sobie 
cel, że osiągnie sukces” – mówił burmistrz Kaczmarek.

Oprócz statuetki burmistrz odebrał nagrodę do-
datkową – roczne ubezpieczenie gminy na wypadek ka-
taklizmów pogodowych.

Konkurs EKO HESTIA SPA jest organizowany już 
od 7 lat przez Grupę ERGO Hestia i Stowarzyszenie 
Gmin Uzdrowiskowych RP. Ocenia się w nim i nagradza 
kompleksowe, długofalowe działania, inwestycje oraz 
inicjatywy na rzecz ochrony środowiska. Ważnym 
elementem tych działań jest też systematyczna 
edukacja ekologiczna lokalnych społeczności. W 7 
dotychczasowych edycjach konkursu uczestniczyły 
łącznie 34 polskie uzdrowiska, a dotychczasowi laure-
aci to: Uniejów, Busko-Zdrój, Inowrocław, Lądek-
Zdrój, Latoszyn-Zdrój i Muszyna. Regulamin dopuszcza 
ponowny start w konkursie po 5-letniej karencji. Pomysł 
i organizację konkursu EKO HESTIA SPA doceniono 
przyznając Grupie ERGO Hestia prestiżową nagrodę 
Dobroczyńca Roku.

Podczas LXIX Sesji Rady Miejskiej w Uniejowie 
burmistrz Kaczmarek odebrał  przyznaną po raz pierwszy 
nagrodę ho-norową – Eko Wizjonera.

Wręczenie statuetki poprzedziła prezentacja Wojciecha 
Fułka – Przewodniczącego Kapituły Konkursu EKO HESTIA 
SPA. Nawiązano w niej do idei konkursu, który już po raz 
siódmy wyróżniał nowatorskie działania i inwestycje 
mają-ce pozytywny wpływ na środowisko. ar
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Maciej Bartosiak 

Pani Kazimiera Piąsta – stulatka z Felicjanowa

Pani Kazimiera urodziła się 20 grudnia 1922 r. Chociaż 
obecnie mieszka wraz z siostrzenicą – Panią Danielą 
w Felicjanowie, to swoje najmłodsze lata spędziła 
w Człopkach, gdzie znajdował się jej dom rodzinny. 
Niedługo po wybuchu II wojny światowej, 16-letnia 
wówczas Kazimiera została wywieziona do Niemiec, 
gdzie pracowała przy uprawie i zbiorze warzyw. Mimo 
przymusowego charakteru prac w gospodarstwie, nasza 
bohaterka przyznaje, że warunki, w jakich przeżyła okres 
okupacji były – w tamtych okolicznościach – dobre. Pani 
Kazimiera wróciła do Polski po 6 latach na obczyźnie.

Kolejny etap w życiu Pani Kazimiery, czyli pierwsze 
powojenne lata w Polsce Ludowej, to wyjazd w poszukiwaniu 
pracy do Łodzi, w której przemysł włókienniczy miał się 
jeszcze całkiem dobrze. Pani Kazimiera znalazła zatrudnienie 
w jednej z tamtejszych tkalni, gdzie jako wzorowa pracownica 
– nigdy nie korzystając ze zwolnień chorobowych, 
nie opuszczając nawet jednego dnia – przepracowała 
w tym samym zakładzie aż 32 lata, do czasu osiągnięcia 
wieku emerytalnego. Tak jak wspomniano na początku, Pani 
Kazimiera po powrocie w rodzinne rejony gminy Uniejów 
zamieszkała wraz z najbliższą rodziną w Felicjanowie. 
Dzieli mieszkanie wraz z siostrzenicą, a tuż obok mieszka 
także siostrzeniec Andrzej wraz z rodziną, dlatego stulatka 
nie może narzekać na brak towarzystwa. Jak zapewniają 
bliscy Pani Kazimiery, mimo sędziwego wieku cieszy się 
bardzo dobrą kondycją i zdrowiem, co potwierdziły wyniki 
wykonanych w ubiegłym roku badań medycznych.

W dniu setnych urodzin, z serdecznymi życzeniami, 
prezentami oraz bukietami kwiatów, Panią Kazimierę 
odwiedziła samorządowa delegacja w składzie: Mirosław 
Madajski – zastępca Burmistrza Miasta Uniejów, 
Anna Kowalska – kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
w Uniejowie, Daniel Szafarz – radny Rady Miejskiej 
w Uniejowie oraz Nina Kalas – sołtys Felicjanowa. Bardzo 
sympatyczne spotkanie przy urodzinowym torcie było 
dla gości okazją do wysłuchania niezwykłej historii życia 
Pani Kazimiery, opowiedzianej przez jubilatkę osobiście.

– „Życzymy zatem najstarszej mieszkance Felicja-
nowa, by jak najdłużej cieszyła się niezawodnym zdro-
wiem, bardzo dobrym samopoczuciem oraz miłością 
i wsparciem najbliższych!”.

Z demograficznego podsumowania roku 2022 wynika, że według statystyk najstarsza mieszkanka naszej 
gminy liczy sobie 101 lat, zaś najstarszy mieszkaniec 98. Warto w tym miejscu powrócić do wydarzenia 
z drugiej połowy grudnia ubiegłego roku, kiedy do grona sędziwych stulatków mieszkających na terenie 
gminy Uniejów dołączyła Pani Kazimiera.
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Agnieszka Olczyk

Mieszkańcy gminy Uniejów zapłacą mniej za śmieci

Do postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, 
na których znajdują się domki letniskowe, na terenie 
gminy Uniejów w roku 2023”, zgłosiło się dwóch 
oferentów: Strach i Synowie Sp. z o.o. z miejscowości 
Bór oraz Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c.  
G. Kropidłowski i D. Piąstka z Kowali Pańskich-Kolonii.

Pierwsza z firm oszacowała koszty świadczonych 
usług na kwotę 1 628 281,82 zł. Nieco niższą kwotę 
zaoferował Zakład Usług Komunalnych z Kowali 
Pańskich – 1 407 510,86 zł.

Warto przy tym zaznaczyć, że kwota, która była 
przewidziana na ten cel w budżecie Gminy Uniejów 
na rok 2023, wynikająca z uprzedniego rozeznania 
i oszacowania kosztów, wyniosła 1 450 000,00 zł 
brutto.

Udział w przetargu więcej niż jednej firmy 
umożliwił wybranie korzystniejszej oferty. Odbiorem 
i gospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu 
gminy Uniejów w tym roku zajmuje się Zakład Usług 
Komunalnych EKO-GAB.

Na koszt funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi składa się: odbiór, transport, 

zbieranie, odzysk i unieszkodliwienie odpadów, 
tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, obsługa administracyjna 
systemu oraz edukacja ekologiczna w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Podczas sesji radni miejscy przyjęli nową stawkę 
za śmieci. Od 1 lutego br. właściciele nieruchomości, 
w których zamieszkują osoby wypełniające obowiązek 
zbierania odpadów w sposób selektywny, zapłacą 
o 1 zł mniej niż w ubiegłym roku, czyli 25 zł od jednej 
osoby. Jeżeli właściciel nieruchomości nie zdecyduje 
się na segregowanie śmieci, wówczas stawka zostanie 
podwojona i wyniesie 50 zł za każdą osobę.

W przypadku zamieszkania nieruchomości przez  
5 i więcej osób stawkę opłaty za zagospodarowanie 
odpadów komunalnych, zbieranych w sposób 
selektywny, ustalono jako iloraz 125 zł i liczby osób.

Uchwała Rady Miejskiej uwzględnia dodatkowe 
obniżenie kosztów za śmieci. Możliwość taka dotyczy 
właścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych 
kompostujących bioodpady w przydomowym 
kompostowniku. Wzorem lat ubiegłych, gospodarstwa, 
które prowadzą domowy kompostownik, zapłacą 
za odbiór odpadów o 5 zł mniej za osobę – teraz będzie 
to więc 20 zł.

Od lutego 2023 r. w gminie Uniejów obowiązują niższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. Uchwałę w tej sprawie przyjęła w grudniu 2022 r. Rada Miejska w Uniejowie.

Szczegółowe zestawienie stawek
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Maciej Bartosiak

Dotacje dla projektów lokalnych. 
Na co w tym roku stawiają sołectwa?

Informacja o wnioskach złożonych w tegorocznym na-
borze była jednym z tematów poruszonych przez bur-
mistrza Kaczmarka w sprawozdaniu z międzysesyjnej 
działalności samorządu. Zarząd województwa przezna-
czył na rozwój wsi w Łódzkiem pulę środków z budżetu 
w wysokości 8.000.000 zł. Dotacja na sfinansowanie 
pojedynczego projektu, zakwalifikowanego do programu 
„Sołectwo na plus”, nie może przekroczyć kwoty 12.000 
zł. Czas na składanie wniosków o wsparcie minął 6 lutego 
2023 r. W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi będą 
podlegały one weryfikacji. W ocenie projektów komisja 
będzie brała pod uwagę znaczenie danej inwestycji dla 
lokalnej społeczności czy zaangażowanie mieszkańców 
w realizację m.in. poprzez współpracę z KGW.

Jak już wspomniano we wstępie, z inicjatywy sołtysów 
i rad sołeckich, z terenu gminy Uniejów wpłynęło 
łącznie 9 projektów, które dotyczą: urządzenia nowego 
placu zabaw (Czepów), ogrodzenia lub powiększenia 
o kilka elementów dotychczas istniejącego (Rożniatów-
Kolonia, Czepów), zakupu wyposażenia kuchennego 
do strażnicy (Wilamów, Ostrowsko), zagospodarowania 
lub utwardzenia terenu na potrzeby stworzenia miejsca 
integracji dla mieszańców (Lekaszyn, Spycimierz), zakupu 
klimatyzatora z funkcją ogrzewania sali w strażnicy OSP 
(Felicjanów) oraz namiotu (Wielenin).

Warto przypomnieć, jak wiele miejscowości z terenu 
gminy Uniejów skorzystało w poprzednich latach 
ze wsparcia środkami z budżetu województwa łódzkiego. 
Dzięki przyznanym dotacjom w sołectwach powstały 
nowe place zabaw, altany do spotkań mieszkańców, 
ogrodzono i zagospodarowano miejsca użyteczności 
publicznej, kupiono niezbędne sprzęty i wyposażenie 
strażnic, świetlic oraz salek do ćwiczeń. Idea wspierania 
społeczności lokalnych w zakresie realizacji zadań włas-

nych gmin regionu łódzkiego powstała w 2016 r. i jest 
kontynuowana przez władze Sejmiku w formie programu 
„Sołectwo na plus”. 

Na przestrzeni lat zmieniła się kwota wsparcia (i to dos-
łownie na plus!), z początkowej stawki 5.000 zł w chwili 
obecnej wzrosła do 12.000 zł na projekt. Sołectwa gminy 
Uniejów sięgają po granty z każdego rozdania, począwszy 
od 2017 r. W minionych 6 latach były to: w ubiegłym 2022 
r.: Skotniki, Zaborów i Kuczki; w 2021 r.: Brzeziny, Czekaj, 
Góry, Łęg Baliński i Wielenin; w 2020 r.: Rożniatów Kolonia 
i Felicjanów; w 2019 r.: Wola Przedmiejska, Ostrowsko 
i Człopy; w 2018 r.: Rożniatów i Czepów; natomiast 
jako pierwsze (w 2017) z dotacji skorzystały sołectwa: 
Spycimierz oraz Wilamów.

Tzw. sołeckie granty, czyli małe projekty lokalne, realizowane przy wsparciu środkami pochodzącymi  
z budżetu województwa łódzkiego, każdego roku cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców naszej 
gminy. Urząd Marszałkowski niedawno zakończył nabór wniosków do programu „Sołectwo na plus”.  
Z terenu gminy Uniejów zgłoszono tym razem aż 9 projektów. 
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Które miejscowości aplikowały o środki i jaki pomysł mają na ich wykorzystanie?
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Budowa przedszkola integracyjnego 
osiągnęła kolejny etap

W 2020 r. narodził się pomysł przeniesienia inwestycji 
do innej, wygodniejszej dla dzieci i ich rodziców lokalizacji. 
Zdecydowano, że nowe przedszkole znajdować się będzie 
w sąsiedztwie szkoły podstawowej i hali sportowej, 
od strony ul. Targowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
placówki edukacyjne Uniejowa wraz z mieszczącym się 
obok Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury stworzą swego 
rodzaju kompleks edukacyjno-wychowawczy.

W międzyczasie zauważalny stał się jednak gwałtowny 
wzrost cen w branży budowlanej, co miało niekorzystny 
wpływ na wszystkie, systematycznie następujące po sobie 
próby wyłonienia wykonawcy zadania.

Dopiero końcówka roku 2021 przyniosła pozytywne 
rozstrzygnięcie przetargu. W październiku tego samego 
roku w siedzibie Urzędu Miasta w Uniejowie podpisana 
została umowa pomiędzy Burmistrzem Uniejowa – Józefem 
Kaczmarkiem a Markiem Kędzią – reprezentującym Za-
kład Robót Ogólnobudowlanych „ZROBUD” Marek Kę-
dzia z Gołuchowa. Wartość przeprowadzenia inwestycji 
gołuchowska firma oszacowała na 16 845 152,58 zł. 
Całkowity koszt przeprowadzenia inwestycji to prawie 20 
mln zł.

Podczas uroczystości podpisania aktu erekcyjnego i wmu-
rowania kamienia węgielnego w fundamenty przedszkola 
burmistrz Uniejowa mówił:

– „Do budowy przedszkola podeszliśmy z ogromną troską 
i rozwagą. Chcemy, aby zarówno dzieci, jak i pracownicy 
placówki, mieli jak najlepsze warunki do pracy”. 

Wspomniane przez burmistrza warunki bez wątpienia 
odznaczać się będą wysokim poziomem. Dwukondygnacyjny 
budynek przedszkolny będzie mieścił łącznie osiem 
oddziałów, a w nich 200 wychowanków w wieku od trzech 
do sześciu lat.

Na parterze znajdować się będą cztery sale przedszkolne, 
sala sportowa, a także kuchnia i jadalnia. W strefie szatni 
powstanie osiem boksów szatniowych, dzięki czemu każdy 
oddział będzie miał swoją strefę.

Piętro pomieści kolejne cztery sale przedszkolne, 
a ponadto dwie sale twórczości dziecięcej, dwie sale zabaw, 
salę komputerową oraz gabinet logopedy. Niewątpliwie 
na szczególną uwagę zasługują sale polisensoryczne, czyli 

specjalnie wyposażone pomieszczenia, aktywizujące lub 
wyciszające zmysły za pomocą światła, dotyku, zapachu, 
dźwięków, muzyki i różnorodnych zabawek rozwijających 
zdolności poznawcze.

Przebywanie wewnątrz sal terapeutycznych będzie od-
prężać, pogłębiać poczucie bezpieczeństwa i korzystnie 
wpływać na stan psychofizyczny przebywających w nich 
dzieci, szczególnie tych z niepełnosprawnością intelektualną, 
z mózgowym porażeniem dziecięcym, autyzmem, zespołem 
Downa, zaburzeniami mowy, niepełnosprawnością ruchową 
itp.

Prowadzenie działalności przedszkolnej o charakterze in-
tegracyjnym wymaga uwzględnienia w projekcie budynku 
różnorodności potrzeb i możliwości dzieci borykających się 
z niepełnosprawnościami, dlatego zarówno sam budynek, jak 
i jego otoczenie, umożliwiać będą swobodne poruszanie się 
osób na wózku inwalidzkim.

Zagospodarowany zostanie również cały teren wokół 
budynku. Do przedszkola poprowadzą nowe drogi wew-
nętrzne o nawierzchni bitumicznej (ul. Kościelnicka i ul. 
Targowa) oraz chodniki – wszystko z zastosowaniem kana-
lizacji deszczowej. Przy obiekcie wydzielone zostaną miejsca 
parkingowe z przeznaczeniem dla rodziców, a także parking 
dla nauczycieli.

W otoczeniu budynku nie zabraknie elementów małej 
architektury. Wybudowany zostanie nowy plac zabaw, dzięki 
któremu dzieci będą mogły aktywnie spędzać wolny czas 
na świeżym powietrzu. Zamontowane zostaną ławki, stojaki 
do parkowania rowerów oraz kosze na nieczystości.

Teren otoczony zostanie dużą ilością zieleni, a także nowym 
ogrodzeniem. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dzieci, 
na terenie przedszkola zainstalowany zostanie monitoring.

Pamiętając o ochronie środowiska naturalnego, budynek 
wyposażony zostanie w ogrzewanie geotermalne, natomiast 
energia elektryczna pozyskiwana będzie z odnawialnych 
źródeł energii czerpanych z uniejowskiej elektrowni. Całość 
uzupełnią panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu.

Obecnie, według opinii kierownika budowy, roboty bu-
dowlane posuwają się naprzód zgodnie z założonym planem 
i osiągnęły już kolejny etap. Obiekt posiada kompletną 
konstrukcję nośną. Został wyposażony w okna oraz drzwi 

W drugiej połowie marca 2022 r. rozpoczęła się budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie. 
Temat wybudowania nowego przedszkola dla najmłodszych mieszkańców gminy Uniejów pojawił się 

już w 2017 r. Wówczas planowano, aby budynek stanął przy ul. Wiśniowej i zastąpił obecnie działającą 
placówkę.
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zewnętrzne. Ukończone zostały prace dachowe. 
Budynek jest dokładnie zabezpieczony przed działaniem 
niekorzystnych czynników atmosferycznych (wiatru, 
deszczu i śniegu). W trakcie realizacji są roboty instalacyjne 
wewnętrzne: sanitarne, elektryczne i wentylacyjne. Taki 
etap budowy jest właściwym momentem na podjęcie 
niezwykle istotnych decyzji dotyczących profilu 
przedszkola. W związku z powyższym odbyły się spotkania, 
podczas których burmistrz Kaczmarek, w obecności p.o. 
dyrektora przedszkola – Mileny Nockowskiej-Bernardziak, 
prowadził z wykonawcami rozmowy mające na celu 
ustalenie szczegółów odnoszących się do wyglądu 
wewnętrznego placówki. Pod lupę wzięto prace malarskie 
(m.in. rodzaj i kolor farb), prace glazurnicze (np. ustalenie 
wzorów i kolorów płytek) oraz wyposażenie, takie jak 
wybór mebli czy wykładzin. Rozpoczęły się także prace 
związane z zagospodarowaniem terenu: roboty brukarskie, 
a w dalszej kolejności zacznie się montaż placu zabaw.

Z postępu prac na placu budowy zadowolony jest 
Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek: – „Zaawansowanie 
prac jest duże, dlatego mamy nadzieję, że do końca czerwca 
budowa przedszkola zostanie zakończona, a w sierpniu uda 

się w pełni wyposażyć placówkę. Zrobimy co w naszej mocy, 
aby realizowana inwestycja była gotowa na 1. września 2023 
r., a tym samym zbiegła się w czasie z rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego”. 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską 
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VII. Infrastruktura 
dla usług społecznych. Działanie VII.4 Edukacja. Poddziałanie 
VII.4.2 Edukacja przedszkolna.
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Anna Pająk-Kowalska

Gmina Uniejów podpisała umowę ze schroniskiem

Opiekę nad bezdomnymi zwierzętami zabranymi z terenu gminy Uniejów 
w 2023 roku będzie sprawował Gabinet Weterynaryjny Lek. Wet. Andżelika 
Barczak. Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Psia Ostoja”, ul. Szkolna 14, 
Pieczyska, 98- 400 Wieruszów.  

W ramach zapytania ofertowego, prowadzonego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 
1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień publicznych, wpłynęła 
tylko jedna oferta, która nie podlegała odrzuceniu oraz spełniała warunki udziału 
w postępowaniu.

Przed podpisaniem stosownej umowy pracownik Urzędu Miasta w Uniejowie 
– Anna Pająk-Kowalska wraz z Komisją Rewizyjną Rady Miejskiej w Uniejowie 
w dniu 27.12.2022 r. dokonali sprawdzenia warunków panujących w schronisku, 
oględzin boksów i sektorów itd.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do adopcji 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 pracownika schroniska dzwoniąc pod numer telefonu 603 394 731 lub 
w Urzędzie Miasta w Uniejowie pod numerem telefonu: 63 288 97 49.

Realizując program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 
gminy Uniejów, Gmina podpisała umowę ze schroniskiem „Psia Ostoja” w miejscowości Pieczyska.
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Postępy prac przy budowie jodowej tężni

Wyjątkowość naszej tężni, w porównaniu do innych fun-
kcjonujących na terenie kraju, będzie polegała na wyższej 
zawartości jodu, gdyż jego stężenie w naszej solance wynosi 
0,42 mg/dm³. Dla porównania, woda morska w Bałtyku jest 
nasycona tym pierwiastkiem w ilości około 0,05 mg/dm³. 
Ewenementem w funkcjonowaniu uniejowskiej tężni będzie jej 
całoroczna dostępność, podczas gdy istniejące już tego typu 
obiekty działają jedynie sezonowo – od wiosny do jesieni.

Budowla będzie stanowiła połączenie formy pawilonowej 
pijalni wód ze współczesnym wariantem tężni solankowej, 
wykorzystując potencjał naturalnych zasobów tutejszej wody 
geotermalnej. Inwestycja zlokalizowana na otwartym terenie, 
pomiędzy Kompleksem Boisk Piłkarskich im. W. Smolarka 
a Zagrodą Młynarską, będzie miała długość 91 m, szerokość 
blisko 5 m i wysokość 6,5 m. Z kolei objętość zbiornika 
na solankę to około 250 m³, zaś sama powierzchnia lustra wody 
to blisko 600 m². Całkowita powierzchnia zabudowy ma sięgać 
251 m².

Niezwłocznie po podpisaniu umowy wykonawca przystąpił 
do przygotowania terenu pod inwestycję. Na ogrodzonym 
placu budowy wytyczono i utwardzono wjazd oraz drogę 
techniczną, umożliwiającą pracę ciężkiego sprzętu. W ra-
mach inwestycji wykonano dotychczas szereg robót zie-
mnych: wykopy pod instalacje rurowe i linie kablowe, 
pod podbudowę murów oporowych dla nawierzchni, po-
sadzek i ścieżek, pod posadowienia dla elementów małej 
architektury, pod fundamenty tężni i pijalni. Wykopy w dalszej 
kolejności odwodniono i zabezpieczono przed ponownym 
zalaniem wodami gruntowymi. Część usuniętej na odkład ziemi 
urodzajnej zostanie wykorzystana po zakończeniu budowy. W 
chwili obecnej trwają roboty fundamentowe, czyli wykonanie 
podbudowy płyt fundamentowych, stóp i ław dla słupów 
fundamentowych, budowa szalunków i zbrojeń oraz izolacja 
podziemia w gruncie.

Fragment działki podlegający bezpośrednio inwestycji 
bę-dzie zagospodarowany przez budowę tężni solankowej 
z pijalnią wód geotermalnych. Całość będzie otoczona 
pokładami spacerowymi, przechodzącymi w ciąg spacerowy 
na planie okręgu. Jak wynika z dokumentacji projektowej, 
łączna powierzchnia wszystkich ciągów komunikacyjnych 
(kładki spacerowe, tarasy, chodniki z kostki granitowej) 
zajmie około 1.500 m², co stanowi około 30% całkowitej 
powierzchni zagospodarowania. Do tego dochodzi kolejne 
1.700 m² urządzonego terenu zielonego (35% całości).  
W związku z tym, w obrębie inwestycji zostaną zainstalowane 
elementy małej architektury: stojaki na rowery, lampy w formie 
słupków, kosze na śmieci oraz ławki, mocowane do konstrukcji 

pokładów drewnianych, na zewnątrz ich obrysów, żeby zapewnić 
odpowiednio szerokie ciągi piesze dla swobodnego ruchu 
użytkowników tężni. Dębowy pasaż spacerowo-techniczny, 
przechodzący w ciąg spacerowy, będą uniesione o ok. 1,85 m 
ponad istniejące ukształtowanie terenu.

Tężnię solankową stanowi drewniana, zadaszona konstrukcja 
ze ścianą z tarniny. Woda solankowa pompowana na jej szczyt 
będzie równomiernie rozprowadzana poprzez kolektory i dysze 
wylewowe. Sterowanie pracą urządzeń zasilających tężnie 
oraz regulacja wydajności obiektu będzie się odbywała z poziomu 
programatora.

Tężnia będzie obiektem całorocznym, dającym możliwość ob-
sługi wielu osób w jednym czasie. Pokłady spacerowe, ciąg pie-
szy na planie okręgu oraz budynek pijalni wód będą w całości 
dostępne dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie płaszczyzny 
udostępnione użytkownikom tężni znajdą się na jednym poziomie 
– bez przeszkód dla ruchu osób poruszających się na wózku.

Budowa tężni wraz z pijalnią wody geotermalnej jest jednym 
z ważniejszych przedsięwzięć uzupełniających infrastrukturę 
Uniejowa o nowe urządzenie lecznictwa uzdrowiskowego. 
Lokalizacja inwestycji mieści się w granicach strefy „B”, a więc 
obszaru szczególnej ochrony przyrody (na mocy uchwały Rady 
Miejskiej w Uniejowie w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska 
Uniejów). W dłuższej perspektywie tężnia ma oddziaływać 
pozytywnie oraz stanowić nową warstwę przestrzenną i społeczną 
oraz praktycznie wzmacniać potencjał uzdrowiskowy Uniejowa.

Przewidziany w umowie termin zakończenia budowy i oddania 
obiektu do użytku przypada na koniec trzeciego kwartału 2023 roku. 
Całkowity koszt budowy tężni wraz z pijalnią wody geotermalnej 
oraz zagospodarowaniem otoczenia wyniesie 22 mln zł. Gmina ma 
zabezpieczone środki zewnętrzne na tę inwestycję w wysokości 
ponad 17 mln zł, w tym blisko 11 mln zł, pochodzących z II edycji 
Programu Inwestycji Strategicznych, ogłoszonego przez Rządowy 
Fundusz Polski Ład.

W Uniejowie powstaje całoroczna jodowa tężnia solankowa wraz z pijalnią wody geotermalnej jako obiekt 
przyrodoleczniczy i lokalne źródło mikroklimatu o korzystnych parametrach prozdrowotnych. Prace rozpoczęte  
w grudniu ubiegłego roku w bardzo dobrym tempie poruszają się naprzód.
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Zabytkowa kaplica grobowa Tollów poświęcona

Proboszcz Parafii pw. św. Aleksandra Newskiego w Łodzi 
na zaproszenie księdza Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza, 
w piątek, 23 grudnia 2022 r. wziął udział w świątecznej sesji 
Rady Miejskiej w Uniejowie. Wspólna modlitwa o pokój, 
poprowadzona przez obu kapłanów – prawosławnego 
i katolickiego, podzielenie się opłatkiem i życzenia składane 
w gronie społeczności mieszkańców gminy oraz zaproszonych 
gości, zakończyły uroczystości w zamku. Stąd księża 
wraz delegacją: burmistrzem Józefem Kaczmarkiem, jego 
zastępcą Mirosławem Madajskim, przewodniczącym rady 
Tomaszem Wójcikiem i historykiem Jędrzejem Kałużnym, 
udali się do odrestaurowanej kaplicy grobowej. Ksiądz mitrat 
odczytał modlitwę, pokropił mury zabytku święconą wodą, 
po czym wyjaśnił obecnym symbolikę prawosławnego, dwu-
ramiennego krzyża. 
 Podczas rozmowy o dotychczasowych losach zabytku 

i planach na przyszłość ks. Eugeniusz nie szczędził też pochwał 
pod adresem samorządowców i społeczności gminy Uniejów:
 – „To świadectwo naszego dziedzictwa, a jego odnowienie 

dobrze świadczy o mieszkańcach i władzach miasta” – przyz-
nał.
 „To nasza powinność wobec spoczywającej w tym miejscu 

rodziny Tollów. Wszystkim zmarłym należy się szacunek, 
dlatego z takim samym uznaniem traktujemy i dbamy 
o wszystkie miejsca pochówku na terenie miasta. Znajdują się 
tu cmentarze różnych wyznań: katolicki – należący do parafii 
Uniejów; ewangelicko-augsburski; cmentarz żydowski „Kirkut” 
i jako czwarta – prawosławna kaplica, przed którą stoimy. 
Pielęgnowanie pamięci o naszych przodkach, o wszystkich, 
którzy mieli jakikolwiek udział w długiej historii Uniejowa, jest 
naszym obowiązkiem” – odpowiedział burmistrz Kaczmarek.
 Wyremontowany zabytek pozostaje obecnie zamknięty 

– nie ma na tą chwilę możliwości wejścia do środka, 
ale i tak warto odwiedzić to miejsce, skryte we wnętrzu 

Pierwszego Lasu, przy drodze wojewódzkiej nr 473. Istnieje 
jednak szansa, że w niedalekiej przyszłości uda się wyposażyć 
część sakralną wnętrza i odprawić w cerkiewce nabożeństwo 
w obrządku prawosławnym.

 II etap rewitalizacji
 Niestety, stan kaplicy, która przez swe położenie wew-

nątrz lasu była nadal narażona na działanie wilgoci oraz cienia, 
wkrótce znów wymagał interwencji. Prace konserwatorskie, 
przeprowadzone jesienią ubiegłego roku przywróciły cer-
kwi należyty stan techniczny i zabezpieczyły ją na lata 
przed niszczeniem na skutek zawilgocenia oraz aktów wan-
dalizmu.
 W ramach drugiego etapu rewitalizacji wpierw gruntownie 

osuszono mury i zabezpieczono je przed ponownym przenikaniem 
wody. Oględziny oraz oczyszczenie ścian zewnętrznych ujawniły 
braki i pęknięcia w warstwie elewacji, zwłaszcza w okolicy 
wejścia oraz wieżyczkowych sterczyn. Po usunięciu resztek 
luźnego materiału budowlanego uzupełniono ubytki, wykonano 
nowe tynki schodów, całość zabezpieczono przed wnikaniem 
wilgoci oraz zagrzybieniem i pomalowano. Wokół wykonano 
betonową ławę, położono krawężniki i opaskę, by oddzielić mur 
od porastającej otoczenie trawy.
 Prace konserwatorskie wewnątrz cerkiewki polegały 

na wykonaniu nowych tynków ścian oraz sklepienia i pomalo-
waniu z uwzględnieniem odtworzenia ich pierwotnej kolo-
rystyki. Po uprzednim zabezpieczeniu podłoża materiałem 
hydrofobowym na posadzkach krypty oraz części sakralnej 
położono terakotę.
 Wykonawcą prac była firma Usługi Remontowo – Budowla-

ne Michał Pawłowski ze Zgierza. Na sfinansowanie części 
kosztów inwestycji (217 tys. zł) samorząd pozyskał dotację 
w wysokości blisko 65 tys. zł z budżetu Województwa Łódzkiego, 
przyznaną gminie w ramach programu ochrony zabytków.

Grób rodzinny hrabiego Aleksandra Tolla, nazywany potocznie „cerkiewką”, świadczy o mozaice kulturowej 
i religijnej dawnego Uniejowa. Skryty pośród drzew Pierwszego Lasu zabytek znajduje się w północnej części miasta, 
a w zasadzie – na jego obrzeżu. Długoletnie starania burmistrza Józefa Kaczmarka o przywrócenie należytego stanu 
budowli poskutkowały przeprowadzeniem gruntownego remontu cerkiewki. Zakończone prace konserwatorskie 
zwieńczyła wizyta księdza mitrata Eugeniusza Fiedorczuka, który dokonał poświęcenia kaplicy.
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Od lewej: Historyk Jędrzej Kałużny, ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, 
ks. mitrat Eugeniusz Fiedorczuk - Proboszcz Parafii pw. św. Aleksandra 

Newskiego, burmistrz Józef Kaczmarek, wiceburmistrz Mirosław 
Madajski, przewodniczący Rady Miejskiej - Tomasz Wójcik 
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Powstanie Interaktywny 
Punkt Turystyki Geotermalnej 

Gminna inwestycja powstanie na bazie budynków 
po dawnym posterunku policji wodnej. Budynek admi-
nistracyjny o powierzchni 85 mkw. wraz z sąsiadującym 
hangarem (ok. 50 mkw.) wzniesiono na początku lat 80-
tych dla potrzeb służb mundurowych, które w okresie 
letnim czuwały nad bezpieczeństwem osób korzystających 
z urządzonego nadbrzeża i przystani kajakowej. W miarę 
upływu czasu i zmian linii brzegowej Warty, miejsce straciło 
swój dawny charakter kąpieliska miejskiego, zawieszono 
działalność wodnego patrolu, natomiast budynki stały się 
przechowalnią sprzętu do uprawiania turystyki kajakowej.

W 2010 roku burmistrz Józef Kaczmarek doprowadził 
do uregulowania stanu prawnego działki i gmina Uniejów 
odkupiła nieruchomość do swoich zasobów od Agencji 
Mienia Wojskowego. Następnie w celu uporządkowania 
terenu zabytkowego parku i nadania mu charakteru 
reprezentacyjnego, opracowano projekt adaptacji obec-
nych budynków na obiekt o innowacyjnej funkcji turys-
tycznej, opartej na interaktywnej prezentacji i promocji 
wykorzystywania wód geotermalnych w różnych dziedzi-
nach życia społeczno-gospodarczego.

Nowy, dwukondygnacyjny budynek ma być oddany 
do użytku przed końcem III kwartału tego roku. Obiekt 
będzie dysponował czterema strefami o zróżnicowanym 
przeznaczeniu, wśród których zostaną wydzielone: część 
ogólna z recepcją i informacją turystyczną, szatnia i kącik 
zabaw dla dzieci, sala konferencyjna i sala interaktywna. 
Realizacja projektu stanowi poszerzenie dotychczasowej 
oferty uzdrowiska termalnego o nowe produkty i usługi 
turystyczne. W obiekcie znajdzie się interaktywna 
wystawa poświęcona występowaniu wód geotermalnych 
oraz wszechstronnych możliwości wykorzystania jej zasobów 
w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. 
Dodatkowa sala umożliwi przeprowadzenie warsztatów 
dla dzieci i młodzieży z zakresu ekologii, czy organizację 
konferencji naukowych dotyczących odnawialnych źródeł 
energii.

Przedsięwzięcie realizuje Firma Budowlana CEGBUD  
z Chlebowa (gm. Turek). Wykonawca inwestycji, wyłoniony 
w wyniku rozstrzygnięcia dopiero trzeciej procedury 
przetargowej, wycenił ją na kwotę 5.530.000 zł brutto. 

Budynek położony na lewym brzegu Warty, pomiędzy zejściem z kładki i Domem Pracy Twórczej, znany 
mieszkańcom Uniejowa jako posterunek wodny, a w późniejszym czasie także lokalna pizzeria, już niedługo 
w swoim obecnym kształcie pozostanie tylko na fotografiach. Podobnie jak budynek po zamkniętym przed laty 
kinie „Ustronie” przebudowano na elegancki hotel z zapleczem konferencyjnym, także i ten obiekt jeszcze w tym 
roku ustąpi miejsca nowemu. Powstanie tu Interaktywny Punkt Turystyki Geotermalnej.

Wizualizacja 
Interaktywnego 
Punktu Turystyki 
Geotermalnej
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2 grudnia 2022 r. Krzysztof Skonieczny, reprezentujący 
ww. przedsiębiorstwo i burmistrz Józef Kaczmarek 
zawarli umowę, której przedmiotem jest wykonanie 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizacja 
prac budowlanych w zakresie utworzenia Interaktywnego 
Punktu Turystyki Geotermalnej wraz z niezbędną 
infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu.

Zakres zamówienia obejmuje opracowanie pełnej 
wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej 
oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych wraz 
ze wszystkimi instalacjami, przyłączami sieci infrastruktury 
technicznej do budynku, zagospodarowaniem i ogrodzeniem 
terenu, uzyskaniem pozwoleń (na użytkowanie, rozbiórkę 
i budowę, wodnoprawne), zgody na wycinkę drzew 
kolidujących z inwestycją oraz wszelkich innych opinii, 
uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji zadania. Zakres 
dokumentacji obejmuje również zaprojektowanie wnętrza 
obiektu wraz z wyposażeniem ruchomym (meble, sprzęty).

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa – Rewitalizacja 
i potencjał endogeniczny regionu. Działanie – Rozwój gos-
podarki turystycznej. Podziałanie – Rozwój gospodarki tu-
rystycznej.

Maciej Bartosiak

Prawie tysiąc nowych opraw oświetleniowych 
w gminie: będzie jaśniej i taniej

Przedsięwzięcie zostanie przeprowadzone dla części 
infrastruktury oświetleniowej znajdującej się na terenie 
9 gmin województwa łódzkiego: Bolesławiec, Czastary, 
Galewice, Grabów, Łubnice, Sokolniki, Świnice Warckie, 
Uniejów, Wieruszów. W przypadku naszej gminy, w ramach 
przedsięwzięcia kaliska spółka wymieni wszystkie 516 
opraw sodowych o łącznej mocy 87 tys. watów na oprawy 
ze światłem ledowym, których łączna moc wyniesie 
niewiele ponad 40 tys. watów. Co więcej, na terenie 
ujętych w projekcie miejscowości spółka zamontuje 
jeszcze 466 dodatkowych opraw led, co znacznie zwiększy 
bezpieczeństwo w miejscach publicznych po zmroku. 
Oznacza to, że na terenie gminy będziemy mieli łącznie 982 
nowe oprawy, doświetlające ulice w ramach działalności 
kaliskiej spółki.

Planowane do wymiany lub montażu oprawy znajdują 
się na terenie sołectw w: Brzezinach, Brzozówce, Cze-
kaju, Czepowie, Skotnikach, Człopach, Górach, Ko-
zankach Wielkich, Kuczkach, Lekaszynie, Orzeszkowie, 
Stanisławowie, Ostrowsku, Spycimierzu i Spycimierzu-

Kolonii, Rożniatowie, Wieleninie i Wieleninie-Kolonii, Wila-
mowie i Woli Przedmiejskiej oraz w Uniejowie na ulicach: 
Sienkiewicza, Dąbskiej, Wschodniej, Targowej, Kościelnickiej, 
Polnej, Ścibiora, Orzeszkowej i Wiśniowej.

Według wstępnych szacunków, realizacja projektu pozwoli 
nam zredukować bieżące koszty oświetlenia o ponad 30%, 
a przy tym – co bardzo istotne – nie będzie już potrzeby 
nocnego wygaszania lamp, do czego obecnie został zmuszony 
samorząd. Termin planowanego zakończenia zadania to 30 
września 2023 r.

Projekt pn. „Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej 
poprzez modernizację infrastruktury oświetlenia zewnętrz-
nego na terenach gminnych województwa łódzkiego” został 
dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w ra-
mach programu priorytetowego „EKO Latarnia – Poprawa 
efektywności energetycznej systemów oświetlenia zew-
nętrznego – II edycja”. W ramach udzielonego wsparcia, przyz-
nana została pomoc finansowa w kwocie 10 mln zł netto, 
w tym: 6 mln zł w formie pożyczki i 4 mln zł w formie dotacji.

16 stycznia br. Spółka Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o. z Kalisza, która świadczy usługi oświetleniowe 
na terenie 109 gmin, leżących w obszarze 3 województw, w tym także częściowo na terenie naszej gminy, zawarła 
umowę na modernizację infrastruktury oświetleniowej na energooszczędne lampy ledowe, co w konsekwencji obniży 
koszty oświetlenia drogowego.

Stan obecny budynku
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Gminne wiadomości szkolne
Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Wycieczka dzieci z oddziału III i IV do sali zabaw i teatru   |   Karolina Bednarek, Ewa Urbaniak
 W dniu 13 grudnia 2022 r. dzieci z oddziału III i IV wzięły udział w wycieczce. Swoją przygodę zaczęli od Centrum Nauki i Edukacji 

„Alexland” w Aleksandrowie Łódzkim. W sali zabaw był czas nie tylko na rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej przedszkolaków, 
ale była także okazja do doskonałej, radosnej zabawy i rozładowania dziecięcej energii. Z ogromnym entuzjazmem i dużą dawką 
energii dzieci korzystały z dostępnych w sali zabaw sprzętów: zjeżdżalni, basenu z piłeczkami, dmuchanego zamku oraz wielu 
innych atrakcji. Dwie godziny zabawy upłynęły przedszkolakom bardzo szybko. Po zabawie nadszedł czas na przejazd do Teatru 
„Piccolo” w Łodzi. Dzieci obejrzały spektakl pt. „Bałwankowa kraina”. Opowiadał on o Bałwankowej Krainie, w której dzięki 
działalności bałwanków wszystkie drzewa były pod ścisłą ochroną. Zła Dziura Ozonowa chciała przerwać tę sielankę i wysłała  
z misją Zadymiacza, którego celem było wycięcie wszystkich drzew na planecie. Jego szyki pokrzyżował jedynie dzielny Bałwanek 
Joguś, który z pomocą zgromadzonych na widowni dzieci ocalił klimat na Ziemi. Była to ciepła, pełna humoru i zimowych piosenek bajka  
z elementami edukacji ekologicznej. Dzieci z wielką chęcią uczestniczyły również w zabawach muzyczno-ruchowych organizowanych 
przez aktorów. Również przejazd autokarem dostarczył im wielu wrażeń. Niektóre przedszkolaki jechały nim po raz pierwszy. Pełni 
niezapomnianych wrażeń i emocji wróciliśmy do przedszkola. Dzieci z niecierpliwością czekają już na kolejną wycieczkę.

Maleńka przyszła miłość – Jasełka 2022   |   Angelika Kurpik
 W środę i czwartek, 14 i 15 grudnia 2022 r. odbyły się jasełka w wykonaniu przedszkolaków z grupy VIII i IX. Dzieci z dużym 

zaangażowaniem odgrywały swoje role i przeżywały magię Świąt Bożego Narodzenia. Jak wiadomo, Święta Bożego Narodzenia są 
najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami, pozwalającymi poczuć miłość i serdeczność wszystkich wokół. W przedszkolu okres 
poprzedzający ten czas jest niezwykle pracowity. Dzieci wraz z paniami, z wielkim zaangażowaniem i zapałem, przygotowywały jasełka. 
Sześciolatki w pięknych strojach przedstawiły historię narodzin Dzieciątka Jezus, oprawioną kolędami i pastorałkami. Przepiękna 
scenografia nadała temu wyjątkowemu spotkaniu uroczysty i nastrojowy klimat. 

 Małym aktorom należą się pochwały za pokonanie tremy oraz wczucie się w role. Kolędy, dekoracje, dzielenie się opłatkiem oraz 
wzajemne życzenia, które zakończyły spotkanie, pozwoliły wszystkim poczuć atmosferę zbliżających się świąt, pełną ciepła, radości  
i bliskości.

Rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego   |   Marta Pajor
 Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny miał na celu zainteresowanie dzieci, młodzieży oraz osoby dorosłe ochroną 

przeciwpożarową, działalnością straży pożarnych, w tym działaniami ratowniczo-gaśniczymi, edukacją w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej, bezpieczeństwa i ekologii, tradycją i życiem środowisk strażackich oraz propagowaniem pozytywnych postaw 
społecznych, jak również rozwoju indywidualnych uzdolnień plastycznych. 

 Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 
w Uniejowie. 

 Na konkurs wpłynęło 99 prac z placówek oświatowych gminy Uniejów. Dokonując oceny komisja konkursowa kierowała się 
następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematyką i celami konkursu, wkład pracy własnej, kreatywność, estetyka wykonania. 

 W dniu 16 grudnia 2022 roku odbyło się posiedzenie komisji konkursowej w składzie: Aleksandra Kałużna-Płaczek, Sylwia 
Szymańska, Marianna Polasińska. W kategorii „Przedszkola” nagrody i wyróżnienia z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie zdobyli:  
I miejsce – Zofia Jaśkiewicz, II miejsce – Maja Polka, wyróżnienie – Daria Napieraj, Mateusz Jaśkiewicz. Laureaci konkursu otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Wszystkim dzieciom i nauczycielom, pod kierunkiem których wykonane zostały prace, 
składamy serdeczne gratulacje. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie i twórczą pracę. 
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Dekorowanie pierniczków w oddziale II, III, VII   |   Ewa Urbaniak
„Świąteczne pierniki, serduszka, dzwoneczki…
rumiane, pachnące, pięknie przystrojone
pewnie na choince będą zawieszone”

 Przedświąteczny czas każdemu kojarzy się z pieczeniem i dekorowaniem pierniczków oraz wspólnym kolędowaniem. Również 
w naszym przedszkolu nie mogło tego zabraknąć. W poniedziałek, 19 grudnia 2022 r. dzieci z oddziału III, we wtorek, 20 grudnia 
z oddziału II i w czwartek, 22 grudnia z oddziału VII, zgodnie z tradycją, dekorowały świąteczne pierniczki. Na stołach pojawił się 
kolorowy lukier, czekolada, rysiki dekoracyjne oraz pisaki cukrowe, które pomogły nam w samodzielnym dekorowaniu pierników. Każdy 
wyglądał inaczej, był wyjątkowy i niepowtarzalny. Kiedy skończyliśmy dekorowanie, przyszedł w końcu czas na pyszną ucztę, gdzie 
mogliśmy zjeść przygotowane pierniczki.

Rodzinne kolędowanie w oddziale V   |   Wioletta Gralka
 Święta Bożego Narodzenia są najpiękniejszymi świętami, na które czekają nie tylko dzieci ale i dorośli. Są to święta najbliższe 

i najdroższe naszym sercom, gdyż towarzyszy im niepowtarzalna i wyjątkowa atmosfera. Jest to również okazja do świątecznego 
kolędowania w przedszkolu – dlatego pięciolatki zaprosiły 21 grudnia 2022 r. swoich bliskich na magiczne spotkanie. W tym dniu 
przybyła również do naszej grupy „Pani Zima”, aby wspólne radować się nadchodzącymi świętami. Po wesołych zabawach i pląsach 
muzycznych, nastąpił czas na dekorowanie przyniesionych przez rodziców pierniczków. Radości było co niemiara – kolorowe posypki  
i pisaki, błyszczące koraliki oraz lukier to wszystko sprawiło, iż pierniki zamieniły się w prawdziwe małe arcydzieła. Przy wspólnej 
pracy i degustacji smakołyków czas szybko mijał. Dekorowanie pierników bardzo podobało się zarówno dzieciom, jak i rodzicom. 
Unoszący się w sali wspaniały aromat wprawił wszystkich w cudowny, świąteczny nastrój. Można było poczuć, iż święta są już tuż, tuż.  
Na zakończenie spotkania było oczywiście śpiewanie pięknych kolęd i pastorałek. Bardzo dziękujemy za tak liczne przybycie. 

Ozdabianie pierniczków w oddziale I, IV, VI   |   Karolina Bednarek
Ojej cóż za zapach
cynamon, goździki,
coś mi się wydaje,
że ktoś upiekł pierniki.

 Okres przedświąteczny wszystkim kojarzy się z pieczeniem i dekorowaniem pierniczków. Tak też było w naszym przedszkolu. 
 W dniu 22 grudnia 2022 roku dzieci z oddziału I, IV i VI zabrały się do pieczenia świątecznych ciasteczek. Zanim przystąpiliśmy do pracy 

zadbaliśmy o czyste ręce. Dzieci wspólnie wsypywały i mieszały w misce potrzebne produkty spożywcze, dzięki czemu zapoznały się ze 
składnikami i sposobem wykonywania ciasta, a także z zasadami bezpieczeństwa. Każdy przedszkolak otrzymał kawałek ciasta, który  
najpierw musiał rozwałkować, a następnie przy pomocy świątecznych foremek wykrawał ciasteczka. Nie zabrakło choinek, reniferów, 
aniołków, dzwonków, gwiazdek, itp. Efektem naszej pracy były pełne blaszki pierniczków, które pod czujnym okiem pań nabierały 
koloru piekąc się w piekarniku. W całym przedszkolu unosił się wspaniały zapach, który wprawił wszystkich w świąteczny nastrój. 
Wspólne pieczenie i dekorowanie pierniczków sprawiły dzieciom wielu miłych przeżyć.

Bal karnawałowy 2023   |   Malwina Dąbrowska
 Karnawał to czas zimowych balów, maskarad, pochodów i zabaw. To czas wspólnego świętowania również wśród przedszkolaków, 

którzy tego wyjątkowego dnia przybierają postaci wielu bohaterów z bajek, zwierząt i innych czarodziejskich stworzeń.
 Tegoroczny bal karnawałowy odbył się 10 stycznia 2023 roku w dwóch przepięknie przystrojonych salach. Jedną z nich 

była mroźna kraina zwana też bajkową Krainą Lodu. Wśród wystroju spotkać mogliśmy przede wszystkim takich bohaterów 
jak: Elza, Anna, a także Olaf. Druga sala to tropikalna dżungla, gdzie swoje miejsce znalazły dzikie zwierzęta takie jak: słoń, 
lew, żyrafa, papugi i małpy. Obie sale zdobiły migoczące światełka oraz masa balonów. Tak wyjątkowy wystrój sal wprowadził 
dzieci w pogodny nastrój, tym samym zachęcając wszystkich do wspólnej zabawy. Tego dnia już od rana rozlegała się 
wesoła muzyka. Wszystkie dzieci chętnie uczestniczyły we wszelkiego rodzaju tańcach, pociągach, zabawach z balonami 
i pomponami przygotowanymi przez nauczycielki. Jedną z ciekawych atrakcji był również przyjazd animatorów ze studia 
artystycznego „Arlekin”. Zabawy i frajdy nie było końca. Na buziach wszystkich przedszkolaków widać było wielkie zadowolenie  
i radość. Każdy uczestnik balu podziwiać mógł przepiękne stroje przedszkolaków. Tego dnia spotkać było można: wiele księżniczek, 
wróżek, biedronek, kotków oraz Indian, policjantów, strażaków, lekarzy, Spider-Manów i Batmanów. Wszystkie stroje zachwycały 
swoją pomysłowością i twórczością. W tym wyjątkowym dniu swoją obecnością zaszczycił nas również gość specjalny – czyli sam 
Święty Mikołaj, który obdarował każdego przedszkolaka pięknym prezentem. W celu uwiecznienia tego dnia każde dziecko miało 
zrobione pamiątkowe zdjęcie grupowe oraz indywidualne ze Świętym Mikołajem. Po wielkich tańcach i swawolach na dzieci czekał 
słodki poczęstunek przygotowany w salach. 

 Tegoroczny bal karnawałowy na długo pozostanie w pamięci wszystkich dzieci oraz pracowników przedszkola. Radosny, szeroki 
uśmiech na buźkach naszych pociech to najlepsze podsumowanie wspólnej zabawy oraz nagroda za czas i poświęcenie włożone  
w przygotowanie tego wyjątkowego dnia. 

 Serdecznie dziękujemy dzieciom, rodzicom, dyrekcji, nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym za zaangażowanie oraz 
wspólne uczynienie tego dnia tak szczególnym.

 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   |   Monika Bartnik
 Nasze przedszkole po raz kolejny przyłączyło się do 31. Finału WOŚP, która zagrała 29 stycznia 2023 roku pod hasłem: „Chcemy 

>
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>wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. Dzieci z grupy feryjnej włączyły się do pomocy innym. Przygotowały dwa 
obrazki, które można było licytować na aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 

 Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy po raz kolejny przyłączyć się do tej wspaniałej akcji. 

 Wycieczka do sali zabaw „Ancymondo” i na musical pt. „Dzwonnik z Notre Dame”   |   Angelika Kurpik
 8 lutego 2023 roku dzieci z oddziału VII, VIII i IX udały się na wycieczkę do sali zabaw „Ancymondo” w Zgierzu oraz do hali Expo w Łodzi na 

musical pt. „Dzwonnik z Notre Dame”. Pierwszym punktem wycieczki była sala zabaw „Ancymondo” w Zgierzu. Dzieci mogły tam rozwijać 
swoją sprawność fizyczną poprzez korzystanie z wszelkiego rodzaju atrakcji, tj. zjeżdżalni, basenu z piłkami, trampolin, toru pontonowego, 
strefy armatek. Po wyczerpującej zabawie przedszkolaki pojechały do hali Expo w Łodzi na musical pt. „Dzwonnik z Notre Dame”. Była to 
piękna opowieść o garbatym Quasimodo, który pokonał swój lęk przed innymi, tym samym przełamał barierę samotności i odrzucenia.  
To również historia o miłości, możliwości odwrócenia złego losu oraz tęsknocie. Przygody głównego bohatera – Quasimodo opowiadał  
w bardzo zabawny sposób dowcipny gargulec o imieniu Garguś, zdobiący katedrę Notre Dame. Był on jedynym przyjacielem Quasimodo,  
który w humorystyczny sposób komentował jego poczynania. Mimo to od samego początku wspierał Quasimodo w jego przygodach. 

 „Dzwonnik z Notre Dame” to fascynujący ponadczasowy musical, w którym nie zabrakło wspaniałych piosenek z przepiękną, 
poruszającą do łez muzyką oraz grą świateł.  Wprowadził dzieci w wyjątkowy i wzruszający świat. 

 Po zakończeniu musicalu zmęczeni, ale zadowoleni wyruszyliśmy w drogę powrotną do budynku szkoły.

 Przedszkolaki pamiętają o ptakach w zimie   |   Wioletta Gralka
 Wszystkie dzieci wiedzą, że zima to bardzo trudny czas dla ptaków. Podczas mroźnych dni, kiedy jest niska temperatura i trudne 

warunki pogodowe, bardzo trudno znaleźć ptakom pożywienie, dlatego dzieci z grupy V gromadziły różnorodny pokarm dla skrzydlatych 
przyjaciół: ziarenka, nasiona, słoninkę i kule tłuszczowe. Wszystkie przysmaki systematycznie wsypywały do karmnika i zawieszały na 
gałązkach w ogrodzie przedszkolnym. Obiecały, że będą systematycznie przynosić smakołyki i uzupełniać zapasy, żeby ptasia stołówka 
nie była pusta. Każde wyjście do karmnika było także okazją do zimowych zabaw na śniegu. Z wielką radością pięciolatki rzucały się 
śnieżkami, toczyły kule czy rozpoznawały ślady na śniegu. Łączenie takich przyjemności sprawia dzieciom ogromną frajdę. Pomoc 
poprzez dokarmianie to dobry moment na to, by dzieci zapoznały się z 

ciekawymi informacjami o ptakach, zobaczyły, jakie nasiona są przez nie najchętniej wybierane, a także dowiedziały się, dlaczego  
i kiedy warto je dokarmiać. 

 Kontakt ze zwierzętami rozwija empatię i troskę o dobro innych. Jest to także ciekawy i inspirujący temat do wykonania prac 
plastycznych. Przedszkolaki chętnie rysowały, malowały i wycinały ptaki, które mogły zaobserwować podczas zimowych spacerów.  
Wszyscy musimy pamiętać o tym, że zima to bez wątpienia trudny dla zwierząt czas –gdy wszystko zasypie śnieg, znalezienie pożywienia 
stanowi często nie lada wyczyn. Poszukiwania na mrozie pochłaniają cenną energię, niska temperatura i opady śniegu sprawiają, że 
wielu ptakom nie uda się przetrwać ciężkich zimowych warunków. 

 Nasi skrzydlaci przyjaciele na pewno odwdzięczą się za taką pomoc, pięknym śpiewem.

 Walentynki z Babcią i Dziadkiem   |   Patrycja Żabińska
 W styczniu obchodziliśmy święta dwóch bardzo bliskich i ważnych nam osób. Babcia i Dziadek – bo o nich tu mowa – to osoby, 

które każdemu z nas kojarzą się z miłością, troską i ciepłem. Aby okazać Babciom i Dziadkom swoją miłość i wdzięczność, przedszkolaki 
zaprosiły ich na uroczyste, wspólne celebrowanie Dnia Babci i Dziadka. Ze względu na trwające ferie zimowe świętowanie przełożono 
na równie serdeczny i ciepły czas, jakim są Walentynki. Każda grupa przedszkolna zapraszała swoich Najukochańszych w inny dzień 
tygodnia. Dzieci wraz ze swoimi wychowawczyniami przygotowały przeróżne scenki, wierszyki, tańce czy piosenki. Starszaki przedstawili 
dla swoich Babć i Dziadków jasełka. Nie obyło się także bez drobnych, własnoręcznie wykonanych upominków w postaci laurek. W taki 
sposób przedszkolaki mogły podziękować Babciom i Dziadkom za to, że są, za poświęcany im czas i bezwarunkową miłość. 

 Babcie i Dziadkowie spędzili w naszym przedszkolu bezcenne chwile! Ten czas był naprawdę wyjątkowy, pełen humoru, uśmiechu, 
a także wzruszeń. Z twarzy Babć i Dziadków dało się wyczytać zachwyt, radość i ogromną dumę, bo w końcu bycie Babcią i Dziadkiem 
to genialne doświadczenie!
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Szkoła Podstawowa w Uniejowie
Edukacja nie przy tablicy…

Słodkie mikołajki    |   Agnieszka Kaczmarek   
6. grudnia 2022 r. spędziliśmy radośnie i słodko, a wszystko to za sprawą cukierków mikołajowych Rady Rodziców oraz czekolad 

mikołajkowych, ufundowanych przez Burmistrza i Radę Miasta. W związku z tym okres świąteczny w szkole uważaliśmy za otwarty, 
tym bardziej że przy wejściu witała nas strojna choinka, a w klasach też pojawiły się pierwsze dekoracje świąteczne.

Radość tworzenia I-II     |    Elżbieta Bartnik
Klasa IV c gościła profesjonalnego garncarza pana Łukasza Dzieciątkowskiego, który zorganizował  dwuetapowe warsztaty 

garncarskie. Uczniowie w trakcie tworzenia bawili się doskonale. Efektem zajęć były własnoręcznie wykonane naczynia na kole 
garncarskim, tj. kubki, miski, wazoniki, które zostały zabrane do wypalenia, zgodnie z tradycją garncarstwa. W drugim etapie 
było szkliwienie, by naczynia miały odpowiednią wytrzymałość i odporność na temperaturę i wodę. Warsztaty odbyły się dzięki 
współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Uniejowie i Stowarzyszeniem Historyczno-Kulturalnym „Dworzanie”.

Magia świąt – biwak harcerski      |   pwd. Małgorzata Antoniak, pwd. Renata Białek
Święta zbliżały się wielkimi krokami i w ten przedświąteczny czas 09-10.12.2022 r. zuchy 3GZ Krasnonutki i harcerze z Błękitnej 

12 uczestniczyli w dwudniowym biwaku. Po zakwaterowaniu w szkole udali się do hufca, gdzie wzięli udział w zajęciach świąteczno-
plastycznych. Następnie przeszli do sali OSP, gdzie uczestniczyli w warsztatach kulinarnych. Pod okiem pana Gabrysia Wagnera i pań 
kucharek lepili pierogi na harcerską wigilię, podczas której wysłuchali Ewangelii wg. św. Łukasza, łamali się opłatkiem, składali sobie 
życzenia, spożywali przygotowane potrawy. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnego kolędowania, podczas którego śpiewali 
oraz grali na gitarach, skrzypcach, keyboardzie kolędy i pastorałki. Wszyscy opuścili biwak w znakomitych humorach. Organizatorzy 
dziękują wszystkim, którzy włączyli się w pomoc.    

Szkolne kolędowanie klasy Va     |   Karolina Marosik              
Kolędowanie – obrzęd ludowy praktykowany przede wszystkim w kulturach rolniczych i pasterskich, polegający na tym, że 

grupy kolędników odwiedzały poszczególne gospodarstwa z życzeniami pomyślności w Nowym Roku, a także śpiewały specjalne 
pieśni. Za to otrzymywały od gospodarzy dary w postaci jedzenia lub drobnych datków pieniężnych. Uczniowie klasy Va wzorem  
z minionych lat wyruszyli kolędować, od klasy do klasy, ubrani w piękne bożonarodzeniowe stroje.

Spotkanie z przedstawicielką Schroniska Psia Ostoja     |     Lidia Zaradzka     
12 stycznia 2023 r. w naszej szkole miało miejsce spotkanie z panią Romą Czyż, Prezes Fundacji „Łezka”, przyjaciółką Schroniska 

„Psia Ostoja”. Pogadanka dotyczyła tematu prawidłowej opieki nad czworonogami. Spotkanie odbyło się w ramach umowy, którą 
Gmina Uniejów podpisała ze Schroniskiem „Psia Ostoja” z miejscowości Pieczyska na początku tego roku. Uczniowie z klas czwartych 
i piątych dowiedzieli się wiele na temat funkcjonowania instytucji schroniska oraz problematyki bezdomnych psiaków. Posiadanie 
czworonoga to także obowiązek, nie tylko przyjemność. Pani Romie towarzyszyła Tosia, która wzbudziła ogromną sympatię wśród 
zgromadzonych.

Projekty

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny     |    Małgorzata Antoniak, Renata Białek        
Uczniowie klasy II a przystąpili do realizacji III edycji projektu „Kreatywne prace plastyczne”. Celem jest zaspokajanie naturalnej 

potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników 
poprzez działania plastyczne, poznawanie ciekawych technik plastycznych. Projekt jest zgodny z podstawą programową edukacji 
wczesnoszkolnej. Przed uczestnikami następne zadania, a przy tym dużo radości i fantastycznej zabawy. Powodzenia!

                                                                           
Wycieczki

W krainie kolorowych, baśniowych bombek…    |     Agnieszka Pajor      
Szklane ozdoby choinkowe cieszą nasze oczy w każde święta Bożego Narodzenia. Od pokoleń są najpopularniejszą i najpiękniejszą 

grudniową dekoracją. 09 grudnia 2022 r. klasy IV a, b, c miały możliwość zobaczenia, jak powstają te wszystkie kruche, szklane cuda 
z bliska! Z wycieczką wybrały się, wraz z wychowawczyniami i panią Anną Komodzińską, do Fabryki Krainy Bombek w Gnieźnie. 
Program obejmował zwiedzanie obiektu oraz warsztaty malowania bombek. Dzieci mogły podziwiać kolejne etapy powstawania 
szklanych ozdób choinkowych. Zobaczyły, z czego się je wytwarza, jak wygląda ich wydmuchiwanie, srebrzenie, malowanie  
i dekorowanie. Można było sobie wcześniej zamówić bombkę z imieniem lub dedykacją. Bombki, wykonane samodzielnie przez 
dzieci, zdobiły ich domowe, świąteczne drzewka.

                                                                                                                                                                            
 W Wiosce Świętego Mikołaja w Biczu    |   Dorota Bamberska, Anna Wiktorska, Joanna Wójcik, Halina Wielogórka        
Dnia 21 grudnia 2022 r. dzieci z klasy I b, II b oraz II c wraz z opiekunkami odwiedziły Wioskę Świętego Mikołaja w miejscowości 
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Zabawa choinkowa Radość tworzenia – warsztaty garncarskie 

Bicz. Każde dziecko napisało list do Mikołaja, a następnie wrzuciło do skrzyni znajdującej się na Poczcie Mikołaja. Pod nieobecność 
właściciela dzieci weszły do Jego domu. Wykonały pierniki, które później zjedli popijając rozgrzewającą herbatką cynamonową. 
Na prawdziwą uwagę zasługiwało Mini Zoo, gdzie dzieci mogły zobaczyć renifery. Wizyta w Wiosce Świętego Mikołaja przeniosła 
wszystkich w magiczną atmosferę zbliżających się świąt, dostarczyła wiele emocji, a dzieci wyjechały z niej pełne wrażeń i niesa-
mowitych wspomnień.

Integracyjne jasełka w SP Wilamów     |    Mirosława Wiśniewska 
Uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni na jasełka przygotowane przez Szkołę Podstawową w Wilamowie. Przedstawienie 

przerodziło się w spotkanie integracyjne dzieci polsko-ukraińskich. Po występach przedszkolaków wszyscy zostali obdarowani 
prezentami ufundowanymi przez Starostwo Powiatu Poddębickiego. Dla uczniów również przygotowano smaczny, słodki poczęstunek. 
W tak szczególnym dniu udział wzięli również przybyli goście z powiatu oraz gminy, w której uczestniczyli: pan wicestarosta – Piotr 
Majer, radna powiatu poddębickiego – Danuta Pecyna, zastępca burmistrza Uniejów – Mirosław Madajski.

Konkursy

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny – rozstrzygnięty    |    Lidia Zaradzka      
Organizatorem konkursu był Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarniczych Rzeczpospolitej 

Polskiej w Uniejowie.
Nagrody i wyróżnienia otrzymali: I miejsce – Karol Kaczmarek – kl. III b – op. Teresa Gadzinowska, III miejsce – Julian Komajda – kl. 

II c – op. Lidia Zaradzka, wyróżnienie – Filip Pasternak – kl. III b – op. Teresa Gadzinowska, I miejsce – Julia Pajor – kl. V a – op. Elżbieta 
Bartnik, wyróżnienie – Patrycja Drzewoszewska – kl. V c, Maja Pilarczyk – kl. VI c – op. Elżbieta Bartnik.

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe     |    Agnieszka Kaczmarek
Zakończyły się etapy szkolne wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Wzięliśmy udział w 8 konkursach z: j. polskiego,  

j. angielskiego, matematyki, historii, biologii, geografii, chemii i fizyki. Testy okazały się dość trudne, często wykraczające poza 
podstawę programową. 

W etapach rejonowych będzie reprezentować nas dwójka uczniów w trzech konkursach: 1. Julia Szymczak VIII c – Wojewódzki 
Konkurs Języka Polskiego, op. A. Kaczmarek, 2. Julia Szymczak VIII c – Wojewódzki Konkurs z Biologii, op. Małgorzata Rybak, 3. 
Dominik Patora VIII a – Wojewódzki Konkurs z Geografii, op. Renata Pełka.

Z działalności Samorządu Uczniowskiego   

Aby każdy mógł cieszyć się świętami!     |    Ewelina Kołata   
Paczki przygotowane przez członków SU z artykułów spożywczych zebranych w uniejowskich sklepach podczas akcji „Pogotowie 

Świętego Mikołaja”, zorganizowanej przez Bank Żywności w Koninie, zostały przekazane Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Opieki 
Społecznej w Uniejowie. Następnie trafiły do osób samotnych i potrzebujących. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za ich hojność 
i chęć niesienia pomocy.

Kiermasz świąteczny     |    Katarzyna Pruchlat                 
14 grudnia 2022 r. odbył się dobroczynny Kiermasz Słodkości oraz Kiermasz Bożonarodzeniowy, na którym można było zakupić 

dekoracje świąteczne, stroiki, kolorowe bombki, choinki, kartki świąteczne, a wśród domowych wypieków – przygotowanych przez 
rodziców i uczniów – przeważały pierniczki, kruche ciasteczka, babeczki. 

Z radością informujemy, iż podczas wspomnianych wydarzeń zebrano kwotę w wysokości 3718,32 zł, której część została 
przekazana Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo,  pomagającej dzieciom i młodzieży z trudnych środowisk, natomiast druga część trafiła 
do rodziny Państwa Siwców, poszkodowanych w wyniku pożaru ich domu. 

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację kiermaszów oraz kupującym za finansowe wsparcie!
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Wycieczka do 
Wioski Świętego 
Mikołaja w Biczu 

 31. Finał WOŚP również w naszej szkole    |    Joanna Wójcik
29 stycznia 2023 r. odbył się 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem orkiestra zagrała pod hasłem: „Chcemy 

wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”. Jak co roku, Samorząd Uczniowski naszej szkoły włączył się w ten 
szczytny cel. Pomimo zimna, 35 dzielnych wolontariuszy z uśmiechem na twarzy wyruszyło na ulice miasta, by dołożyć swoją 
cegiełkę do ogólnopolskiej akcji. Wszystkim wspierającym serdecznie dziękujemy i do zobaczenia za rok. Siema!

Uroczystości

VIII c w szkolnych jasełkach     |    Agnieszka Pajor            
Boże Narodzenie to jedno z najpiękniejszych i najbardziej oczekiwanych świąt. Tradycją naszej szkoły jest organizowanie z tej 

okazji jasełek bożonarodzeniowych lub koncertu kolęd. 22 grudnia 2022 r. społeczność szkolna zebrała się na hali sportowej.  
W powadze wysłuchaliśmy świątecznych życzeń złożonych przez pana Dyrektora, zapaliliśmy światełko betlejemskie, przyniesione 
przez harcerzy i… Dyrektor przekazał głos uczniom klasy VIII c. W pięknych kostiumach oraz scenografii, odegrane zostały sceny 
narodzin Chrystusa w Betlejem, intryg diabelskich i narad anielskich. Jasełka miały wymowne przesłanie na nadchodzący czas. 
Wszystko skończyło się dobrze – diabły oddały Boże Narodzenie walkowerem. Miłość i dobro zwyciężyło. W trakcie przedstawienia 
słowo mówione było przeplecione pięknymi kolędami w wykonaniu Michaliny Kujawy, Danusi i Basi Troczyńskich. Pastorałki 
rozbrzmiały w wykonaniu maluszków z klasy pani Teresy Gadzinowskiej i Doroty Bamberskiej. 

Za pomoc w przygotowaniu jasełek uczniowie klasy VIII c dziękują księdzu Adrianowi Nowickiemu, paniom Lidii Zaradzkiej, 
Barbarze Jagiele i Agnieszce Pajor.

Zabawa choinkowa     |     Agnieszka Pajor      
Karnawał to czas wspaniałej, radosnej zabawy. W piątek 13 stycznia 2023 r. w  Szkole Podstawowej w Uniejowie odbyła się 

zabawa choinkowa, w której uczestniczyli uczniowie klas I-VIII. Młodsze dzieci bawiły się w godzinach od 9.00 do 13.00, starsze 
od 14.00 do 19.00. Opiekę nad bawiącymi się sprawowali rodzice i wychowawcy. Na ten dzień sala gimnastyczna zamieniła się  
w salę balową. Wszyscy tańczyli przy dźwiękach największych przebojów granych przez zaproszonego Didżeja. Opiekunki 
Samorządu Uczniowskiego – p. Joanna Wójcik, p. Katarzyna Pruchlat i p. Ewelina Kołata uatrakcyjniły zabawę organizując konkursy 
z nagrodami ufundowanymi przez Radę Rodziców – organizatora zabawy choinkowej.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Szkoła Podstawowa w Wieleninie
Kiermasz Bożonarodzeniowy    |    Daniela Kwiatosińska, Magdalena Andrysiewicz, Alicja Gapsa  
To już nasza szkolna tradycja, że przed świętami Bożego Narodzenia SP Wielenin organizuje kiermasz ozdób świątecznych. Aby 

tradycji stało się zadość, przeprowadzenia tegorocznego kiermaszu podjęły się p. Daniela Kwiatosińska, Magdalena Andrysiewicz 
oraz Alicja Gapsa – opiekunki Szkolnej Kasy Oszczędności i Spółdzielni Uczniowskiej. Na tę wyjątkową okazję dzieci, nauczyciele, 
rodzice, babcie, dziadkowie oraz wszyscy przyjaciele szkoły i powiązane z nami organizacje szkolne własnoręcznie przygotowali 
świąteczne ozdoby. Były to między innymi choinki z szyszek i makaronu, piękne stroiki z zielonymi gałązkami sosny, świerku i szyszek, 
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bombki, aniołki, Mikołaje, świeczniki, bałwanki oraz wiele innych 
ozdób związanych ze świętami. Jak co roku, kiermasz wzbudził 
duże zainteresowanie wśród wszystkich mieszkańców okolicy. 
Cieszymy się, że miejscowi już na stałe wpisali sobie nasz kiermasz 
do kalendarza przedświątecznych przygotowań i z niecierpliwością 
czekają na zaprezentowanie swoich ozdób, a także na nabycie 
czegoś pięknego. Magia świąt była wyczuwalna na każdym kroku, a 
wiele osób mogło się choć na chwilę zatrzymać, porozmawiać i już 
złożyć sobie życzenia w tym pięknym czasie. 

Dzięki pracowitości i rzetelności wszystkich zaangażowanych 
wszystko przebiegło pomyślnie, a każdy był zachwycony umie-
jętnościami twórców. Dzięki hojności kupujących zebraliśmy 
imponującą kwotę, która, jak co roku, zostanie przeznaczona na 
potrzeby szkoły. 

Z tego miejsca chcemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy 
wzięli udział w kiermaszu.                                                                                        

Wycieczka autokarowa przedszkolaków do Smokolandii do Koła   |     Magdalena Andrysiewicz, Alicja Gapsa
Dnia 13 grudnia 2022 r. grupa 3-4 latków, a 14 grudnia grupa 5-6 latków odbyła wycieczkę autokarową do Smokolandii do Koła. 

Opiekunami byli: w grupie młodszej – p. Magdalena Andrysiewicz i p. Marzena Antczak; w grupie starszej – p. Alicja Gapsa i p. Elżbieta 
Goszczyk. Był to czas nie tylko na rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej przedszkolaków, ale także była to okazja do doskonałej 
zabawy i rozładowania dziecięcej energii. W sali zabaw przedszkolaki mogły skorzystać z licznych atrakcji, m.in. z basenu z tysiącem 
kulek, tuneli oraz zjeżdżać na zjeżdżalni, budować obiekty z dużych klocków. Zadowolone, nieco zmęczone, ale przede wszystkim – 
pełne wrażeń dzieci wróciły do przedszkola. Przedszkolaki z niecierpliwością czekają już na kolejną wycieczkę.

Spotkanie opłatkowe w przedszkolu w Wieleninie   |   Alicja Gapsa
Święta Bożego Narodzenia są zawsze wypełnione ogromną radością, życzliwością i kryją w sobie niepowtarzalną magię. Prawie dla 

każdego z nas to czas spotkań z rodziną, dzielenia się opłatkiem, składania życzeń najbliższym i wspólnego śpiewania kolęd. W naszej 
przedszkolnej gromadzie ten dzień był również uroczysty. Od rana spotkaliśmy się w naszej sali świątecznie udekorowanej, w której 
kolorowo rozbłysnęła ubrana przez nas choinka,  odczytaliśmy fragment Pisma Świętego o narodzeniu Pana Jezusa i po zmówieniu 
modlitwy każdy z nas otrzymał opłatek i rozpoczęło się składanie życzeń. Był to bardzo niezwykły moment, który zapamiętamy 
na bardzo długo. Potem zasiedliśmy do słodkiego poczęstunku. Po zakończonej naszej „wieczerzy” wigilijnej z ogromną radością 
śpiewaliśmy kolędy. Na tym oczywiście nie koniec świątecznego dnia – oglądaliśmy przedstawienie w wykonaniu starszych kolegów  
i koleżanek, odwiedził nas Mikołaj, braliśmy udział w koncercie kolęd i piosenek religijnych. 

Wszyscy będziemy pamiętać o tej pięknej uroczystości jeszcze przez długi czas i nie zapomnimy, jak ważne i piękne są Święta 
Bożego Narodzenia. 

                      
Koncert świąteczny   |   Martyna Janiak
Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia odbył się w naszej szkole koncert kolęd i piosenek świątecznych, który poprowadzili 

członkowie Samorządu Uczniowskiego – Eryk Czyszek oraz Jakub Koziński. Odwiedził nas Święty Mikołaj wraz z Radą Rodziców. 
Wszystkie dzieci zostały obdarowane prezentami współfinansowanymi przez lokalną firmę     K-Flex Polska. 

Ten wyjątkowy dzień wprowadził nas w atmosferę Świąt i wywołał wiele radości i uśmiechu na twarzach wszystkich dzieci.
                                                                                                          
„Dziś dla babci słońce mamy i całuski dla dziadziusia.         |      Magdalena Andrysiewicz, Alicja Gapsa
Dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia”
Babcia i Dziadek to słowa, które każdemu dziecku kojarzą się z ciepłem, miłością i wszystkim, co dobre. Dzieci z przedszkola  

w Wieleninie gościły swoje Babcie oraz Dziadków na uroczystości z tej okazji 03.02.2023 r.
Przedszkolaki od samego rana z niecierpliwością wyczekiwały zaproszonych gości, nie mogąc się doczekać, kiedy zapukają do 
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Dzień Babci i Dziadka 

Wycieczka do Smokolandii

>
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drzwi przedszkola. Licznie przybyli Babcie i Dziadkowie mieli okazję podziwiać swoje wnuczęta w specjalnie dla nich przygotowanych 
programach artystycznych. Dzieciaki pod czujnym okiem wychowawczyń zaprezentowały wiersze, piosenki oraz tańce, które ćwiczyły 
na tą uroczystość. 

W przepięknej scenografii oraz wyjątkowej atmosferze, wnuczęta wspaniale wystąpiły przed bliskimi, następnie zaprosiły babcie 
i dziadków na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców, aby w szczególny sposób okazać swoim bliskim szacunek i po raz 
kolejny podziękować za miłość, cierpliwość i zrozumienie.

To były naprawdę wyjątkowe uroczystości, pełne uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione twarze babć i dziadków dały 
wyraz tego, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.

>

Mikołajki    |    Wioleta Pietrzykowska
A Mikołaj pędzi, a Mikołaj gna
Od domu do domu ciężką pracę ma
Jego piękną brodę pokrył srebrny lód
Gdyby tak biedaczek już odpocząć mógł...

Do naszej szkoły również zawitał Święty Mikołaj. Wraz z Mikołajkową Ekipą – opiekunkami samorządu uczniowskiego – odwiedził 
wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Dla każdego ucznia Mikołaj miał słodką niespodziankę, ufundowaną przez 
Radę Rodziców oraz Burmistrza Miasta Uniejów. Mikołajkowa Ekipa natomiast obdarowała dzieci świątecznymi brelokami oraz 
zadbała o przekąski w postaci popcornu. Popcorn pojawił się nieprzypadkowo, gdyż zawitało do naszej szkoły mobilne kino. Szkolny 
hol został przekształcony w wielką salę kinową. Wszystkie okna zostały przesłonięte ciemną kurtyną, a na środku pojawił się sporych 
rozmiarów ekran. Uczniowie obejrzeli film pt. „Wiki i jej Sekret”. Była to poruszająca opowieść o niezwykłej przyjaźni z wyjątkowym 
zwierzęciem. W szkole pojawiła się również skrzynka na listy, gdzie dzieci mogły wrzucać listy do Świętego Mikołaja. W każdej klasie 
zapanowała prawdziwie świąteczna atmosfera. Piękne dekoracje, ubrane choinki oznaczały, że święta są już blisko. Przedszkolaki 
malowały gipsowe aniołki na choinkę, a pierwszaki piekły i dekorowały pierniczki. 

Wszystkie dzieci i dorośli uwielbiają takie dni – pełne radości i magii. To naprawdę były mikołajki jak z bajki!

Imieniny Szkoły    |    Katarzyna Pajor
9 grudnia 2022 r. obchodziliśmy imieniny naszej szkoły. Z tej okazji klasa IV przygotowała dla wszystkich słowno-muzyczny pokaz 

artystyczny. W pierwszej części występu przedstawiona została sylwetka naszej patronki Marii Skłodowskiej-Curie – jej życiorys oraz 
dokonania w dziedzinie fizyki i chemii. Kolejnym punktem przedstawienia było uświadomienie uczniom: „Czym dla nas jest szkoła?”.  
W zabawnych scenkach czwartoklasiści przedstawili, jak przetrwać w szkolnej dżungli. Nie obyło się bez lekcji makijażu oraz pokazania 
sposobu, jak w trakcie zajęć jednak wyjść do toalety. Przedstawiony został również referat, dowcipnie ukazujący budowę człowieka. 
Całość występu urozmaicona została piosenkami o tematyce szkolnej. Jak przystało na imieniny, nie obyło się bez prezentów. 
Czwartoklasiści przekazali na ręce dyrektor Edyty Miśkiewicz to, co w dobie inflacji najbardziej w szkole potrzebne – cukier do kuchni, 
bryłę węgla oraz tort z papieru toaletowego. Natomiast cala społeczność szkoły została poczęstowana imieninowym cukierkiem.

Wyjątkowe spotkanie    |    Andżelika Górecka
Święta Bożego Narodzenia są najbardziej rodzinnymi i ciepłymi świętami w całym roku. W tym właśnie czasie czujemy się wyjątkowo. 

To czas miłości, serdeczności i miłej atmosfery. Zarówno dzieci, jak i dorośli z wytęsknieniem oczekują tego magicznego czasu.
W tym roku udało nam się ten czas oczekiwania umilić występem i przedstawić najpiękniejsze jasełka w wykonaniu najlepszych, 

najzdolniejszych i najmłodszych dzieci z SP Wilamów – przedszkolaków. 
Dzieci, pod czujnym okiem pani Andżeliki Góreckiej oraz pani Izabeli Wróbel, sprawiły radość swoim bliskim. Ku radości rodziców, 

w pięknych strojach oraz w wyjątkowej scenografii, zaprezentowały swoje talenty. Pastorałki, kolędy, wierszyki oraz życzenia z ust 
najmłodszych dzieci sprawiły, że klimat nadchodzących świąt poczuliśmy coraz mocniej. Nowoczesne tańce do pięknych, polskich 
pastorałek sprawiły, że w powietrzu unosił się duch zbliżających się świąt. Trzeba przyznać, że dzieci zapewniły nam w tym roku 
niepowtarzalną oprawę artystyczną. Rodzice ze wzruszeniem oglądali swoje pociechy i gromkimi brawami nagrodzili ich pracę. Ach, 
jakże było magicznie, pięknie, rodzinnie…

W tym roku na nasz występ zaprosiliśmy zacnych Gości – stąd tytuł ,,Wyjątkowe spotkanie”. Wśród publiczności gościły dzieci  
z Ukrainy, które z zaciekawieniem oglądały przedstawienie. Jasełka przerodziły się w spotkanie integracyjne dzieci polsko-ukraińskich. 
Na nasze zaproszenie odpowiedziały również władze powiatu oraz gminy. Mieliśmy przyjemność gościć Pana Wicestarostę – Piotra 
Majera, Radną Powiatu Poddębickiego – Danutę Pecynę, Zastępcę Burmistrza Uniejowa – Mirosława Madajskiego. Dzieci zostały 
obdarowane prezentami, które ufundowane zostały przez Starostwo Powiatu Poddębickiego. 

Bardzo dziękujemy za paczki, które sprawiły maluchom ogromną radość. Po zakończonych występach dzieci zaprosiły swoich 
rodziców oraz gości na poczęstunek. 

Nasze wigilijne spotkanie trwało, a integracyjna atmosfera unosiła się w świątecznym powietrzu.

Betlejemskie spotkanie    |    Beata Kos
Tegoroczne jasełka, których mottem przewodnim było „Betlejemskie spotkanie”, przygotowali uczniowie z klas 1-3 i 7-8, pod okiem 

ks. proboszcza Piotra Siołkowskiego, nauczycielki Beaty Kos i katechety Włodzimierza Dudki. Wspólnie z nami tę uroczystą chwilę 

Szkoła Podstawowa w Wilamowie
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przeżywali: Pan wiceburmistrz Mirosław Madajski i miejscowy radny Pan Krzysztof Bielawski oraz przybyli na jasełka rodzice.
Niewątpliwie święta Bożego Narodzenia to czas pełen radości, refleksji, nadziei i oczekiwania na serdeczne spotkania w gronie 

najbliższych. Bardzo ważną rzeczą jest pielęgnowanie zwyczajów i tradycji świątecznych. Jednym z nich są jasełka, czyli widowisko, 
którego treścią jest historia narodzenia Pana Jezusa. W naszej szkole stało się już zwyczajem, iż uczniowie przygotowują to 
przedstawienie dla całej społeczności uczniowskiej. W tym roku odbyło się w ostatnim dniu przed świętami. 

Świąteczny nastrój podkreślały niecodzienne stroje dzieci i bożonarodzeniowa dekoracja sali. Klasa pierwsza rozpoczęła jasełka 
uroczystym polonezem do kolędy „Bóg się rodzi”, a dziewczynki z klas I-III, w strojach ludowych, śpiewały kolędy i pastorałki. 
Uczniowie drugiej i trzeciej klasy wykonali taniec przy dźwiękach kolędy „Gore gwiazda”.

Pozostali młodzi artyści zmienili się w najświętszą rodzinę, anioły, Heroda, arcykapłana, królów, pastuszków i gospodarzy.
Wszystkim występującym należą się ogromne brawa i pochwały za zaangażowanie, recytowane role, tańce, kolędy i pastorałki, 

dzięki którym poczuliśmy wspaniałą, świąteczną atmosferę. Takie piękne chwile nie tylko zakorzeniają w świadomości dzieci potrzebę 
kultywowania tradycji i zwyczajów świątecznych, ale tworzą bliskie relacje między nimi.

Oglądający składali wyrazy uznania i wyrażali zachwyt. Zwieńczeniem dnia było przekazanie przez harcerzy światełka betlejemskiego. 
Serdecznie dziękujemy Panu Maciejowi Bartosiakowi za piękne zdjęcia z uroczystości.

Jest taki dzień…    |    Edyta Miśkiewicz
Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory
Jest taki dzień, w którym radość wita wszystkich
Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski…

Boże Narodzenie to najpiękniejsze i najbardziej rodzinne święta. Wigilia to bardzo magiczny i radosny dzień dla wszystkich,  
  a szczególnie dla dzieci. Jest choinka, są prezenty, płoną światełka, łamiemy się opłatkiem, składamy życzenia oraz śpiewamy  
 kolędy.

Kultywowanie tradycji jest bardzo ważną postawą i należy ją rozwijać od najmłodszych lat.
W czwartek, 22 grudnia 2022 r. po jasełkach odbyły się spotkania wigilijne we wszystkich klasach, przygotowane przez uczniów  

  i wychowawców. Wszyscy łamali się opłatkiem i składali sobie życzenia świąteczne. Nie zabrakło także wspólnego śpiewu kolęd  
  i pastorałek. Uczniowie zadbali o świąteczny wystrój sal lekcyjnych i słodki poczęstunek, natomiast kuchnia szkolna przygotowała  
 wigilijne potrawy: barszcz czerwony, pierogi i smażoną rybę.

Na zakończenie wigilijnych spotkań w każdej klasie pojawił się Mikołaj, który rozdawał prezenty. Cała społeczność szkolna zabrała  
  ze sobą do domów magiczny, świąteczny nastrój.

Dziękuję wszystkim za tę magiczną i cudowną atmosferę, która unosiła się w całej szkole.

Bal karnawałowy 2023    |    Andżelika Górecka
Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że po długim czasie pandemii mogliśmy swobodnie, z uśmiechem na twarzy, bez maseczek świętować 

karnawał.
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Przedszkolaki  
w występie  
z okazji Dnia Babci  
i Dziadka
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Tegoroczny bal karnawałowy naszej szkoły odbył się w sali OSP. Zabawę rozpoczęliśmy o godzinie 15.00. Kolorowe światła, balony, 
dekoracje wprowadziły nas w wir szalonej zabawy.

W tym roku oprawą muzyczną zajmował się DJ, który dopasowywał muzykę do gustu naszych dzieci. Oprócz ulubionych kawałków 
muzycznych, mieliśmy okazję wspólnie potańczyć w kółeczkach, integrując się przy tym. Jak na karnawał przystało, nie mogło 
zabraknąć biesiady. Zadbali o to nasi niezawodni rodzice. Ciasta, ciasteczka, smakołyki, pyszny obiad – to wszystko czekało na 
zmęczone po tańcach dzieci.

Samorząd Uczniowski w tym dniu przewidział nagrody dla osób biorących udział w konkursach. Wybraliśmy dwie Królowe Balu, 
które przez cały wieczór wspaniale bawiły się na parkiecie. Kolejną atrakcją naszej zabawy choinkowej była Fotobudka, w której dzieci 
mogły zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie ze śmiesznymi gadżetami. Pomysł okazał się strzałem w dziesiątkę. Każdy chciał zrobić sobie 
zdjęcie z przyjacielem w oryginalnej oprawie. Bardzo dziękujemy za taką możliwość.

Okazało się, że Święty Mikołaj nie skończył jeszcze swojej pracy. Zawitał do nas z ogromną ilością paczek słodyczy. Radości nie było 
końca. Tyle atrakcji…i to w jeden wieczór!

Trzeba przyznać, że nasi uczniowie muzykę i taniec mają we krwi, ponieważ bawili się świetnie. Wytańczeni, pełni wrażeń, w karna-
wałowych nastrojach wróciliśmy do naszych domów.

Cała społeczność szkolna bardzo dziękuje wszystkim zaangażowanym. To dzięki Wam mogliśmy tak miło spędzić sobotnie po-
południe.

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy    |    Wioleta Pietrzykowska
Jak co roku, Samorząd Uczniowski naszej szkoły grał razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Hasłem tegorocznej akcji było: 

„Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich – małych i dużych!”.
Zbiórkę na cel WOŚP rozpoczęliśmy już przez feriami. We współpracy z GZ „Wilamowski Orły” i DH „Wilamowskie Skrzaty” 

zorganizowaliśmy kiermasz słodkości,      z którego całkowity dochód (1.311,80 zł) przeznaczyliśmy na rzecz akcji. 
W niedzielę, 29 stycznia 2023 r. już od rana wolontariusze z naszej szkoły (Zuzanna Mosiagin, Antonina Antkiewicz, Filip Paczesny, 

Maja Gapsa, Błażej Pietrzak oraz Nikola Kolasa) prowadzili zbiórkę w centrum Wilamowa. Ku naszej radości wszyscy napotkani 
przechodnie odnosili się do akcji bardzo życzliwie i chętnie wrzucali datki do puszek. Łącznie udało nam się zebrać 3.106,71 zł!

Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje za pomoc wszystkim wolontariuszom, Księdzu Proboszczowi – Piotrowi Siołkowskiemu 
za serdeczną gościnę na plebanii, KGW Wilamów za przygotowanie przepysznego poczęstunku oraz wszystkim tym, którzy wsparli 
tegoroczną Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu    |    Andżelika Górecka
Dziś dla Babci słońce mamy i całuski dla Dziadziusia,
dziś życzenia wnuczek składa i piosenki śpiewa wnusia…

Tak właśnie wyglądał Dzień Babci i Dziadka w naszym przedszkolu. Śpiewaliśmy piosenki, recytowaliśmy wiersze, przesyłaliśmy 
moc buziaków, a słońce malowało się na twarzach naszych najmłodszych dzieci. Te szczere uśmiechy wysłane były do naszych 
najukochańszych Babć i Dziadków. Celebrowaliśmy ten ważny i wyjątkowy dzień. Dziadkowie bowiem to wielki skarb. To oni czynią 
dzieciństwo bardziej pełnym, udanym i szczęśliwym, dlatego oddziały przedszkolne postanowiły zaprosić ich do naszego przedszkola. 
Trochę stremowani, lekko poddenerwowani dołożyliśmy wszelkich starań, aby ten dzień był wyjątkowy. W pięknych strojach, przy 
pięknej scenografii dzieci zaprezentowały krótkie repertuary przygotowane specjalnie dla babć i dziadków. Były jasełka, wierszyki, 
piosenki i tańce oraz życzenia. Dziadkowie ze wzruszeniem przyglądali się scenkom przedstawianym przez ich najukochańsze wnuki. 
Obdarowaliśmy drogich  gości niespodziankami, które były jedynie namiastką wdzięczności za ich miłość i wielkie serce. Szczęśliwe 
i rozpromienione twarze babć i dziadków dały wyraz tego, jak ważne są takie spotkania i chwile spędzone wspólnie z wnukami.  
Po uroczystości nasi goście udali się na poczęstunek do jednej z sal.

Kochanym Babciom i drogim Dziadkom jeszcze raz życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze byli dumni ze swych 
wnuków.
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Według informacji przekazanych na zebraniu przez pro-
wadzącego Michała Łuczaka,  zmiany w programie 
„Czyste Powietrze” obejmują m.in. podwyższenie progów 
dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość 
złożenia kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, 
którzy już wcześniej skorzystali z programu. W zebraniu 
wzięły udział również pracownice Urzędu Skarbowego 
w Poddębicach, które udzieliły informacji w sprawie 
możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej 
w rozliczeniu podatkowym za rok 2022.

Spotkanie było efektem współpracy Gminy Uniejów 
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Podstawą wspólnego 
działania jest zawarte w 2021 roku porozumienie, na mocy 
którego podmioty zobowiązały się do wspólnej promocji 
i realizacji programu wśród mieszkańców naszego terenu.

Na podstawie porozumienia do zadań gminy należy 
m.in. organizacja spotkań informujących o zasadach 
programu.

O Programie
Program „Czyste Powietrze” ma na celu poprawę 

jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. Narzędziem w jego osiągnięciu ma być 
dofinansowanie proekologicznych inwestycji.

Terminy
Realizacja programu przewidziana jest na lata 

2018-2029. Podpisywanie umów trwa do 31 grudnia 
2027 roku, a zakończenie prac objętych umową do 30 
czerwca 2029 roku. Nabór wniosków prowadzony jest 
w trybie ciągłym, a wnioski oceniane są na bieżąco.

Dokumenty przyjmowane są i rozpatrywane 
przez właściwe terytorialnie fundusze ochrony 
środowiska. Na ternie gminy Uniejów właściwym jest 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Łodzi.   

Aleksandra Zielonka

Spotkanie w ramach programu 
„Czyste Powietrze”
W czwartek, 29 grudnia 2022 r. w sali OSP Uniejów odbyło się spotkanie informacyjne dla 

mieszkańców gminy Uniejów dotyczące nowych zasad programu „Czyste Powietrze”. Zebranie miało 
na celu zapoznanie mieszkańców z nowymi zasadami programu oraz przedstawienie możliwości 
skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej. 
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Decyzję w sprawie udzielenia pomocy miejskiemu 
szpitalowi w ukraińskim Truskawcu podjęto 8 grudnia 
2022 r., podczas LXVI sesji Rady Miejskiej w Uniejowie 
w drodze uchwały. Radni, przystając na propozycję 
burmistrza Józefa Kaczmarka, zdecydowali, aby jeden 
z agregatów prądotwórczych, które posiada gmina 
w swoich zasobach, przekazać do Truskawca, w ramach 
wsparcia dla Ukrainy.

– „W związku z nieustającymi atakami Rosjan 
na miejską infrastrukturę krytyczną na Ukrainie, 
wyszliśmy z propozycją, by taki generator przekazać, 
ponieważ sami dysponujemy kilkoma agregatami. Myślę, 
że będzie dobrze służył, tym bardziej, że w 

Truskawcu jest szpital, gdzie przebywa wiele ofiar 
wojny” – tłumaczył podczas sesji burmistrz Kaczmarek, 
który był inicjatorem akcji.

Agregat prądotwórczy przewoźny ze stabilizacją 
napięcia 250 kV A/0,4 kV, model HDW-285 INS 
50 HZ/230 V AS5, o wartości ponad 120 tysięcy 
złotych, został przekazany bezpłatnie na rzecz szpitala 
w uzdrowiskowym mieście Truskawiec. Sprzęt wesprze 
placówkę ratowniczo-medyczną, która w związku 
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie Ukrainy 
musi być w stałej gotowości. Za dostarczenie sprzętu 
na teren naszego partnerskiego miasta Truskawiec było 
odpowiedzialne Stowarzyszenie Instytut Ratownictwa 

Medycznego, które organizuje zbiórki i transport z pomocą 
humanitarną dla ukraińskich szpitali.

Truskawiec od 2013 roku jest naszym miastem 
partnerskim. Gmina leży w obwodzie lwowskim na zachodzie 
Ukrainy u podnóża ukraińskich Karpat i tak jak Uniejów – jest 
uzdrowiskiem balneologicznym. Truskawiec jest położony 
o ok. 90 km od granicy polsko-ukraińskiej (przejście 
graniczne Krościenko – Smolnica), 9 km od Drohobycza 
i ok. 84 km od Lwowa. Miasto przed rozpoczęciem wojny 
zamieszkiwało ponad 29 tys. mieszkańców.

Maciej Bartosiak

Agregat z Uniejowa dotarł do ukraińskiego szpitala
W środę, 25 stycznia br. teren oczyszczalni przy ul. Dąbskiej w Uniejowie opuścił transport z zabezpieczonym 

na lawecie agregatem prądotwórczym, przekazanym przez gminny samorząd na rzecz wsparcia funkcjonowania 
ukraińskiego szpitala w Truskawcu.   

W dniu 27 stycznia, przed południem, otrzymaliśmy w Urzędzie Miasta potwierdzenie, że transport z pomocą 
humanitarną i przekazanym sprzętem dotarł bezpiecznie na miejsce.
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Baza wiedzy
Osoby zainteresowane dofinansowaniem 

z programu mogą korzystać z bezpłatnych źródeł 
wiedzy, które będą pomocne podczas procesu 
pozyskiwania dofinansowania. Są to m.in.: strona 
internetowa programu czystepowietrze.gov.pl  
i ogólnopolska infolinia programu: 22 340 40 80.

Na terenie gminy bezpłatne porady w ramach 
programu oraz pomoc w składaniu wniosków można 
uzyskać w bezpłatnym punkcie konsultacyjno-
informacyjnym, który znajduje się przy ul. Bł. Bogumiła 
13, 99-210 Uniejów, mail: michal.luczak@uniejow.pl,  
tel. 538 810 414, strona: www.uniejow.pl
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Agnieszka Owczarek

Koncert wychowanków szkoły muzycznej

Pomysłodawczynią przedsięwzięcia była Magdalena 
Itman-Wasilewska, która w szkole prowadzi zajęcia z for-
tepianu. Jury oceniło 33 występy.

Przesłuchania konkursowe rozpoczęły się o godzinie 
14.00. W prezentowanym repertuarze można było 
usłyszeć najpiękniejsze kolędy i piosenki świąteczne 
zarówno w wersji instrumentalnej, jak i w interpretacji 
wokalnej. Młodzi artyści rywalizowali w trzech katego-
riach.

Jak podkreślał prowadzący koncert oraz akompaniujący 
młodym muzykom Krzysztof Wasilewski, mimo że w 
uniejowskiej szkole muzycznej nie ma klasy wokalnej, 
to wysoki poziom uczniów pozwolił na zorganizowanie 
dodatkowej kategorii wokalnej.

Młodzież podarowała zgromadzonej publiczności 
prawdziwą podróż po świecie muzycznym poprzez 
bogactwo stylów, aranżacji i zróżnicowanie tematyczne. 
Brzmiały utwory radosne oraz takie, które zachęcają do 
głębszej refleksji.

Na widowni zasiedli najbliżsi młodych wykonawców, 
którzy gromko oklaskiwali występy. Kulminacją spotkania 
był koncert finałowy, który odbył się po ogłoszeniu 
wyników.

Nagrody wręczyli Małgorzata Komajda – Starosta Po-
wiatu Poddębickiego, która objęła patronatem wyda-

rzenie, Marcin Walicki – wizytator Centrum Edukacji Artys-
tycznej oraz Magdalena Chmielecka – przewodnicząca Rady 
Rodziców.

        Nagrodzeni zostali: 

• Kategoria I (klasy 1-2 solo): I miejsce – Dominika 
Czyżnik, II miejsce – Wiktoria Mruk, Antoni Pawlak, III 
miejsce – Kinga Bugajna. Wyróżnienia – Al.an Pasternak, 
Katarzyna Pająk, Laura Rokoszewska, Amelia Wrąbel.

• Kategoria II (klasy 3-4) solo, wokal/instr.: I miejsce 
– Kacper Pizulski, Aleksandra Walczak, II miejsce – 
Kornelia Kosicka, Joanna Banasiak, III miejsce – Wiktoria 
Kaźmierczak, Kornelia Bugajna. 

• Kategoria instr.: I miejsce – Izabela Kwapis, Mikołaj 
Zdunek. 

• Kategoria III (zespoły): I miejsce – Kwartet fletowy – 
Barbara Troczyńska, Maja Perkowska, Laura Miąsek, 
Zofia Chmielecka, II miejsce – Trio klarnetowe – 
Aleksandra Księżak, Joanna Banasiak, Kornelia Bugajna, 
III miejsce – Duet fletowy – Barbara Troczyńska, Danuta 
Troczyńska, Duet trąbek – Szymon Olczyk, Cyprian 
Sadłecki, wyróżnienie – Duet wokalno-instrumentalny – 
Oliwia Kowalczyk, Antoni Pawlak.

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Muzycznej I stopnia w Uniejowie zaprosili na koncert świąteczny 
w ramach I Szkolnego Konkursu Kolęd i Piosenek Świątecznych, który odbył się w czwartek, 12 
stycznia br. w sali kominkowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. 
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Nie znamy szczegółów działania firm, jednak z uwagi 
na fakt, iż oszustwa metodą wyłudzenia pieniędzy 
oraz danych osobowych „na fotowoltaikę” odnotowano 
już w całym kraju – apelujemy o czujność, dokładne 
sprawdzenie ofert oraz wnikliwą analizę dokumentów 
przed ich podpisaniem.

 Niekiedy zbyt pochopne, poprzedzone nachalnym 
marketingiem ze strony sprzedawcy zawarcie umowy 
może skutkować stratą pieniędzy i udostępnieniem danych 

osobowych oszustom. Metod działania przestępców jest wiele 
i są one modyfikowane.

 Bądź ostrożny: Nigdy nie płać z góry. Nie podpisuj 
umowy tego samego dnia. Nie daj się zwieść „okazji”, 
że natychmiastowa decyzja to niska cena lub 
montaż  w krótkim czasie.

 Informujemy, że wszystkie informacje związane 
z finansowaniem zadań dotyczących ochrony środowiska 
udostępniane są na stronie Urzędu Miasta – www.uniejow.pl. 

Michał Łuczak

Gmina Uniejów nie współpracuje z firmami 
oferującymi dofinansowanie na montaż źródeł 
ciepła i instalacji fotowoltaicznych
W związku z docierającymi informacjami od mieszkańców informujemy, iż Gmina Uniejów nie 

współpracuje z żadną firmą oferującą dofinansowanie na montaż źródeł ciepła i instalacji fotowoltaicznych.

 Specyfika wytwarzanych w zakładzie materiałów 
izolacyjnych i akustycznych wymaga właściwego przygoto-
wania służb gaśniczo-ratowniczych w przypadkach za-
istnienia zdarzenia na terenie firmy. Bliska współpraca 
z samorządem oraz służbami, w tym w szczególności 
z lokalnymi jednostkami OSP i PSP, ma na celu przede 
wszystkim zwiększenie ochrony przeciwpożarowej i właś-
ciwe zabezpieczenie zakładu firmy K-Flex. W ramach 
działań prewencyjnych na terenie fabryki przeprowadzono 
dotychczas m.in. ćwiczenia symulujące wybuch pożaru, 
obejmujące ewakuację pracowników.
 W czwartek, 29 grudnia 2022 r. jednostka OSP 
z Uniejowa zabezpieczała obiekt podczas okresowego 
czyszczenia zbiorników, będących częścią systemu ochrony 
przeciwpożarowej. Konserwację urządzeń, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami i harmonogramem, najlepiej prze-
prowadzić w czasie ograniczonej działalności produkcyjnej 
zakładu, np. w okresie przed końcem roku kalendarzowego. 

 W działaniach zabezpieczających wzięli udział 
druhowie: Damian Miśkiewicz, Krzysztof Charuba, Tomasz 
Krysztofiak, Jakub Dudziński, Kamil Pajor oraz Jan Kujawa 
pod dowództwem dh Krzysztofa Janiaka, prezesa jednostki 
OSP Uniejów.

Maciej Bartosiak

Druhowie OSP Uniejów zadbali 
o bezpieczeństwo fabryki

 W Wieleninie-Kolonii znajduje się nowoczesny zakład włoskiego producenta materiałów izolacyjnych, należący 
do międzynarodowej grupy K-Flex. Największy w gminie pracodawca i zarazem strategiczny inwestor wciąż rozwija swoją 
działalność, zarówno w sferze wdrażania technologii przyjaznych środowisku (badania nad rozwiązaniami dotyczącymi 
tzw. gospodarki obiegu zamkniętego, prowadzone w ramach projektu FRONTSH1P), jak i rozbudowy samego zakładu 
produkcyjnego. Firma wkrótce (w kwietniu 2023 r.) powiększy się o nową halę magazynową, w której zatrudnienie znajdzie 
ponad setka nowych pracowników.
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Projekt rozpoczął się w 2015 r i zakończył pod ko-
niec 2022 r. W tym czasie, poprzez liczne dzia-
łania i inicjatywy, Gmina Uniejów konsekwentnie 
dążyła do zwiększenia rangi gospodarczej Regionu 
Łódzkiego poprzez promowanie podmiotów gos-
podarczych działających w sektorze kosmetycznym, 
rolno-spożywczym oraz medycyny i turystyki uzdro-
wiskowej.

Zakres projektu obejmował udział w wydarzeniach 
krajowych o charakterze międzynarodowym i zagra-
nicznym, w tym: udział w targach branżowych, 
misje gospodarcze, wizyty studyjne organizowane 
w Uniejowie. Gmina prowadziła również szeroko 
zakrojoną kampanię promocyjno-informacyjną, 
której zadaniem było pokazanie, że Region Łódzki, 
w tym Uniejów są godnymi uwagi miejscami dla in-
westorów.

W dużym uproszczeniu działania były prowa-
dzone dwutorowo – z jednej strony podejmo-
wano inicjatywy w zakresie pokazania potencjału 
turystyczno-kulturowego Regionu Łódzkiego, 
a z drugiej stawiano na biznes. Tytułem przy-
pomnienia, Gmina Uniejów wraz z zaproszonymi 
przedsiębiorcami uczestniczyła w polskich i zagra-
nicznych targach z branży turystycznej, w tym: 
uzdrowiskowej (Poznań, Warszawa, Mediolan), 
spożywczej, kosmetycznej (Bolonia) oraz budowlanej 
(Poznań, Katowice), gdzie promowano potencjał 
łódzkich fi rm. Uczestnicy i Goście eventów z wielu 
krajów oraz większości kontynentów (zwłaszcza 
w kontekście targów międzynarodowych) mieli 
okazję zapoznać się z płynącą z centralnej Polski 
ofertą w dużym stopniu opartą o największe 
dobrodziejstwo naturalne Uniejowa, czyli wodę ter-
malną.

W ramach projektu zorganizowano także wyda-
rzenia promocyjno-informacyjne. Każda z nich przy-
ciągała tłumy i również była miejscem promocji 
potencjału gospodarczego Regionu Łódzkiego, mo-
żliwości jego rozwoju w oparciu o zrównoważony 
rozwój.

Wreszcie, w kontekście biznesowym organizowano 
wizyty studyjne, misje gospodarcze, zwykle o cha-
rakterze międzynarodowym, których celem by-
ła wymiana doświadczeń z zakresu różnych dzie-
dzin gospodarki, w tym: turystyki, energetyki, 
budownictwa i ochrony środowiska, a także takie, 
które powiązane były z promocją podmiotów gos-
podarczych z województwa łódzkiego. Spotkania 
dotyczące wdrażania innowacji i tworzenia powiazań 
korporacyjnych stały się funkcjonalnym narzędziem 
wspierającym internacjonalizację łódzkich MŚP 
(małych i średnich przedsiębiorstw). 

Wszystkim wydarzeniom towarzyszyła zawsze 
szeroko zakrojona kampania informacyjno-promocyjna. 
Na jej potrzeby m.in. rozbudowano (w kilku językach) 
portal internetowy Gminy Uniejów o promocję 
potencjału gospodarczego Regionu Łódzkiego w za-
kresie wykorzystania wód geotermalnych w turystyce 
uzdrowiskowej, promocji dostępnych ofert terenów 
inwestycyjnych, upowszechniania oraz promocji eko-
innowacji.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 9 856 
695,00 zł, natomiast Gmina Uniejów pozyskała na ten 
cel dofi nansowanie ze środków unijnych w kwocie 
8 293 467,00 zł.

Agnieszka Owczarek

Gmina Uniejów zakończyła realizację 
projektu promującego Region Łódzki
Zakończył się pierwszy etap projektu pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi 

gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji 
gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów”.
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arch. UM Uniejów/Hufi ec ZHP Uniejów/Miejskie Przedszkole w Uniejowie/SP w Uniejowie/SP w Wieleninie 

Harcerze kolędowali na rynku w Uniejowie

Podsumowanie roku „Aktywnych”

Bal karnawałowy 2023 przedszkolaków 

Wspólne śpiewanie kolęd w Wieleninie

Jasełka bożonarodzeniowe w Uniejowie

Betlejemskie spotkanie w Wilamowie
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arch. UM Uniejów/M-GBP w Uniejowie/www.uniejow.net.pl

Orszak Trzech Króli przemaszerował przez Uniejów i Wilamów

Zimowe Dni Otwarte w bibliotece w Uniejowie

Tomasz Zubilewicz prezentował pogodę z Term Uniejów

Spotkanie autorskie z Błażejem Torańskim

Zimowy spacer z leśnikiem

Strażacki Mikołaj w Rożniatowie 
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Pajor & Tarczyńska Winter Cup 2022

Wokalna przygoda z Most the Music

VIII Zimowe Warsztaty Dzieci Suzuki

Raków Częstochowa na zimowym zgrupowaniu w Uniejowie



40 |  UNIEJOWSKIE STRONY

>>>arch. UM Uniejów/www.uniejow.net.pl

Finał WOŚP z rekordową kwotą 

Koncert wychowanków szkoły muzycznej

Oddaliśmy należny hołd poległym Powstańcom Styczniowym 
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 W projekcie założono wykonanie dwóch rodzajów 
tablic, wyraźnie odróżniających się objętością prezento-
wanych treści, a co za tym idzie – wielkością i rodzajem 
zastosowanych materiałów. Pierwsza z dwóch tablic 
informacyjnych, zamontowana przy Placu Kościelnym, 
zawiera opis dziejów Spycimierza oraz tradycji układania 
kwietnych dywanów, plan oraz mapę ścieżki. Na drugiej 
tablicy – kwiatowej znajduje się opis charakterystycznych 
roślin regionu spycimierskiego, w tym kwiatów używanych 
do ubierania drogi. Pozostałe 12 tablic zadedykowano 
konkretnym miejscom, wydarzeniom oraz kapliczkom – 
ołtarzom, przy których zatrzymuje się świąteczna procesja 
podczas obchodów Bożego Ciała. Ich rozmieszczenie 
na terenie tej (wcale niemałej) miejscowości jest nieprzy-
padkowe i wprost nawiązuje do otoczenia w każdym z tych 
miejsc. 
 Zakres tematyczny tablic mocowanych na drewnie 
wygląda następująco: 1. Historia kościołów spycimierskich, 
2. Układ przestrzenny wsi, 3. Gród kasztelański – kasz-
telanowie spycimierscy, 4. Cmentarze, 5. Wieś nad wodą, 
6. Jednostka OSP, 7. II wojna światowa, 8. Historia 
i teraźniejszość Człop, 9. Historia i teraźniejszość Zielenia, 
10. Historia i teraźniejszość Spycimerza-Kolonii, 11. 

Osadnictwo olęderskie – Człopki, Kaczka, Leśnik, 12. Pro-
dukty lokalne. 
 W ramach przedsięwzięcia powstał spójny system 
oznaczeń grafi cznych, który zachęca turystów do poz-
nania najważniejszych miejsc związanych z długimi dziejami 
i bogatą przyrodą Spycimierza i pozostałych wsi wcho-
dzących w skład parafi i. Dla członków lokalnej społeczności 
spójna identyfi kacja wizualna stanowi element integracji 
wokół wspólnego dziedzictwa kulturowego. Linia grafi czna, 
kompozycja oraz zastosowana kolorystyka nawiązują 
do znanego logotypu Spycimierskiego Bożego Ciała. Z kolei 
nazwanie ścieżki „Spycimierską drogą” odnosi się do trasy 
procesji eucharystycznej na Boże Ciało, którą mieszkańcy 
nazywają potocznie „drogą”. 
 Parę oryginalnych witaczy, wykonanych na kształt 
totemów – także w ramach zrealizowanego projektu – 
osadzono przy drogach wjazdowych do miejscowości. 
Przytwierdzone do nich tablice z elementami grafi cznymi 
są kontynuacją systemu nawiązywania poprzez logotyp 
do historii wsi i jej dziedzictwa kulturowego. Podstawę 
konstrukcji tych nietuzinkowych, ale i trwałych witaczy 
stanowi solidna stalowa rama. Zespolona z nią metalowa 
kratownica umoż-liwia mocowanie donic z kwiatami 

Maciej Bartosiak

Spacerkiem poznasz historię Spycimierza
Gmina Uniejów wraz sołectwem Spycimierz zakończyła realizację projektu pn.: „Ścieżka 

historyczno-przyrodnicza w Spycimierzu”, dofi nansowanego przez Marszałka Województwa 
Łódzkiego, Pana Grzegorza Schreibera. Dotacja kwotą aż 100 tysięcy złotych umożliwiła 
stworzenie ścieżki edukacyjnej przybliżającej dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze Spycimierza 
oraz jego okolic.

>
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i sezonowych dekoracji, dając swobodę tworzenia róż-
nych kompozycji. Dzięki temu konstrukcja może się cały 
czas zmieniać, a witacz będzie podążał za rytmem natury 
i podobnie jak ulotne piękno kwietnych dywanów – ucieszy 
za każdym razem czymś nowym oczy powracających 
do Spycimierza pielgrzymów. Elementem uzupełniającym 
witacze jest wielkoformatowy, przestrzenny napis 
SPYCIMIERZ, którego tło stanowią bryły kościoła 
parafialnego i powstającego tuż obok Centrum Spyci-
mierskie Boże Ciało.
 W podsumowaniu projektu nie może zabraknąć 
wzmianki o szalenie istotnej roli, odegranej przez 
mieszkańców. Zarówno licznie, jak i aktywnie uczes-
tniczyli w spotkaniach warsztatowych w bibliotece  
i konsultacjach społecznych w strażnicy jednostki OSP. 
Swoim zaangażowaniem, trafnymi spostrzeżeniami, doś-
wiadczeniem oraz nowymi pomysłami inspirowali oso-
by odpowiedzialne za opracowanie koncepcji szlaku. 
Co ciekawe, poszczególne litery instalacji z nazwą miej-
scowości wykonał w swojej pracowni stolarskiej Pan 
Franciszek Górka, członek parafialnego stowarzyszenia 
S.B.C., od pokoleń związany z podtrzymywaniem tradycji 
kwietnych dywanów. Należą się ogromne brawa!
 Jego celem jest wzmocnienie tożsamości regionu,  
a także walor edukacyjny, uświadomienie lokalnej historii 
członkom wspólnoty parafialnej w Spycimierzu. Wartością 
dodaną są umieszczone na tablicach informacje oraz 
mapy, które na pewno ułatwią Gościom poznawanie tego 
wyjątkowego w skali kraju miejsca.
 Dla tych, którzy nie mogą być w Spycimierzu osobiście, 
pomyślano o szlaku wirtualnym, dostępnym na specjalnie 
utworzonej zakładce portalu www.spycimierskiebozecialo.
pl/pl/spycimierska-droga
 - „W imieniu mieszkańców, a także wszystkich in-

nych osób angażujących się w podtrzymywanie i nieus-
tanne rozwijanie naszej pięknej tradycji, mamy ogromny 
zaszczyt oraz przyjemność podziękować Samorządowi 
Województwa Łódzkiego, a w szczególności Panu Mar-
szałkowi Grzegorzowi Schreiberowi – za pomoc w sfinan-
sowaniu projektu! Równie serdeczne wyrazy wdzię-
czności kierujemy w stronę Pana Burmistrza Józefa 
Kaczmarka, inicjatora i pomysłodawcy nie tylko tego, ale 
też bardzo wielu innych przedsięwzięć, otwierających 
Spycimierz na świat, umożliwiających naszej niewielkiej 
społeczności nawiązywanie cennych kontaktów. Mamy 
dziś rzeszę Przyjaciół, z którymi łączy nas wspólna pasja. 
Dziękujemy pracownikom Urzędu Miasta w Uniejowie, 
którzy śmiałe pomysły Pana Burmistrza potrafią przekuć 
w czyn; historykom, regionalistom, Panu Andrzejowi 
Szoszkiewiczowi wraz z jego zespołem i spółce „Termy 
Uniejów” – za przygotowanie tych wszystkich przepięknych 
tablic” – podsumowali w imieniu mieszkańców Jolanta Ilska, 
radna Rady Miejskiej w Uniejowie oraz Stanisław Pełka, 
wieloletni sołtys Spycimierza.
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Pan Franciszek Górka - mieszkaniec Spycimierza w swojej 
pracowni stolarskiej
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Gmina Uniejów pozyskała dofinansowanie w wysokości 
868 459, 50 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi 
wewnętrznej w miejscowości Uniejów”, co stanowi połowę 
szacunkowych kosztów. Reszta leży w gestii inwestora, 
a więc gminy Uniejów. 

Przedsięwzięcie, o którym mowa, dotyczy przebudowy 
drogi wewnętrznej, biegnącej przez teren szkolny, 
od skrzyżowania ulic Targowej oraz Wiśniowej, z wyjazdem 
przy hali sportowej na ulicę Kościelnicką. 

Droga stanowi dojazd do nowo budowanego przedszkola 
integracyjnego, a także obsługuje szkołę podstawową. 
W obecnym stanie jest o nawierzchni mieszanej, bez wy-
dzielonych poboczy oraz odwodnienia. Te czynniki wpły-
wają negatywnie przede wszystkim na bezpieczeństwo 
uczestników ruchu, zwłaszcza tych najmłodszych.

Z związku z powyższym podjęto decyzję o realizacji in-
westycji, która obejmować będzie:
• przebudowę drogi wewnętrznej o długości 221 metrów 

bieżących na drogę o nawierzchni bitumicznej;
• przebudowę skrzyżowań ww. drogi z wjazdami na ul. Tar-

gową oraz ul. Kościelnicką;
• budowę kanalizacji deszczowej;
• budowę chodnika z kostki betonowej wzdłuż jezdni;
• utworzenie przejścia dla pieszych z oznakowaniem ak-

tywnym.
Poprawa parametrów użytkowych mocno wyeks-

ploatowanego ciągu komunikacyjnego ma szczególne zna-
czenie w kontekście budowy przedszkola integracyjnego. 
Jego otwarcie dopełni istniejący już kompleks edukacyjno-
wychowawczy (szkoła podstawowa, hala sportowa 
oraz M-GOK), a droga wewnętrzna będzie stanowiła 
główny dojazd. Zwłaszcza w godzinach porannych i po-
południowych, a więc przewidzianych na dojazd i odwóz 
dzieci, gdy ruch drogowy w tym miejscu intensyfikuje 
się, bezpieczeństwo kierowców oraz pieszych (głównie 
uczniów), jak również komfort codziennego funkcjonowania 
są bardzo ważne. Z tych względów Senator Przemysław 
Błaszczyk oraz Posłowie – Piotr Polak i Marek Matuszewski 
zawnioskowali, aby inwestycja, która wcześniej była na liście 
rezerwowej, została ujęta w dystrybucji środków.

– „Składam podziękowania na ręce pana Premiera 
Mateusza Morawieckiego i pana Wojewody Tobiasza 
Bocheńskiego za przyznanie dofinansowania dla gminy 
Uniejów. Dziękuję także Senatorowi Błaszczykowi, Posłowi 
Polakowi i Posłowi Matuszewskiemu za rekomendacje 
merytoryczne. Inwestycja otworzy nowe perspektywy spo-

łeczne jako że nowa jakość drogi to przede wszystkim poprawa 
bezpieczeństwa w rejonie szkoły. Ponadto, zadanie przyczyni 
się do lepszego skomunikowania dróg publicznych różnych 
kategorii” – powiedział Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to bezpośrednie 
wsparcie dla lokalnej infrastruktury. W tym roku do gmin, 
powiatów i miast w ramach programu popłynie łącznie 3 
mld zł, rozdysponowane na 1780 zadań, w tym 538 po-
wiatowych i 1 242 gminnych. Dzięki temu planowana jest 
budowa, przebudowa lub remont 2,8 tys. km dróg: 1,5 tys. km 
powiatowych i 1,3 tys. km gminnych. 

Jeśli chodzi o województwo łódzkie, limit na dofinan-
sowanie zadań realizowanych przez samorządy województwa 
łódzkiego wyniesie aż 153,3 mln zł: 82,7 mln zł na zadania 
powiatowe i 70,6 mln zł na zadania gminne. 

Wsparcie uzyska 107 zadań: 37 powiatowych i 70 gmin-
nych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 267 
kilometrów dróg: 169 km powiatowych i 98 km gminnych.

Agnieszka Owczarek

Otrzymaliśmy dotację na kwotę ponad 850 tys. zł
Do Gminy Uniejów trafią kolejne rządowe środki na poprawę infrastruktury drogowej.             
W poniedziałek, 6 lutego 2023 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze 

środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2023 rok.
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W ramach umowy darowizny oraz podpisanego po-
rozumienia przez Burmistrz Miasta Uniejów z Ogólnopolską 
Fundacją na Rzecz Ochrony Zwierząt „ZWIERZ” z siedzibą 
w Bieruniu (ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń), Fundacja 
przeprowadzi bezpłatne zabiegi kastracji zwierząt do-
mowych (samic i samców psów i kotów), przebywających 
pod opieką mieszkańców gminy, trwałe oznakowanie tych 

zwierząt (czipowanie), a także kastrację i oznakowanie kotów 
wolno żyjących na terenie miasta i gminy Uniejów. 

Fundacja zobligowała się do przekazania na rzecz 
tut. Organu kwoty w wysokości 5000 zł. Podobne środki 
zostały zabezpieczone także w budżecie Gminy Uniejów. 
Fundusze pokryją: koszt wizyty kwalifikującej; wykonanie 
standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji; opiekę do czasu 

Anna Pająk-Kowalska

Pozyskaliśmy środki na sterylizację oraz kastrację zwierząt
Gmina Uniejów pozyskała środki na sterylizację oraz kastrację psów i kotów należących do mieszkańców 

gminy. Zabiegi przeprowadzone na zwierzętach, których właściciele mieszkają na terenie gminy Uniejów 
zostaną sfinansowane z budżetu.

Problem dotyczy głównie natury estetycznej, jako że widoczny jest gołym okiem. Szczególnie newralgicznym punktem 
na mapie Uniejowa pod względem psich nieczystości są bulwary nadwarciańskie. Może dlatego, że to miejsce docelowo 
przeznaczone do odpoczynku i spacerów mieszkańców oraz Gości. Bulwary są dostępne dla wszystkich, także dla posiadaczy 
czworonogów. Niestety, Ci ostatni często zapominają, że posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale też obowiązek 
i odpowiedzialność, w tym również za czynności fizjologiczne pupila.

Pracownicy PGK „Termy Uniejów” regularnie czyszczą ciągi piesze, nie zmienia to jednak faktu, że psy pozostawiają swoje 
ślady na nasadzeniach i trawnikach. Właściciele przyłapani „na gorącym uczynku swojego pupila” uciekają się do różnych 
wymówek: że skończyły im się woreczki albo nie zauważyli, że pies się załatwia. Kreatywność podsuwa nawet pomysł 
nieprzyznania się do psa, mimo że ten idzie wyraźnie przy swoim panu/i.

Ekskrementy drażnią poczucie estetyki i budzą niesmak, o czym świadczą telefony Gości, które odbiera Urząd Miasta. 

Co więc można zrobić?
Z problemem psich nieczystości boryka się wiele miast. Mieszkańcy są przeświadczeni, że to i tak użyźni glebę i wyjdzie 

wszystkim na dobre. To akurat błędne myślenie, bo psie odchody nie są nawozem. Wysoka zawartość chlorków i amoniaku 
niszczy rośliny i trawę.

W związku z prośbami Gości władze gminy Uniejów przypominają i uczulają, że sprzątanie po pupilu jest kwestią 
dobrego wychowania i wyrazem społecznej odpowiedzialności. Jeśli właściciel korzysta z terenu zielonego, powinien mieć 
na względzie to, że inni również mają prawo cieszyć się jego czystością.

Tłumaczenie o braku akcesoriów lub koszy jest tylko wymówką. Na terenie miasta stoi wiele specjalnie oznakowanych 
koszy, można też zakupić odpowiednie zestawy do przątania. W przypadku braku dedykowanego woreczka wystarczy 
zwykły papierowy lub foliowy, natomiast specjalne kosze spełniają głównie rolę edukacyjną, mają zachęcać właścicieli psów 
do sprzątania. Psie nieczystości możemy wrzucić do każdego pojemnika na odpady zmieszane, a tych nigdzie nie brakuje.

Jeżeli prośby nie przyniosą skutku, przypominamy, że polskie regulacje prawne przewidują i dopuszczają mandaty 
dochodzące nawet do 500 zł. Ponadto, bulwary są w całości monitorowane i na nagraniach widoczne są zachowania 
czworonogów, jak i przechodniów.

Agnieszka Owczarek

Bulwary to miejsce relaksu 
i zabawy także dla dzieci
Dwutygodniowa przerwa w nauce szkolnej sprzyjała wyjazdom. Również w Uniejowie można było 

odnotować zwiększony ruch turystyczny. Niestety, magistrat otrzymywał telefony od Gości, którym radość 
i przyjemność obcowania z naturą odbierały… psie odchody.
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Dzieci z klas czwartych i piątych odwiedziła Roma Czyż 
– Prezes Fundacji „Łezka” oraz, jak sama siebie określa, 
przyjaciółka Schroniska „Psia Ostoja”.

Głównym celem pogadanki było omówienie pro-
blemu bezdomności zwierząt oraz najważniejszych zasad 
dotyczących sprawowania właściwej opieki nad zwie-
rzętami. Pani Roma opowiedziała o funkcjonowaniu 
instytucji schroniska i przybliżyła uczniom problematykę 
bezdomnych psiaków. Dzieci zrozumiały, że posiadanie 
psa czy kota to nie tylko przyjemność, ale także obowiązek 
wobec niewątpliwie słabszej istoty. Przede wszystkim 
trzeba podjąć mądrą i odpowiedzialną decyzję o posiadaniu 
czworonoga. A jeśli już się takową podejmie, trzeba 
zadbać o dobrostan pupila. Gość spotkania poruszał takie 
zagadnienia jak: oznaczenie i czipowanie zwierząt, podjęcie 
stosownych kroków, gdy czworonóg się zagubi. Wreszcie 
uczniowie dowiedzieli się, jak postępować w przypadku 
sytuacji kontaktu z nieznajomym psem oraz jak uniknąć 
zagrożenia poprzez przybranie odpowiedniej pozycji 
(np. pozycji żółwia).

Wizyta była znakomitym przykładem na to, że już 
od najmłodszych lat warto uczyć miłości i szacunku 
do innych. Nie tylko dla ludzi, ale i zwierząt – by zaszczepić 

wybudzenia z narkozy (w tym podanie środka prze-
ciwbólowego i antybiotyku) oraz dalszą opiekę pooperacyjną, 
w tym: wizyty kontrolne obejmujące – w razie konieczności 
– badanie kliniczne i kontrolę rany pooperacyjnej, podanie 
antybiotyku, podanie leku przeciwbólowego, zdjęcie 
szwów. Jeśli w trakcie wizyty kwalifikującej, po badaniu 
klinicznym, stwierdzona zostanie konieczność wykonania 
badań dodatkowych (np.: EKG, RTG, USG, badanie krwi, 
moczu), Gmina Uniejów nie pokryje ich kosztów, jak również 
nie poniesie kosztów wykonania innych dodatkowych 
zabiegów/usług. Gmina nie weźmie odpowiedzialności 
za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie poniesie 
kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokryje 
dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprze-
widzianych okoliczności w trakcie zabiegu (np. ciąża, ro-
pomacicze).

Po przyjęciu stosownej uchwały Rady Miejskiej w Unie-
jowie, zainteresowani mieszkańcy będą mogli zgłaszać się 

w uczniach jak najwięcej pozytywnych wartości, uwrażliwić 
na nieszczęścia i wpoić chęć niesienia pomocy potrzebującym.

W ramach umowy zaplanowano kolejne spotkania edu-
kacyjne w placówkach oświatowych na terenie gminy Unie-
jów.

do Urzędu Miasta w Uniejowie w celu złożenia odpowiedniego 
wniosku. Zabiegi przeprowadzi Pani Karolina Wojtczak, 
prowadząca Usługi Weterynaryjne w Uniejowie, która jako 
jedyna złożyła ofertę w ramach zapytania ofertowego. 
Ostateczna decyzja, co do zakwalifikowania zwierzęcia 
do wykonania zabiegu, należeć będzie do lekarza weterynarii, 
który oceni stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki 
pozwalające na jego przeprowadzenie. Również lekarz 
weterynarii będzie telefonicznie uzgadniał z właścicielem 
zwierzęcia termin wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji/
czipowania.

Warunkiem udziału w programie jest zameldowanie 
na terenie miasta lub gminy Uniejów, dopełnienie obowiązku 
odpchlenia i odrobaczenia zwierzęcia, a także zaszczepienia 
przeciwko wściekliźnie.

Działanie potrwa do 30 listopada 2023 roku bądź do wy-
czerpania środków przeznaczonych na ten cel.

Agnieszka Owczarek

„Psia Ostoja” z wizytą w uniejowskiej podstawówce
12 stycznia 2022 r. w Szkole Podstawowej w Uniejowie odbyło się spotkanie z panią Romą Czyż 

na temat właściwej opieki nad czworonogami, w ramach umowy dotyczącej opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami, którą na początku roku Gmina Uniejów podpisała ze Schroniskiem „Psia Ostoja” z miejscowości 
Pieczyska (gm. Wieruszów).
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Na konferencji przekazano oficjalnie informację 
dotyczącą środków przeznaczonych na remont dróg 
powiatowych i gminnych w powiecie poddębickim. 
Z trzech zadań w zakresie powiatu jedno będzie rea-
lizowane na terenie gminy Uniejów – mowa o drodze 
nr 3730E w miejscowości Lekaszyn.

Szacowana wartość całkowita zadania to prawie  
4 mln zł, z czego prawie 3,2 mln zł (tj. 80 procent) stanowi 
dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

W zakresie dróg gminnych beneficjentami RFRD 
są gminy Dalików i Uniejów; do Uniejowa trafi 868 459,50 
zł (50%) na przebudowę drogi wewnętrznej przy nowo 
powstającym przedszkolu. 

Małgorzata Komajda – Starosta Poddębicki, w imieniu 
Zarządu i Rady Powiatu Poddębickiego, podziękowała 
w sposób szczególny Panu Premierowi Mateuszowi 
Morawieckiemu za dostrzeżenie potrzeb niewielkiego 
powiatu w centrum kraju i decyzję o przyznaniu do-
finansowania z RFRD w wysokości 80%.

Starosta złożyła podziękowania na ręce reprezentują-
cych powiat poddębicki w polskim parlamencie, obecnych 
na konferencji: Posła Piotra Polaka i Senatora Przemysława 
Błaszczyka za nieustanne wspieranie działań powiatu.

Głos zabrał także Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek, 
który podziękował za przyznane dofinansowanie i wy-
jaśnił znaczenie inwestycji przy budowanym przedszkolu 
integracyjnym dla Samorządu Gminy Uniejów. Prze-
budowana droga (łącząca dwie powiatowe ulice: Koś-
cielnicką i Targową) przede wszystkim posłuży dzieciom 
i rodzicom, a także mieszkańcom Uniejowa w kontekście 
lepszej spójności komunikacyjnej.

W wydarzeniu udział wzięli: Senator RP – Przemysław 
Błaszczyk, Poseł na Sejm RP – Piotr Polak, Starosta 
Poddębicki – Małgorzata Komajda, Wicestarosta Pod-
dębicki – Piotr Majer, Burmistrz Uniejowa – Józef Kacz-
marek, Przewodniczący Rady Powiatu Poddębickiego 
– Sebastian Romanowski, Członkowie Zarządu Powiatu – 
Beata Przybylska, Piotr Kozłowski i Zdzisław Cyganiak. 

Agnieszka Owczarek

Konferencja dotycząca pozyskanych 
środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 
dla Powiatu Poddębickiego
W piątek, 10 lutego br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Poddębicach odbyła się konferencja 

prasowa w związku z przydziałem środków na remont dróg powiatowych i gminnych w powiecie 
poddębickim z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do powiatu trafi łącznie 3,2 mln zł dofinansowania.
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Od lewej:  Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego - Piotr Kozłowski,  Wicestarosta Poddębicki - Piotr Majer,  Senator RP - Przemysław 
Błaszczyk,  Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek, Starosta Poddębicki - Małgorzata Komajda, Poseł na Sejm RP - Piotr Polak, Członek Zarządu 
Powiatu Poddębickiego - Beata Przybylska,  Przewodniczący Rady Powiatu Poddębickiego - Sebastian Romanowski, Członek Zarządu Powiatu 
Poddębickiego - Zdzisław Cyganiak
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– „Ukazanie się czasopisma to efekt ciężkiej pracy autorów i recenzentów oraz dobrej współpracy Instytutu Zagospodarowania 
Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego i Urzędu Miasta w Uniejowie z bur-
mistrzem na czele” – powiedziała pani redaktor.

 Zwieńczeniem spotkania były życzenia świąteczne, które złożyli m.in.: Poseł na Sejm RP – Piotr Polak, Radna Sejmiku Województwa 
Łódzkiego – Dorota Więckowska, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Poddębicach – wicestarosta Piotr Majer wraz z radnymi 
– Danutą Pecyną i Piotrem Kozłowskim, proboszcz uniejowskiej parafii – ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz oraz proboszcz parafii 
prawosławnej w Łodzi – ks. Eugeniusz Fidorczuk.

Wieczorem, 23 grudnia ub.r. o godz. 18.00 na płycie 
rynku połączył ludzi braterski krąg i wspólne kolędowanie. 
W przedsięwzięcie włączyła się także Orkiestra ZHP-OSP 
Uniejów pod batutą druha Jakuba Pięgota. 

 Zgodnie z tradycją, mieszkańcy Uniejowa po raz kolejny 
odebrali Światełko Pokoju od harcerzy. W Grocie Narodzenia 
Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. To właśnie od niego 
co roku zapala się płomień, który niesiony przez skautów z wielu 
krajów i kontynentów obiega świat.

 Każdego roku przekazywanemu światełku towarzyszy jakieś 
szczególne przesłanie, z którym ten znak pokoju ma wędrować 
dalej. Ubiegłoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju 
brzmiało „Światło dla Ciebie”.

 – „Sam moment odpalenia światła jest wyjątkowy; ludzie 
potrafią na chwile się zatrzymać, powstrzymać złość i gniew. 
W ponad 30-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju, 
w zmieniających się warunkach politycznych, nigdy nie zdarzyło 
się, by światło nie ruszyło w swoją drogę. To czyni z niego znak 
pokoju, doświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol 
pojednania między narodami. Weźcie je ze sobą, niech rozświetla 
Wasze serca i ogrzewa Waszych bliskich miłością i spokojem. 

Donieście je do domów i czuwajcie, aby nie zgasło” – mówił 
prowadzący uroczystość druh Konrad Bączyk. 

 Ci, którzy nie zdołali odebrać światełka w piątek, mogli 
zrobić to jeszcze w sobotę, 24 grudnia. W godzinach 9.00-
12.00 harcerze roznosili światełko w rożnych miejscach gminy.

Agnieszka Owczarek

Agnieszka Owczarek

Promocja kolejnego numeru 
Biuletynu Uniejowskiego

Harcerze kolędowali na rynku w Uniejowie

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 23 grudnia 2022 r. w Uniejowie, 
połączonej ze spotkaniem opłatkowym, obecna była redaktor naczelna Biuletynu 
Uniejowskiego – Marta Borowska-Stefańska, która zaprezentowała najnowszy, 
11. numer czasopisma naukowego, niemal w całości poświęcony tematyce 
spycimierskiej.

Na rynku w Uniejowie harcerze przekazali mieszkańcom Betlejemskie Światło Pokoju 
– „Światło dla Ciebie, które niesie miłość i pokój”. 
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Organizatorem finałowych warsztatów byli: Uniejowska 
Grupa Wokalna, Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”, 
uczniowie ze szkół podstawowych w Uniejowie, Wieleninie 
i Wilamowie, zaprzyjaźnieni uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
w Świnicach Warckich oraz wychowankowie Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.

Goście
 Wydarzenie zgromadziło młodych wokalistów, ich ro-

dziców, rodziny, przyjaciół oraz kolegów. Pojawili się również 
zaproszeni goście w osobach: ks. Jakub Krupiński – wikariusz 
parafii w Uniejowie, Tomasz Wójcik – Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Uniejowie, Mirosław Madajski – Zastępca 
Burmistrza Uniejowa, Piotr Kozłowski – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Uniejowie, Milena Nockowska- Bernardziak 
– Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Uniejowie, Edyta 
Miśkiewicz – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilamowie, 
Andrzej Karkowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Świnicach 
Warckich oraz Włodzimierz Rzadkiewicz – poeta i Łukasz 
Pawlak – rysownik.

 Partnerami projektu byli: Województwo Łódzkie, Gmina 
Uniejów, PGK „Termy Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie 
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.

„Aktywni” niezwykle aktywni
 Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” od 9 lat organizuje 

wyjątkowe koncerty integracyjne, które łączą młodych, 
uzdolnionych wokalistów, osoby z niepełnosprawnością, 
uniejowskich muzyków oraz gwiazdy polskiej sceny muzycznej.

 W kwietniu ubiegłego roku Stowarzyszenie, dzięki 
przychylności Burmistrza Uniejowa i pomocy Miejsko-
Gminnego Ośrodka Kultury, rozpoczęło nowy muzyczny 
projekt. Stworzono Uniejowską Grupę Wokalną, gdzie młodzi 
wokaliści pod okiem doświadczonych muzyków rozwijają swoje 
muzyczne pasje. Na cotygodniowych warsztatach wokaliści 
kształcą głos, doskonalą słuch muzyczny, ćwiczą emisję głosu, 
uczą się interpretacji tekstu, ćwiczą oddech i dykcję. Opiekunami 
grupy zostali: Renata Białek oraz Marcin Jaśkiewicz. Od samego 
początku młodym artystom towarzyszy muzycznie uniejowska 
grupa instrumentalna.

 Uniejowska Grupa Wokalna ma na swoim koncie liczne 
występy. Swój talent prezentowali m.in. w: Radiu Łódź, Polskim 

Radiu Program1, TVP3 Łódź. Wielkim muzycznym wydarzeniem 
był dla Grupy wstęp na scenie Earth Festival 2022 w Uniejowie 
i relacja na żywo w telewizji Polsat.

 Stowarzyszenie w roku bieżącym wydało również tomik 
poezji Włodzimierza Rzadkiewicza „Z myślami przez życie” z ilus-
tracjami Łukasza Pawlaka.

Inspirująca Maria Konopnicka
 Jesienią ubiegłego roku „Aktywni” rozpoczęli pracę 

nad kolejnym projektem. Były to warsztaty organizowane 
w ramach projektu pn.: „Twórczość Marii Konopnickiej inspiracją 
do odkrywania własnego potencjału”. Dofinansowanie na jego 
realizację Stowarzyszenie zdobyło w drugim otwartym 
konkursie ofert pt.: „Kulturalnie regionalnie” na wykonanie  
zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury dziedzictwa narodowego w 2022 
roku. Kwota dofinansowania pochodziła z budżetu Samorządu 
Województwa Łódzkiego.

 W ramach projektu odbyły się warsztaty w dawnym dworku 
poetki w Bronowie. Poprowadził je Przewodniczący Rady 
Miejskiej, historyk, regionalista i pedagog – Tomasz Wójcik. 
Prowadzący zadbał o to, aby uczestnicy otrzymali porcję wiedzy 
oraz mogli praktycznie skorzystać z inspiracji otaczającej przyrody, 
z tej samej, z której czerpała Maria Konopnicka w drugiej połowie 
XIX wieku.

 Zajęcia były możliwe dzięki wsparciu Zarządu Nieruchomości 
Województwa Łódzkiego oraz pomocy Radnej Sejmiku 
Województwa Łódzkiego – Doroty Więckowskiej.

Aleksandra Zielonka

Podsumowanie roku „Aktywnych”
We wtorkowe popołudnie 20 grudnia 2022 r. w zamku w Uniejowie odbyło się podsumowanie projektów 

realizowanych przez Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” oraz finał warsztatów realizowanych w ramach 
projektu pn.: „Twórczość Marii Konopnickiej inspiracją do odkrywania własnego potencjału”. Wieczór 
poprowadziła Aleksandra Wójcik ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie. W części artystycznej zaprezentowano 
utwory Marii Konopnickiej oraz repertuar z wydarzeń artystycznych realizowanych przez Stowarzyszenie. 
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Most the Music
 Młodzi wokaliści w listopadzie ubiegłego roku rozpoczęli 

program edukacji muzycznej pn. „Most the Music”, który jest 
efektem współpracy Gminy Uniejów z Fundacją Most the Most 
z Warszawy. Fundacja w Uniejowie znana jest z dofinansowania 
rewaloryzacji zabytkowego dworku, w którym odbywają 
się próby projektowe. Dyrektorem artystycznym projektu 
został Adam Sztaba – wybitny kompozytor, aranżer, dyrygent 
i producent muzyczny. 10 października ubiegłego roku artysta 
spotkał się z wokalistami Uniejowskiej Grupy Wokalnej. 
Spotkanie miało charakter warsztatowy. Uczestniczyli w nim 
również rodzice i osoby związane z zespołem.

„Nic mnie nie minęło” 
 5 grudnia 2022 r. w uniejowskim ApartHotelu „Termy 

Uniejów” odbył się koncert pt. „Nic mnie nie minęło” Wydarzenie 
odbyło się z udziałem wybitnego polskiego tekściarza Jacka 
Cygana, wokalisty Krzysztofa Antkowiaka, a prowadzone było 
przez Lidię Jazgar. Był to koncert, w którym oprócz zawodowych 
artystów wystąpili uczniowie ze szkół podstawowych gminy 

Uniejów wsparci reprezentacją uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Świnicach Warckich oraz uczestnicy Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Czepowie. Grupie towarzyszył zespół 
Uniejowskiej Grupy Wokalnej.

Ambitne plany
 Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”, jak na aktywnych 

przystało, ma sprecyzowane plany na 2023 rok. Rąbka tajemnicy 
uchylił w swojej wypowiedzi Mirosław Madajski – Zastępca 
Burmistrza Uniejowa, a przede wszystkim koordynator projektów 
muzycznych:

 – „Grubą kreską oddzielamy to, co się udało w tym roku 
i zaczynamy nowy rozdział, który nazywa się Most the Music. 
Mieliśmy już przyjemność spotkać się z p. Adamem Sztabą 
i to był sygnał, że zacznie się coś nowego. Od początku 2023 
roku będziemy pracować z repertuarem, który przysłał nam 
p. Adam Sztaba. Są to niezwykle wymagające kompozycje 
muzyki klasycznej, ale też wejdziemy w tajniki współczesnych 
wykonawców. Tych utworów p. Adam wybrał nam naprawdę 
sporo i będą wymagały od nas bardzo dużo pracy”. 
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Most the Music to program edukacji 
muzycznej, skierowany do dzieci i młodzieży 
szkół podstawowych. Zakłada on akty-
wizację dzieci i młodzieży poprzez udział 
w systematycznych zajęciach wokalno-umu-
zykalniających. W programie, obok chóru 
z gminy Uniejów, biorą udział także 3 inne 
z gmin: Dzierżoniów (woj. dolnośląskie), 
Sicienko (woj. kujawsko-pomorskie), oraz Gra-
jewo (woj. podlaskie). 

Program trwać będzie do końca roku 
szkolnego, a zakończy się spotkaniem wszys-
tkich czterech chórów pod koniec czerwca 
w Lusławicach (woj. małopolskie). Efektem 
spotkania będzie wielki finał – wspólny koncert 
chórów pod batutą wybitnego kompozytora, 
aranżera i dyrygenta Adama Sztaby – dyrektora 
artystycznego projektu.

Wspólne spotkania warsztatowe dzieci 
ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy, 
ciekawe pomysły repertuarowe i aranżacyjne 
p. Adama, zbliżające się koncerty rodzinne, 
a także wyjazd do teatru muzycznego, 
to wszystko sprawia, że projekt jest ważnym 

doświadczeniem i niezwykłą przygodą dla uczestników.
Grantobiorcą jest Gmina Uniejów, a realizatorem Miejsko-

Gminny Ośrodek Kultury w oparciu o doświadczenie Uniejowskiego 
Stowarzyszenia „Aktywni”.

Młodymi artystami opiekują się Renata Białek i Marcin Jaśkiewicz.
Program Most the Music dla młodych artystów oraz ubiegłoroczny 

koncert Julii Kociuban pn. „Z klasyką przez Polskę” w zamku 
w Uniejowie był efektem współpracy Gminy Uniejów z Fundacją 
„Most the Most”, która zawiązała się przy okazji konkursu „Nasz 
Zabytek”.

Mirosław Madajski

Wokalna przygoda z Most the Music
Od 1 listopada 2022 r. grupa licząca 38 młodych wokalistów z gminy Uniejów uczestniczy w programie 

Most the Music, którego inicjatorem jest Fundacja Most the Most.



50 numer  1 / 89 / 2023|  UNIEJOWSKIE STRONY

>

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów

 

Maciej Bartosiak

Pajor & Tarczyńska Winter Cup 2022

Hasło funkcjonujące w przestrzeni internetowej jako 
hashtag #dziewczynynaboisko, podobnie jak organizacja 
sportowych eventów są jednymi z wielu elementów 
popularyzacji gry w piłkę nożną wśród dziewczyn. 
Inicjatorki imprezy i poprzedzającego ją letniego turnieju 
– Ewa Pajor i Agata Tarczyńska – wciąż udowadniają, 
że futbol wcale nie musi być domeną mężczyzn, 
a wielokrotne powołania do gry w kobiecej reprezentacji 
Polski i udział w mistrzostwach dodatkowo potwierdzają 
fakt, że dziewczyny mogą fenomenalnie grać w piłkę i robić 
karierę w najlepszych piłkarskich klubach w Europie. Agata 
i Ewa są razem z Ebim Smolarkiem patronami Uniejowskiej 
Akademii Futbolu P&T&S. Obecnie w szkółce umiejętności 
piłkarskie szlifuje ponad 130-oro dzieci zorganizowanych 
w 9-ciu grupach treningowych, z których jedną stanowią 
same dziewczynki. 

 Idea towarzysząca organizacji wydarzenia jest ważna, 
ale równie istotna w sporcie jest rywalizacja, zwłaszcza 
dla samych zawodniczek, dlatego przyszedł czas na 
relację z turnieju „Pajor & Tarczyńska Winter Cup 2022”, 
który odbył się 29 grudnia 2020 r. na terenie hali sportowej 
przy szkole podstawowej w Uniejowie. Do udziału zgłosiło 
się 8 zespołów: MUKS Praga Warszawa, Diamonds 
Academy z Warszawy, UKKS Katowice, Tęcza Bydgoszcz, 
Sparta Miejska Górka, KKPK Medyk Konin, MUKS Kostrzyn 
nad Odrą, APN Strzelce Opolskie. W dniu poprzedzającym 
turniej odbyło się losowanie grup przez patronki UAF – 
Ewę Pajor i Agatę Tarczyńską.

 Rozgrywki prowadzone w dwóch grupach po cztery 
drużyny, systemem „każdy z każdym”, rozpoczęły się 

w czwartek o godz. 9.00 i przed godz. 13:00 dały 
następujące wyniki w grupie A: 1. Sparta Miejska Górka 7 
pkt. 10-2, 2. Diamonds Academy 6 pkt. 9-7, 3. MUKS Praga 
Warszawa 4 pkt. 6-7, 4. KKPK Medyk Konin 0 pkt. 4-13. 
Zaś w grupie B: 1. Tęcza Bydgoszcz 9 pkt. 25-0, 2. UKKS 
Katowice 6 pkt. 13-5, 3. APN Strzelce Opolskie 3 pkt. 3-18, 
4. MUKS Kostrzyn nad Odrą 0 pkt. 1-19. 

 W fazie pucharowej turnieju rozegrano kolejno 
4 mecze, których wyniki podyktowały ostateczne 
zestawienie finałów. W meczu o VII miejsce APN Strzelce 
Opolskie wygrały z MUKS Kostrzyn nad Odrą 3:1. 
Podobnym wynikiem zakończył się mecz o miejsce V, 
w którym MUKS Praga Warszawa pokonała KKPK Medyk 
Konin. Miażdżącym wynikiem 7:1 w meczu o III miejsce 
podium wywalczyły piłkarki Tęczy Bydgoszcz, które grały 
w finale z zawodniczkami UKKS Katowice. I ten najbardziej 
oczekiwany przez wszystkich mecz o pierwsze miejsce 
rozegrały drużyny Sparta Miejska Górka i Diamonds 
Academy. W czasie 15 minut gry obu zespołów na bardzo 
wysokim poziomie, trzema skutecznymi strzałami w światło 
bramki puchar i I miejsce w turnieju wywalczyły Spartanki. 
Gratulujemy zawodniczkom oraz ich trenerce, Agacie 
Polowczyk!

 Puchary oraz nagrody wręczyli zawodniczkom Ewa 
Pajor, Agata Tarczyńska i wiceburmistrz Mirosław Madajski, 
który na zakończenie podsumował turniej i podziękował 
wszystkim w imieniu samorządu Uniejowa:

 – „Czuję się naprawdę wyjątkowo ponieważ stoję 
pomiędzy wspaniałymi dziewczynami. Chciałbym 
podziękować w pierwszej kolejności patronkom wydarzeń 

Donośny okrzyk „dziewczyny na boisko” w wykonaniu splecionych w ogromnym kole zawodniczek 
wszystkich ośmiu drużyn, biorących udział w turnieju piłkarskim na hali, zakończył spotkanie, które 
przeszło już do historii. Historii kobiecego futbolu!
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piłkarskich w Uniejowie – Ewie Pajor i Agacie 
Tarczyńskiej. Serdecznie gratuluję zawodniczkom, 
bez was dziewczyny nie byłoby tej wspaniałej gry, tych 
dzisiejszych emocji. Byłyście wszystkie, ale to naprawdę 
wszystkie bez wyjątku, fantastyczne. Wielkie brawa dla 
was! Gratuluję trenerom! Bez waszej pracy nie byłoby 
tego wysokiego poziomu piłkarskiego, a wiemy dobrze, 
że ta praca wymaga od was ogromnych poświęceń.

 Drodzy państwo, kłaniam się również organizatorom 
turnieju, na czele z panem Piotrem Kozłowskim, 
który od wielu, wielu lat organizuje imprezy i wydarzenia 
piłkarskie. Wychował wspaniałą zawodniczkę 
i nie zatrzymuje się. Ewa, mamy nadzieję, że w 

twoje ślady pójdą kolejni zawodnicy: i dziewczyny, 
i chłopcy.

 Moi drodzy, dziękuję wszystkim wspaniałym kibicom. 
Przyjechaliście do nas w zasadzie z całej Polski. Wierzę, 
że podobał wam się turniej. Wierzę, że podobał wam się 
Uniejów. I zapraszamy na kolejną edycję – letnią”. 

 Klasyfikacja końcowa Pajor & Tarczyńska Winter Cup 
2022: 1. Sparta Miejska Górka, 2. Diamonds Academy, 
3. Tęcza Bydgoszcz, 4. UKKS Katowice, 5. MUKS Praga 
Warszawa, 6. KKPK Medyk Konin, 7. APN Strzelce 
Opolskie, 8. MUKS Kostrzyn nad Odrą.

 Oprócz pucharów i medali dla zwycięskich drużyn 

organizatorzy przewidzieli także dodatkowe wyróżnienia. 
Najlepszą strzelczynią zawodów została Julia Buszka (Tęcza 
Bydgoszcz), najlepiej broniła Kornelia Kraśnicka (Diamonds 
Academy), a najlepszą piłkarką turnieju uznano Amelię 
Guzenda (Sparta Miejska Górka).

 Po rozdaniu pucharów, nagród i dekoracji medalami 
zawodniczek i trenerów zwycięskich drużyn, głos zabrały 
Ewa Pajor i Agata Tarczyńska, patronujące wydarzeniu:

 – „Ja, jak zawsze, krótko – zaczęła Agata, zwracając 
się do uczestniczek. – Dziewczyny i zebrani tu kibice, 
dziękujemy wam za wspaniały dzień, mega emocje i mam 
nadzieję, jak już powiedzieliśmy, do zobaczenia latem!”. 

 – „Zrobiliśmy już pierwszy turniej latem, teraz również 
zimą, no i mam nadzieję, że 

tak pozostanie na długo i że będzie tak co roku – 
przejęła mikrofon Ewa Pajor. – Ja również przyłączam się 
do podziękowań: wszystkim, którzy przyczynili się, aby ten 
turniej powstał. Dziękuję mojemu pierwszemu trenerowi, 
Piotrowi Kozłowskiemu, który tu nad wszystkim trzyma 
pieczę, drużynom, kibicom, trenerom… Dziękujemy, 
do zobaczenia i szczęśliwego Nowego Roku!”. 

 Organizatorami turnieju byli: Uniejowska Akademia 
Futbolu Pajor & Tarczyńska & Smolarek oraz Uniejowskie 
Stowarzyszenie „Aktywni” przy współpracy z gminą 
Uniejów, spółką PGK „Termy Uniejów” i Szkołą Podstawową 
w Uniejowie.

Pajor & Tarczyńska Winter Cup 2022

Marta Pokorska

  Ewa Pajor 
„Piłkarką Roku 2022”

Uroczystą Galę Tygodnika „Piłka Nożna”, podczas której poz-
naliśmy najlepszych piłkarzy ubiegłego roku, transmitowały  
w sobotę, 21 stycznia 2023 roku telewizje Polsat Sport i Super 
Polsat. Poznaliśmy na niej zwycięzców w kategoriach: Piłkarka 
Roku, Piłkarz Roku, Pierwszoligowiec Roku, Obcokrajowiec Roku, 
Osobowość Roku, Drużyna Roku, Odkrycie Roku i Trener Roku. 

 Ewa Pajor w ubiegłym roku prezentowała wyborną formę, 
zdobywając 13 goli, za co została doceniona i nagrodzona.  
Piłkarka zwyciężyła po raz trzeci – poprzednio w 2018 i 2019 roku. 
Gratulujemy sukcesu!

Miło nam poinformować, że pochodząca z Pęgowa 
koło Uniejowa – Ewa Pajor, zawodniczka VfL Wolfsburg, 
została „Piłkarką Roku 2022” w plebiscycie tygodnika 
„Piłka Nożna”. 
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Orszak Trzech Króli przemaszerował 
przez Uniejów i Wilamów 

 Barwny korowód zaczął się formować od godziny 
9.45 przy Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Pun-
ktualnie o godzinie 10.00 wierni wyruszyli podążając 
za Gwiazdą, przyodziani w piękne, jasełkowe szaty. Ci, 
którzy uczestniczyli w pochodzie, mimo braku przebrania 
otrzymali symboliczne, papierowe korony, które były 
rozdawane przed rozpoczęciem wydarzenia. Prawdziwie 
królewski korowód przemaszerował ul. Zamkową, 
przez most, a następnie udał się do Kolegiaty Wniebo-
wzięcia NMP, gdzie uroczystą mszę św. odprawił 
proboszcz parafii – ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz.

 Motto orszaku zwracało uwagę na gwiazdę, któ-
ra była znakiem i przewodnikiem dla Mędrców w dro-
dze do Jezusa. – „Każdy z nas potrzebuje na swojej 
drodze gwiazdy; potrzebuje dobrych przewodników, 
którzy będą wskazywali właściwy kierunek na drodze 
do Chrystusa” – wskazali Organizatorzy. 

 Podczas mszy św. w kościele zostało poświęcone 
kadzidło i kreda, którą na głównych drzwiach świątyni 
wypisano akronim:  C†M†B  A.D. 2023 (z łacińskiego 

Christus mansionem benedicat – Niech Chrystus bło-
gosławi temu domowi). Po zakończeniu Eucharystii 
każdy z wiernych mógł zabrać do domu przygotowany 
specjalny pakunek z kadzidłem i kredą. 

 Orszak Trzech Króli został zapoczątkowany w Polsce 
w styczniu 2009 roku, od tego czasu przeszedł ulicami 
setek miast w Polsce, w tym również w Uniejowie  
i Wilamowie. Od kilku lat pojawia się również poza 
Polską na kilku kontynentach. Jest w Europie, Azji, 
Afryce, Ameryce Północnej i Południowej. W każdym 
z miejsc ma swój niepowtarzalny klimat związany 
z kulturą, obyczajami, pogodą i frekwencją. Odbywa 
się w siarczystym mrozie, czy w słonecznej letniej 
aurze, uczestniczą w nim dorośli i dzieci ze szkół 
oraz całe parafie. Wszystkim przyświeca wspólny cel 
– świętowanie tajemnicy Objawienia Pańskiego i śpie-
wanie kolęd. W rytmie lokalnych kultur wędruje, aby 
zaznaczyć, że Bóg przyszedł do każdego człowieka. 

 Uniejów, dzięki inicjatywie ks. proboszcza Andrzeja 
Ziemieśkiewicza i przy wsparciu PGK „Termy Uniejów”, 

„Niech prowadzi nas gwiazda” – pod takim hasłem odbył się tegoroczny Orszak Trzech 
Króli z okazji święta Objawienia Pańskiego. Pochodowi towarzyszyły setki mieszkańców, 
którzy wspólnie idąc śpiewali najpiękniejsze polskie kolędy.
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ma swoją lokalną „tradycję” związaną z obchodami 
Trzech Króli, skierowaną do najmłodszych. Mowa 
o poczęstunku w postaci ciepłego kakao i słodkiej 
przekąski, które czekają na dzieci po zakończeniu mszy. 
Nie inaczej było w tym roku. Tuż po Eucharystii dzieciaki 
zgromadziły się licznie przy Zakrystii, gdzie raczyły 
się ciepłym napojem przygotowanym przez „Termy 
Uniejów” i pałaszowały słodkie drożdżówki zakupione 
przez Parafię.

 Katolicka uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana 
również Epifanią albo bardziej potocznie Świętem Trzech 
Króli, upamiętnia pokłon złożony przez trzech Mędrców 
(magów) ze Wschodu nowo narodzonemu Jezusowi. 
Trzej Królowie przybyli na narodzenie Dzieciątka 
po tym, jak ujrzeli „gwiazdę”, która po dziś dzień 
pozostaje niewyjaśnionym zjawiskiem atmosferycznym 
i która wskazała miejsce narodzin „Króla żydowskiego” 
w Betlejem.

    Agnieszka Owczarek

 Także ulicami Wilamowa przeszedł i przejechał 
barwny Orszak. Poprzez to wydarzenie wspólnota 
parafialna przyłączyła się do radosnej tradycji wspólnego 
kolędowania. Zgromadzeni wierni, a wśród nich dzieci, 
młodzież, dorośli podążali za Gwiazdą, a na ich czele 
stanęli Królowie w przepięknych szatach.

 Uroczystość rozpoczęła o godz. 11.30 msza święta, 
sprawowana przez ks. kan. dr Piotra Siołkowskiego. 
Na zaproszenie księdza proboszcza, podczas nabożeń-
stwa (oraz naturalnie w trakcie orszaku, który przeszedł 
ulicami Wilamowa) przygrywała Orkiestra Dęta OSP 
ze Świnic Warckich. Po zakończeniu mszy wszyscy 
parafianie przygotowali się do barwnego pochodu wokół 
miejscowości.

 Parafia leży na pograniczu województw: łódzkiego 
i wielkopolskiego – stąd dwaj królowie, reprezentujący 
Ziemię Łódzką oraz Wielkopolskę. Trzeci król – strażacki, 
jest przedstawicielem miejscowej jednostki Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Druhowie zadbali o bezpieczeństwo 
uczestników, prowadząc oraz zamykając pochód.

 W barwnym korowodzie wzięli udział także św. Mikołaj 
wraz z pomocnikami: Gabrysiem oraz Sebastianem. 
Nikogo nie dziwił fakt, że zamiast reniferów korzystali 
z mocy koni… mechanicznych. A towarzyszyła im grupka 
rozbawionych aniołków. 

 Po powrocie orszaku przed kościół ks. proboszcz po-
dziękował wszystkim jego uczestnikom i przy akompa-
niamencie Orkiestry Dętej OSP ze Świnic Warckich, wraz 
z Mikołajem częstowali zebranych parafian słodyczami.

     Maciej Bartosiak 
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M-GBP w Uniejowie

Wystawa Julity Polipowskiej
Wystawa prac malarskich autorstwa uniejowianki 

– Julity Polipowskiej w Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Uniejowie obejmuje 30 prac wykonanych 
na wysokiej jakości płótnie. Artystka w swoich pracach 
wyraża się poprzez wiele technik malarskich, najczęściej 
korzysta z akrylu i farb olejnych. Początkowo Jej 
malarstwo było realistyczne, z czasem ewaluowało  
w stronę abstrakcji.

 Julita od kilku lat maluje kwiaty, które sprawiają 
jej najwięcej radości i satysfakcji, stawia także kroki  
w malowaniu kobiecych sylwetek. Artystka wielokrotnie 
sięga po różnego rodzaju pasty strukturalne, modelujące, 
żele, gazety, złoto w płatkach i wiele innych tajników 
malarskich. 

 Częstym wizerunkiem jej obrazów są zamki, kościoły, 

zabytki architektoniczne. Niektóre z nich przedstawione 
są na tle drzew, pięknego pejzażu, emanują niezwykłym 
klimatem czterech pór roku. 
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Twórcze zabawy z książką Pomysłowo-kreatywne bałwanki wykonane podczas ferii 

Sylwia Szymańska

Zimowe Dni Otwarte w bibliotece w Uniejowie 

 Pierwszy tydzień ferii odbył się trzyetapowo. 
W pierwszym etapie dzieci uczestniczyły w spektaklu 
teatralnym z użyciem pacynek. Uczestnicy zapoznali się  
z bajkowymi i jednocześnie hitowymi bohaterami z Psiego 
Patrolu, które pokonywały trudności i przeciwności losu,  
a także z psami, które idealnie się ze sobą porozumiewały, 
dzięki nim dzieci mogły wyciągnąć cenne wnioski na 
przyszłość. Druga część zajęć nawiązywała do spektaklu. 
Dzieci wykonywały fantazyjne pingwinki, do których 
potrzebowały m.in.: rolkę po papierze toaletowym, 
kolorowy papier, bibułę, kleje, nożyczki, cekiny, a także 
ruchome oczka. Wszystkie te bibeloty zajęły cały stół 
przygotowany do pracy – dzięki czemu powstały unikalne 
dzieła. Po zrobieniu pingwinków nadszedł czas na wy-
konywanie gniotka, który to składał się z: balona, mąki, 
ruchomych oczek, drucików kreatywnych. Następnie 
odbyła się joga, której zadaniem było wspieranie rozwoju 
psychofizycznego dzieci i młodzieży poprzez różne 
techniki zmniejszające negatywne emocje, redukowanie 
stresu, budowanie poczucia własnej wartości oraz zwię-
kszające skupienie i koncentrację.
Drugi tydzień zajęć pt. „Zimowe dni otwarte w bibliotece” 
był urozmaicony dodatkowo czytaniem bajek i zabawą 
z książką. Dzieci usłyszeć mogły nie tylko opowiadania 
o męstwie i odwadze bohaterów Psiego Patrolu, ale 
zaczerpnęły wiedzy i wielu ciekawostek o duńskim pisarzu 
Hansie Christianie Andersenie. Zapoznały się z bajką pt. 

„Królowa Lodu”, do której w dalszej części zajęć wykonywały 
magiczne zwierciadła.
 Podczas teatralnych spotkań nie mogło także zabra-
knąć bohaterów z Krainy Lodu, która również dobrze przyjęła 
się w bibliotece.
 W dalszej kolejności odbywały się zabawy edukacyjne, 
konkursy, zajęcia pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch”, a tak-
że „zrelaksuj się”. Zmęczone dzieci zasiadły do wspólnego 
czytania i oglądania książeczek edukacyjnych, z których 
dziecko czerpie nie tylko wiadomości na temat otaczającego 
go świata, a także ogląda barwne zdjęcia, ilustracje, co spra-
wia, że nauka zmienia się w zabawę. 
 Ostatnim etapem ponownie okazała się joga przeciw-
działająca zaburzeniom lękowym, wzmacniająca uważność  
i wspierająca zdrowie. Uczestnicy wykonali krótką rozgrzewkę, 
po której przystąpili do wykonywania stymulujących asan, 
m.in. takich jak: Pawabmuktasana, Marichvasana (pozycja 
mędrca), Mariaryasana (pozycja kota), Uttanasana (inaczej 
skłon ze stania), Apanasana, Virabhadrasana II (pozycja wo-
jownika II), Adho Mukha Svanasana (pozycja psa z głową 
w dół) i wiele innych cennych ćwiczeń poprawiających 
kondycję organizmu. 
 Podsumowując ferie z biblioteką można stwierdzić, 
że był to czas dobrej zabawy z książką i nie tylko. Dzieci 
nawzajem uzupełniały się wiedzą i kreatywnością, dobrze 
się przy tym bawiąc. 

Uniejowska biblioteka w czasie dwutygodniowego wypoczynku związanego z feriami zimowymi 
przygotowała wiele propozycji nie tylko dla dzieci, ale także i dla młodzieży. Zajęcia odbywały się 
przez dwa dni w danym tygodniu.
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Maciej Bartosiak

Radni uchwalili nowe stawki 
ekwiwalentu dla strażaków OSP

 Podczas LXIX sesji Rady Miejskiej w Uniejowie radni 
przegłosowali uchwałę w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 
Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie 
gminy. Nowe stawki dotyczą wyjazdów do akcji 
oraz za ćwiczenia strażackie. Po wejściu w życie uchwały, 
którą przegłosowali radni, druhowie ochotnicy z terenu 
gminy Uniejów za wyjazdy do akcji będą otrzymywać 20 
zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu 
z jednostki OSP, dotychczas kwota ta wynosiła 15 zł. 
Z kolei za godzinę ćwiczeń lub szkoleń otrzymają 10 zł 
za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu.

 Ustalone na takim poziomie stawki ekwiwalentu 
dla jednostek OSP są jednymi z najwyższych na terenie 
województwa łódzkiego. Zweryfikowaliśmy wysokość 
ekwiwalentu wypłacanego przez samorządy z regionu 

łódzkiego w gminach, które przyjęły już nowe stawki, 
po waloryzacji. 

 Wartość wypłat za każdą rozpoczętą godzinę udzia-
łu w akcji ratowniczej oraz szkolenia przedstawiają 
się następująco: w Łęczycy jest to kolejno: 10 i 5 zł;  
w Piotrkowie Trybunalskim: 15 i 10 zł; w Zduńskiej Woli: 
18 i 9 zł; w Wodzieradach: 15 i 6 zł; w Brąszewicach: 
14 i 8 zł; w Zadzimiu: 17 i 5 zł; w Pęczniewie: 17,40 i 5 
zł; w Poddębicach: 17 i 8,50 zł; w Oporowie: 10 i 5 zł 
oraz na terenie gminy Wierzchlas – podobnie jak u nas: 20 
i 10 zł.

 Na terenie gminy Uniejów działa 15 jednostek Ochot-
niczych Straży Pożarnych, w tym 4 w strukturach Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostki OSP należące 
do KSRG to: Uniejów, Wilamów, Spycimierz oraz od 2022 r. 
Wielenin.

Strażacy jednostek OSP za udział w działaniach ratowniczych i pożarniczych, jak i za odbywane 
szkolenia nie otrzymują tradycyjnego wynagrodzenia, lecz jego ekwiwalent, wypłacany ze środków 
budżetowych gminy. Z przepisów wynika, że wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 
ochotników ma być waloryzowana przez radę gminy cyklicznie, nie rzadziej niż raz na 2 lata, a jego 
stawka nie może być wyższa niż 1/175 przeciętnego wynagrodzenia.
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Aleksandra Zielonka, Maciej Bartosiak

Straże podsumowały rok

 Spotkanie zgromadziło druhów ochotników jed-
nostki z Uniejowa, członków honorowych, członków 
wspierających oraz zaproszonych gości. Wśród nich 
znalazł się Rzecznik Prasowy KP PSP w Poddębicach, 
mł. bryg. Radosław Ogrodowczyk oraz Radna Rady 
Powiatu Poddębickiego, Danuta Pecyna.

 Rok 2022 był dla jednostki OSP Uniejów rokiem 
szczególnym. Po raz kolejny jednostka podbiła statystyki 
wyjazdów do zdarzeń, których było aż o 26 więcej niż 
w roku 2021. Na ilość interwencji miał wpływ już sam 
początek okresu sprawozdawczego, kiedy to druhowie 
wielokrotnie interweniowali w związku ze skutkami 
silnych wichur nawiedzających nasz region. Dodatkowo, 
w związku z agresją Rosji na Ukrainę, jednostka wraz 
z Urzędem Miasta uruchomiła punkt zbiórki darów dla 
mieszkańców Ukrainy. Na Ukrainę jednostka przekazała 
ze swojego wyposażenia również torbę PSP-R0 wraz 
z wyposażeniem.

 Ze statystyk przedstawionych przez Prezesa Jed-
nostki – dh. Krzysztofa Janiaka oraz Naczelnika – dh. 
Sebastiana Pietrzaka wynika, że jednostka w roku 

sprawozdawczym 2022 na akcję wyjeżdżała aż 134 razy, 
w tym 24 razy do pożarów, 24 razy do fałszywych alar- 
mów oraz 86 razy do tzw. innych zdarzeń. Dodatkowo 
jednostka ma na swoim koncie 16 wyjazdów gospo-
darczych. Według informacji przedstawionej przez dh. 
Sebastiana Pietrzaka, taki wynik daje jednostce OSP 
Uniejów 18 miejsce w województwie łódzkim (na ponad 
1000 jednostek OSP) oraz pierwsze miejsce w statystykach 
wyjazdowości na terenie powiatu poddębickiego.

 Dane przedstawione przez prezesa oraz naczelnika 
uzupełnił mł. bryg. Radosław Ogrodowczyk z PSP 
w Poddębicach. Według statystyk prowadzonych 
przez PSP w Poddębicach na terenie gminy Uniejów 
powstały 303 zdarzenia, co stanowi 28% ogólnej liczby 
interwencji na terenie powiatu poddębickiego.

 Zdarzenia według rodzaju przedstawiały się nas-
tępująco: pożary – 27, miejscowe zagrożenia – 239, 
fałszywe alarmy – 37. Jeżeli chodzi o wypadki z udziałem 
osób, to na terenie gminy Uniejów, w wyniku zdarzeń, 
w roku sprawozdawczym 22 osoby zostały ranne, a jedna 
poniosła śmierć.

Z początkiem nowego roku rozpoczęły się zebrania sprawozdawcze w jednostkach 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Uniejów. 

W dniu 14 stycznia 2023 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Uniejowie. Było to pierwsze z zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP 
na terenie naszej gminy.
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 Podział miejscowych zagrożeń występujących 
na terenie gminy Uniejów przedstawiał się następująco: 
silny wiatr – 169, opady deszczu – 5, zdarzenia bu-
dowlane – 81, infrastruktura komunalna – 10, zdarzenia 
w transporcie drogowym – 23, medyczne – 10.

 Statystyka pożarów według źródła powstania: 
nieostrożność osób dorosłych w posługiwaniu się 
ogniem otwartym – 12, nieostrożność osób doros-
łych przy wypalaniu pozostałości roślinnych – 1, nie-
ostrożność dorosłych przy zdarzeniach pożarowo 
niebezpiecznych – 1, nieostrożność osób dorosłych 
w pozostałych przypadkach – 1, nieostrożność osób 
nieletnich przy wypalaniu pozostałości roślinnych – 1, 
samozapalenie biologiczne – 1, podpalenie – 1, inne 
przyczyny – 1.  

 Według oceny przedstawiciela PSP w Poddębicach 
jedno z najbardziej charakterystycznych i trudnych 
zdarzeń na naszym terenie miało miejsce 2 kwietnia 
2022 roku. Był to pożar w miejscowości Skotniki, 
który objął budynek gospodarczy oraz stodołę.

 Jednostka OSP Uniejów może poszczycić się dzia-
łającymi przy niej zespołami artystycznymi. Te w roku 
sprawozdawczym po okresie pandemii wreszcie 
wróciły do występów i koncertów. I tak: Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta ZHP–OSP w Uniejowie wystąpiła 35 
razy na terenie gminy, powiatu oraz na koncertach 
w różnych miejscach Polski. 31 marca ub.r. ukazała się 
5 płyta Orkiestry wydana z okazji Jubileuszu 40-lecia 
powstania zespołu.

 Sukcesy odniosły również dwie MDP złożone 
z członków orkiestry, którym udało się wywalczyć 
na Gminnych Zawodach Pożarniczych I miejsce w kate-
gorii 12-15 lat dziewczęta oraz I miejsce w kategorii 15-
18 lat chłopcy.

 Swój dorobek artystyczny udało się również nagrać 
Kapeli „Spod Baszty”. Niestety,  finanse nie pozwoliły 
zespołowi na wydanie płyty, ale dh Marian Pięgot 
optymistycznie patrzy w przyszłość i ma nadzieję, 
że uda się to uczynić w roku bieżącym.

 Natomiast panie z Chóru „Kantylena” miały w roku 

ubiegłym możliwość zaprezentowania się na scenie 
Polsatu wraz z Piotrem Kupichą i zespołem Feel podczas 
trwającego w Uniejowie Earth Festival 2022.

 Walne zebranie stało się okazją do złożenia uroczys-
tego ślubowania przez nowych druhów jednostki: 
Krystiana Świątczaka, Konrada Bączyka oraz Patryka 
Sikorskiego.

 Podjęto również uchwały w sprawie zmian w składzie 
Komisji Rewizyjnej oraz Zarządu OSP Uniejów. Podstawą 
zmian była rezygnacja dh. Agnieszki Nowak z funkcji 
Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej oraz wystąpienie dh. 
Mateusza Leśniewskiego z jednostki OSP Uniejów. Nową 
Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została dh. Marianna 
Polasińska, a do składu Zarządu OSP Uniejów na funkcje 
członków zarządu powołano druhów: Krzysztofa Charubę 
oraz Patryka Sikorskiego.

 Po wysłuchaniu sprawozdań Walne Zgromadzenie 
przegłosowało jednogłośnie udzielenie absolutorium dla 
Zarządu jednostki. Teraz pozostaje Zarządowi zrealizować 
przedstawione plany i założenia na 2023 rok. 

 Druhom i druhnom OSP Uniejów życzymy, aby ten rok 
był dla nich pomyślny oraz składamy wyrazy wdzięczności 
za gotowość do niesienia bezinteresownej pomocy 
mieszkańcom naszej gminy.

    Aleksandra Zielonka

 W walnym zebraniu sprawozdawczym jednostki OSP 
Wilamów w dniu 21 stycznia 2023 roku, w miejscowej 
strażnicy, wzięło udział 40 członków straży oraz zaproszeni 
goście: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Poddębicach – dh Tadeusz Chmielewski, z ramienia 
Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Uniejowie – 
dh Krzysztof Janiak oraz ksiądz proboszcz kan. dr Piotr 
Siołkowski.

 Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes OSP 
w Wilamowie – dh Krzysztof Troczyński. Stan organizacyjny 
jednostki nie zmienił się i w dniu przeprowadzenia obrad 
wynosił 82 członków, w tym czworo wspierających, jeden 
członek honorowy i 77-oro członków zwyczajnych, wśród 
których 16 stanowią kobiety. W roku sprawozdawczym 
odbyły się 4 zebrania zarządu oraz 5 innych zebrań. 
Nie nastąpiły żadne zmiany w składzie zarządu.

 Działalność ratowniczo-gaśnicza jednostki z Wila-
mowa w roku sprawozdawczym obejmowała udział w 35 
akcjach ratowniczych, w tym: 9 polegających na gaszeniu 
pożarów, 25 interwencji w zagrożeniach o charakterze 
miejscowym oraz jedno wezwanie, które okazało się 
fałszywym alarmem. W minionym roku wyróżnienie 
otrzymali następujący członkowie: Kamila Ludwicka, 
Marian Kokorzycki, Henryk Łukasik, Artur Dominowski, 
Jakub Darabasz, Michał Cieślak, Krzysztof Mruk, Tomasz 
Jaśkiewicz i Grzegorz Kostrzyński. W ramach działalności 
prewencyjno-szkoleniowej jednostka przeprowadziła 
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recertyfikację szkoleń KPP dla druhów posiadających 
takie szkolenie, natomiast szkolenie BHP odbył w tym 
samym czasie naczelnik jednostki. Spośród spraw 
gospodarczych Druh Prezes wskazał sprzęt zdjęty 
z wyposażenia jednostki, tj. po 4 sztuki węży tłocznych 
W-75 i W52 oraz pozyskane: 6 sztuk węży typu W-75 
oraz 10 szafek ubraniowych.

 Druhowie ochotnicy brali udział w gminnych 
obchodach rocznic i świąt patriotycznych oraz stra-
żackich imprezach okolicznościowych, tworzyli asystę 
honorową podczas uroczystości parafialnych. Jednost-
ka OSP w Wilamowie może się pochwalić doskonałą 
współpracą z Radą Sołecką, Kołem Gospodyń 
Wiejskich, Parafią Wilamów oraz dyrekcją miejscowej 
Szkoły Podstawowej, czego owocem są wydarzenia 
kulturalne z udziałem mieszkańców Wilamowa, 
Brzozówki, Leka-szyna oraz Gór. 

 Część sprawozdawczą zakończyły raport finan-
sowy, przedstawiony przez druhnę Renatę Skibińską 
oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które odczy-
tał dh Damian Bindas. Walne Zgromadzenie OSP 
w Wilamowie jednogłośnie udzieliło Zarządowi abso-
lutorium za rok sprawozdawczy 2022.

 Wśród przyjętych uchwał zebrani członkowie 
jednostki jednogłośnie przyjęli podwyższenie rocznej 
składki członkowskiej do stawki 50 zł oraz zatwierdzili 
do realizacji utworzenie Młodzieżowej Drużyny Pożar-
niczej, co wiąże się również z możliwością pozyskania 
środków na jej doposażenie. W ostatnim punkcie 
spotkania Walne Zgromadzenie przyjęło w swoje 
szeregi nowego członka, ks. proboszcza Piotra 
Siołkowskiego.

    Maciej Bartosiak 

 Równolegle do spotkania w Wilamowie, na walnym 
zebraniu w swojej strażnicy spotkali się druhny i druhowie 
OSP Ostrowsko. Z ramienia Zarządu MGZ OSP w Uniejowie 
w posiedzeniu uczestniczyła druhna Marianna Grubska.

 Sprawozdanie z działalności przedstawił Prezes 
OSP w Ostrowsku, dh Marian Nita. Stan organizacyjny 
w sprawozdawczym roku 2022 wyglądał następująco: 
czynni ochotnicy: 41 stanowią blisko połowę wszystkich 
członków (71), pozostali to członkowie wspierający (36). 
Przy jednostce działa 18-osobowa Młodzieżowa Drużyna 
Pożarnicza.

 Druhowie byli w minionym roku gospodarzem Miej-
sko-Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych, które 
rozegrano na początku lipca. Do rywalizacji w kon-
kurencjach: musztra, sztafeta oraz bojówka przystąpiło aż 
16 drużyn z: Brzezin, Felicjanowa, Ostrowska, Rożniatowa, 
Uniejowa, Wielenina, Woli Przedmiejskiej i Zaborowa; wśród 
nich męskie, żeńskie, damsko-męskie, żeńskie i męskie 
MDP oraz oldboy. Ostatecznie zwyciężyła drużyna z Woli 
Przedmiejskiej, drugie miejsce należało do gospodarzy 
z Ostrowska, a trzecie na podium były Brzeziny.

 Jeżeli chodzi o aktywność jednostki w pozostałych 
obszarach działalności, takich jak wsparcie organizacji 
lokalnych inicjatyw integrujących społeczność lokalną, 
Prezes Nita wyliczył m.in.: zorganizowanie Dnia Kobiet 
w strażnicy OSP, udział w Gminnych Obchodach Dnia 
Strażaka, a także zorganizowanie cyklicznej imprezy „Piknik 
Sołtysów Gminy Uniejów”. Wydarzenie przygotowane we 
współpracy z radnym Łukaszem Nitą, panią sołtys Jadwigą 
Urbaniak, radą sołecką oraz Miejsko-Gminnym Ośrodkiem 
Kultury w Uniejowie odbyło się w sierpniu minionego roku 
pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

     Maciej Bartosiak 
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Zebranie Jednostki OSP Ostrowsko
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Maciej Bartosiak

Marta Pokorska

Strażacki Mikołaj w Rożniatowie

Oddaliśmy należny hołd poległym 
Powstańcom Styczniowym

Tak długo, jak impreza odbywa się w siedzibie miej-
scowej jednostki, jej gospodarzem i prowadzącym był 
zawsze Druh Prezes Wiesław Pawłowski. Choć bardzo 
zaangażował się w przygotowania do zabawy choinkowej, 
tym razem z przyczyn zdrowotnych był zmuszony 
pozostać w domu. Obowiązki prezesa przejął dh Gabriel 
Mielczarek, który powitał obecnych na sali – dzieci, 
rodziców i dziadków.

 Po kilku minutach uwagę najmłodszych zwróciło auto 
wjeżdżające na sygnale na teren podwórza. Jak słusznie się 
spodziewano, już po chwili na sali pojawił się oczekiwany 
gość – św. Mikołaj, który swoją obecnością wywołał wiele 
radości wśród najmłodszych. 

Do rozdania miał 60 prezentów, dlatego zabrał ze sobą 
asystentkę – Śnieżynkę. Swoją pomoc w rozdawaniu 
prezentów zaoferowali również druhowie strażacy 
z miejscowej jednostki. Przekazując słodką paczkę, 
Mikołaj prosił dzieciaki o wiersz, piosenkę albo wyznaczał 
zadanie sportowe. Choć najchętniej wybierano przysiady, 

Celem inicjatywy było upamiętnienie poległych na te-
renie województwa łódzkiego Powstańców Styczniowych, 
walczących o upragnioną wolność, poprzez zapalenie 
symbolicznego Znicza Pamięci na Ich mogiłach.

 Jako miejsce oddania hołdu Bohaterom walczącym 
o naszą niepodległość wybraliśmy Wilamów, w któ-
rym znajduje się mogiła Powstańców Styczniowych 
poległych 20 sierpnia 1863 roku w bitwie pod Czepowem.  

to już po rozdaniu wszystkich prezentów, śpiewanie naj-
młodszych nie ominęło. Mikołaj zaprosił wszystkie dzieciaki 
do wspólnego zdjęcia, a skoro już wszyscy zebrali się 
w jednym miejscu – odśpiewali gromkie „Sto lat” babciom 
i dziadkom, którzy w ten weekend wszak obchodzili swoje 
święto.

 Do obchodów przyłączyła się Parafia pw. św. Wojciecha 
i Stanisława w Wilamowie, Szkoła Podstawowa im. Marii 
Skłodowskiej-Curie w Wilamowie, Harcerze z Gromady 
„Wilamowskie Orły”, Ochotnicze Straże Pożarne w Wila-
mowie i Cichmianie, Sołtysi Wilamowa i Czepowa 
oraz mieszkańcy parafii.

 Uroczystości rozpoczęła Msza Święta sprawowana 
przez ks. proboszcza Piotra Siołkowskiego w intencji po-

Pomimo ataku zimy, 21 stycznia 2023 roku licznie zebrani w strażnicy mieszkańcy Rożniatowa, 
Rożniatowa-Kolonii oraz Dąbrowy spotkali się ze strażackim Mikołajem, który każdego roku 
zagląda tutaj w okolicach obchodów Dnia Babci i Dziadka.

W tym roku, w niedzielę 22 stycznia przypadała 160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. 
Aby uczcić tą ważną dla naszego Narodu rocznicę największego i najdłużej trwającego XIX-wiecznego 
zrywu narodowowyzwoleńczego spod rosyjskiego jarzma niewoli, Gmina Uniejów przyłączyła się do akcji 
zainaugurowanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi pn. „Znicz dla Powstańca”.
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ległych Powstańców, za Ojczyznę i pokój na świecie: 
– „Dzisiaj przypada 160. rocznica wybuchu Powstania 
Styczniowego. Pragniemy w tej Mszy Świętej polecić 
modlitwie Tych, którzy podjęli wówczas nierówną 
walkę przeciwko wielkiemu Imperium Rosyjskiemu, 
pragnąc uwolnić się z kajdan okupanta i polegli w 
walce. Także Tych, którzy zostali wywiezieni na Sybir 
czy zostali straceni w związku z działalnością Powstania 
Styczniowego”. 

 Ks. proboszcz przytoczył kilka faktów historycznych 
dotyczących powstania: – „Powstanie Styczniowe było 
polskim powstaniem narodowym przeciwko Imperium 
Rosyjskiemu, ogłoszone Manifestem 22 stycznia 
1863 roku, wydanym w Warszawie przez Tymczasowy 
Rząd Narodowy. Wybuchło 22 stycznia 1863 roku 
w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało 
do jesieni 1864 roku, zasięgiem objęło ziemie zaboru 
rosyjskiego, tj. Królestwo Polskie i ziemie zabrane.

 Było największym i najdłużej trwającym polskim 
powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem 
międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter 
wojny partyzanckiej, w której stoczono ok. 1200 bitew 
i potyczek. Przez oddziały powstania styczniowego 
przewinęło się około 200 tys. osób, zarówno z rodzin 
szlacheckich, jak też w mniejszym stopniu z chłopstwa 
i mieszczaństwa. W niektórych rejonach ziem zabranych, 
np. na Żmudzi i rozrzuconych ośrodkach na Białorusi 
i w Inflantach Polskich zryw przybrał charakter ma-
sowy. Mimo początkowych sukcesów, zakończyło się 
przegraną powstańców, z których ok. 10-20 tysięcy 
poległo w walkach, blisko 1 tys. stracono, ok. 38 tys. 
skazano na katorgę lub zesłanie na Syberię, a ok. 10 tys. 

wyemigrowało. Wojska rosyjskie pacyfikowały powstanie 
z dużą determinacją i okrucieństwem. Miejscowości, 
które udzieliły schronienia powstańcom, były palone, 
zdarzały się również przypadki rzezi ludności cywilnej. 
Niszczono dobra kultury, np. spalono Archiwum Ordynacji 
Zamojskiej w Zwierzyńcu. Wilno zostało spacyfikowane 
przez oddziały Murawjowa Wieszatiela, na Litwie zginęło 
10 tys. szlachty polskiej na ogólną liczbę 40 tys.”. 

 Po Mszy Świętej uczestnicy uroczystości udali się 
na cmentarz parafialny, gdzie wspólnie zaśpiewali Hymn 
Narodowy, harcerze zapalili znicze, a następnie zostały 
złożone wiązanki kwiatów przez ks. proboszcza, władze 
miasta i gminy – Zastępcę Burmistrza Uniejowa – 
Mirosława Madajskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej 
w Uniejowie – Tomasza Wójcika, Sołtysów Wilamowa 
i Czepowa – Krystynę Maj i Stanisława Pietrzaka, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej w Wilamowie – Edytę Miśkiewicz, 
Prezesów OSP w Wilamowie i Cichmianie – Krzysztofa 
Troczyńskiego i Ireneusza Karasiewicza.

 Uruchomiony z wozu strażackiego sygnał syreny był 
oddaniem hołdu uczestnikom powstańczego zrywu. 

 Na zakończenie obchodów głos zabrał przewodniczący 
Rady Miejskiej w Uniejowie, który podziękował ks. pro-
boszczowi, pani dyrektor, druhom i druhnom strażakom, 
młodzieży szkolnej oraz całej społeczności parafii Wila-
mów za obecność i wyrażenie szacunku wobec Tych, dzięki 
którym możemy żyć w wolnej Polsce.

 Dzięki odwadze, determinacji i poświęceniu życia 
ówczesnych pokoleń możemy żyć w suwerennym kraju, 
co zasługuje na szczególną pamięć i oddanie należnego 
szacunku poległym Powstańcom. Cześć Ich Pamięci!
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Anna Bralewska

VIII Zimowe Warsztaty Dzieci Suzuki

Metoda nauki małych dzieci gry na instrumentach mu-
zycznych zwana Suzuki stworzona została przez japońskiego 
skrzypka Shinichi Suzuki w latach 40–50. XX w. Nowoczesna 
metoda ma na celu harmonijny rozwój dziecka – jego 
intelektu, sfery emocjonalnej, manualnej (korelacji sen-
soryczno-ruchowej), poczucia piękna. Poprzez muzykę 
dzieci poznają historię, tradycję i kulturę regionalną. Uczą 
się działać w grupie, odpowiedzialności i samodyscypliny. 
Do współpracy angażowane jest środowiska rodzinne, 
znajomi, sąsiedzi, instytucje wychowawcze. Bardzo ważnym 
elementem tej metody są warsztaty muzyczne. Biorą w nich 
udział dzieci z wielu ośrodków Polski, również z zagranicy, 
aby razem muzykować. Dzięki innowacyjnej metodzie 
wiele dzieci zaczyna swoją przygodę z grą na instrumencie 
już w wieku czterech, pięciu lat. Rozpoczęcie nauki gry 
na skrzypcach metodą Suzuki ma jeden tylko warunek – 
dziecko musi umieć mówić. W wieku 3 lat dziecko ma tak 
zwany ,,słuch absolutny”, który używany pozostanie na 
zawsze. Warto więc zaczynać swoją przygodę ze skrzypcami 
jak najwcześniej. Występując razem ze starszymi kolegami 
widzą, co można osiągnąć pracą i zaangażowaniem. 

 „Nauka gry na instrumencie wraz z dzieckiem to także 
świetny sposób wspólnego spędzania wolnego czasu” – mówią 
rodzice.

 Serdeczne podziękowania za współpracę, bezpłatny wstęp 
dla uczestników do „Term Uniejów” i użyczenie sal na czas 
warsztatów i koncertu kierujemy na ręce gospodarza Uniejowa 
– burmistrza Józefa Kaczmarka.

Po raz kolejny Zimowe Warsztaty Dzieci Suzuki odbyły się w Uniejowie. Zajęcia warsztatowe poprowadzili polscy 
nauczyciele z wieloletnim stażem pracujący metodą Suzuki. Zwieńczeniem warsztatów był finałowy koncert  
w niedzielę, 22 stycznia 2023 roku w Sali Rycerskiej zamku w Uniejowie, podczas którego usłyszeliśmy dzieci 
grające na skrzypcach, flecie i wiolonczeli.
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Maciej Bartosiak

Raków Częstochowa na zimowym zgrupowaniu w Uniejowie

Mecz dziewiątej w tabeli Warty Poznań z Rakowem odbył 
się w sobotę, 28 stycznia br. o godzinie 15.00. Niestety już 
nie u nas. Spotkanie, zakończone remisem, miało miejsce 
w Grodzisku Wielkopolskim. Po spotkaniu Raków, z sumą 
42 punktów, pozostał liderem tabeli, natomiast Warta 
awansowała o jedną pozycję w górę.

 Mieliśmy okazję podejrzeć jak wyglądały przygotowania 
do 18. kolejki sezonu Ekstraklasy. Piłkarze ćwiczyli na 
naturalnej murawie na Kompleksie Boisk Piłkarskich im. 
W. Smolarka. Podopieczni Marka Papszuna zatrzymali się 
w Aparthotelu „Termy Uniejów”, w którym do dyspozycji 
sportowców na miejscu była strefa odnowy biologicznej. 
Lokalizacja obiektu w sąsiedztwie stadionu była równie 
istotna, ponieważ pozwalała na sprawne przeprowadzenie 
treningu i powrót do hotelu.

 Piłkarze jako jedyni mogą pochwalić się kompletem 5-ciu 
udanych spotkań z rzędu. Drużyna z Częstochowy pozostawiła 
konkurencję daleko w tyle.

Liderzy PKO Bank Polski Ekstraklasy i zdobywcy Pucharu Polski przyjechali w styczniu do Uniejowa 
na 5-dniowe zgrupowanie, podczas którego przygotowywali się do meczu z Wartą Poznań.
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Aleksandra Zielonka

Finał WOŚP z rekordową kwotą

Do puszek stacjonarnych oraz puszek wolontariuszy 
na terenie gminy Uniejów trafiła kwota w wysokości 27. 
239,19 zł. W puszkach pojawiła się również waluta obca 
(301 koron czeskich, 1 kuna, 90 lip i 25,03 Euro). Podczas 
aukcji internetowych udało się uzyskać 12.241,20 zł, 
co oznacza, że łącznie uniejowski sztab zebrał 39.480,39 zł. 
Dodatkowo w e-skarbonce uniejowskiego sztabu znalazło 
się 140 zł.

Zebrana kwota o 10.000 zł przebiła dotychczasową, 
rekordową sumę zebraną w Uniejowie, która padła w 2020 
roku.

Cel tegorocznej WOŚP 
W tym roku zbiórka przeznaczona była na walkę z sepsą 

– przypadłością, która może dotknąć każdego z nas 
i nazywana jest potocznie „ogólnoświatowym killerem”. 
W tej chorobie szanse na szczęśliwy finał zwiększają się 
wraz z szybkością rozpoznania zakażenia. Można to uzyskać 
m.in. dzięki nowoczesnej aparaturze, która umożliwia 
szybką diagnostykę. Właśnie na ten sprzęt zbierał w tym 
roku WOŚP.

Wielki Finał WOŚP
Wielki Finał WOŚP odbył się w niedzielę, 29 stycznia 

2023 r. W tym dniu na ulicę Uniejowa, Wilamowa, Wielenina 
oraz Spycimierza wyruszyło prawie 50 wolontariuszy, 
którzy zbierali fundusze do puszek. 

W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie 
otwarte zostały drzwi dla wszystkich, którzy chcieli poczuć 
atmosferę wydarzenia. Przez cały dzień sztab odwiedzali 
wolontariusze, darczyńcy, sponsorzy. Przychodziły całe 
pokolenia rodzin. Siedzibę sztabu przepełniła radość 
i pozytywna atmosfera.

Organizatorzy zadbali o atrakcje, które umilały czas 
przebywającym. Odbyły się taneczne warsztaty dla dzieci, 
które poprowadziła Paulina Stawicka; animacje i zabawy 
organizowane przez Sylwię Szymańską, otwarty mini 
turniej szachów oraz spotkanie z Piotrem Woźniakiem, 
ratownikiem medycznym i perfuzjonistą, który opowiadał 
m.in. o specjalistycznym sprzęcie, jaki Fundacja Owsiaka 

kupuje szpitalom oraz o tajnikach swojego zawodu. Była 
również muzyczna niespodzianka, którą przygotował wszys-
tkim Band Uniejów.

 Nie tylko w Uniejowie się działo. W Wilamowie Koło 
Gospodyń Wiejskich, korzystając z gościnności księdza pro-
boszcza Piotra Siołkowskiego, wraz z panią Sołtys Krystyną 
Maj przygotowało na plebanii pyszny, rozgrzewający obiad dla 
kwestujących wolontariuszy. W pomoc włączyła się również 
miejscowa jednostka OSP. Równie aktywne były Panie z KGW 
Wielenin, które napiekły pysznych pączków i wraz z druhami 
jednostki OSP Wielenin częstowały darczyńców.  

Światełko do nieba
Światełko jest jednym ze stałych elementów każdego finału. 

To piękna tradycja, kiedy to wszystkie sztaby na całym świecie 
o godzinie 20.00 posyłają pozytywną energię w świat. W tym 
roku powstało nowe oblicze starej tradycji. Zadecydowano, 
że na światełku nie będzie huków ani fajerwerków. O ten 
element finału w sztabie gminnym zadbali druhowie z OSP 
Uniejów. 

Podziękowania
Na szczególne podziękowania zasługują: Robert Palka – 

Dyrektor M-GOK oraz pracownicy Aleksandra Płaczek i Marcin 
Jaśkiewicz. To oni co roku biorą na siebie ciężar zorganizowania 
gminnego sztabu. Ich praca zaczyna się na kilka miesięcy 
przed finałem i trwa jeszcze długo po nim. Ale finału nie byłoby, 
gdyby nie pomoc, praca, oraz zaangażowanie dziesiątek osób 
oraz otwarte serca darczyńców. W tym miejscu chcemy 
Im wszystkim podziękować za okazane serce i szczodrość 
oraz nisko ukłonić się za wykonaną pracę. 

Słowami podziękowania niech będzie cytat z oficjalnej strony 
WOŚP: – „Orkiestra cichnie, dyrygent odkłada batutę i schodzi 
ze sceny. Wielki Finał dobiegł końca. Ten finał odbył się dzięki 
Wam. Cudownym dobrym ludziom, którzy organizowali sztaby, 
akcje charytatywne, kwestowali na ulicach i oczywiście dzięki 
wszystkim naszym darczyńcom”. 

Wolontariusze: Julian Komajda, Helena Kołata, Aleksandra 
Wójcik, Michalina Pasternak, Filip Wawrzyniak, Marta Ko-
walska, Diana Svets, Tymoteusz Jabłoński, Daria Pająk, Mateusz 

Za nami 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Powracamy do tego dnia wspomnieniami. W gminnym sztabie o numerze 3122 w tym roku 

padła rekordowa kwota!
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Jeżewski, Oliwia Glinka, Kinga Jałkiewicz, Aleksandra 
Łuczak, Malwina Kaźmierczak, Martyna Kasprzak, Bartosz 
Grzesiak, Hanna Pająk, Julia Kolasa, Zuzanna Grze-
lewska, Julia Figurska, Maria Kazimierczak, Aleksandra 
Nowakowska, Hubert Szymański, Igor Koralewski, Antonina 
Jaszczura, Dominik Walczak, Maja Księżak, Julia Szymczak, 
Ewa Ostrowska, Zuzanna Pacholczyk, Martyna Pełczyńska, 
Oliwia Gortat, Maja Gapsa, Zuzanna Mosiagin, Antonina 
Antkiewicz, Błażej Pietrzak, Filip Paczesny, Cynthia Karcz, 
Kacper Szafarz, Jakub Kazimierski, Kinga Warych Jakub 
Pietrzak, Sebastian Galoch, Kacper Wójcik, Aleksandra 
Drubkowska, Agnieszka Bilichowska, Dawid Dzieran

Opiekunowie niepełnoletnich wolontariuszy: Ewelina 
Kołata, Ania Bugajak, Kasia Pruchlat, Asia Wójcik, Halina 
Wielogórka, Beata Szymczak, Bartek Komajda, Wioletta 
Pietrzykowska, Piotr Masiera. 

Pomoc w opiece Uniwersytetu Trzeciego Wieku: Alicja 
Własny, Teresa Krzesłowska, Halina Urbaniak, Elżbieta 
Szafarz, Barbara Kozanecka, Halina Kosmalska, Anna 
Włodarska, Jolanta Borycka, Urszula Oleszczak.

Obiekty wystawiające puszki stacjonarne: Restauracja 
„Herbowa” na Zamku w Uniejowie, Studio „W”, „Gościniec 
nad Wartą” w Uniejowie, Medical Spa Hotel**** Lawendowe 
Termy w Uniejowie, Aparthotel „Termy Uniejów”, Miejscówka 
Burger i Pizza w Uniejowie, Zakład Fryzjerski Roman 
Boniecki, Hotel Termalny w Uniejowie, M-GOK Uniejów.

Darczyńcy, którzy przekazali przedmioty, vouchery, 
zaproszenia itp. na aukcję allegro: Tomasz Wójcik, Julita 
Polipowska, Roman Brzozowski, VattenBall – Maciej Łuczak, 
„Gościniec nad Wartą” w Uniejowie, F.H.U Instal – Bogdan 
Wieczorek, Medical Spa Hotel**** Lawendowe Termy 
w Uniejowie, Uniejowska Akademia Futbolu, Klub Taneczny 
Mażoretki Driady Uniejów, Oliwia Olczyk, Thermal Spa 
Agnieszka Kupczyk, Hotel&Spa **** Kasztel Uniejów, 
Restauracja „Herbowa” na Zamku w Uniejowie, Studio 
„W” w Uniejowie, Pałac Uniejów, Zbigniew Jankowski, Stajnia 

Zieleń – Wojciech Derbicki, Klub Strzelectwa Sportowego 
„Warta” Uniejów, Pizzeria Restauracja „Twister” w Uniejowie, 
„Central Skwerk” w Uniejowie, Filip Tomaszewski, Zagroda 
Młynarska w Uniejowie, Lodowisko „Sirka” w Uniejowie, 
Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”, Włodzimierz Rzad-
kiewicz, OSK – Mario Cars Mariusz Ziarkowski, Geotermia 
Uniejów, Miejskie Przedszkole w Uniejowie, Gabinet 
Logopedyczny „U Mani” Martyna Gierada, Spływy kajakowe 
„Ja płynę” – Piotr Łukasiewicz, Zespół „GDP SQuAD”, Go Kids 
Animacje Emilia Charuba, Paulina Stawicka, Sklep Kubuś, 
„Termy Uniejów” Spółka z o.o., Małgorzata Jabłońska. 

Darczyńcy posiłków oraz wyposażenia sztabowej kuchni: 
Spółdzielnia Mleczarska „Mleczwart” w Wartkowicach, Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Uniejowie, Sebastian 
Emche i Aneta Żurawska, Miejscówka, Zagroda Młynarska, 
Restauracja „Herbowa”, Łukasz Mosiagin, Anna Palka.

Osoby i zespoły zaangażowane w gminny finał: Sylwia 
Szymańska, Paulina Stawicka, Piotr Woźniak, Eugeniusz 
Walczak, Band Uniejów, Drużyna Grodu Spycimira. 

Światełko do nieba: Ochotnicza Straż Pożarna w Uniejowie.
Osoby które wsparły finał w sztabie gminnym: Andrzej 

Sobczak, Łukasz Malinowski, Grzegorz Rudyk. 
Instytucje wspierające WOŚP: Urząd Miasta w Uniejowie, 

„Termy Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie, Komenda 
Policji w Uniejowie, Szkoła Podstawowa w Uniejowie, Szkoła 
Podstawowa w Wieleninie, Szkoła Podstawowa w Wilamowie. 

Osoby i instytucje wspierające finał na terenie gminy: Koło 
Gospodyń Wiejskich w Wilamowie, Koło Gospodyń Wiejskich 
w Wieleninie, OSP Wilamów, OSP Wielenin, ks. Piotr 
Siołkowski – Proboszcz Parafii w Wilamowie.

Rozliczenie Gminnego Sztabu 3122: Aleksandra Zielonka, 
Małgorzata Pajor, Anna Kudanowska. 

Pomoc w rozliczeniu: Zarząd Banku Spółdzielczego w Pod-
dębicach oraz pracownice  Karolina Grabarczyk i Justyna 
Wolak. 
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Maciej Bartosiak

Kolejny krok naprzód Kacpra Śmiglewskiego

Wychowanek Piotra Kozłowskiego, Kacper Śmiglewski, 
który przygodę z piłką zaczął w Uniejowskiej Akademii 
Futbolu, a obecnie gra na pozycji napastnika w klubie 
MKS Cracovia SSA, wraz z 6 innymi zawodnikami znalazł 
się na liście piłkarzy dowołanych na początku lutego 
do Reprezentacji Polski U-19. Kacper razem z rok starszymi 
od niego członkami reprezentacji, pod okiem trenera 
Marcina Brosza, przygotowywali się do meczu z Czechami 
podczas zgrupowania w Tychach.

 - „Już sama informacja o powołaniu wzbudziła  
u nas ogromne emocje oraz nadzieję na to, że zobaczymy 
Kacpra i jego świetne umiejętności na boisku podczas 
spotkania towarzyskiego z Czechami” – usłyszeliśmy  
z ust wiceburmistrza Mirosława Madajskiego, który poznał 
„Śmigiego” na treningach w Uniejowie i nieprzerwanie 
śledzi przebieg jego kariery sportowej. Występy w re-
prezentacji nie są dla Kacpra nowością. W poprzednim 
sezonie (2021/22) był zawodnikiem reprezentacji Polski 
U-17, w której rozegrał 11 spotkań.

    Od orlika do gry w reprezentacji Polski
 Kacper Śmiglewski urodził się 7 stycznia 2005 roku. Już 

jako 6-latek został zarejestrowany w Kasztelani Brudzew 
i tam, w drużynie skrzatów, rozpoczął swoją przygodę 
z piłką nożną. Niespełna rok później wraz z rodzicami 
przeprowadził się do pobliskiego Domanina w gminie 
Dąbie. W nowym środowisku Kacper spędzał cały wolny 
czas na przyszkolnym orliku.

 W 2013 r. pierwszy trener Ewy Pajor – Piotr Kozłowski 
powołał do życia Uniejowską Akademię Futbolu. W tym 
samym roku szkółka zaczęła prowadzić zajęcia także poza 
Uniejowem – w sąsiadujących z gminą miejscowościach, 
w tym również w Dąbiu. Prowadzący treningi trener 
Kozłowski zwrócił uwagę na przebywającego na orliku 
silnego fizycznie, 8-letniego wówczas chłopca. Kacper 
został zaproszony do akademii i w ten sposób rozpoczął 
regularne, bezpłatne dla niego zajęcia.

 18 września 2015 r. 10-letni Kacper został zare-
jestrowany w klubie sportowym Termy Uniejów, z któ-
rym uniejowska akademia prowadziła ścisłą współ-

pracę. Od tego czasu nastąpił szybki postęp w rozwoju jego 
umiejętności piłkarskich. Jednocześnie Kacper za namową 
trenera zmienił szkołę, co sprawiło, że musiał dojeżdżać 
do uniejowskiej podstawówki 15 km. Już wtedy trenerzy 
z Uniejowa dojrzeli w „chłopcu z orlika” wielki talent. Kacper 
charakteryzował się nieprzeciętną siłą i odwagą oraz ogromną 
wolą walki o każdą piłkę, posiadał także silne uderzenie. Jak 
podsumował trener Kozłowski: „Śmigi włoży głowę tam, 
gdzie nikt nie chce włożyć nogi”.

 W 2018 r. w Uniejowie stwierdzono, że Kacper powinien 
przejść do klubu, który umożliwi mu jeszcze lepszy rozwój. 
Wówczas, dzięki zaangażowaniu Ebiego Smolarka, patrona 
uniejowskiej akademii, postawiono na współpracę z Polonią 
Warszawa. W ten sposób Kacper Śmiglewski trafił pod 
skrzydła trenera Michała Libicha. Polonia stworzyła idealne 
warunki do dalszego szlifowania talentu piłkarskiego Kacpra. 
Przeprowadzka w wielu 13 lat z małej miejscowości do 
stolicy była dla młodego piłkarza ogromnym wyzwaniem, na 
szczęście Kacper – podobnie jak w Uniejowie – i tutaj trafił 
pod opiekę wybitnych trenerów i wychowawców, którzy 
pomogli mu w adaptacji do nowego otoczenia.

 Zaangażowanie trenera Libicha sprawiło, że młody 
chłopak z prowincji mógł trenować w drużynie czarnych 
koszul. Jego przewaga fizyczna nad rówieśnikami z zespołu 

Wygląda na to, że na naszych oczach wyrósł i rozwija się w najlepsze kolejny piłkarski talent, który 
swoje pierwsze kroki stawiał w Uniejowie. Świetne ostatnie tygodnie w wykonaniu Kacpra zaowocowały 
kolejnymi sukcesami zawodnika Cracovii. Najpierw informacja o powołaniu 18-latka do Reprezentacji 
Polski U-19, a zaraz po tym – debiut na boisku w drugiej połowie wygranego 3:2 towarzyskiego meczu  
z Czechami. 
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sprawiła, że Kacper otrzymał możliwość występów 
w drużynie starszej o rok, prowadzonej przez trenera 
Adama Chmielewskiego, która rywalizowała w Centralnej 
Lidze Juniorów U-18. W najstarszej grupie juniorskiego 
centralnego szczebla był wyróżniającą się postacią.

 Kolejne sezony spędzone na stadionie przy ul. Kon-
wiktorskiej 6 przybliżały Kacpra do gry w reprezentacji 
Polski. Pierwsze powołanie otrzymał od trenera Dariusza 
Gęsiora na mecze eliminacyjne do Mistrzostw Europy 
U-17. Zmysł snajperski i bramki strzelone w eliminacjach 
sprawiły, że Kacper został powołany na Mistrzostwach 
Europu w Izraelu.

 Potrzeba dalszego rozwoju i podnoszenia swoich umie-
jętności sprawiła, że Kacper Śmiglewski skorzystał z oferty 

klubu zainteresowanego pozyskaniem jednego z najlepszych 
napastników w Polsce. Możliwość trenowania na jednym  
z najlepszych obiektów w kraju, pod okiem doświadczonych 
trenerów, w drużynach Centralnej Ligi Juniorów U-19, III 
lidze i ekstraklasie, sprawiła, że Kacper Śmiglewski związał się 
kontraktem z najstarszym klubem w Polsce – Cracovią. Jako 
zawodnik drużyny Pasów oraz członek reprezentacji, Kacper 
zapisuje właśnie kolejne strony na kartach historii polskiej 
piłki nożnej. 

 Życzymy wychowankowi Uniejowskiej Akademii Futbolu 
celnych strzałów do bramki, kolejnych powołań, realizacji 
obranych planów sportowo – zawodowych, jak i prywatnych, 
a także mnóstwo satysfakcji i nieustającej radości z gry na 
boisku!
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M-GBP w Uniejowie

Spotkanie autorskie z Błażejem Torańskim

 Pan Błażej Torański – publicysta i pisarz, absolwent 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, 
specjalizuje się w literaturze faktu. Działał w Niezależnym 
Zrzeszeniu Studentów. Pracował m.in. w gazetach: „Wprost”, 
„Prawo i Życie”, „Rzeczpospolita”. Jest członkiem Sto-
warzyszenia Pisarzy Polskich, sekretarzem jego łódzkiego 
oddziału, autorem zbioru wywiadów z twórcami o cenzurze 
„Knebel. Cenzura w PRL-u” (2016), współautorem (wraz 
z Marcinem Jakubem Szymańskim) książki „Fabrykanci. 
Burzliwe dzieje rodów łódzkich przemysłowców” (2016) 
oraz bestsellerowego „Małego Oświęcimia” (2020).W 2017 
roku otrzymał nagrodę Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich  
im. Janusza Kurtyki za publikacje na łamach „Do Rzeczy” 
i „Odry”. 

 W trakcie spotkania Pan Błażej opowiedział o wnikliwym 
śledztwie biograficznym odsłaniającym kulisy działalności 
hitlerowskiego obozu dla dzieci i młodzieży w Łodzi, któ-
ry funkcjonował do 18 stycznia 1945 roku.

 „Kat polskich dzieci. Opowieść o Eugenii Pol” to pierwsza 
biografia zmarłej w 2003 roku zbrodniarki, której jednak proces 
miał charakter poszlakowy, a ona sama nigdy nie przyznawała 
się do winy. O tym również opowiada książka Pana Błażeja 
Torańskiego. To wnikliwe biograficzne śledztwo przypomina 
sprawę, którą w latach 70. żyła cała Polska. Odkrywa wątki, 
które nigdy nie przedostały się do publicznej wiadomości.

 Proces Eugenii Pol, toczony od marca do kwietnia 1974 r., 
był ostatnim procesem osoby z załogi hitlerowskiego obozu dla 
dzieci i młodzieży w Łodzi. Pol oskarżona została o współudział 
w zbrodniczej działalności placówki, zwłaszcza w bestialskim 
morderstwie dwóch osadzonych w niej dziewczynek. Sąd skazał 
ją na 25 lat więzienia, na 10 lat utraty praw obywatelskich 
i konfiskatę mienia. Pol wyszła z więzienia warunkowo w 1989 
roku.

Kulisy działalności hitlerowskiego obozu dla dzieci i młodzieży w Łodzi poznaliśmy podczas spotkania z Panem 
Błażejem Torańskim, które odbyło się 3 lutego 2023 r. o godz. 17.00 w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej  
w Uniejowie.
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Maciej Bartosiak

Aleksandra Zielonka

Marcin Tybura z kolejnym zwycięstwem

Zimowy spacer z leśnikiem

Podczas niedzielnej gali (5 lutego br.) UFC Vegas 
68 Marcin Tybura zmierzył się z Bułgarem Blogoyem 
Ivanovem i pokonał go na punkty. Pierwsze dwie rundy 
starcia prowadzone były w stójce. Polak zadawał więcej 
ciosów od swojego rywala, który ewidentnie wyczekiwał 
swojej szansy. Ostatnia odsłona starcia w całości toczyła 
się w parterze. Tybura cały czas był w pozycji dominującej, 
oddając niezbyt mocne, ale skuteczne uderzenia. Choć 
zawodnik do samego końca trzeciej rundy próbował 
skończyć walkę przed czasem, o ostatecznym rezultacie 
zadecydowali sędziowie. Ci uznali, że poza pierwszą 
rundą, wyraźną stroną dominującą był Tybura. Zaraz 
po ogłoszeniu wyników, Marcin w wywiadzie z konfe-
ransjerem gali powiedział: 

– „Myślałem, że trudniej będzie go obalić, więc 
nie próbowałem na początku. Widziałem jednak, że 
on jest zmęczony, a dodatkowo trener powiedział, że 
nie wiadomo jak sytuacja układa się na kartach sę-
dziowskich. Zrobiłem więc to, co musiałem zrobić”. 
Zapytany o kolejnego przeciwnika Marcin stwierdził – 
„Moim największym marzeniem jest walka o pas, ale jej 
teraz nie dostanę. Nie doszło do mojej walki z Jairzinho 
Rozenstruikiem, jeśli więc on jest dostępny, to chciałbym 
takiej walki”.

Dlaczego mokradła?
Mokradła to niezwykłe obszary, których rola w obec-

nych czasach stała się wręcz nieoceniona. Filtrują wodę 
opadową, zmniejszają ryzyko powodzi, są przebogate 
pod względem bioróżnorodności, a dodatkowo stanowią 

Z kim Marcin Tybura zmierzy się w najbliższym czasie?  
Z niecierpliwością czekamy na kolejne doniesienia na temat 
sukcesów naszego rodaka w UFC i polecamy Państwu 
w tym celu śledzić jego media społecznościowe: www.
facebook.com/MMA.Marcin.Tybura

naturalny olbrzymi magazyn dwutlenku węgla. 2 lutego 
obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł, który został 
ustanowiony przez ONZ w 1997 roku. Nie jest to data 
przypadkowa. 2 lutego 1971 r. podpisano Konwencję 

Marcin Tybura pokonał Blagoya Ivanova jednogłośną decyzją sędziów. Dla naszego rodaka było to 24. 
zawodowe zwycięstwo w karierze. Wielkie gratulacje!

W piątkowe popołudnie, 10 lutego 2023 r. kilkunastoosobowa grupa osób wyruszyła na ścieżkę „Zieleń”, 
żeby odbyć „Zimowy spacer z leśnikiem”. Było to spotkanie z przyrodą, podczas którego można było 
dowiedzieć się o szczególnej roli mokradeł i lasów. Przewodnikiem na spacerze była pani Beata Kątna – 
specjalista ds. edukacji leśnej i ochrony przyrody Nadleśnictwa Turek.
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o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie mię-
dzynarodowe, zwanej konwencją ramsarską.

Czego się dowiedzieliśmy?
Podczas spaceru została poruszona tematyka 

mokradeł, ich rola i znaczenie w ekosystemach na-
turalnych. Pani Beata Kątna opowiedziała, jak podejście 
do mokradeł i terenów podmokłych zmieniało się 
na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci oraz jakie działania 
wykonują leśnicy, aby zatrzymać te niezwykle cenne 
obszary. Były również porady na temat tego, jakie decyzje 
w codziennym życiu podejmować, aby wspierać ochronę 
torfowisk.

Leśne życie
Spacer ścieżką „Zieleń” to zawsze doskonała okazja 

do tego, aby przypomnieć jak wiele rzadkich gatunków 
roślin i zwierząt występuje na terenie lasów Nadleśnictwa 
Turek. Nie inaczej było również tym razem. Do tego 
typu zagadnień zachęcają makiety zwierząt rozstawione 

wzdłuż ścieżki edukacyjnej. To one budzą zawsze dużą 
ciekawość i wiele pytań. Kto nie mógł wziąć udziału  
w spacerze, miał doskonałą okazję do tego, aby to nadrobić. 
Nadleśnictwo Turek zorganizowało kolejny spacer, któ-
ry odbył się 17 lutego pod hasłem „Co w lesie huczy?”.
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Aneta Szkutnik

Walentynkowe warsztaty 
w bibliotece w Uniejowie

13 lutego 2023 r., z okazji Walentynek, dla dzieci w wieku 
szkolnym zorganizowane zostały warsztaty plastyczne. Prowadząca 
spotkanie pani Aneta Szkutnik przygotowała kilka propozycji 
projektów z motywem serca. Wśród nich były dekoracyjne wianki 
i zawieszki, zakładki do książek i walentynkowe kartki. Projekty 
powstały głównie z kolorowego kartonu, a także z tekturowych 
talerzyków i słomek do napojów. Do ich wykończenia użyto 
koronki, sznurka i bibuły. Dominował kolor czerwony.

Uczestnikom warsztatów bardzo podobały się wszystkie walen-
tynkowe propozycje. Każdy wykonał dwie, a nawet trzy walentynki, 
maksymalnie wykorzystując czas warsztatów. Korzystając z wizyty 
w bibliotece i „do kompletu”, do własnoręcznie wykonanych 
walentynkowych zakładek, dzieci wypożyczały książki.

Walentynkowe warsztaty upłynęły ich uczestnikom pracowicie  
i bardzo szybko. Zadowolone ze swoich prac dzieci dopytywały już 
o kolejne zajęcia.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie korzysta z każdej okazji, aby przyciągnąć do siebie czytelników, 
zwłaszcza tych najmłodszych.

Tematyczny wykład i instruktaż dotyczący 
walentynkowych warsztatów
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ks. proboszcz Dariusz Ziemniak

Bal dobroczynny parafii Spycimierz

Pod takim hasłem parafia Spycimierz, słynąca w Polsce 
i na świecie z przepięknej tradycji układania kwietnych 
dywanów na uroczystość Bożego Ciała, zorganizowała 
po raz drugi 11 lutego 2023 r. Dobroczynny Bal Kar-
nawałowy.

 Bal parafialny to także forma duszpasterstwa, by 
przez spotkanie, rozmowę i wspólną zabawę wyrazić 
wzajemną życzliwość, wdzięczność, dobroć, uśmiech, 
a przez jego dobroczynny charakter wypełnić naszą 
wspólną troskę o potrzeby kościoła, wynikającą z 
przykazania kościelnego. Nikt nie przewidział, że spotka 
się z tak dużym zainteresowaniem, bo zgłosiło się ponad 
200 osób, dlatego powstała konieczność przeniesienia 
organizacji tego balu z restauracji „Wabik” na Zieleniu do 
remizy OSP Wilamów”.

 Nie zapomniano przy tej okazji także o wszystkich, 
którzy ucierpieli ostatnio wskutek trzęsienia ziemi w 
Turcji i działań wojennych na Ukrainie, rozpoczynając bal 
wspólną modlitwą.

 Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w organizację i przygotowanie balu kar-
nawałowego, z którego całkowity dochód zostanie 
przeznaczony na potrzeby i inwestycje parafialne. Chce-
my dokończyć prace przy elewacji budynku plebanii 
i odnowić kaplicę przedpogrzebową. 

 W tym miejscu pragnę serdecznie podziękować 
Państwu Gabrielowi i Monice Wagner, właścicielom 

restauracji „Wabik” z Zielenia, że wzięli na siebie cały cię-
żar przygotowania i kolejny raz zrobili to zupełnie chary-
tatywnie.  

 Podziękowania składamy Panu Burmistrzowi – 
Józefowi Kaczmarkowi, Pani Staroście – Małgorzacie 
Komajdzie, Panu Stanisławowi Katuszy – Zakład Rzeź-
niczo-Wędliniarski w Białej Górze, Panu Łukaszowi 
Gołygowskiemu – Masarnia Plewnik, Państwu Markowi 
i Małgorzacie Komajdom – Firma „KOMA” z Uniejowa, 
Pani Magdalenie Krajewskiej – Firma „KAR-MAT” z Pragi 
k/Poddębic, Panu Wiesławowi Kwiatkowskiemu z Bolesz-
czyna.

 Dziękuję wszystkim pracownikom restauracji „Wa-
bik”, Pani Liliannie Polipowskiej i wszystkim Paniom z Ko-
ła Gospodyń Wiejskich z Wilamowa, Zarządowi OSP 
Wilamów, Pani Jagodzie Bielawskiej za udekorowanie 
sali, Pani Anicie Pecyna właścicielce Foto-budki. Dziękuję 
firmom współpracującym z restauracją „Wabik”, które 
też częściowo przekazały swoje produkty na organizację 
balu oraz Panu Zenonowi Grzelakowi i córce Aleksandrze 
Grzelak z Turku za profesjonalną oprawę muzyczną naszej 
uroczystości.

 Bal parafialny stał się też okazją, by wrazić wdzię-
czność tym wszystkim, którzy wspierali i wspierają na-
szą parafię konkretną pomocą. I tak podziękowania dla 
Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach Oddział 
Uniejów za przekazaną darowiznę na inwestycje parafialne. 

W Wilamowie odbył się Dobroczynny Bal Karnawałowy Parafii Spycimierz. Ponad 200 osób bawiło się po 
to, by pomagać. „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, 
lecz przez to, czym dzieli się z innymi” –Św. Jan Paweł II. 
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Dziękujemy Panu Bartłomiejowi Gröbnerowi – dyrektorowi 
firmy K-Flex w Wieleninie-Kolonii, Państwu Grażynie i Januszowi 
Kupczykom, PaństwuSzczepanowi i Zofii Walczyk, Panu Jerzemu 
Marciniakowi, Panu Wiesławowi Łukasikowi, Waldemarowi 
Izydorczykowi z Człop, dzięki którym została w minionym roku 
ocieplona cała plebania i zainstalowane oświetlenie na cmentarzu 
parafialnym. Dziękuję Panu Bogdanowi Architektowi i pracownikom 
firmy „Arbon” w Człopach za współpracę i wszelką życzliwość, Kołu 
Gospodyń Wiejskich z Człop, Panom Grzegorzowi Gawłowskiemu, 
Franciszkowi Górce i Lucjanowi Gadomskiemu za prace wykonane 
przy modernizacji węzła cieplnego w plebanii, Pani Zofii Górce, 
Pani Karolinie Winnickiej i Panu Markowi Winnickiemu za transport 
stołów, krzeseł i asortymentów restauracji na salę OSP Wilamów  
i z powrotem. 

 Nie jest możliwe wymienienie wszystkich osób, które pomogły 
i pomagają naszej parafii. Z całego serca dziękuję wszystkim ludziom 
wielkiego serca za każdy dar, dobre słowo, bezinteresowną pomoc 
i wiarę w drugiego człowieka. Obejmuję wszystkich modlitwą i przy-
pominam znaną wszystkim sentencję, że „Warto pomagać, bo dobro 
zawsze wraca”.

 Darczyńcy balu: Burmistrz Józef Kaczmarek, Przedsiębiorstwo 
PGK „Termy Uniejów” Spółka z o.o. w Uniejowie, Sklep elektroniczny 
Center-Tronik w Turku, Pizzeria Twister w Uniejowie, Firma „Agri-MIX” 
Zofia Górka w Uniejowie, Lodowisko „Sirka” w Uniejowie Dariusz 
Bulzacki, Zakład Fryzjerski Elżbieta Domowicz w Piekarach, P.H. 
Cembud-Janiak Stefański Sp. j. w Uniejowie, Majsterek Mini Mrówka 
Tomasz Pietrzak w Uniejowie, Firma Lush Life – Fitness &Beauty 
w Turku, JPSenergy Hurtownia elektryczna w Turku, Indywidualna 
Praktyka Lekarska dr Justyna Zańko Ostrów Wielkopolski, ZOO Safari 
Borysew Anna i Andrzej Pabich, Gospoda pod brzozami Halina Tybura 
w Uniejowie, Stacja Paliw MOYA w Turku – Dawid Jasiak, Sklep 
odzieżowy „Titija” w Uniejowie – Jacek Rochoń, Zagroda Młynarska 
w Uniejowie, Sklep budowlany Ewa Peraj w Uniejowie, Sklep „ALEX” 
Halina i Zdzisław Karniszewscy w Uniejowie, Firma Wintech Production 
Group w Dąbiu, Koło Gospodyń Wiejskich w Człopach, Stacja Paliw 
Zieleń – Jan Ziarkowski, Karol Ziarkowski, Sklep motoryzacyjny Auto 
Części Paweł Rajchert w Turku, Mechanika Pojazdowa Paweł Gadomski 
– Zieleń, Zakład Fryzjerski Aleksandra Matczak w Uniejowie, Gabinet 
kosmetyczny w Poddębicach – Joanna Miśkiewicz, Firma „Arbon” 
Bogdan Architekt w Człopach, Zakład Fryzjerski w Dąbiu – Katarzyna 
Waliszek, Pizzeria „Pico Bello” w Uniejowie, Myjnia przy hurtowni 
elektrycznej Bogdan Wieczorek, Stacja Kontroli Pojazdów- Zbigniew 
Jankowski w Uniejowie, Stacja Kontroli Pojazdów - Henryk Pęcherski 
w Uniejowie, Restauracja „Zorbas” Sylwia Grzelak w Uniejowie, 
Restauracja „Gościniec nad Wartą” Teresa Krajewska w Uniejowie, Sklep 
komputerowy„Markomp” Marcin Iwański w Uniejowie, Uzdrowisko 
Uniejów Park, Medical Spa Hotel****Lawendowe Termy w Uniejowie, 
Stajnia Koriana w Spycimierzu, VattenBall – Kajaki – Spływy kajakowe 
– Park Linowy Uniejów Maciej Łuczak, Firma Handlowa „Ekat” Anna 
i Andrzej Gogol w Czepowie, Restauracja Browar Wiatr w Uniejowie, 
Sklep rolniczo-techniczny „Grene”, Agnieszka Karniszewska, Katarzyna 
Urbankiewicz, Przemysław Jaros, Daniel Pietras ze Spycimierza. 
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Paweł Wroniszewski

Baterie z solanki, algi na billboardy, doliny 
wodorowe – czyli nowy rok z nową energią
Lobbowane jest więc zmniejszenie odległości zabudowań 

od wiatraków, powstanie farm wiatrowych na Bałtyku, 
eksploatacja fotowoltaiki i pomp ciepła. A Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska, po programie „Udostępnianie 
wód termalnych w Polsce” i funduszach na odwierty 
próbne, będzie kontynuować przedsięwzięcie pn. „Polska 
Geotermia Plus”. Celem jest wykorzystanie pozyskanego 
ciepła lub energii z wody termalnej do ogrzewania. 

Szybki rozwój czeka także wodór, jako paliwo przyszłości. 
W tym kierunku powstaje dużo programów i inicjatyw 
inwestycyjnych. Elektrownie atomowe powstaną za kilka-
dziesiąt lat. Wodór produkowany i wykorzystywany jest 
już teraz. Są projekty finansowane przez Ministerstwo 
Klimatu i Środowiska i potężne koncerny, tj. Orlen czy 
Lotos. Powstają więc pierwsze konsorcje produkujące, 
magazynujące i wykorzystujące wodór. Nazywają się 
Dolinami Wodorowymi. O to, jak wygląda proces ich 
powstania oraz o inne źródła energii i ochronę środowiska, 
zapytałem przedstawiciela prywatnego inwestora i nau-
kowców.

Paweł Wroniszewski: Jest pomysł i chęć działania  
w obrębie pewnego regionu, ale jak to później wygląda 
legislacyjnie? Czy można wybrać niezależną ścieżkę 
finansowania, np. na Kujawską Dolinę? Polska Strategia 
Wodorowa mówi na razie o pięciu dolinach wodorowych… 
pomorskiej, podkarpackiej, dolnośląskiej, mazowieckiej  
i wielkopolskiej…

Marlena Krohn (Prezes Zarządu Startova.pl): Dotyka Pan 
bardzo istotnej kwestii, mianowicie wodór, jak wszyscy 
ciągle powtarzają, niesie ze sobą ogromny potencjał. 
Pozwala na związanie energii elektrycznej produkowanej 
z OZE, czyli takiej, którą nie możemy sterować wg. 
potrzeb, jesteśmy zdani na łaskawość natury, do substancji 
chemicznej, czy raczej pierwiastka jakim jest gaz. Idea 
„panowania” nad niesterowalnym źródłem energii jest tyleż 
kusząca, co napotykająca szereg wyzwań. Politycy mają ten 
przywilej, że nie zajmują się szczegółowymi rozwiązaniami, 
takimi jak magazynowanie wodoru. Dla nich wodór ma 
istotny potencjał polityczny i wizerunkowy. Traktują go 

jako personifikację polskiego marzenia o innowacyjnej gałęzi 
gospodarki. To jest dobre i pozytywne marzenie, a wodór 
rzeczywiście może je ucieleśnić.

Niemniej idea tzw. „dolin wodorowych” jest w Polsce trak-
towana na opak. Sama nazwa pochodzi naturalnie od Doliny 
Krzemowej, w której wykreowano ekosystem, który poz-
wolił się rozwinąć największym firmom technologicznym 
na świecie (tzw. big techom). Dolina wodorowa też ma być 
takim ekosystemem, który będzie obejmował producentów, 
konsumentów i cały łańcuch pośredni, łącznie z bezpośrednimi 
beneficjentami wykorzystania samego wodoru. U nas jednak 
zaczyna się od dawania upustu politycznej potrzebie ogłoszenia 
powołania kolejnej doliny wodorowej, co mówiąc delikatnie „nie 
zawsze idzie w parze” z realiami. Najpierw dolinę się ogłasza, 
a później szuka dla niej uzasadnienia. Tymczasem ani Dolina 
Krzemowa, ani żadna dolina wodorowa nie powstaną dlatego, 
że ktoś podpisze list intencyjny i zorganizuje konferencje. 
Dolina wodorowa zaczyna się od gruntu wydzierżawionego pod 
OZE, którego z tego czy innego powodu nie dedykuje się do 
wytwarzania energii na potrzeby sieci i centralnego systemu, ale 
w celu przekształcenia jej w drodze elektrolizy w wodór, który 
jakiś podmiot ma szansę wykorzystać.    

Paweł Wroniszewski: Finanse i legislacja to nie wszystko. 
Na czym będzie się opierała Wasza produkcja wodoru? Gaz 
ziemny, węgiel kamienny, ropa naftowa chyba nie wchodzi  
w grę komercyjnie. Może woda albo biomasa?

Prezes Marlena Krohn: Finanse i legislacja to nie wszystko, 
ale pozwolę sobie zaryzykować stwierdzenie, że co najmniej 
połowa sukcesu. Doskonałym tego przykładem jest rozwój 
rynku i branży OZE, która po podjęciu decyzji politycznej na 
szczeblu UE, doprowadziła do wykładniczego spadku kosztów 
wytwarzania energii, czyniąc ją najbardziej konkurencyjnym 
źródłem na rynku. Mamy zatem do czynienia z dobrą synergią 
ekonomii i ekologii, ponieważ żadne źródło nie jest w sta-
nie konkurować z OZE pod względem śladu węglowego. 
Dla nas OZE jest punktem wyjścia z obu tych powodów.  
Po pierwsze dlatego, że rozumiemy, iż wodór ma być narzędziem 
do dekarbonizacji, więc, aby tak się stało musi się cechować 
najniższym możliwym śladem węglowym. Po drugie dlatego, 

Energia elektryczna i cieplna jest bardzo ważna dla gospodarki i bezpieczeństwa każdego państwa. Pocovidowy 
kryzys, umacniany i rozwijany teraz przez wojnę i inflację, wymusza szukanie nowych źródeł energii. Polska straciła 
wiele lat nie stawiając na rozwój farm wiatrowych, fotowoltaiki czy geotermii. Teraz jest w końcu zielone światło dla 
OZE. Cóż, lepiej późno, niż wcale…
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że elektroliza jest procesem konsumującym znaczne ilości 
energii, jej cena odgrywa pierwszorzędną rolę w rachunku 
ekonomicznym całego przedsięwzięcia i tu znowu wracamy 
do OZE. Ponieważ w całym cyklu życia tylko te źródła są  
w stanie zapewnić przewidywalną, stałą cenę, czy właściwie 
koszt wytwarzania energii. Z tego też powodu, mimo że  
w ujęciu ogólno-Wspólnotowym, biomasa jest największym 
źródeł OZE, to jej cena nie jest stabilna. Ponadto, uważamy, 
że biomasa jest konstrukcją prawną, która owszem, ze 
względu na niedostateczny rozwój technologii, pozwala 
wypełniać cele klimatyczne w szeregu aplikacji, to nie 
jest perspektywicznym źródłem z kilku powodów. Nieod-
miennie regulacyjny aspekt jest tutaj kluczowy. Idea 
biomasy opiera się na koncepcji, iż gazy cieplarniane 
towarzyszące jej spaleniu są mitygowane przez zdolność 
ich pochłaniania przez ekosystem w fazie wzrostu biomasy 
pierwotnej. Jest to patrzenie na rzeczywistość przez 
palce, o czym dosadnie przekonują się firmy, które wiązały  
z biomasą duże nadzieje, również w kontekście wytwarza-
nia wodoru.

 Paweł Wroniszewski: Jaki macie pomysł na maga-
zynowanie i dystrybucję swojego produktu?

Prezes Marlena Krohn: Znowu dotyka Pan sedna 
sprawy. Magazynowanie wodoru i jego dystrybucja są 
wyzwaniem, które do tej pory wstrzymywało rozwój 
rynku wodoru, w rozumieniu nośnika energii. Powstające 
koncepcje transgranicznych gazociągów tłoczących wodór 
na dystansach tysięcy kilometrów, np. koncepcja Hydrogen 
Backbone w UE lansowana przez branżę gazową, zderza 
się z prawami fizyki i chemii w sposób bolesny. Polska ma  
w tym kontekście nadzwyczajny potencjał, z którego 
dopiero teraz zaczęto zdawać sobie sprawę. Są nim 
kompetencje wynikające z ponad 100-letniej tradycji 
wytwarzania nawozów azotowych, opartych na związku 
amoniaku. Choć również jest gazem, to zawiera aż 17,5% 
wodoru w ujęciu masowym, posiada wiele wspólnych 
z nim cech, z których najbardziej perspektywiczną jest 
brak emisji CO2 w trakcie spalania. W Hynfrze, która jest 
nierozłącznym elementem Klastra, mówi się o tym, że to nie 
sam wodór będzie nośnikiem bezemisyjnej energii z OZE, 
a stanie się jedynie „interfejsem” – stadium pośrednim, 
jednym ze związków, które można z niego otrzymać, 
jest rzeczony amoniak. Naturalnie nie wszędzie można 
zbudować fabrykę amoniaku, dlatego nawet przez chwilę 
nie sugeruję, że amoniak będzie pełnił rolę medium paliwa, 
czy też uniwersalnego nośnika energii.

Sukces projektu wodorowego polega na spotkaniu 
potencjału popytu i podaży. Najbardziej racjonalne eko-
nomicznie jest ograniczanie łańcucha dystrybucji do 
absolutnego minimum, dokładnie tak, jak dzieje się to 
dzisiaj, mimo że praktycznie cały wolumen wytwarzany 
jest z surowców kopalnych. Stąd bierze się ta doskonała 
synergia z rozproszoną architekturą źródeł OZE. Wodór 

nie będzie wzmacniał systemu scentralizowanego, nie broni się 
ekonomicznie w takich projektach i trudno mi sobie wyobrazić, 
aby miało się to zmienić, na przeszkodzie stoi bowiem zarówno 
fizyka, jak i chemia.

                                         *  *  *

Pojawia się ostatnio coraz więcej samochodów o napędzie 
elektrycznym. Chyba nie do końca powinny być nazywane 
pojazdami ekologicznymi, bo dystrybutory, które ładują ich 
akumulatory, zasilane są energią z tradycyjnych elektrowni 
węglowych. Idealnym rozwiązaniem byłyby dystrybutory 
zasilane na przykład energią słoneczną. No i pozostaje jeszcze 
spory problem z  utylizacją zużytych akumulatorów. Przed tą 
branżą zatem jeszcze sporo wyzwań …

Paweł Wroniszewski: Oprócz samochodów, na razie 
głównie autobusów miejskich na wodór,  przyszłość to też 
samochody elektryczne. Na czym polega praca Pani zespołu 
odnośnie baterii litowo-jonowych?

Dr inż. Weronika Urbańska (Politechnika Wrocławska, 
Wydział Inżynierii Środowiska): W moich pracach badawczych 
zajmuję się przede wszystkim recyklingiem zużytych ogniw 
litowo-jonowych w kontekście odzyskiwania metali w nich 
zawartych – m.in. litu. Jest to jeden z podstawowych metali 
wchodzący w skład baterii zasilających komputery czy telefony, 
ale także akumulatory stosowane w pojazdach elektrycznych.  
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na tego typu ogniwa, 
obserwuje się stały wzrost ilości ich odpadów, które z roku na 
rok będą jeszcze większe (determinuje to chociażby wdrażanie 
elektromobilności). W tej sytuacji potrzebny jest duży zasób 
m.in. litu, który zaspokoi zapotrzebowanie. To z kolei wiąże się  
z nadmierną eksploatacją zasobów naturalnych tego pierwiastka 
i w perspektywie może prowadzić do jego wyczerpywania. 
Dlatego też lit jest uważany za surowiec krytyczny, a jego 
odzyskiwanie jest kluczowym elementem zrównoważonej 
gospodarki surowcowej w kontekście zamykania obiegów pier-
wiastków.

Lit ze zużytych baterii może być efektywnie odzyskiwany 
poprzez stosowanie metod chemicznych i biologicznych. 
Tymi metodami zajmuję się od początku kariery naukowej na 
Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej.  
W swoich pracach badałam możliwości hydrometalurgicznego 
odzyskiwania Li z odpadów ogniw Li-ion z zastosowaniem 
kwasów nieorganicznych i organicznych jako czynników łu-
gujących. Efekty badań potwierdziły, że możliwe jest efektywne 
wydzielenie metali, w tym litu (stopnie odzysku powyżej 90%)  
z tego typu odpadów do polimetalicznych roztworów. Obecnie 
jednak zajmuję się badaniem możliwości wykorzystania 
metody bioługowania z zastosowaniem mikroorganizmów 
ekstremofilnych do odzyskiwania pierwiastków zawartych 
w bateriach Li-ion. Przewagą metod biologicznych nad che-
micznymi jest stosunkowa prostota prowadzenia procesu  
(a co za tym idzie – mniejsza kosztochłonność) oraz znaczna 
redukcja powstających odpadów wtórnych przy jednoczesnym 
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zachowaniu efektywności odzyskiwania metali. W tym 
zakresie otrzymałam także finansowanie projektu Miniatura 
6 Narodowego Centrum Nauki, którego zakończenie jest 
planowane w sierpniu 2023 roku.

Paweł Wroniszewski: W „zielonej rewolucji” najbardziej 
pożądanym „metalem przyszłości” jest lit. Wykorzystuje 
się go w akumulatorach, turbinach wiatrowych, maga-
zynach energii, sieciach energetycznych i telefonach 
komórkowych. Największe eksploatowane złoża solanek 
litowych znajdują się w Boliwii, Chile, Argentynie (Pustynia 
Atakama) oraz w USA i Chinach. Czy w Polsce może roz-
winąć się pozyskiwanie litu z solanki geotermalnej ?

Dr inż. Weronika Urbańska: Rzeczywiście lit jest jed-
nym z metali ujętych na listach surowców krytycznych, 
czyli takich, które są nam niezbędne do utrzymania 
obecnych, a nawet tworzenia nowych technologii, przy 
jednoczesnym ryzyku ciągłych dostaw (ze względu na 
nadmierną eksploatację i możliwe wyczerpywanie się 
zasobów tego typu pierwiastków). W związku z tym 
sposoby pozyskiwania litu to jeden z wiodących tematów 
związanych z gospodarką surowcami. Pozyskiwanie tego 
surowca w kontekście zasobów krajowych jest obiecujące, 
niemniej wymaga jeszcze szczegółowej charakterystyki 
i rozpoznania złóż, a także opracowania odpowiednich 
metod technologicznych w tym kontekście. Prace w tym 
zakresie trwają, a dopiero po ich zakończeniu poznamy 
efekty. Mimo wszystko, pozyskiwanie metali z zasobów 
solanek geotermalnych może stanowić atrakcyjną 
alternatywę. Jednakże w kontekście założeń modelu 
gospodarki o obiegu zamkniętym, częściej nacisk kładzie 
się na odzysk surowców i ich ponowne użycie po to, aby 
nie obciążać ich naturalnych zasobów. W związku z tym 
uzupełnieniem do działań w zakresie poszukiwań nowych, 
naturalnych złóż pierwiastków, m.in. litu, konieczne jest 
stałe rozwijanie i wdrażanie dostępnych metod recyklingu, 
np. zużytych ogniw Li-ion . Dzięki temu, już raz wydobyte 
zasoby mogą zostać odzyskane i ponownie wykorzystane, 
tym samym zamykając obieg pierwiastka i redukując 
konieczność poboru litu ze złóż naturalnych.

                                       *  *  *

Źródła energii, ich sposoby wykorzystania związane są  
z emisją gazów. Jeżeli nie do końca możemy to zredukować 
tak jak w przypadku spalania wodoru (tutaj odpadem 
jest para wodna), to musimy stosować systemy, które 
oczyszczają naszą atmosferę. Na Islandii dwutlenek węgla 
zatłaczany jest pod ziemię, gdzie w krótkim okresie,  
w reakcji z odpowiednimi skałami tworzy nowe pokłady 
węgla.

Paweł Wroniszewski: Pojawiło się ostatnio kilka po-
mysłów na zmniejszenie gazów cieplarnianych w na-
szej atmosferze. Australijscy piwowarzy karmią glony 
sfermentowanym chmielem. Podobno algi zatrzymują, 
wytwarzany podczas fermentacji chmielu, dwutlenek 

węgla i zamieniają go w tlen. Czy takie jednostkowe działanie 
ma sens i czy może rozwinąć się w ogólnoświatowy trend ?

Magdalena Osial (Polska Akademia Nauk, Instytut Podsta-
wowych Problemów Technicznych, dr nauk chemicznych Uni-
wersytetu Warszawskiego): Algi oprócz ogromnej skuteczności 
w oczyszczaniu powietrza z dwutlenku węgla są także bardzo 
odporne na różne warunki środowiskowe, co czyni je użytecz-
nymi w wielu dziedzinach, nawet w piwowarstwie. W zależności 
od warunków, jakie im zadamy (oraz ilości glonów), mogą one 
spowolnić, a nawet zatrzymać fermentację, ograniczając ilość 
wydzielanych do środowiska gazów cieplarnianych. Na pewno 
jednostkowe działania jest łatwiej zaplanować i przewidzieć 
niż wielkoskalowy proces, stąd jeszcze długa droga do ich 
powszechnego używania w piwowarstwie. Jednak algi coraz 
częściej są wykorzystywane w przemyśle spożywczym, tzw. 
zielone podejście, co również może mieć wpływ na rozwój 
nie tylko piwowarstwa, ale także innych dziedzin. Kto wie, 
może dodatek glonów do procesów fermentacji może stać się 
globalnym trendem...

Paweł Wroniszewski: Podobna nisza jest w przemyśle 
paszowym. Naukowcy z Sydney i Kalifornii stwierdzili, że algi/
wodorosty użyte w paszy dla bydła powodują zmniejszenie 
przez te zwierzęta emisji metanu. Trochę to na pierwszy rzut 
oka brzmi humorystycznie…?

Dr Magdalena Osial: Odpowiednio przetwarzane algi mogą być 
zastosowane do przekształcania CO2, metanu i innych gazów 
wytwarzanych przez zwierzęta hodowlane i tym samym redukcji 
emisji ich do atmosfery. Z powodzeniem mogą być dodawane 
do paszy ze względu na wysoką zawartość wielu substancji 
odżywczych. Zwierzęta hodowlane podczas przeżuwania 
pokarmu wydzielają nawet 95 % gazów przez otwór paszczowy. 
Zatem zastosowanie alg do pasz redukuje i ułatwia adsorpcję 
wydalanych gazów podczas procesu trawiennego, pozostając 
bezpieczna do stosowania w jej hodowli.

Paweł Wroniszewski: W Madrycie mini fermy z glonami 
mają być na billboardach, szyldach, tablicach oraz wiatach 
przystankowych w najbardziej zanieczyszczonych punktach. 
Podobno totem o średnicy 2,5 m i wysokości 4 m, wypełniony 
wodą i algami, zdolny jest wyprodukować tyle tlenu co 
przeszło 300 drzew…?

Dr Magdalena Osial: Algi wykorzystują światło do fotosyntezy, 
przekształcając dwutlenek węgla w składniki odżywcze i jedno-
cześnie uwalniając tlen jako produkt uboczny do atmosfery. 
Jednak algi oczyszczają powietrze nie tylko z dwutlenku węgla, 
bo są w stanie pochłonąć także inne gazy, tj. tlenki azotu  
i siarki, a nawet amoniak. Wykorzystują je także jako składniki 
odżywcze podczas fotosyntezy. W rezultacie zanieczyszczone 
powietrze przepuszczone przez zbiornik z hodowanymi algami 
zostaje wzbogacone w tlen i przede wszystkim jest czyste od 
gazów, które mogłyby tworzyć zanieczyszczenia wtórne, tj. kwas 
siarkowy, formalhedyd, nitrofenol i wiele innych. Choć są małe, 
niebywale wydajnie przetwarzają CO2, o wiele skuteczniej niż 
drzewa oczyszczając powietrze.

>



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

>

Krzysztof Pawlak przy swoich maszynach stolarskich 
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Zakłady pracy w gminie Uniejów
Marek Jabłoński 

Mebelion K.P. 
Meble Kuchenne w Zaborowie 

To będzie kolejny przykład na to, że wyuczonego zawodu nie zawsze się później wykonuje. Pokazane 
zostaną też próby poszukiwania innych form zarobkowania i pracy, a także będzie o tym, ileż to doś-
wiadczeń życiowych można zdobyć w stosunkowo krótkim czasie…

 Taką nazwę nosi aktualnie zakład pracy, dziś 44-let-
niego Krzysztofa Pawlaka z Zaborowa. Do klas I-III 
uczęszczał w tej miejscowości, a 8-klasową szkołę pod-
stawową ukończył w Wieleninie. Po Technikum Tech-
nologii Żywności w Łodzi został specjalistą przetwór-
stwa mięsa. Roczną służbę wojskową najpierw rozpoczął  
w jednostce wojskowej w Grudziądzu. Po 3-miesięcznej 
szkole młodszych specjalistów kucharzy, z dyplomem jej 
ukończenia, kontynuował dalszy ciąg służby w 10. Opolsk-
iej Brygadzie Logistycznej. 
 Stosunkowo krótki był czas jego pracy w wyuczo-
nym zawodzie, nie licząc okresu pomocy przy domowym 
wyrobie wędlin. Jako masarz-rzeźnik pracował najpierw  
w zakładzie mięsnym „Pektur” w Olszówce k. Turku, a póź-
niej w „Agromexie” w Świnicach Warckich. Przez rok czasu 
(marzec 2001 – wiosna 2002) spróbował sprawdzić się  
w swoim fachu w zakładzie masarskim w Ramstein-
Miesenbach w Niemczech. 
 W latach 2002-2004 podjął się wykonywania zupełnie 
czegoś nowego. Sprowadzał rzeczy używane z Niemiec, 

prowadząc ich sprzedaż w Zaborowie. – W marcu 2004 
roku wyjechałem do Kanady i znalazłem się w jego metro-
politarnym obszarze, obejmującym Toronto i sąsiadujące z nim 
regiony: Peel, Halton, York, Durham (słynne GTA – Greater To-
ronto Area). Funkcjonowałem w kilku miastach tych regionów: 
Brampton i Mississuaga (region Peel), Halton Hills (region Hal-
ton), Oshawa (region Durham). Początkowo pracowałem przy 
malowaniu, zwłaszcza wewnętrznym nowych i zamieszkałych 
domów. Były też renowacje budynków w bogatych dzielni-
cach Toronto. Po półtora roku trafiłem do zakładu stolarskiego 
wykonującego podstawowe prace meblarskie. Nauczyłem 
się cięcia piłą, projektowania tradycyjnych mebli kuchen-
nych, poznałem organizację pracy w zakładzie. Powierzono 
mi koordynację pracy 3 pracowników w stolarni (lakierowania, 
skręcania, montażu mebli u klienta). Później pracowałem też  
w innym zakładzie tej branży, z wielonarodowościową załogą – 
wspomina Krzysztof swoją przygodę za oceanem. 
 Była to firma anglojęzyczna, która pozwoliła mu 
sprawdzić swoje językowe możliwości. Równolegle, w tym 
samym czasie, uczęszczał do szkoły, szlifując język an-
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gielski. – W regionie Peel uzyskałem możliwość pójścia 
do koledżu – do College in Mississauga na Auto CAD – 
program komputerowy. Jednak zrezygnowałem z tego  
i zdecydowałem się wrócić do kraju – uzupełnia Krzysztof.
 Na stałe, z bogatym nowym doświadczeniem zawo-
dowym i biegle opanowanym językiem angielskim, wrócił 
do Polski w czerwcu 2009 roku. – Marzyłem o założeniu 
własnej firmy. Po krótkim czasie moje plany się ziściły. 
W październiku 2009 roku zarejestrowałem działalność 
gospodarczą i założyłem firmę „K.P. Meble Kuchenne”  
z siedzibą w Zaborowie. Kupiłem piłę do cięcia płyt „Stan – 
Drew”. Równolegle powstała firma „Mebelion”, którą prowadził 
mój brat – Piotr. On zajmował się sprzedażą mebli, kontaktami 
z klientami, pomagał przy montażach, prowadził duży salon 
meblowy, mebli systemowych i na wymiar w Bełchatowie. 
Natomiast ja zajmowałem się projektami i realizacją mebli na 
wymiar – opisuje początki działalności Krzysztof. 
 Współpraca ta trwała 3,5 roku. Później brat zrezyg-
nował z prowadzenia salonu meblowego w Bełchatowie, 
a Krzysztof przeniósł go do Uniejowa, ul. Bł. Bogumiła 
26, pod nazwą „Mebelion”. Salon funkcjonował w la-
tach grudzień 2012 – luty 2018. – Na początku w salonie 
pracowała żona Katarzyna. Praca przynosiła jej dużo satys-
fakcji i obowiązków. Jednak gdy pojawił się nasz pierwszy syn, 
a po dwóch latach następny – zatrudniliśmy panią do obsługi 
salonu. W międzyczasie kupiliśmy używaną okleiniarkę „Brant 
KD – 74” i swój warsztat stolarski wy-posażyliśmy w naj-
potrzebniejszy sprzęt – informują Katarzyna i Krzysztof Pa-
wlakowie. 
 Po 5 latach prowadzenia salonu w Uniejowie zdecy-
dowano się przenieść biuro do domu rodzinnego. Spow-
odowane to było trudnościami finansowymi i brakiem 
kompetentnych osób. Firma stopniowo rozwijała się. Za-
trudniono kierowcę zaopatrującego zakład w płyty i akce-
soria oraz pracownika do stolarni. – Współpraca układała 

się różnie, po kilku latach pracownicy zrezygnowali i obecnie 
zostałem sam jako monter oraz żona, która pomaga mi przy 
instalacji mebli – mówi o problemach Krzysztof.
 W 2022 roku wzięli w leasing nową maszynę – okle-
iniarkę „Nikmann”, bardzo przyspieszającą i usprawniającą 
pracę. Do transportu potrzebnych materiałów i rozwozu 
mebli służą 2 samochody: Renault Master i Volkswagen 
Transporter. – Wszystko to sprawia, że wykonuję szereg 
różnych mebli na wymiar: kuchenne, szafy, zabudowy wnęk, 
łazienkowe, pojedyncze meble – do domów prywatnych  
i firm. Dzięki pracy i kontakcie z klientami poznaję bardzo dużo 
ciekawych osób i miejsc. Wykonujemy w naszej firmie „Mebe-
lion K.P. Meble Kuchenne” (tel. 609 679 408) dużo zamówień 
w bliższej i dalszej okolicy, ale także w Łodzi i Bełchatowie. 
Klienci często wracają do nas po nowe zamówienia – poleca 
się Krzysztof i ma nadzieję, że jego trzej synowie przejmą 
zainteresowania związane z planowaniem, konstruow-
aniem, produkcją mebli i w przyszłości pomogą rozwijać 
firmę. Póki co, trzeba będzie jeszcze na to trochę poczekać:  
Szczepan ma 9 lat, Wojciech – 7, a Tomasz – 5. 
 Warto dodać, że oprócz powyższej działalności  
Krzysztof prowadzi jeszcze 12-hektarowe gospodarstwo 
rolne, wyposażone w niezbędne maszyny i sprzęt rol-
niczy. Produkcja roślinna (zboża, facelia) przeznaczona 
jest głównie do hodowli bydła opasowego. Wszystko to 
sprawia, że z konieczności interesuje się motoryzacją, 
budową silników – potrzebną do obsługi i naprawy maszyn 
rolniczych. Przy wszelkich pracach odpręża się słuchając 
najczęściej muzyki ciężkiej, rockowej. Od czasu do czasu, 
wraz z żoną, przydają mu się też umiejętności zdobyte na 
kilku kursach tańca towarzyskiego…

  Życzymy firmie dalszego rozwoju
  Marek Jabłoński 
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„Miewam chwile zwątpienia, bo czasy, w których żyjemy, 
są specyficzne. Doceniam jednak wszystko w moim życiu, 
co wydarzyło się do teraz. To, że mam odwagę robić, 
co kocham. A czy to coś znaczy, czy nie, okaże się w 
przyszłości” – Izabella Duniec

„Metamorfoza i transformacja”

Ryszard Troczyński

Po tym trudnym czasie stwierdziła, że ma dla kogo żyć – dzieci, kole-
żanki, rodzina, znajomi, ludzie, którym można pomagać w tych trudnych 
momentach. Była do tego przygotowana. Ukończyła wiele studiów, 
kursów, była przecież pielęgniarką instrumentariuszką, potrafiła grać 
na instrumencie, kupiła farby i pędzle, zaczęła malować oraz pisać 
wiersze i ćwiczyć jogę. Powróciła do zajęć, które lubiła w dzieciństwie. 
Jej wczesna młodość kojarzy się z Uniejowem. Mieszka tu jej rodzina. Jej 
ciocia Melania prowadziła kino i tam dzięki niej spędzała mnóstwo czasu 
oglądając bajki, kroniki i filmy. Twierdzi, że kino było wspaniałe i nikt nie 
miał takich cudownych wakacji i ferii oraz niedzielnych wieczorów, jak ona 
w Uniejowie. Obecnie korzysta też z głównych atrakcji Uniejowa, czyli 
kąpieli na basenach czy z saun. Jej mama wraz z ciocią prowadziły kolonie 
w Uniejowie. 

Pani Izabella mieszka teraz w Paulinie koło Uniejowa. Tam mieszka jej 
rodzina, a nawet dziadek, który był sołtysem. W domu w Paulinie rodzą 
się pomysły na organizację warsztatów, spotkań z młodzieżą, kobietami, 
z którymi stara się dzielić wiedzą i doświadczeniem, inspirować słuchaczy 
do działań na niwie sztuki i sposobów działalności kosmetycznej. Jest 
blogerką i dzięki internetowi może udzielać się w Uniejowie i w prawie 
całym województwie łódzkim. 

Pani Izabella prowadzi działalność o wdzięcznej nazwie „Babeczki  
w kąpieli – szkoła budzenia kreatywności, edukacja i rękodzieło”. Od kilku 
lat robi kosmetyki naturalne z własnoręcznie zebranych ziół, płatków 
kwiatów według własnych receptur. Maluje obrazy. Jest nauczycielką 
Vedic Art pierwszego i drugiego stopnia w Polsce i na świecie. Maluje 
obrazy metodą malarstwa intuicyjnego, które jest narzędziem w kontakcie 
ze sobą samym, pozwala odkryć pokłady kreatywności ukryte głęboko  
w nas. Może wspólnie z Termami uda się wypromować kosmetyk – ku-

leczki, babeczki i płyny do kąpieli na bazie wody ter-
malnej, ziół i receptur Pani Duniec. 

Pani Izabella zaprasza wszystkich chętnych do 
swojego domu i na stronę: www.facebook.com/ba-
beczkiwkapieli (izabela.duniec@op.pl), na warsztaty 
kosmetyczne i Vedic Art. – malarstwo intuicyjne. 
Zachęca wszystkie szkoły oraz przedszkola, chętnie 
przyjedzie na spotkanie z kobietami, gdzie opowie 
o kosmetykach, a także zainspiruje do życia i opty-
mizmu. 

P.S. Spotkanie z Panią Izą to ciekawa przygoda  
i chciałoby się ją ponownie powtarzać – zapewniam!
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Jest takie przysłowie – „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło”. U Pani Izabelli Duniec dziewięć 
lat temu zaczęło się okropnie – diagnoza nowotwór złośliwy piersi. Strach, operacja, chemia, radioterapia, 
pobyty w szpitalu, leczenie profilaktyczne, zabiegi, genetyka, kolejne biopsje, koszmar, strach, ból i łzy.

Babeczki w kąpieli
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W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” 
foto zagadką było odgadnięcie przysłowia na 
podstawie zamieszczonego zdjęcia. Prawidłowo 
brzmi ono: „Uderz w stół, a nożyce się odezwą”.

Otrzymaliśmy kilka poprawnych odpowiedzi. 
Nagrodę wylosowała pani Małgorzata z Czepowa. 
Kolejną foto zagadką jest również 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 2023 r.

FOTO Zagadka > Ryszard Troczyński

FOTO Kontrasty > Ryszard Troczyński
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Ćwiczę na prawko

FOTO Fraszka > Ryszard Troczyński Mewa
Coś mnie się zdaje,

że dziś odlecę 
w dalekie kraje.

Witold Smętkiewicz
Luty 2022


