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Podsumowanie Roku 2015

Józef Kaczmarek

Na łamach ostatniego w 2015 roku numeru kwartalnika chciałbym krótko podsumować
najważniejsze projekty, których realizację rozpoczęliśmy na przełomie mijających 12 miesięcy
i nawiązać do inwestycji zaplanowanych na rok 2016.
Rzec można najgłośniejszy, bo i najbardziej spektakularny
projekt, „E-usługi publiczne w gminie Uniejów” jest na pewno
tą inwestycją, którą żegnamy stary rok i będziemy witać nowy
2016. Tak naprawdę jego realizacja to 3 lata żmudnej pracy, kilka
tomów dokumentacji przetargowej, a w tym momencie kilometry
przewodów, nowe sieci, kilkaset nowoczesnych urządzeń do
nauki i pracy.
Tym, co najbardziej rzuca się w oczy jest nowe, ujednolicone
oznakowanie na terenie gminy. Dzięki spójnemu systemowi
tablic informacyjnych, totemów, witaczy budujemy wizerunek
nowoczesnego uzdrowiska (docenili nas dziennikarze
ogólnopolskiego portalu Onet.pl, umieszczając Uniejów na liście
„Najlepszych polskich uzdrowisk” w 2015 roku). Inwestujemy
jednocześnie w markę, jaką powoli staje się Uniejów (promocja
gminy w mediach, udział w targach, etc.) oraz w niezbędną
infrastrukturę. Pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego w
wysokości prawie 4 mln zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych.
Dzięki temu w gminie mogą pojawić się wkrótce kolejni
inwestorzy, którzy zapewnią nowe miejsca pracy. Te zaś niosą
potrzebę zapewnienia mieszkańcom gminy odpowiednich
warunków do życia. Choć magazyn WPROST w niezależnym
rankingu zaliczył Uniejów do grona 30-tki polskich gmin,
w których żyje się najlepiej, to nie ukrywam, że pozostaje jeszcze
wiele do zrobienia.
„Termy” przekazują właśnie kolejnym lokatorom klucze do
mieszkań w dwóch nowo wybudowanych blokach, ale w związku
z dużym zainteresowaniem powstają plany budowy kolejnego,
a tym samym uzupełnienia przestrzeni na osiedlu 700-lecia. Wśród
68 mieszkań, które na dniach oddano do użytku, gmina nabyła
10 z przeznaczeniem na lokale socjalne. Część kosztów pokryła
dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego, więc obciążenie
dla budżetu gminy jest mniejsze, za to korzyść ogromna. Jeżeli
pojawia się szansa współfinansowania przedsięwzięcia ze
środków zewnętrznych, musimy korzystać z każdej szansy, mając
na względzie fakt, że gmina nie jest w stanie się rozwijać, ani
nawet utrzymać wyłącznie z podatków. Potwierdziła to analiza
budżetów gmin w regionie, opublikowana pod koniec listopada
w tygodniku „Nad Wartą”. Jeżeli chodzi o wpływy z podatków,
znajdujemy się daleko w tyle, a mimo to dzieje się u nas więcej,
niż u bogatszych sąsiadów. To dlatego, że staramy się maksymalnie
wykorzystywać dotacje unijne i państwowe.
Jeżeli zaś chodzi o fundusze unijne, rok 2015 to początek
wdrażania nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020,
ostatniego tak wielkiego zastrzyku gotówki z unii. Pieniądze
płynące do samorządów w poprzednich latach udało nam się
spożytkować maksymalnie. Jesteśmy właśnie po rozstrzygnięciu
konkursu urbanistycznego na zagospodarowanie terenów
zakupionych przez nowego inwestora, przygotowujemy się do
dokumentacji projektowej na budowę bulwarów, poza tym nadal

pracujemy nad koncepcją rewitalizacji całej gminy – to potężne
plany, które wiążą się z ogromem pracy i dużą odpowiedzialnością.
Ubieganie się o środki unijne z nowego rozdania może być dużo
trudniejsze. To, że byliśmy dobrym beneficjentem pieniędzy
z unii w poprzednich latach, nie oznacza, że pula, której tym razem
potrzebujemy będzie nam z góry przydzielona.
Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich oraz Kolegiata obchodziły
tego roku 650-lecie. Te rocznice to dobra okazja, żeby wspomnieć
o planach dotyczących uporządkowania terenu wokół kościoła.
Warto przy tym zagospodarować na cele rekreacyjne działkę
„schodzącą” od Kolegiaty do rzeki.
Dobrze jest myśleć o inwestycjach dotyczących estetyki, ale
musimy dbać również o podstawową infrastrukturę. Gminę czeka
na pewno modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
w niektórych miejscowościach. Musimy przygotować się również
na wypadek suszy, jaka dotknęła nas w tym roku – zapewnienie
dostępu do wody w przypadku równie wysokich temperatur bez
opadów w przyszłych latach jest priorytetem, szczególnie z uwagi
na dużą ilość gospodarstw rolnych i hodowli.
W trosce o zapewnienie bezpieczeństwa ciągle działamy
w sprawie zakupu kolejnego wozu ratowniczo-gaśniczego. Niestety,
żadna z naszych jednostek nie kwalifikuje się do dofinansowania
w formie, w jakiej planowaliśmy to wcześniej. Nie oznacza to
jednak, że obiecanego wozu nie będzie. Wręcz przeciwnie, podczas
ostatniej sesji Rady Miejskiej wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Łódzkiego - Dorota Ryl przywiozła dokument
potwierdzający dofinansowanie od Komendanta Głównego PSP
w wysokości 100 tys. zł.
Zbliżający się rok upłynie na pewno pod znakiem wspólnych
dla wszystkich parafii w gminie Uniejów wydarzeń pod nazwą
„Spycimierskie Boże Ciało”. Rozpocznie go majowe święto
„Tulipany dla Jana Pawła II” i włączy w obchody w cykl odpustów
również Uniejów, Wielenin i Wilamów. W układaniu kwietnych
(i po raz pierwszy również zbożowych) kompozycji, podobnie
jak w tym roku, pomoże delegacja z włoskiego stowarzyszenia
Infioritalia. Jeżeli uda się pozyskać środki, z myślą również o innych
uroczystościach parafialnych, chcemy zakupić nowe, jednolite
stroje dla asysty honorowej – tradycje skupione wokół obrzędów
i świąt kościelnych są unikatowym w skali kraju dziedzictwem.
Uroczysta oprawa, charakterystyczna dla tego regionu, będzie
doskonałym podkreśleniem sztuki ulotnej, jaką bez wątpienia
są kwietne kompozycje.
Tego właściwie chciałbym Państwu życzyć w nadchodzącym
2016 roku: aby cieszyli się Państwo urokiem każdej chwili, ale
myśleli o niej jako części pewnej całości. Pamiętajmy, że rok
to 365 dni (a w 2016 nawet 366!) i każdy z tych dni to nowe
wyzwania, ciężka praca, satysfakcja... Życzę Państwu, aby każdy
dzień przyszłego roku był powodem do radości, a Święta Bożego
Narodzenia czasem spokoju, miłości i spotkań z bliskimi.
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Z prac Samorządu
7.10 podpisaliśmy umowę na realizację projektu „E-usługi
publiczne w gminie Uniejów”, którego celem jest wyposażenie
wszystkich szkół, instytucji kulturalnych, urzędu i jego jednostek
organizacyjnych  w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.
W ramach projektu zakupiliśmy m.in.: 827 tabletów, 89 komputerów
przenośnych typu ultrabook, 30 tablic interaktywnych i 5 zestawów
do przeprowadzania wideokonferencji, 31 projektorów, 19 drukarek
różnego typu, 30 zestawów komputerowych oraz oprogramowanie
edukacyjne (dziennik elektroniczny, programy dydaktyczne),
biurowe (elektroniczne archiwum i obieg dokumentów, obsługa
platformy EPUAP) i antywirusowe. Na potrzeby pracy urządzeń
przenośnych zostanie zbudowana bezprzewodowa sieć internetowa
Wi-Fi. Całkowity koszt inwestycji to ponad 3 mln złotych, przy czym
2,7 mln zł pokryło dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego;
Rozstrzygnęliśmy złożony przetarg na przebudowę dróg
gminnych. Inwestycja obejmuje 8 dróg o łącznej długości 8,8 km w
miejscowościach: Wilamów – Góry (2,33 km), Wielenin Kolonia (1,22
km), Wilamów (733 m), Kozanki Wielkie (2 odcinki o dł. 1 km oraz
800 m), Człopy (1,42 km), Kuczki (300 m) i Łęg Baliński (1 km).  Do
tej pory podpisaliśmy już 6 umów z wykonawcami przetargu, część
traktów jest już gotowa do odbioru. Inwestycja jest realizowana
w ramach PROWU. Jej koszt wyniesie ponad 3,5 mln zł;
Jesteśmy w trakcie odbioru przebudowanego odcinka drogi
Brzozówka-Lekaszyn. Przebudowa 2 odcinków o łącznej długości 1,5
km została zrealizowana w ramach jednego, kompletnie już pokrytego
asfaltem ciągu (od lasu w m. Brzozówka/Osina do skrzyżowania
z drogą powiatową w m. Lekaszyn) kosztowała 271.930,02 zł;
Wykonaliśmy utwardzenie nawierzchni w miejscowości Hipolitów
oraz na ul. Miodowej w Uniejowie;
Ze względu na niezgodny z umową stan boiska przy Szkole
Podstawowej w Wilamowie nie możemy zrealizować odbioru
inwestycji. Termin wynikający z umowy był wyznaczony na 30.09
br. W ramach projektu powstało boisko do gry w piłkę nożną
z nawierzchnią naturalną i instalacją nawadniającą, plac do
trenowania koszykówki, ogrodzenie z tzw. „łapaczem”, ponadto
zakupiliśmy sprzęt do pielęgnacji murawy, który został przekazany
obsłudze technicznej SP Wilamów. Koszt budowy boiska to
251.398,69 zł, dlatego wystąpiliśmy do Ministerstwa Sportu
i Turystyki o dofinansowanie budowy ze środków Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej;
14.12 podpisaliśmy umowę na wykonanie oświetlenia
drogowego, stanowiącego element drogi wewnętrznej do terenów
uzdrowiskowych;
Zleciliśmy sporządzenie dokumentacji projektowej dla bulwarów
miejskich z pozwoleniem na budowę;
Otrzymaliśmy zgodę Biskupa Ordynariusza Wiesława Alojzego
Meringa na 30-letnią dzierżawę terenów przy Kolegiacie.
W zamian za dzierżawę gmina przekazała 150 tys. zł na
przygotowanie dokumentacji dla rewitalizacji budynku starej plebani
wraz z adaptacją na miejsko - gminną bibliotekę publiczną i miejsko
gminny ośrodek kultury. Projekt jest realizowany wspólnie z Parafią
św. Floriana w Uniejowie;
Zleciliśmy wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego
dla Stref Uzdrowiskowych B i C;
P.G.K. Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie oddało do użytku
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(październik - grudzień 2015)

68 mieszkań w 2 blokach wybudowanych przy ul. Targowej
i ul. Reymonta. Gmina zakupiła 10 mieszkań z przeznaczeniem
na lokale socjalne. Trafią do nich rodziny, w których dochód na
osobę nie przekracza 1.286,16 zł netto miesięcznie, uwalniając tym
samym dotychczas zajmowane mieszkania socjalne przy ulicach:
Dąbskiej, Awaryjnej oraz bł. Bogumiła. Koszt zakupu 10 mieszkań
przygotowanych w standardzie do zasiedlenia wyniósł 1,5 mln zł,
przy czym 30 procent sumy pokryła dotacja Banku Gospodarstwa
Krajowego. Nowi lokatorzy zostali zobligowani do założenia subkont,
na których będą gromadzili pieniądze ułatwiające wykup mieszkań
na własność w przyszłości;
Mieszkańcy Ostrowska na własny koszt przeprowadzili remont
kapliczki, którą 27.11 poświęcił ks. prałat   Andrzej Ziemieśkiewicz.
Gmina dofinansowała przedsięwzięcie kwotą 2 tys. zł z puli
środków przeznaczonych na integrację sołectw. Prace remontowe
przeprowadził w czynie społecznym pan Mirosław Ławniczak, za co
serdecznie dziękuję;
Z myślą o zbliżającym się cyklu imprez pod wspólną nazwą
„Spycimierskie Boże Ciało” wykonaliśmy nasadzenia kwiatowe przy
kościele parafialnym w Spycimierzu;
20.10 dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia dwóch
odcinków przebudowanej drogi w miejscowości Lekaszyn (Lekaszyn
do Boru o długości 618,50m i Lekaszyn do wału o długości 960,00 m).
Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 404 295,74 zł brutto i został
dofinansowany ze środków budżetu Województwa Łódzkiego;
6.11 w Zespole Szkół w Uniejowie otwarto Pracownie Ekologiczną.
Całkowity koszt zadania to 37.498,36 zł,   z czego dofinansowanie
pozyskane przez Gminę z WFOŚiGW w Łodzi wyniosło 34.999,00 zł;
7.11 w Sali Rycerskiej Zamku w Uniejowie wręczyliśmy stypendia dla
młodzieży szkół średnich (10 uczniów) i uczelni wyższych (10 studentów)
pochodzących z terenu gminy oraz nagrody dla 111 osób udzielających
się w różnego rodzaju klubach, zrzeszeniach i organizacjach (poczty
sztandarowe, ZHP-OSP Uniejów, Uniejowska Akademia Rycerska,
Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne „Dworzanie”, Orkiestra Dęta
OSP Spycimierz, Klub Sportowy MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko,
Klub Karate Bassai) i młodzieży typowanej przez radnych z terenu
gminy Uniejów. To druga pula stypendiów przyznanych w tym
roku (w pierwszej nagrodziliśmy uczniów szkół podstawowych
i gimnazjum) – łączna kwota przeznaczona na nagrody dla młodzieży
w 2015 roku przekroczyła 100 tys. zł;
W dniach 12-23.10 odbyła się inwentaryzacja azbestu na terenie
gminy;
30.11 przedsiębiorcy mogli zasięgnąć informacji ekspertów
w dziedzinie ekonomii społecznej w biznesie oraz pozyskiwania
środków unijnych, natomiast 9.11 odbyło się spotkanie
przedsiębiorców turystycznych z terenu gminy, podczas którego
podsumowaliśmy efekty II Uniejowskiego Festiwalu Smaków;
4.12 wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego-pani  
Dorota Ryl przekazała informację o dofinansowaniu w wysokości  
100 000 zł zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki
OSP Wilamów od Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej. Będziemy również występować z wnioskiem o wsparcie
inwestycji ze środków WFOŚiGW w Łodzi;
Dziękuję PGK Termy Uniejów za uporządkowanie
terenu na cmentarzach i w miejscach pamięci przed
świętem zmarłych.
>>>
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Wydarzenia kulturalne:
24.10 odbyła się promocja autorskiego tomu poezji pt. „Okruchy
codzienności”  Joanny Wicherkiewicz;
25.10 świętowaliśmy 650-lecie Kolegiaty Uniejowskiej,
w uroczystości wzięli udział przedstawiciele trzydziestego pokolenia
rodziny arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego: Pani Ewa
Skotnicka i Pan Michał Skotnicki;
9.11 dziesięć małżeństw z terenu gminy obchodziło 50.
rocznicę pożycia małżeńskiego, tzw. Złote gody. Współmałżonkom
przekazano medale Prezydenta RP;
11.11 obchodziliśmy 97. rocznicę odzyskania niepodległości.
Z tej okazji odbyły się uroczystości w Rynku Miejskim
4.11 studenci ASP odbyli na zamku warsztaty dotyczące
oświetlenia budynku;
3.11 koło łowieckie „Gęgawa” uczciło tradycyjne myśliwskie
święto Hubertus;
26.11 na sali OSP Uniejów odbył się „Dzień Seniora”
przygotowany przez MGOK oraz MGBP w Uniejowie;
27.11 odbył się Wieczór Andrzejkowy dla dzieci zorganizowany
przez MGOK oraz MGBP w Uniejowie, natomiast nazajutrz PGK
„Termy Uniejów” zorganizowały zabawę w tym samym duchu na
Zamku;
29.11 uczniowie szkół z terenu gminy Uniejów przeprowadzili
happening „Stop cyberprzemocy” w ramach rządowego programu
„Bezpieczna+”;
W dniach 4-6.12 obchodziliśmy Weekend Mikołajkowy,
transmitowany na antenie Radia ZET oraz w programie telewizyjnym

„Dzień dobry TVN” stacji TVN;
4.12 odbyła się promocja IV tomu Biuletynu Uniejowskiego.
Wydarzenia sportowe:
18.10 odbył się IX Ogólnopolski Bieg do Gorących Źródeł „Sanus
per Aquam – Zdrowie przez wodę”;
24.10 Ebi Smolarek spotkał się z młodymi adeptami Uniejowskiej
Akademii Futbolu. Podczas spotkania pn. „Z Orłem na piersi”
piłkarz podpisał list intencyjny, w którym objął swoim patronatem
działalność klasy usportowionej w ZS w Uniejowie;
14.11 rozegrano Halowy Turniej Piłki Nożnej im. Zbigniewa
Dominiaka, w którym wzięło udział 11 drużyn z regionu;
Zachęcam do korzystania z krytego lodowiska, które od początku
grudnia działa przy „Termach”.
Media i udział w targach:
Gmina Uniejów promowała się na wspólnym stoisku województwa łódzkiego podczas międzynarodowych targów turystycznych TT Warsaw;
Jesteśmy po emisji 10-tego, łódzkiego odcinka ”Motocyklowej
Polski” w stacji Motowizja, w którym prowadzący pokazał atrakcje
na terenie gminy. Program można obejrzeć na stronie www.
motowizja.pl;
18.10 TVP Regionalna emitowała odcinek programu
„Agroexpress” realizowanego w Zagrodzie Młynarskiej;
Telewizja TOYA TV rozpoczęła cykl programów pod wspólna
nazwą „Ekologicznie i zdrowo w Uniejowie”.

Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie

Agnieszka Nowak

(wrzesień - listopad 2015 r.)

Podczas sesji została także przedstawiona
prezentacja multimedialna dotyczącą
Spycimierza, Człop, Łęgu Balińskiego,
Spycimierza – Kolonii, Wieścic i Zielenia,
zawierająca m.in. dane demograficzne, informacje o wpływach z podatków,
nieruchomościach gminnych, podmiotach
gospodarczych, planowanych, realizowanych i zrealizowanych inwestycjach na
tych terenach.
Podczas XVIII sesji Rady Miejskiej
w Uniejowie w dniu 27 października 2015
r. wybrano panią Monikę Kowalską   na
ławnika do orzekania w Sądzie Rejonowym w Łasku   w sprawach rodzinnych

na kadencję 2016 – 2019. Ponadto radni
wyrazili zgodę na zawarcie przez gminę
Uniejów dwóch porozumień z Powiatem
Poddębickim w sprawie partnerstwa w realizacji projektów pn. „Remont ulicy Rzecznej w Uniejowie” i „Przebudowa drogi
gminnej w Uniejowie ulica Jana Pawła II
wraz z budową kanalizacji deszczowej”.
Dodatkowo wprowadzono zmiany w planie wykorzystania środków finansowych na
realizację Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Uniejów
na 2015 r. oraz uchwalono Roczny Program Współpracy Gminy Uniejów z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiota-

arch. UM Uniejów

W okresie wrzesień - listopad 2015 r.
odbyły się cztery sesje Rady Miejskiej
w Uniejowie, na których, niejako tradycyjnie, królowała tematyka finansowa (na
każdej sesji dokonywano zmiany budżetu
gminy Uniejów na 2015 r. i   Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015–
2020) i kwestie związane z   gospodarką
nieruchomościami.
Na XVII sesji Rady Miejskiej w Uniejowie,
która odbyła się w dniu 2 października
2015 r. w sali OSP w Spycimierzu,
zdecydowano o przystąpieniu gminy
Uniejów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Z Ikrą”. Ponadto radni odmówili
uwzględnienia wezwania do usunięcia
naruszenia prawa w uchwale Rady
Miejskiej w Uniejowie, wyrazili zgodę
na wydzierżawienie dotychczasowemu
dzierżawcy w trybie bezprzetargowym
części działki nr 1704/1 położonej
w Uniejowie oraz wyrazili zgodę na
ustanowienie nieodpłatnej służebności
przejazdu i przechodu przez nieruchomość
stanowiącą własność gminy Uniejów.

UNIEJOWSKIE STRONY

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

mi, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie
na 2016 rok. Podjęte zostały także dwie
uchwały dotyczące oświaty, a konkretnie
uchwała w sprawie ustalenia planu sieci
i obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez
gminę Uniejów oraz w sprawie ustalenia
tygodniowego, obowiązkowego wymiaru
godzin niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Uniejów (20 godzin). Na koniec radni podjęli trzy decyzje
w zakresie gospodarki nieruchomościami
i wyrazili zgodę na: wydzierżawienie przez
gminę Uniejów od Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętego Floriana w Uniejowie działki zabudowanej budynkiem starej plebanii z przeznaczeniem
na zaadaptowanie na Miejsko – Gminną
Bibliotekę Publiczną i Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury oraz działki niezabudowanej z przeznaczeniem na ogólnodostępną

przestrzeń publiczną; nabycie w drodze
licytacji komorniczej własności zabudowanej nieruchomości położonej w Skotnikach oraz na przyjęcie przez gminę Uniejów w drodze darowizny prawa własności,
położonej w Orzeszkowie działki gruntu
zabudowanej kapliczką.
Listopad to najczęściej czas podejmowania decyzji dotyczących przyszłorocznych
zobowiązań i tak też było tym razem. Na
listopadowej sesji zostały uchwalone stawki opłat i podatków lokalnych oraz taryfy
za wodę i ścieki, które będą obowiązywały
w 2016 r. Określone zostały ponadto nowe
wzory formularzy deklaracji i informacji na
podatki od nieruchomości, rolny i leśny.
Uchwalony został także Gminny Program
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Gminie Uniejów na 2016
r. Radni zdecydowali  o przekazaniu, wraz
ze swoją odpowiedzią, złożonej skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu
w Łodzi. Z myślą o przyszłości zdecydowano o przystąpieniu do zmiany studium

7

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Uniejów oraz o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Uniejów
i dla fragmentu terenu miejscowości Ostrowsko, gm. Uniejów. Na koniec zdecydowano o wniesieniu aportem do spółki
komunalnej Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w
Uniejowie prawa własności zabudowanej
nieruchomości położonej w Uniejowie
przy ul. Polnej, stanowiącej własność
gminy Uniejów, jak również zdecydowano o nabyciu do zasobu mieszkaniowego
gminy Uniejów 10 lokali mieszkalnych
socjalnych, stanowiących odrębne nieruchomości, znajdujących się w budynkach
wielomieszkaniowych położonych w Uniejowie przy ul. Reymonta pod nr 2 oraz
przy ul. Targowa pod nr 31 i własności
zabudowanej nieruchomości położonej
w Kozankach Wielkich.

Kongres Sztuki Ulotnej
Artystyczne układanie obrazów kwiatowych: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
Uniejów, 27-28 kwietnia 2016 r
W 2016 r. w Uniejowie, po raz pierwszy w Polsce, odbędzie się
międzynarodowy kongres poświęcony artystycznemu układaniu
obrazów kwiatowych, organizowany przez włoską organizację
Infioritalia. Do Uniejowa przyjedzie ok. 100 delegatów z Włoch
i innych krajów, w których żywa jest tradycja układania obrazów
kwiatowych. Decyzja o organizacji tej imprezy w Uniejowie jest
efektem kontaktów, które w ubiegłym roku gmina nawiązała z włoską
organizacją.
W czerwcu 2015 r. artyści ze Spycimierza ułożyli obraz z kwiatów
na placu Świętego Piotra w Rzymie. Dzieło zwróciło uwagę zarówno
turystów, jak i organizatorów. W sierpniu 2015 r. goście z Włoch
zrewanżowali się ułożeniem obrazu z pyłu kwiatowego przy kościele
w Wilamowie.
W 2016 r. oprócz kongresu, partnerzy włoscy uczestniczyć będą
w pięciu imprezach w ramach „Spycimierskiego Bożego Ciała 2016”.
Kongresy sztuki ulotnej
Podczas dwudniowego kongresu prelegenci z różnych krajów
zaprezentują historię układania dywanów z żywych kwiatów,
najważniejsze imprezy z tym związane w Europie i ich wpływ na rozwój
turystyki. W ramach kongresu odbędą się też panele dyskusyjne oraz
warsztaty układania obrazów z żywych kwiatów.
Spycimierskie Boże Ciało
Kwiatowe dywany układane w Spycimierzu na uroczystość Bożego
Ciała to tradycja sięgająca XIX w. Duże zainteresowanie turystów
i zaangażowanie miejscowych artystów skłoniły władze Uniejowa
do organizacji cyklu imprez kwiatowych w 2016 r. pod wspólną
marką „Spycimierskie Boże Ciało”. W planach jest też założenie

stowarzyszenia, którego celem jest organizacja i promocja wydarzeń
kwiatowych w gminie. Władze gminy myślą również o otwarciu
multimedialnego centrum informacji i promocji w Spycimierzu
w dawnej siedzibie OSP.
Kalendarium wydarzeń kwiatowych w parafiach gminy Uniejów
przedstawia się następująco:
▪ 27-28.04.2016 r. – Międzynarodowy Kongres Sztuki Ulotnej
„Artystyczne Układanie Obrazów Kwiatowych: przeszłość,
teraźniejszość i przyszłość” (Convegno Internazionale „Infiorate
Artistiche: passato, presente e futuro”).
▪ 30.04-3.05.2016 r. – „Spycimierskie Boże Ciało 2016” – Tulipany
dla Jana Pawła II oraz Dzieło z pyłu kwiatowego – Obraz Matki Boskiej
Kasztelańskiej przed Kościołem w Spycimierzu w wykonaniu artystów
z Włoch.
▪14-15.05.2016 r. – „Spycimierskie Boże Ciało 2016” – Dzieło z pyłu
kwiatowego – Obraz Świętego Bogumiła w uniejowskiej Kolegiacie
w wykonaniu artystów z Włoch.
▪ 26.05.2016 r. – „Spycimierskie Boże Ciało 2016” – Kwietne
dywany w Spycimierzu. Uroczystość z udziałem delegacji z Włoch.
▪ 2-03.07.2016 r. – „Spycimierskie Boże Ciało 2016” – VI Festiwal
„Królestwo Lilii” w Uniejowie.
▪ 24-25.07.2016 r. – „Spycimierskie Boże Ciało 2016” – Dzieło
z pyłu kwiatowego – Obraz Świętego Jakuba Apostoła  przed Kościołem
w Wieleninie w wykonaniu artystów z Włoch.
▪ 27-28.08.2016 r. – „Spycimierskie Boże Ciało 2016” – Dzieło
z pyłu kwiatowego – Obraz Św. Wojciecha przed Kościołem
w Wilamowie w wykonaniu artystów z Włoch.
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Marek Jabłoński

Wywiad z Marcinem Tyburą

- zawodnikiem mieszanych sztuk walki wagi ciężkiej
● Na stronach internetowych są liczne informacje
o Twoich osiągnięciach sportowych. Nigdy nie jest
jednak tak, że wszyscy mogą się z nimi zapoznać. Tym
razem chcielibyśmy, aby Czytelnicy „Uniejowskich Stron”
mieli taką możliwość. Zacznijmy od podstawowych
informacji…

● Czy w przeszłości miałeś jakieś osiągnięcia sportowe,
bo aktualne warunki fizyczne predysponują Cię do
uprawiania sportów siłowych. Jakie były tego początki?
- W szkole średniej grałem w piłkę siatkową, w drużynie,
która uczestniczyła w lidze. A to, co teraz robię zaczęło
się jakieś 10 lat temu. Dorabiałem sobie jako „bramkarz”
na dyskotece. Koledzy zasugerowali mi, abym poszedł
na trening MMA i spróbował walk w klatkach. Przyznam
szczerze, że wówczas nie bardzo wiedziałem nawet co to
jest…
● To co dopiero ma powiedzieć wielu naszych
Czytelników. Informacje o Twoich osiągnięciach
sportowych zawierają liczne skróty, nazwy itp. Proponuję
sporządzenie takiego mini - słowniczka wyjaśniającego
tę kwestię. I co było dalej?
- Z tą niewiedzą pomyślałem sobie, że najwyżej obiją
mnie na pierwszym treningu i zrezygnuję. Poszedłem więc
na trening, aby poprawić swoją kondycję i nauczyć się
kilku technik. To były treningi MMA w klubie Temistokles
w Łodzi. Po kilku miesiącach wyjechałem do Londynu do
pracy, byłem kierowcą w firmie przeprowadzkowej. Tam
zapisałem się do klubu Carlson Gracia London i trenowałem,
głównie w kimonach. Po ponad roku wróciłem do kraju
i poznałem Marka Błaszczyka – trenera United Gym
w Poddębicach i Radosława Olczyka – głównego trenera

arch. M. Tybura

- Urodziłem się 9 listopada 1985 roku w Turku. Jestem
najmłodszym z szóstki dzieci Haliny i Jerzego Tyburów
mieszkających we wsi Łęg Baliński. Po szkole podstawowej,
najpierw w Spycimierzu, a później w Uniejowie,
ukończyłem Technikum Rolnicze w Kościelcu. Bezpośrednio
po maturze wyjechałem na dwa miesiące do Londynu,
by wrócić i ukończyć 2-letnie studia zaoczne (licencjat)
w Łodzi z ochrony osób i mienia. Później w Wyższej Szkole
Turystyki w Łodzi uzyskałem licencjat z turystyki i rekreacji,
a następnie odbyłem studia magisterskie na Uniwersytecie
Łódzkim z pedagogiki kultury fizycznej i zdrowia.
Wygrana walka z Ante Deliją w Inguszetii na M-1 Challenge (z lewej
prezydent Inguszetii, z prawej właściciel M-1 Global)

United Gym Aleksandrów Łódzki. Pod ich okiem zacząłem
intensywne treningi, stoczyłem pierwsze walki. Tak
więc, reasumując, na pierwszym treningu mnie nie obili,
a potem zostałem mistrzem kraju amatorów MMA i raz
w brazylijskim jujitsu. Były też kolejne sukcesy sportowe…
● Przedstawmy więc Twoje najważniejsze sukcesy
sportowe w odpowiednim, chronologicznym zestawieniu. Po amatorskich walkach dopiero w 2011 roku
rozpocząłeś karierę zawodową. Jaki jest aktualny
bilans walk zawodowych, którą z nich najbardziej sobie
utrwaliłeś w pamięci?
- Dotychczas stoczyłem 14 walk, w tym 1. z porażką.
Wśród 13. zwycięstw 5 było przez nokaut (TKO), 6 przez
poddanie się (POD), 2 przez decyzję (DEC). Wszystkie walki
dobrze pamiętam, ale powiem o jednej… W tym roku
obroniłem pas rosyjskiej organizacji M-1, po pokonaniu
Chorwata Ante Deliji. To była walka wieczoru na niedzielnej
gali M-1 w Inguszetii. Wygrałem wtedy przez techniczny
nokaut, kiedy rywal doznał koszmarnej kontuzji nogi, tuż
po zadaniu kopnięcia…
● Małe wtrącenie – jak Twoi rodzice, rodzeństwo
odbierają te wyczyny sportowe?
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- Rodzice od początku nie mieli nic przeciwko moim
treningom, ale też nie do końca chyba wiedzieli, co
trenuję. Najważniejsze, że przynosiłem do domu medale
i nie byłem za bardzo poobijany. Mama tylko powiedziała,
że na żywo żadnej mojej walki nie obejrzy.

- To M-1 Global, której współwłaścicielem jest
legendarny „Car”, czyli Fiodor Emelianenko, zawodnik wagi
ciężkiej, który przez 8 lat (2001-2009) był niepokonany. Od
zawsze z zapartym tchem śledziłem jego walki. Fiodor jest
moim idolem, uwielbiam jego styl, dlatego cieszę się, że
miałem okazję go poznać. Kontrakt podpisałem na 6 walk
do stoczenia w ciągu 2 lat. W ramach tych walk w sierpniu
2014 r. zdobyłem pas mistrzowski M-1 Global   w wadze
ciężkiej w Petersburgu, walcząc z Polakiem Damianem
Grabowskim, a obroniłem go w listopadzie tego samego
roku w Pekinie w pojedynku z Estończykiem Denisem
Smoldariewem. Kolejny raz udało mi się to zdobyć we
wspomnianej wcześniej walce z Chorwatem Ante Deliją,
we wrześniu tego roku.
● To jesteś teraz utytułowanym sportowcem, o którym
sporo się pisze. Do jakich tytułów gazet, czasopism
dołączy z tym wywiadem nasz skromny kwartalnik
„Uniejowskie Strony” ?
- Niektóre artykuły o mnie zbierała moja mama.
Pewnie wszystkich tytułów nie pamiętam, ale były to np.:
Super Expres, CKM, Echo Turku. Informacje o mnie były
zamieszczane na portalach np.: Onet, WP, czy w telewizji
Polsat.

arch. M. Tybura

● Ale z pewnością jest z Ciebie dumna, zwłaszcza
z brązowego pasa. Szczególnie teraz, kiedy o Polaku
w MMA zrobiło się głośno. Dwa lata temu podpisałeś
kontrakt z największą rosyjską federacją MMA.

Walka z Ante Deliją

● I na koniec naszej rozmowy: Gdzie teraz mieszkasz
i trenujesz, jakie masz plany, kontrakty, wyjazdy, walki
przewidziane w najbliższym czasie? Rosyjski kontrakt
wkrótce się kończy, czy planujesz spróbowania swoich sił
w amerykańskich organizacjach UFC?
- Teraz mieszkam w Warszawie. Miesiąc temu
zmieniłem klub i trenuję w S4 Fight Club pod okiem Piotra
Jeleniewskiego. Plany na razie nie są sprecyzowane, wciąż
jestem zawodnikiem M-1 Global, kontrakt jest ważny do
lutego 2016 roku. Mam obowiązek stoczenia jeszcze jednej
walki dla nich, ale na razie nie wiem kiedy odbędzie się.
● Gratulujemy dotychczasowych sukcesów i życzymy
kolejnych…
Marek Jabłoński

Mini-słowniczek:
- BJJ – Brazylijskie Jiu Jitsu
- Carphatian Primus Belt – Międzynarodowy Turniej Karpat  
- IBJJF – International Brazilian Jiu Jitsu Federation
- Kimono – strój do brazylijskiego jiu jitsu
- MMA – Mixed Martial Arts (mieszane sztuki walki)
- M-1 Global – rosyjska federacja, dla której walczę
- M-1 Grand Prix – 8-osobowy turniej wagi ciężkiej
- Pas biały (niebieski) (purpurowy) – stopnie w jiu jitsu
Mieszane sztuki walki:
- TKO – nokaut techniczny
Od 2014: M-1 Global – mistrz w wadze ciężkiej
2013: M-1 Grand Prix 2013 – 1. miejsce w turnieju wagi ciężkiej - UFC – ultimed fighting championship
- United Gym – klub, w którym trenowałem
2012: Carphatian Primus Belt – półfinalista w turnieju wagi
- Word Pro BJJ Championship – mistrzostwa świata BJJ
ciężkiej
organizowane  w Emiratach  Arabskich
2011: Mistrzostwa Polski MMA – 1. miejsce w kat. Open
- Word Pro Trials – eliminacje do mistrzostw świata
Osiągnięcia:
Brazylijskie jiu-jitsu:
II miejsce – Abu Dhabi World Pro (Abu Zabi 2013)
III miejsce – Mistrzostwa Europy IBJJF (Lizbona 2012)
I miejsce – Abu Dhabi World Pro Trials (Birmigham 2012)
II miejsce – World Pro BJJ Championship (Warszawa 2011)
I miejsce – VII Puchar Polski w BJJ (Konin 2009)
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Wyniki wyborów parlamentarnych
w gminie Uniejów

Urszula Łukasik

W wyborach do Sejmu i Senatu, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r., wzięły udział 2922 osoby
na 6048 osób uprawnionych do głosowania. Frekwencja wyniosła 48,31%.
W poszczególnych obwodach gminy wyniki do Sejmu przedstawiają się następująco:
Nr obwodu

Liczba osób uprawnionych

Liczba głosujących

Oddane głosy na PIS
do Sejmu

Oddane głosy

Obw. nr 1 w Wilamowie

1071

462

250

72

Obw. nr 2 w Wieleninie

845

322

186

48

Obw. nr 3 w Spycimierzu

661

325

213

37

Obw. nr 4 w Uniejowie
(MGOK)

900

404

199

69

Obw. nr 5 w Uniejowie
(Zespół Szkól)

1229

666

280

201

Obw. nr 6 w Uniejowie
(Miejskie Przedszkole)

1342

743

309

217

Razem:

6048

2922

1437

644

na PO do Sejmu

Najwięcej głosów w gminie Uniejów otrzymał pan Piotr Polak – 1028.  
Okręg wyborczy nr 11 do Sejmu, w którym mieszkańcy gminy Uniejów głosowali,    obejmuje część województwa
łódzkiego, tj. obszary powiatów: kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, pabianicki, pajęczański, poddębicki, sieradzki, wieluński,
wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 12.
W wyniku głosowania mandaty posłów otrzymali:
1.Waszczykowski Witold  Jan – Prawo i Sprawiedliwość
2.Schreiber Grzegorz Zenon – Prawo i Sprawiedliwość
3.Mateusiak-Pielucha Beata Anna – Prawo i Sprawiedliwość
4.Woźniak Tadeusz Jacek – Prawo i Sprawiedliwość
5.Matuszewski Marek – Prawo i Sprawiedliwość
6.Polak Piotr – Prawo i Sprawiedliwość
7.Rzepecki Łukasz Adrian – Prawo i Sprawiedliwość
8.Tomczyk Cezary Józef – Platforma Obywatelska
9.Hanajczyk Agnieszka Małgorzata – Platforma Obywatelska
10.Dunin Artur Jerzy – Platforma Obywatelska
11.Bejda Paweł Jan – Polskie Stronnictwo Ludowe
12.Rzymkowski Tomasz Piotr – „Kukiz’15”
Okręg wyborczy nr 25 do Senatu obejmuje część województwa łódzkiego, tj. obszary powiatów: kutnowski, łęczycki,
łowicki, poddębicki.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.W wyniku głosowania mandat senatora otrzymał Błaszczyk
Przemysław – Prawo i Sprawiedliwość.
Podziękowania dla wszystkich członków Obwodowych  Komisji Wyborczych oraz operatorów informatyki i koordynatora
za prawidłowe  przeprowadzenie głosowania
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Masandro Wszołek

„E-usługi publiczne w gminie Uniejów”
działalności: usług publicznych urzędu i jego jednostek,
szkół, instytucji kulturalnych, etc.
Uczniów czekają zajęcia interaktywne z prawdziwego
zdarzenia, nauka języków obcych za pomocą
wideokonferencji z rówieśnikami z miast partnerskich
stanie się faktem. Instytucje kulturalne będą dysponowały
nowoczesnym sprzętem audiowizualnym, a dzięki
wyposażeniu dzieci w tablety, dotrą ze swoją ofertą
do każdego domu. Obsługa spraw urzędowych będzie
szybsza dzięki elektronicznemu obiegowi dokumentów,
a w dodatku, wiele z nich będzie można uregulować bez
wychodzenia z domu.
W ramach informatyzacji, jednostki urzędu miasta
i placówki oświatowe zostaną wyposażone m.in w:
komputery przenośne typu tablet dla uczniów wszystkich
szkół na terenie gminy (827 szt.), komputery przenośne
typu ultrabook dla nauczycieli (89 szt.), ekrany projekcyjne
i projektory multimedialne (32 szt.), tablice interaktywne
(30 szt.), zestawy do wideokonferencji (5 szt.), drukarki
laserowe (11 szt.), oprogramowanie edukacyjne, biurowe,
antywirusowe, e-dziennik elektroniczny, elektroniczny
obieg dokumentów, serwery, macierz, zasilacze awaryjne
UPS, komputery biurowe, urządzenia wielofunkcyjne.
Na potrzeby pracy urządzeń przenośnych zostanie
zbudowana sieć bezprzewodowa WIFI.

foto R. Troczyński

arch. UM Uniejów

6 października 2015 r. w Uzdrowisku Uniejów Park,
w obecności Wicemarszałka Województwa Łódzkiego –
Dariusza Klimczaka, została podpisana umowa pomiędzy
gminą Uniejów a firmą Komputronik Biznes Sp. z o.o.
na realizację projektu pn. „E-usługi publiczne w gminie
Uniejów”. Podpisanie umowy zostało połączone z
otwarciem projektu opracowania innowacyjnych,
kompleksowych narzędzi do równoległego usprawniania
narządu ruchu, funkcji poznawczych - pamięci oraz
przemian metabolicznych, nad którym patronat objął
Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień.
Głównym celem projektu pn. „E-usługi publiczne w gminie
Uniejów” jest zwiększenie dostępu do usług publicznych
oraz usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej
w urzędzie i jego jednostkach,  stworzenie interaktywnego
systemu kształcenia w szkołach, który pozwoli zapobiec
problemowi wykluczenia technologicznego. Każdy uczeń
będzie dysponował osobistym komputerem przenośnym.
Zadanie realizujemy w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
Dofinansowanie ze środków zewnętrznych wynosi ok. 2
mln 700 tys. zł, przy całkowitym koszcie inwestycji ponad 3
mln złotych. Projekt informatyzacji całej gminy jest unikalny
w skali kraju, dlatego był dla nas sporym wyzwaniem.
Zaspokoi zapotrzebowanie we wszystkich obszarach naszej

Od lewej: Wicemarszałek Województwa Łódzkiego
– Dariusz Klimczak, Dyrektor Działu Public & Healthcare
Komputronik Biznes Sp. z o.o. – Monika Sikora,
Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek

Zajęcia gimnastyczne przedszkolaków przed nową tablicą interaktywną
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Uzdrowisko Uniejów Park zadba o seniorów
O tym, jak usprawniać pamięć i uwagę u osób 50 plus rozmawiali wybitni specjaliści oraz
eksperci polskich ośrodków akademickich podczas sympozjum naukowego „Usprawnianie
zdolności poznawczych – pamięci u osób 50+” w Instytucie Zdrowia Człowieka w Uniejowie.
w Instytucie Zdrowia Człowieka - Uzdrowisko Uniejów Park.
Tablicę upamiętniającą to ważne wydarzenie w rozwoju
Uzdrowiska Termalnego Uniejów odsłonił Burmistrz
Uniejowa – Józef Kaczmarek, właściciel Instytutu Zdrowia
Człowieka – Jerzy Ćwiertnia, a także Wicemarszałek
Województwa Łódzkiego – Dariusz Klimczak, który
w imieniu władz województwa pogratulował tak
wspaniałej inicjatywy.
Działania w ramach projektu adresowane są do osób
aktywnych zawodowo w wieku 50+ i mają na celu,
nie tylko przedstawienie najnowszych narzędzi do
kompleksowej rehabilitacji, lecz również ukazanie metod
służących przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu
i zawodowemu wśród starzejącego się społeczeństwa. –
To, o czym dziś mówimy w ramach projektu to profilaktyka,
która ma sprawić, że ludzie później stracą samodzielność,
przez co dłużej będą niezależni i skuteczni zawodowo,
co ma być ich atutem na rynku pracy – powiedział Jerzy
Ćwiertnia, właściciel Instytutu Zdrowia Człowieka.
Obok interesujących prelekcji wybitnych profesorów
i inżynierów polskich ośrodków akademickich,
wygłoszonych w ramach sympozjum naukowego, nie
zabrakło również prezentacji nowoczesnego sprzętu
do rehabilitacji. Uczestnicy sympozjum mogli zobaczyć
nowoczesną technologię zastosowaną w Lunie z firmy
EGZOTech, a także w Neuroformie.
Druga część spotkania swoją kontynuację miała
następnego dnia na Politechnice Łódzkiej, gdzie odbyły się
robocze rozmowy na temat projektu.
Instytut Zdrowia Człowieka

arch. UM Uniejów

Zdolności poznawcze u osób starszych z wiekiem
maleją, dlatego tak ważne jest, by dla zachowania
dobrej sprawności ćwiczyć nie tylko ciało, ale i umysł.
Stąd narodził się nowatorski pomysł, którego idea
tkwi w tym, aby równolegle z rehabilitacją ruchową
wykonywać ćwiczenia, opóźniające starzenie się mózgu. –
Podjęliśmy działania w celu zbudowania zespołu, który na
podstawie opracowanych już założeń naukowych zająłby
się stworzeniem oprogramowania komputerowego,
umożliwiającego zrehabilitowanie pacjentów w zakresie
funkcji poznawczych – powiedziała Edyta Przerwa, prezes
Instytutu Zdrowia Człowieka. W jego składzie, oprócz prof.
dr. hab. Władysława Jacka Paluchowskiego z Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, znalazł się również
prof. dr hab. Jan Tylka reprezentujący Uniwersytet
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a także
inżynierowie z Politechniki Łódzkiej oraz prof. dr hab.
inż. arch. Marek Pabich, który jest autorem projektu
prototypowego, inteligentnego obiektu, pełniącego
rolę narzędzia niezbędnego w procesie usprawniania
zdolności poznawczych. W sympozjum naukowym wziął
również udział Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, który
oficjalnie wyraził chęć nawiązania współpracy w ramach
planowanego przedsięwzięcia.
Projekt opracowania innowacyjnych i kompleksowych
narzędzi do równoległego usprawniania narządu ruchu,
funkcji poznawczych - pamięci i uwagi oraz przemian
metabolicznych, nad którym patronat objął Marszałek
Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, został
oficjalnie rozpoczęty podczas uroczystości 6 października
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Edyta Binkiewicz

Nowe radiowozy
dla Policji
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy Uniejów dofinansowaliśmy zakup dwóch radiowozów. Nowe
Ople posłużą do realizacji zadań komisariatu w Uniejowie
na terenie naszej gminy oraz gminy Wartkowice, która też
pokryła cześć kosztów zakupu.
23 września 2015 r. na terenie Komisariatu Policji
w Uniejowie przekazano funkcjonariuszom kluczyki do
dwóch nowych radiowozów marki Opel Corsa.
W obecności Komendanta Powiatowego Policji
w Poddębicach – insp. Marka Krzemińskiego, I Zastępcy –
mł. insp. Krzysztofa Kotkowskiego, Komendanta Komisariatu    w Uniejowie – kom. Adama Czerwińskiego oraz pracowników komisariatu, ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz
poświęcił auta.
Kluczyki wraz z życzeniami „szerokiej drogi” i skuteczności w działaniach przekazali przedstawiciele władz
samorządowych: Wójt Gminy Wartkowice – Piotr Kuropatwa, Przewodniczący Rady Gminy Wartkowice – Bogdan
Łuczak, Zastępca Burmistrza Uniejowa – Piotr Majer.

Przebudowa drogi
w Brzozówce
20 października 2015 r. została zawarta umowa z firmą Skanska
S.A., z siedzibą w Warszawie, na realizację robót budowlanych w
ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej
Nr 111176 E w miejscowości Brzozówka” na kwotę 271 930,02
zł. brutto.
Zadanie dotyczy dwóch odcinków drogi o długościach 713,0 m
i 823,0 m, na których wykonana zostanie jezdnia o nawierzchni
bitumicznej szerokości 4,00 m.
Zakres prac obejmuje: przeprofilowanie istniejącej podbudowy tłuczniowej z nadaniem spadków i zagęszczeniem; wykonanie - górnej warstwy podbudowy z kruszyw łamanych o gr.
10 cm, nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) KR-3, poboczy
z kruszywa łamanego o gr. 15 cm oraz oznakowania pionowego .

Zastępca Burmistrza
Uniejowa oraz Wójt Gminy
Wartkowice przekazują
kluczyki do samochodu
Komendantowi Komisariatu
w Uniejowie – kom.
Adamowi Czerwińskiemu

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

ks. Bogusław Karasiński

Od lewej: Komendant Komisariatu Policji w Uniejowie – kom. Adam
Czerwiński (trzeci z lewej) z pracownikami komisariatu, Zastępca
Burmistrza Uniejowa – Piotr Majer, Przewodniczący Rady Gminy
Wartkowice – Bogdan Łuczak, Wójt Gminy Wartkowice – Piotr
Kuropatwa, ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz, Komendant Powiatowy
Policji w Poddębicach – insp. Marek Krzemiński, I Zastępca
– mł. insp. Krzysztof Kotkowski.

Renowacja ogrodzenia
cmentarnego w Wilamowie
Trwa renowacja zabytkowego ogrodzenia na cmentarzu
w Wilamowie. Prace potrwają, przy sprzyjającej pogodzie,
do końca roku lub będą kontynuowane wiosną.
Ciekawa jest historia zabytkowych, pięknie kutych przęseł,
które hitlerowcy oszczędzili na naszym cmentarzu. Niestety, przęsła okalające kościół pw. Św. Wojciecha i Stanisława
w Wilamowie zostały przez Niemców zrabowane i przetopione
na broń. Prawdopodobnie okupanci ze względu na szacunek do
zmarłych nie rozgrabili jedynie ogrodzenia cmentarnego.
Prace renowacyjne wykonuje pan Henryk Gąsiorowicz z Kutna
(pochodzący z Uniejowa), specjalista od robót konserwacji kamienia. Firma podeszła do renowacji ogrodzenia z wielką troską.
Liczymy na życzliwość parafian oraz wiernych spoza Parafii
Wilamów, którzy odwiedzają tu groby bliskich.
Warto w tym miejscu przypomnieć, że na cmentarzu
w Wilamowie, wśród mogił naszych zmarłych, spoczywają mi.in.
budowniczy kościoła, ks. Paweł Romanowski oraz ks. Leopol
Kuźnik. Jest tu również mogiła powstańców styczniowych, którzy
bohatersko zginęli w okolicach Wilamowa.
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Otwarcie drogi w Lekaszynie

Uniejowa – Józef Kaczmarek, Zastępca Burmistrza – Piotr
Majer, Radna Sejmiku Województwa   Łódzkiego – Jolanta
Zięba – Gzik, właściciel firmy Markbud – Marian Strzałka,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Janusz Kosmalski, Radny Rady Miejskiej – Krzysztof Bielawski, proboszcz
parafii Wilamów – ks. Bogusław Karasiński, sołtysi: Lekaszyna
– Zbigniew Kos, Brzozówki – Karol Kaźmierczak, Wilamowa –
Krystyna Maj oraz licznie przybyli mieszkańcy Lekaszyna.
Po poświęceniu drogi przez ks. Bogusława Karasińskiego
zebrani goście i mieszkańcy Lekaszyna przecięli wstęgi,
dokonując tym samym uroczystego otwarcia nowej drogi.

arch. UM Uniejów

20 października 2015 roku dokonano uroczystego otwarcia i poświęcenia dwóch odcinków przebudowanej drogi
w miejscowości Lekaszyn (Lekaszyn do Boru o długości 618,50
m i Lekaszyn do wału o długości 960 m).
W ramach inwestycji wykonana została nawierzchnia
bitumiczna o szerokości 4,0 m, pobocza oraz zjazdy indywidualne. Wykonawcą robót była firma Markbud Sp. z o.o.
w Poddębicach. Koszt inwestycji wyniósł 404 295,74 zł brutto
i został dofinansowany ze środków budżetu Województwa
Łódzkiego.
W uroczystości otwarcia drogi wzięli udział: Burmistrz

Justyna Bródka – Przytuła

Maciej Bartosiak

Jak istotna jest spójna architektura i porządek w miejscach, do których
przyjeżdżamy wypoczywać? Bardzo istotna. A czy te same cechy decydują również
o tym, że lepiej nam się mieszka w danej
miejscowości? Jak najbardziej. Wychodząc
naprzeciw tym przesłankom zaprojektowano oraz wykonano nowe oznakowanie
zewnętrzne na terenie gminy i miasta.
Przedsięwzięcie polegało na: wymianie
tablic z nazwami ulic w Uniejowie; umieszczeniu zarówno na terenie gminy, jak i
poza jej granicami drogowskazów, tzw. „totemów”, kierujących do obiektów turystycznych; wyremontowaniu witaczy (dawne statuy w kształcie litery „U”, stojące przy drogach
wjazdowych do Uniejowa) – nowe witacze przywołują skojarzenia z termalnym charakterem miejscowości, w dodatku, dzięki zasilaniu energią solarną, już niebawem wszystkie
będą oświetlone; zamontowaniu nowych tablic reklamowych, informujących o atrakcjach
kompleksu termalno – basenowego oraz umieszczeniu dużego banneru reklamowego przy
autostradzie A2.
Nowe oznakowanie z pewnością ułatwi osobom odwiedzającym nasze uzdrowisko poruszanie się na jego terenie, a w dodatku uatrakcyjni jego wizerunek.

arch. UM Uniejów

Nowe oznakowanie na terenie gminy

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

Maciej Bartosiak

Nasadzenia w Spycimierzu

arch. UM Uniejów

Chociaż do rozpoczynających się na wiosnę tzw. „świąt kwiatowych”, czyli cyklu imprez zaplanowanych we wszystkich
parafiach z terenu gminy Uniejów, jeszcze kilka miesięcy, to już
teraz rozpoczynają się pierwsze nasadzenia kwiatowe. Prace
ogrodnicze rozpoczęły się w Spycimierzu, wokół Kościoła Parafialnego pw. Świętego Krzyża. Pracownicy firmy współpracującej
z gminą podczas imprez w Spycimierzu w poprzednim roku, ułożyli
w listopadzie z cebulek kwiatowych wieloroczne kwietniki – dwa
węże tulipanowe z obwolutą szafirka.
W ziemi mamy już ok. 3 200 cebulek tulipana z gatunku Syneda
King, które wiosną zakwitną w różnych odcieniach połączenia
kolorów białego i fioletowego. Właśnie obsadzamy szafirkową
obwolutę, na którą złoży się ponad półtora tysiąca kwiatów
Szafirka Armeńskiego. Kwiaty zakwitną na przełomie kwietnia
i maja, czyli wtedy, kiedy w Parafii Spycimierz mają odbyć się
pierwsze zapowiadane imprezy – relacjonuje Pani Kamila Mamot,
pracownik hurtowni kwiatowej, która zajmuje się nasadzeniami.
Kwietniki będą jednym z elementów zaplanowanego na majowy weekend w przyszłym roku święta - Spycimierskie Boże
Ciało – Tulipany dla Jana Pawła II. Oprócz żywych kwiatów, podobnie jak podczas ostatniego święta, Parafianie ułożą wokół
kościoła kompozycje z główek tulipanów. Nowością będzie zaś
obraz usypany z pyłku kwiatowego przed wejściem do świątyni,
nowością w Spycimierzu, bo podobna kompozycja powstała już
w sierpniu tego roku przed kościołem w Wilamowie w Uroczystość
ku czci Matki Bożej Pocieszenia. Przepiękny obraz w Wilamowie
usypali członkowie włoskiego Stowarzyszenia Infioritalia – to
samo stowarzyszenie będzie pracowało nad kompozycją w Spycimierzu podczas zbliżającego się święta tulipana.

Anna Pająk – Kowalska

Inwentaryzacja azbestu
W październiku 2015 r. na terenie gminy Uniejów została
przeprowadzona przez firmę Adler Consulting inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest. Spis z natury obejmował
pokrycia dachowe, elewacje budynków oraz wyroby z eternitu
składowane na terenie działki.
Kompleksowa inwentaryzacja pozwoli na umieszczenie
pozyskanych danych w Bazie Azbestowej. Przeprowadzony spis
z natury umożliwi sporządzenie programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy Uniejów.
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Maciej Bartosiak

Prace
porządkowe
w miejscach
pamięci

arch. UM Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Przedszkolaki z wychowawczyniami zapalają znicze w miejscach pamięci
na uniejowskim cmentarzu

1 listopada to szczególny dzień wspomnienia naszych bliskich, którzy już odeszli. To również dzień pamięci o bohaterach wojennych i ludziach szczególnie ważnych dla historii
naszego regionu.
Robiąc porządki na mogiłach bliskich pamiętamy o miejscach pamięci, które są fragmentami naszego dziedzictwa
i naszej kultury. Tereny wokół cmentarzy i symbolicznych
miejsc pochówku na terenie gminy porządkowali pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”, żeby przygotować je na to szczególne święto. Nie
każdy zdaje sobie sprawę z tego, że na bogatą historię Uniejowa pracowali ludzie różnych wyznań i narodowości. Na
terenie gminy mamy zatem nie tylko parafialne cmentarze.
Przy drodze wojewódzkiej nr 473 (w kierunku Dąbia i autostrady A2) znajdują się: cmentarz ewangelicko – augsburski,
kirkut – cmentarz żydowski czy prawosławna kaplica Tollów
(tzw. „cerkiewka”). W każdym z tych miejsc pracownicy zapalili znicz i złożyli kwiaty.
Tradycyjnie, PGK „Termy Uniejów” uporządkowało
teren wokół cmentarzy parafialnych na terenie gminy. W
Uniejowie zapłonęły znicze m.in. na mogiłach zbiorowych upamiętniających ofiary nalotów hitlerowskich 1939 r.
i żołnierzy poległych w latach 1939-1945, na Grobie Nieznanego Żołnierza, w miejscu pochówku dzieci pisarki Marii
Konopnickiej, w miejscach pamięci narodowej na Placu
Dębów Katyńskich, przy pomniku Bohaterów Września
1939 r. w Rynku Miejskim oraz przy obiektach kultu, takich
jak Plac Chrystusa Króla. Pracownicy złożyli przy pomnikach
kwiaty ofiarowane przez Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, resztę zakupiło przedsiębiorstwo.
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Jubileusz 650-lecia Kolegiaty w Uniejowie
Ostatnia niedziela października w każdej parafii
obchodzona jest jako rocznica konsekracji świątyni.
Podczas tegorocznej uroczystości (25.10) świętowano
jubileusz 650 -lecia kolegiaty, której budowę zawdzięczamy
abp. Jarosławowi Bogorii Skotnickiemu.
Honorowym gościem tego dnia był Michał Skotnicki
(przedstawiciel trzydziestego pokolenia rodu Bogoria)
i jego mama, Ewa Skotnicka. Towarzyszyli im: prof. Maciej
Kaliński (Uniwersytet Warszawski), Jan Rościszewski –
szpitalnik Związku Polskich Kawalerów Maltańskich oraz
Piotr Łuniewski, a władze miasta reprezentował burmistrz
– Józef Kaczmarek i zastępca burmistrza - Piotr Majer.
Podniosły i jakże szczególny nastój tegoż modlitewnego
spotkania podkreślało wystawienie relikwii Św. Bogumiła,
przy których wartę pełnili rycerze z uniejowskiej szkółki.
Nie zabrakło, jak zawsze, członków cechów rzemieślniczych
ze swoimi sztandarami. Asystę uzupełniały członkinie
„Dworzan”.
Uroczystość rozpoczął hejnał zamkowy w wykonaniu
trębaczy Orkiestry Dętej ZHP-OSP w Uniejowie. W starych
murach kolegiaty rozbrzmiała też pieśń „Bogurodzica”.  
Następnie wystąpili uczniowie Gimnazjum im. abp.
Jarosława Bogorii Skotnickiego w Uniejowie, którzy
poprzez prezentację multimedialną przybliżyli parafianom

postać fundatora naszego kościoła a ich patrona.
Wystąpił także historyk Tomasz Wójcik, który naświetlił
rys historyczny, dotyczący odbudowy kościoła po
zniszczeniach wojennych i jego konsekracji.
Podczas Mszy św. celebrowanej przez ks. prałata
Andrzeja Ziemieśkiewicza, przy wejściu do kolegiaty
odsłonięto
pamiątkową
tablicę
upamiętniającą
arcybiskupa, ufundowaną przez Towarzystwo Przyjaciół
Uniejowa oraz Danutę i Bogumiła Bamberskich.
Tej wyjątkowej dla życia parafii niedzieli, w obecności
przedstawicieli Rodu Skotnickich i innych znamienitych
gości, na nowo zatriumfowała duma z uniejowskiej historii,
poczucie wspólnoty oraz przekonanie o konieczności
otaczania troską naszego lokalnego dziedzictwa
kulturowego.
Wierni wychodzący z kolegiaty po Mszy św. nie
mieli wątpliwości, że Jubileusz 650 – lecia konsekracji
uniejowskiego kościoła był godny uroczystości, która
umożliwiła choć na chwilę przeniesienie się w klimat
XIV wieku, a pamiątkowa tablica odsłonięta przy wejściu
do kolegiaty będzie każdego dnia przypominała o tym
doniosłym wydarzeniu w życiu parafii.
Urszula Urbaniak

Publikujemy treść rysu historycznego o budowie kolegiaty i zamku
oraz konsekracji, odczytanego podczas uroczystości.
Szanowny Księże Prałacie, Drodzy Współparafianie, Mili
Goście,
Świętujemy dziś 650 rocznicę konsekracji uniejowskiej
Kolegiaty pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,
dokonanej przez fundatora Świątyni, arcybiskupa
gnieźnieńskiego, Jarosława Bogorię Skotnickiego. Postać
wielkiego arcybiskupa bardzo dobrze przybliżyli przed
rozpoczęciem mszy nasi gimnazjaliści, pozwólcie zatem, że
w krótkiej opowieści historycznej przybliżymy okoliczności
budowy kolegiaty i zamku, dwóch symboli naszego miasta,
a także przebieg uroczystości konsekracji sprzed ponad
6 wieków.
Nasze wielkie szczęście, czyli ta piękna, ceglana, gotycka
świątynia, swoje prapoczątki ma w wielkim nieszczęściu,
wojennej pożodze, wśród lamentu skrzywdzonych mieszczan.
Bardzo owocna dla późniejszych dziejów miasta decyzja
arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego o budowie
murowanej kolegiaty i zamku obronnego była pośrednim
efektem dużej tragedii, jaką był najazd krzyżacki w 1331
r. W dniu 19 września tegoż roku silny oddział zakonny
wkroczył do miasta. Podczas dwudniowego pobytu Krzyżacy
nie oszczędzili Uniejowa, pozostawiając za sobą pożogę
i liczne ofiary. Spłonęła drewniana fortalicja na lewym brzegu

Warty, zdewastowano w bardzo poważnym stopniu również
drewniany kościół, stojący naprzeciw zamku, ale na prawym,
miejskim brzegu rzeki. Ogromne zniszczenia, poważne
straty w ludności mogły na zawsze zahamować dynamiczny
wówczas rozwój miasta. Istniała realna groźba, że właściciele
miasta, arcybiskupi gnieźnieńscy, porzucą zrujnowany
Uniejów i przeniosą uniejowską siedzibę gdzie indziej. Ale
ten dramat zamienił się w niezwykły okres rozwoju. To bez
wątpienia zasługa arcybiskupa gnieźnieńskiego Janisława,
który zdecydował, że należy pomóc miastu stanąć na nogi.
Mądra polityka gospodarczo-społeczna arcybiskupstwa
sprawiła, że już kilka lat później, w 1339 r., Uniejów mógł
gościć uczestników procesu przeciwko Krzyżakom. Fakt, że
w Uniejowie przez dłuższy czas przebywali (a więc i spali
i żywili się, czy odpoczywali) uczestnicy procesu sądowego,
zarówno znamienici sędziowie, jak i świadkowie, dowodzi, że
miasto dźwignęło się z ruin. Możemy więc przypuszczać, że
żywotność i miasta i mieszczan skłoniły następcę Janisława,
abp. Jarosława Bogorię, do decyzji o podjęciu znacznie
bardziej kosztownych i pracochłonnych zadań, czyli odbudowy
kolegiaty i budowy solidnego, murowanego zamku.
Wiemy z pewnością, że jeden z kościołów w Uniejowie miał
już znacznie wcześniej godność kolegiaty, nie mamy jednak
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pewności, czy był to drewniany kościół nieznanego wezwania
(może św. Floriana?) stojący w miejscu dzisiejszej kolegiaty,
spalony przez Krzyżaków w feralnym 1331 r., czy funkcję
kolegiaty pełniła świątynia (kaplica zamkowa? oddzielny
kościół?) wewnątrz   fortalicji – siedziby arcybiskupiej na  
lewym brzegu Warty, także nie oszczędzonej przez zakonników
w białych płaszczach.
Obydwie budowle nie przetrwały jednak dramatycznych
dni z września 1331 r. Na ich miejscu powstały budowle
znacznie solidniejsze, na zawsze wpisane w historię Uniejowa,
a ich fundatora, Jarosława Bogorię Skotnickiego, stawiające
w rzędzie osób najbardziej zasłużonych dla rozwoju dawnego
Uniejowa, obok bł. Bogumiła i abp. Jakuba Świnki, któremu
osada zawdzięcza prawa miejskie.  
Budowę kolegiaty rozpoczęto w 1349 r., zamku dopiero
w 1360 r., kończąc po 5 latach, możliwe, że równocześnie
z kościołem. Którego dokładnie dnia odbyła się konsekracja
nie wiemy, ale możemy przypuszczać, że dokonał jej osobiście
sędziwy, niemal 90 letni, abp Jarosław Bogoria, traktował
on bowiem obowiązki duszpasterskie bardzo poważnie,
a podległym sobie duszpasterzom zabraniał ich lekceważenia.
Arcybiskup zapewne przybył do Uniejowa kilka, kilkanaście
dni wcześniej, by nabrać sił nadwyrężonych podróżą, jak
i dokonać wizytacji podległych sobie dóbr. Wraz z nim do
Uniejowa przybyła spora świta, szlachetnie urodzonych
ulokowano na zamku, pozostali znaleźli gościnę w mieście.
Dla Uniejowa była to wyjątkowo ważna chwila i mieszczanie
do niej starannie się przygotowali, by w oczach właściciela
miasta wypaść jak najlepiej.
Obrzęd konsekracji został ostatecznie ustalony w IX w.,
a wzbogacił go Durand, biskup z Mende w XIII stuleciu.
I trzeba powiedzieć, że od połowy XV w. do reformy Soboru
Watykańskiego II w latach 60. minionego stulecia pozostawał
on praktycznie niezmieniony. W przeddzień konsekracji,
wieczorem wobec relikwii odmawiano fragment Liturgii
Godzin, w szczególności zaś Godzinę czytań. Nazajutrz
najpierw śpiewano psalmy pokutne, a następnie, po
poświęceniu wody, biskup konsekrator trzykrotnie kropił
wodą święconą zewnętrzne ściany kościoła. Po tym akcie
procesjonalnie wchodził do kościoła przy śpiewie hymnu
do Ducha Św. Veni Kreator (O Stworzycielu, Duchu, przyjdź,
Nawiedź dusz wiernych Tobie krąg. Niebieską łaskę zesłać
racz, Sercom, co dziełem są Twych rąk). Po zakończeniu
śpiewu biskup na popiele rozsypanym na posadzce kościoła
pastorałem wypisywał alfabet grecki i łaciński w taki sposób,

że pisany po przekątnej tworzył literę X, czyli Christos
i oznaczał, że pierwszym imieniem tego kościoła jest Jezus
Chrystus. Po tym obrzędzie śpiewano kantyk Zachariasza
Benedictus. Zacytujmy tekst tej pięknej pieśni:
Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził
i wyzwolił. I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego
sługi Dawida. Jak zapowiedział od dawna przez usta swych
świętych proroków, Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą; Że naszym ojcom
okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze,
Na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi. Da
nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć Mu będziemy
bez trwogi, W pobożności i sprawiedliwości przed Nim po
wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem
Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu
drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie
grzechów. Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas
nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, By oświecić tych, co
w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować
na drogę pokoju. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Następnie biskup święcił wnętrze kościoła wodą święconą,
tzw. gregoriańską (czyli wodą święconą, do której dodawano
wino, sól i popiół), po czym w śpiewanej modlitwie do
Ducha Świętego błagał o wysłuchanie próśb zanoszonych
w poświęconej świątyni. Wreszcie po modlitwie odbywał
się obrzęd umieszczenia relikwii męczenników w portatylu,
pośrodku mensy ołtarzowej. Wtedy biskup namaszczał
olejem świętym najpierw ołtarz główny, następnie ołtarze
boczne, a w końcu mury kościoła w miejscach oznaczonych
dwunastoma krzyżami, które tradycyjnie nazywamy
„zacheuszkami”, które symbolizują dwunastu apostołów,
stanowiących fundament Kościoła. Po tej ceremonii na
ołtarzu głównym spalano kadzidło (pośrodku i w jego
czterech rogach) i zapalano światło, by móc przystąpić do
składania Najświętszej Ofiary. Odprawienie Mszy św. było
jakby pieczęcią na konsekrowanym kościele, przeznaczonym
wszak do sprawowania służby na chwałę Wszechmogącego
Boga.
Wspominając abp. Jarosława Bogorię Skotnickiego
zacytujmy opinię kronikarza,   Jana z Czarnkowa, który
pisał „Nigdy nie chciał bez prałatów i kanoników swoich
kościołów we dworze swym przebywać, przyciągał ich do
siebie łaskawością, która sprawiała, że chętnie przy nim
pozostawali, on zaś hojnie kazał im dostarczać wszystkiego, co
>>>
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zapomniana, dobrze, że gimnazjum w Uniejowie nosi właśnie
jego imię. Cieszy, że spotykamy się na tej uroczystości, cieszy,
że wchodząc do kolegiaty mijać będziemy odsłoniętą dziś
tablicę ku czci wielkiego dobrodzieja naszego miasta.
Równie ważne jest i to, że uniejowskie dzieła abp. Jarosława,
kolegiata i zamek, mogą liczyć na świetlaną przyszłość.
Podejmowane przez władze samorządowe Uniejowa, wespół
z parafią, działania mają im przywrócić należną świetność.
				
Tomasz Wójcik

arch. UM Uniejów

było potrzebne i bez ich rady i zgody żadnej sprawy kościelnej
nie załatwiał. Królowie, książęta i panowie Królestw Polskiego
i Węgierskiego oraz Czeskiego czcili go jak ojca i męża wielkiej
łaskawości i żywili do niego przywiązanie synowskie. Ubogich
i pognębionych był on najpewniejszym orędownikiem.
O  innych cnotach jego długo byłoby opowiadać...”.
Długo byłoby opowiadać o trwałości i znaczeniu dzieł
abp. Jarosława Bogorii Skotnickiego dla Uniejowa. Od 650
lat trwają, będąc najważniejszymi miejscami Uniejowa.
Cieszy, że postać abp. Jarosława nie została w Uniejowie

Remont kapliczki w Ostrowsku

Aby rozpocząć prace remontowe, należało najpierw zebrać
odpowiednie fundusze.
Dzięki finansowemu wsparciu mieszkańców Ostrowska,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowsku, Burmistrza Uniejowa oraz darczyńców spoza terenu miejscowości, zebrano
wystarczającą kwotę na remont kapliczki - 10 770 zł. Remontu kapliczki w czynie społecznym podjął się pan Mirosław
Ławniczak.
Uroczystego poświęcenia kapliczki dokonał ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz – Proboszcz Parafii Uniejów w dniu 27
listopada 2015 roku.
Mieszkańcy Ostrowska

arch. UM Uniejów

Przydrożne kapliczki stanowią   element krajobrazu
polskich wsi, leśnych polan, łąk, skrzyżowań dróg, przydomowych ogrodów. Jedne są prostsze i skromniejsze,
inne bardziej rozbudowane i kolorowe, ale wszystkie są elementem kultury, tradycji i wiary naszych przodków. Wiele
z nich jest cennym zabytkiem okolicy, świadkiem historii
ziem, szczególnych wydarzeń, które rozgrywały się w miejscu ich powstania. Stawiano je w celu ochrony okolicznych
mieszkańców przed wszelakim nieszczęściem. Były hołdem
złożonym Bogu za uzyskane łaski, cudowne wyzdrowienie
czy uchronienie przed kataklizmem. Stanowiły miejsce
spotkać wiernych przy okazji różnych uroczystości religijnych. Obecnie mijające je osoby nadal zatrzymują się, aby
się pomodlić i prosić o łaski. Wciąż odmawiane są przy nich
nabożeństwa różańcowe.
Na terenie naszej gminy stoi wiele kapliczek, a każda
z nich ma swoją historię. Niestety wraz z upływem czasu
ulegają one zniszczeniu i wymagają gruntownego remontu. W większości przypadków to mieszkańcy dbają
o utrzymanie porządku wokół nich, udekorowanie wstęgami
i kwiatami oraz odnowienie. Tak było również w przypadku
mieszkańców Ostrowska. Postanowiliśmy odrestaurować
zniszczoną kapliczkę stojącą na wjeździe do miejscowości.

Ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz święci odnowioną kapliczkę
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Urszula Urbaniak

Inauguracja nowego roku akademickiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
tańca, nordic walking, nauka gry w szachy, nauka języka
angielskiego i niemieckiego oraz zajęcia komputerowe.
Działa też koło plastyczne i grupa teatralna.
Odbyły się spotkania informacyjno-edukacyjne
z pracownikami Urzędu Skarbowego. Tematyka tych
spotkań obejmowała opodatkowanie spadków i darowizn,
ulgi z tytułu wydatków na cele rehabilitacyjne, odliczenia
darowizn w podatku dochodowym, załatwianie spraw
urzędowych z wykorzystaniem „Profil Zaufany ePUAP”.
Słuchacze mogli też miło spędzić czas w Miejskiej
Bibliotece Publicznej, uczestnicząc w inspirujących
spotkaniach z ciekawymi ludźmi w ramach akcji
„e-motywacja”.
Dla członków naszego uniwersytetu Uzdrowisko
Uniejów-Park przeprowadziło trzy turnusy treningów
pamięci, uwagi i koncentracji, połączonych z rehabilitacją
ruchową. Każdy  z ćwiczących mógł zaobserwować swoje
postępy i tym samym przekonać się, że aktywność fizyczna
i umysłowa to najlepszy sposób na dobrą formę.
Kolejną okazją do przebywania razem były warsztaty
kulinarne: „Kawa kawie nierówna” oraz „Czy warto jeść
karpia”, zorganizowane w Uzdrowisku Uniejów-Park.
Poprzez codzienną aktywność, spotkania z innymi,
realizowanie swoich pasji Słuchacze Uniejowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku pokazują, że można zawsze
znaleźć czas dla siebie - wystarczy tylko chcieć. Kontakt
z drugim człowiekiem, jak powiedziała aktorka Emilia
Krakowska, jest bardziej potrzebny niż woda i chleb.

arch. UM Uniejów

Po wakacyjnej przerwie Uniejowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku rozpoczął w dniu 5 października br. kolejny
rok akademicki. Uroczysta inauguracja z udziałem 151
Słuchaczy odbyła się w Sali Rycerskiej zamku. Wśród gości
byli: dyrektor RCPS w Łodzi – Anna Mroczek, Burmistrz
Uniejowa – Józef Kaczmarek, zastępca Burmistrza
Uniejowa – Piotr Majer, kierownik Uzdrowiska Uniejów
Park – Paweł Czarnecki, przewodniczący Rady Miejskiej
w Uniejowie – Janusz Kosmalski, radni, dyrektorzy szkół,
wykładowcy, instruktorzy.
Uniwersytet nadal działa pod patronatem M-GOK
w Uniejowie, a sprzyjające warunki do jego działalności
tworzą: Samorząd Gminy, przedsiębiorstwa – w szczególności P.G.K. „Termy Uniejów”, kierownictwo Uzdrowiska
Uniejów Park, dyrekcje szkół, straże, Towarzystwo
Przyjaciół Uniejowa i inni.
Podczas uroczystości nowi Słuchacze otrzymali
legitymacje i indeksy. Wysłuchano wykładu inauguracyjnego n.t. „Związków bł. Bogumiła z Uniejowem na
przestrzeni wieków”.
Wśród rozmów, jakie toczyły się w części towarzyskiej,
padały słowa „nareszcie”. Świadczy to o tym, że Seniorzy
chcą wychodzić z domu, w którym zostawiają swoje
złe nastroje, kłopoty dnia codziennego, swoje choroby,
a nierzadko i samotność. Okazji ku temu nie brakuje, bo
oprócz wykładów rozszerzających wiedzę odbywa się wiele
zajęć fakultatywnych oraz przedsięwzięcia integracyjne.
W tygodniowym planie zajęć jest: nauka pływania,
aerobic wodny, aerobic na sali, gimnastyka z elementami

Słuchacze UTW otrzymują indeksy i legitymacje od Burmistrza – Józefa
Kaczmarka i Dyrektor RCPS w Łodzi – Anny Mroczek
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40-lecie Hufca ZHP Uniejów
Uniejowski Hufiec ZHP obchodził w tym roku 40. rocznicę działalności. Była to  doskonała okazja do
wspomnień, podziękowań i refleksji. Było zabawnie, dużo uśmiechów – rodzinna atmosfera, która nigdy
nie opuszcza harcerskiego ogniska w Uniejowie.
Historia hufca
Związek Harcerstwa Polskiego w Uniejowie istnieje już
od 1916 r. Jego początki to jeszcze okres zaborów, kiedy
przygotowywano młodych ludzi do zadań   związanych
z mającym nadejść odzyskaniem niepodległości. Ważne
stało się kształtowanie tężyzny fizycznej i hartowanie ducha.
Niektórzy z pierwszych harcerzy wzięli udział w walkach
o tę niepodległość, a w listopadzie 1918 r. uczestniczyli
w rozbrajaniu miejscowego garnizonu wojskowego,
stacjonującego w zamku.
Pierwszą drużynę męską założył Julian Kaszyński.
Po wyzwoleniu drużyna, która działała pod opieką nauczyciela
Jerzego Turka, otrzymała imię Bolesława Chrobrego.
Powstała wkrótce drużyna żeńska im. Emilii Plater, działająca
pod kierunkiem założycielki Górczynowiczównej. W 1925 r.
powstała druga drużyna męska im. Jana III Sobieskiego, która
wraz z żeńską drużyną przetrwała do czasu II wojny światowej.
Związek Harcerstwa Polskiego, tak u nas jak i w całym
kraju, cieszył się wielkim szacunkiem społeczeństwa.
Współpracowali z nim najznamienitsi ludzie: księża Jan
Cyranowski – przewodniczący Rady Przyjaciół Harcerstwa
i Stanisław Zaborowicz – kapelan drużyn. Z tej organizacji
wyrosło wielu znakomitych działaczy społecznych, ludzi
czynu. Była to jednak bardziej organizacja elitarna, gdyż nie
wszystkich było stać na zakup lub uszycie drogich mundurów.
Wybuch wojny przerwał działalność drużyn, ale wkrótce po
wyzwoleniu wznowiono ją dzięki usilnym staraniom: Zenona
Ucińskiego, Jadwigi Kwaszewskiej, Stanisława Woźniaka
i Czesława Lesiewicza. Drużynowym był Zenon Uciński,
a opiekunem ksiądz Lucjan Zielonkiewicz.
Pierwsze po wojnie Przyrzeczenie Harcerskie odbyło się
w październiku 1945 r. w obecności biskupa ordynariusza
włocławskiego – Karola Radońskiego. Złożone zostało na
ręce komendanta Chorągwi ZHP w Poznaniu. W 1950 r. ZHP
zamieniono na organizację harcerską, która funkcjonowała
pod patronatem Związku Młodzieży Polskiej. Nie był to dobry
czas dla harcerstwa ze stalinowskimi metodami organizacji
pionierskiej. Dopiero po Zjeździe Harcerskim w 1956 r.
powrócono do ZHP. Wtedy nastąpił wzrost ilości drużyn oraz
ich liczebność. Nasze drużyny współpracowały z Hufcem ZHP
w Poddębicach do 1973 r. Później powstał Gminny Związek
Drużyn, który liczył już 648 członków. Jego komendantem
została Krystyna Kowalczyk. W 1975 r. byliśmy już
w województwie konińskim i wtedy w Uniejowie powołano
Komendę Hufca ZHP. Jego pierwszym komendantem został
Henryk Brzeski, jego zastępcą był Wiesław Winnicki, referat
zuchowy prowadziła Zofia Izydorczyk, a harcerski Krystyna
Grabarczyk. W 1977 r. komendantem została Regina

Jaworska, a od 1979 r. do 2007 r. hufcem kierował Marian
Pięgot, który teraz pełni już drugą kadencję funkcję skarbnika
hufca. Następnie funkcję komendanta pełniły Sylwia Wojtczak
i Barbara Zwolińska.
Komendant Marian Pięgot podejmował wiele odważnych
decyzji, jak kupno budynku i jego remont z przeznaczeniem
na Dom Harcerza (do tej pory hufiec korzystał z małego
pomieszczenia w budynku OSP w Uniejowie) oraz kupno
domu wczasowego łódzkiej fabryki „Wiosna Ludów”,
zamieniając go na stanicę harcerską. Dom Harcerza został
oddany do użytku w 1986 r. Hufiec w tym czasie otrzymał imię
Marii Konopnickiej i swój sztandar.
W wykupionym budynku po Domu Wczasowym łódzkiej
fabryki „Wiosna Ludów” odbywało się wiele imprez
hufcowych. Na terenie stanicy wybudowano obiekt służący
jako muzeum rzemiosł dawnych. W 2001 roku przygotowano
plany remontu generalnego stanicy, ale ówczesne władze
miasta zaproponowały zmiany i w tym miejscu powstał
Kasztel Rycerski, a w zamian za to samorząd zobowiązał się
do finansowej pomocy hufcowi.
W 1981 r. Marian Pięgot wspólnie z Wiesławem Winnickim
stworzyli Harcerską Orkiestrę Dętą, która w 1999 r. otrzymała
zaszczytny tytuł Reprezentacyjnej Orkiestry Dętej   Związku
Harcerstwa Polskiego. Orkiestra zdobywa obecnie wiele
nagród na ogólnokrajowych festiwalach i konkursach. Jej
kapelmistrzem jest Jakub Pięgot, syn Mariana. Orkiestra jest
dumą ZHP, Chorągwi Łódzkiej ZHP, hufca Uniejów, a także
miasta i okolicy.
W latach 80-tych działało parę szczepów skupiających po
kilka drużyn, m.in. w Uniejowie, Wieleninie, Wilamowie,
Świnicach. Działały drużyny w Czepowie i Rożniatowie.
Później dołączyły Strachocice, Piekary, Dobra, Jeziorsko,
Poddębice i Zadzim.
Działalność hufca
Misją ZHP jest wychowanie młodego człowieka, czyli
wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu
charakteru poprzez stawianie wyzwań. Nasz hufiec stara się
stwarzać warunki do wszechstronnego rozwoju młodego
człowieka poprzez organizowanie zajęć związanych
z rozwojem zainteresowań i specjalności w zakresie kultury
fizycznej, turystyki i krajoznawstwa. Organizuje zimowy
i letni wypoczynek w formach wyjazdowych i w miejscu
zamieszkania. Harcerze wyjeżdżają na obozy do Mikorzyna,
Ślesina, Mrówek, nad morze np.: do Pobierowa, Świbna,
Bieszkowic, dawniej często do Pogorzelicy, czasem na Mazury,
także w okolice Wadowic, na Szlak Orlich Gniazd, do Kamienia
koło Krakowa, Zakopanego itp. Czasem są biwaki letnie przy
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W programie działań naszej placówki są także: manewry
techniczno-obronne, Turniej Tenisa Stołowego oraz szkolenie
funkcyjnych harcerskich w różnych miejscowościach.
Uczestniczymy w Chorągwianej Wigilii w Łodzi i sami
organizujemy Hufcową Wigilię dla naszych członków
i przyjaciół. Od 2000 r. wyjeżdżamy na Święto Chorągwi
Łódzkiej, które corocznie odbywa się w innym mieście
województwa.
W uniejowskim hufcu odbywają się zajęcia świetlicowe
dla uzdolnionej muzycznie młodzieży, zbiórki zuchowe
i harcerskie, biwaki, próby orkiestry harcerskiej, dziecięcej
i oldboyów oraz kapeli podwórkowej. Zajęć jest bardzo wiele,
czasem odwiedzają nas jeszcze goście z innych hufców.
Teraz w wyremontowanym  budynku o wiele lepiej pracuje
się dorosłym, jak i dzieciom. Potrzeby są jeszcze duże, ale
może z czasem uda się przeprowadzić kolejne remonty. Wszak
nasi byli harcerze to ludzie dynamiczni, przedsiębiorczy, tego
się też u nas uczyli, i jak zwykle nam pomagają. Dzięki nim
i naszym przyjaciołom, wśród których poczesne miejsce
zajmuje Chorągiew Łódzka ZHP, możemy dobrze myśleć
o przyszłości hufca.

arch. UM Uniejów

szkole w Uniejowie, Świnicach i Bronowie, a zimowe bywały
w Bytomiu, Krakowie, Kielcach, Aleksandrowie Łódzkim,
Koninie, w Szkole Podstawowej w Wieleninie, czasem
w Jeziorsku, Piekarach czy Poddębicach. Specjalnie dla
zuchów był też organizowany obóz w Zelowie.
Nasi harcerze mieli możliwość wyjazdów na zagraniczne
obozy do Niemiec, do Bułgarii, na Węgry. Drużyna im. gen.
Władysława Sikorskiego prowadzona przez dh Iwonę Olejnik
była na międzynarodowym obozie w Mongolii. Nasza
orkiestra wędruje też często z koncertami za granicę, np.:
do Briańska koło Moskwy, na Ukrainę, do Niemiec, Austrii,
Szwecji, na Węgry. Była też w lesie katyńskim.
Dużą pomoc finansową w organizacji obozów, zwłaszcza
dla dzieci potrzebujących wsparcia, okazuje MiejskoGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii.
Największą naszą imprezą o zasięgu ogólnopolskim jest
Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku odbywający się co roku  w
SOSW w Stemplewie. Także w Stemplewie od 25 lat odbywają
się Festiwale Piosenki Harcerskiej, Zuchowej i Turystycznej,
organizowane przez hufiec od 1981 r.
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Kwiaty od Samorządu Miasta i Gminy Uniejów dla komendantki hufca –
hm. Barbary Zwolińskiej wręcza Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz
Kosmalski

Harcerze z ks. prałatem Andrzejem Ziemieśkiewiczem i Zastępcą Burmistrza
Miasta Uniejów – Piotrem Majerem

Uniejów na XXIV Kongresie Uzdrowisk
Polskich w Inowrocławiu

Karolina Smętkiewicz

Uzdrowisko Termalne Uniejów było obecne podczas XXIV Kongresu Uzdrowisk Polskich, które odbyło się w dniach 2830.09.2015 r. w Inowrocławiu pod hasłem „Uzdrowiska Polskie – Wyzwania i Szanse”. Wiodącym organizatorem Kongresu
było w tym roku Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, którego członkiem jest również gmina Uniejów. Pozostałymi
organizatorami były podmioty: Stowarzyszenie Unia Uzdrowisk Polskich oraz Izba Gospodarcza „Uzdrowiska Polskie”, zaś
współorganizatorem i gospodarzem tegorocznego kongresu był Inowrocław.
Kongres Uzdrowisk Polskich jest doskonałą okazją do zdobycia aktualnej wiedzy oraz wymiany doświadczeń dzięki możliwości
spotkania się w gronie osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju polskich uzdrowisk. Wśród uczestników Kongresu byli
obecni przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, stowarzyszeń i organizacji branży uzdrowiskowej, przedstawiciele
środowiska naukowego z różnych dziedzin, osoby zarządzające przedsiębiorstwami o charakterze uzdrowiskowym oraz osoby
administrujące obiektami hotelowymi. Każda z obecnych na Kongresie gmin uzdrowiskowych miała szansę na zaprezentowanie
swoich walorów służących rozwojowi turystyki zdrowotnej poprzez udostępnienie materiałów promocyjnych.
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Zjazd Zwykły Hufca ZHP w Uniejowie
24 października 2015 r. odbył się Zjazd Zwykły Hufca ZHP Uniejów, na którym Komenda Hufca otrzymała
po czteroletniej kadencji absolutorium, zostały wręczone Odznaki Honorowe „Za Zasługi dla Miasta
i Gminy Uniejów” oraz wybrano nowe władze hufca.
Obecny skład Komendy uniejowskiego hufca wygląda
następująco: pwd. Małgorzata Rosik – komendant, pwd.
Sylwia Wojtczak – zastępca komendanta, hm. Marian Pięgot
– skarbnik, hm. Barbara Zwolińska – członek komendy,
przewodnicząca Hufcowej Komisji Stopni Instruktorskich,
phm. Jolanta Gawłowska, phm. Anna Walczak – członkowie
komendy. Natomiast w skład Hufcowej Komisji Rewizyjnej
wchodzą: pwd. Piotr Kozłowski – przewodniczący, phm.
Teresa Łuczak, hm. Krystyna Kowalczyk, pwd.  Henryka Jagieła
– członkowie komisji, dh Konrad Bączyk – kwatermistrz hufca.
Dotychczasowy skład Komendy Hufca stanowili: hm.
Barbara Zwolińska – komendant, pwd. Sylwia Wojtczak
– zastępca komendanta, hm. Marian Pięgot – skarbnik,                   
phm. Jolanta Gawłowska, phm. Anna Walczak – członkowie
komendy.
Hufcową Komisję Rewizyjną tworzyli: phm. Teresa Łuczak
– przewodnicząca, hm. Krystyna Kowalczyk, phm. Henryka
Jagieła – członek komisji, pwd. Piotr Kozłowski – kwatermistrz
hufca, hm. Jolanta Chmielecka – przewodnicząca Hufcowej
Komisji Stopni Instruktorskich                          
Podczas Zjazdu Burmistrz Uniejowa przyznał instruktorom
hufca złote, srebrne oraz brązowe Odznaki Honorowe „Za
Zasługi dla Miasta i Gminy Uniejów”. Złote odznaki otrzymali:
hm. Barbara Zwolińska, pwd. Sylwia Wojtczak, phm. Teresa
Łuczak,   phm. Roman Matusiak, pwd. Piotr Kozłowski;
srebrne: hm. Zofia Ucińska, phm. Jolanta Gawłowska, phm.
Alina Karolak, phm. Ewa Matusiak, phm. Elżbieta Olas,
phm. Krystyna Grabarczyk; brązowe: phm. Anna Walczak,
phm. Aniela Gąsiorowicz, dh Iwona Olejnik –Rojek, pwd.
Magdalena Derlacz, pwd. Małgorzata Antoniak, pwd. Andrzej
Marek.
hm. Barbara Zwolińska
Ustępującym władzom składamy serdeczne podziękowania
za pracę w ostatniej kadencji, a nowym gratulujemy i życzymy
wielu sukcesów na nowej harcerskiej ścieżce.
Poniżej zamieszczamy Sprawozdanie Komendanta i Komendy Hufca ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie
za okres od listopada 2011 r. do października 2015 r.
Hufiec obejmuje swym zasięgiem tereny z 4 powiatów
(poddębicki – Poddębice, Zadzim, Uniejów, Wielenin; łęczycki
– Świnice Warckie, Stemplew; sieradzki – Jeziorsko; turecki –
Piekary). Posiada własny budynek – Dom Harcerza. Wiosną
2012 r. zostały wyremontowane pomieszczenia na parterze,
do których   przeniesiono biuro komendy i urządzono
harcówkę. W 2014 r. został przeprowadzony generalny

remont hufca. Jest on miejscem spotkań oraz wytężonej
pracy zuchów, harcerzy, orkiestry małej, dużej, oldboyów
i niezrzeszonych dzieci. Ostatni Zjazd Zwykły Hufca odbył
się 12 listopada 2011 roku. Na Zjeździe została wybrana
6-osobowa komenda.
W tym okresie podjęto dodatkowe działania: remont
pomieszczeń na parterze po Banku Poddębickim – rozbiórka
zbędnych murów przez strażaków, pomalowanie ścian,
założenie linoleum, wyposażenie w dywany, sprowadzenie
wyposażenia sali harcówki i biura (w większości prawie nowe
meble otrzymaliśmy od wspomnianego banku, 2 fotele do
biura z Urzędu Miasta, 11 krzeseł od mieszkanki Wielenina),
usunięcie starych przewodów elektrycznych, podłączenie
telefonu stacjonarnego, zamontowanie półek, pomalowanie
krzeseł w sali na piętrze przez instruktorów. Wiele prac
porządkowych przeprowadziła grupa harcerzy.
Z pomocą Lokalnej Grupy Działania hufiec otrzymał
fundusze na generalny remont budynku. Urząd Marszałkowski
przekazał 25 tys. zł, Rada Miejska także wsparła działania
kwotą 34 659 zł.
Dom Harcerza wymagał poprawy ścian, docieplenia dachu,
wymiany sieci wodno-kanalizacyjnej i c.o., odnowienia klatki
schodowej, przebudowy pomieszczeń na parterze i na piętrze,
pozyskania nowych pomieszczeń (biblioteki - biuro, harcówki,
zuchówki, obiektu socjalnego, 2 toalet i 2 pryszniców) dla
przyjeżdżającej coraz częściej młodzieży spoza naszego
rejonu.
Wzorem lat ubiegłych hufiec pozyskał fundusze od gminy
na prowadzenie świetlicy środowiskowej. Wynajął salę
na szkolenie ,,Latarnik 50 +” dla harcerzy z gimnazjum,
pomieszczenie magazynu sprzętu obozowego na 2 miesiące
dla firmy ocieplającej blok przy ul. Szkolnej oraz pomieszczenie
w Domu Harcerza na 2 godziny w tygodniu dla adwokata
z Turku, pozyskując dodatkowe fundusze dla hufca.
Komenda jest organizatorem biwaków, rajdów, festiwali,
konkursów. Do głównych przedsięwzięć programowych hufca
zaliczamy cykliczne imprezy, do których należą:
1. Biwak Bożonarodzeniowy połączony z Hufcowym
Turniejem Tenisa Stołowego
Dwudniowy, a czasem trzydniowy biwak zimowy odbywa
się w szkole w Wieleninie. Organizatorzy przygotowują
spotkanie z Mikołajem, który obdarowuje harcerzy
prezentami. Dwa razy (w 2012 r. i 2015 r.) korzystaliśmy ze
wsparcia finansowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w ramach programu „Świąteczna Pomoc”. Nagrody na
Hufcowy Turniej Tenisa Stołowego o tytuł Mistrza Hufca
w trzech kategoriach wiekowych funduje Rada Miejska
i Burmistrz Uniejowa.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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4. Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej
Zgodnie z coroczną tradycją harcerską w Szczepie DH
NS w Stemplewie odbywa się Festiwal Piosenki Zuchowej
i Harcerskiej, organizowany na bazie Specjalnego Ośrodka
Szkolno –Wychowawczego. W roku bieżącym było to już
XXIII spotkanie rozśpiewanych harcerzy. Celem festiwalu jest:
rozśpiewanie zuchów, harcerzy i uczniów przez wzbogacenie
repertuaru piosenek, umożliwienie dzieciom i młodzieży
zaprezentowania własnej twórczości, wymiana doświadczeń
artystycznych, zdolność współpracy w zespole. W konkursie
biorą udział gromady zuchowe, drużyny harcerskie i zespoły
wokalne, z których wyłania się laureatów w poszczególnych
kategoriach. Często z naszymi harcerzami udział biorą
harcerze z Witoni z Hufca Kutno. Organizatorami festiwalu są:
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich
i Komenda Hufca ZHP Uniejów.

Podziękowania od Burmistrza Miasta Uniejów dla ustępującej z funkcji
komendantki hufca - hm. Barbary Zwolińskiej za wieloletnią pracę na rzecz
hufca

2. Dzień Myśli Braterskiej połączony z warsztatami szkoleniowymi dla funkcyjnych
W okresie ferii zimowych organizowane są warsztaty
dla funkcyjnych gromad i drużyn na bazie Zespołu Szkół
w Uniejowie. Organizatorami są wędrownicy, których
wspierają doświadczeni instruktorzy. Szóstkowi, zastępowi
i przyboczni uczą się w działaniu planowania pracy zastępu
i zbiórki, organizacji posiłków na biwaku oraz, jak pracować
z gwiazdkami, sprawnościami i stopniami.  
3. Rejonowe eliminacje Ogólnopolskiego konkursu
Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”
W marcu toczą się rejonowe eliminacje Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”, organizowane
w pomieszczeniach MGOK w Uniejowie. Uczestnikami są
zuchy, harcerze i uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum,
liceum oraz studenci z powiatu poddębickiego, łęczyckiego,
z Jeziorska i Piekar. W przedsięwzięciu tym komendę wspiera
finansowo Starostwo Poddębickie (nagrody) i restauracja
Wabik (przygotowanie obiadu dla uczestników). Laureaci
naszych eliminacji znajdują się w czołówce w eliminacjach
wojewódzkich, jak również w finale ogólnopolskim,
z czego jesteśmy niezwykle dumni. Jedna z uczestniczek Oliwia Olczyk z LO w Poddębicach zajmowała przez 11 lat I
miejsca w różnych kategoriach i brała udział w warsztatach
prowadzonych przez aktorów, a także w eliminacjach
centralnych, zajmując czołowe miejsca.

5. Ogólnopolski Zlot DH NS w Stemplewie
Już po raz XXVIII, V Szczep DH NS przy SOSW w Stemplewie,
KH ZHP Uniejów, Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”
w Świnicach Warckich zaprosili do wspólnego harcowania
członków DH Nieprzetartego Szlaku z terenu całej Polski.
Tradycyjnie zlot odbywa się w ostatni weekend maja na
bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stemplewie. Ofiarnie włączają się w organizację tej
wielkiej imprezy wszyscy instruktorzy V Szczepu Drużyn
Nieprzetartego Szlaku ze Stemplewa. Na Zlocie w 2014 r.
Wojewoda Łódzki - Jolanta Chełmińska i Łódzki Kurator
Oświaty - Jan Kamiński wręczyli Medal Komisji Edukacji
Narodowej dh hm. Marianowi Pięgotowi – skarbnikowi hufca.
6. Rajd Szlakiem Bohatera Hufca
W czerwcu harcerze uniejowskiego hufca spotykają się na
biwaku, aby podsumować kończący się rok harcerski. Często
miejscem spotkań jest Bronów, gdzie mieszkała patronka
hufca Maria Konopnicka. W czasie dwudniowego pobytu
toczy się Liga Drużyn o przechodni puchar Komendantki
Hufca i podsumowanie całorocznej pracy. W roku 2013
i 2014 były to rajdy piesze ,,Szlakiem Bohatera” na trasie:
Uniejów – Wielenin – Stemplew – Świnice – Gusin – Bronów
z noclegami w Wieleninie i Świnicach Warckich. W bieżącym
roku, podobnie jak w 2012, zorganizowany był biwak tylko
w Bronowie.
7. Święto Chorągwi Łódzkiej
Po wakacjach wielu z nas chce spotkać się na harcerskim
szlaku. Dobrą do tego okazją jest wyjazd na Święto Chorągwi.
We wrześniu 2012 r. 50 harcerzy wyjechało na Święto do
Pabianic, w 2013 r. 40-tu do Łodzi, a w bieżącym roku 15
zuchów do Piotrkowa Trybunalskiego. Nasza Reprezentacyjna
Harcerska Orkiestra Dęta pomagała harcerzom w przemarszu
przez Łódź i Piotrków Trybunalski. Na tej największej
chorągwianej imprezie   komendantka hufca - hm. Barbara
Zwolińska otrzymała z rąk Kuratora Oświaty w Łodzi - Jana
Kamińskiego Medal Komisji Edukacji Narodowej.
8. Manewry Techniczno-Obronne
We wrześniu lub październiku odbywa się Start Harcerski.
Jest to impreza integracyjna, zwykle w formie jednodniowego
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spotkania, najczęściej na Manewrach Techniczno-Obronnych
w Poddębicach. Po raz pierwszy od wielu lat znowu byliśmy
organizatorami Manewrów Techniczno-Obronnych 27
października 2012 r. w Poddębicach. W 2012 r. była to gra
miejska, a w następnych latach miejska i leśna. Pierwsza
część manewrów to zwiad terenowy po mieście. Harcerze i
zuchy odwiedzały w tym czasie Komendę Powiatową Policji,
Pogotowie Ratunkowe ,,Falk”, pocztę, Komendę Powiatową
OSP. Dalszym etapem jest gra leśna. Coraz częściej na
świecie dochodzi obecnie do napadu terrorystów, dlatego
druh Waldemar Terlecki ze swoją drużyną przygotował
grę ,,Napad terrorystów na śmigłowiec przewożący VIP-a”.
Harcerze przeistoczyli się w ratowników niosących pomoc.
Było też przejście po linach, choć nad samą ziemią, ostrzał
terrorystów, udzielanie pierwszej pomocy ratowanemu VIPowi i pilotowi, przenoszenie rannego pilota na noszach, pokaz
i ćwiczenia w   ratowaniu nieprzytomnej osoby, zwiedzanie
parku zmysłów, pałacu w Poddębicach, rzut granatem,
przejście w masce przez teren skażony pod opieką strażaków,
rozwijanie namiotu na czas, strzelanie do celu kulkami paint
bolla, śpiewanie piosenek harcerskich. Na koniec manewrów
panie ze Stowarzyszenia z Chrop przygotowały wspaniałą
grochówkę i herbatę, kiełbaski z ogniska, następnie
wręczono puchary dla najlepszych i pamiątki dla wszystkich
od starostwa. W tej imprezie zawsze bierze udział około100
harcerzy i zuchów.
9. Święto Niepodległości
Hufiec od wielu lat jest inicjatorem i głównym organizatorem
Gminnych Obchodów Święta  Niepodległości. Spotkanie to ma
charakter religijno-patriotyczny, kierowane jest do harcerzy
i społeczności lokalnej. Przebieg obchodów uatrakcyjnia
Harcersko-Strażacka Orkiestra Dęta. Drugą częścią Święta
jest zawsze Msza św. w uniejowskiej Kolegiacie, po której
na gorący posiłek zapraszają „Termy Uniejów” do Domu
Pracy Twórczej. Po posiłku harcerze inicjują śpiewanie pieśni
legionowych. Współorganizatorem jest Urząd Miasta, PGK
„Termy Uniejów” i MGOK Uniejów, organizując nagłośnienie.
10. Betlejemskie Światło Pokoju
Jak co roku, przywozimy z Łodzi Betlejemskie Światło
Pokoju, przekazane nam przez biskupa w Katedrze Łódzkiej,
które później staramy się przekazać jak największej grupie
mieszkańców. Odwiedzamy wtedy także: szkoły, przedszkola,
parafie, szpital, instytucje i zakłady pracy w Poddębicach,
Uniejowie i Wieleninie, przekazując im Światło i świąteczne
życzenia i śpiewamy kolędy z goszczącymi nas ludźmi. Rano w
Wigilię harcerze roznoszą Światło mieszkańcom. Uroczyście
wnoszone jest Światło na Pasterkę w Uniejowie, w Wieleninie
i Spycimierzu.
11. Harcerska Wigilia
W przeddzień Wigilii Bożego Narodzenia zuchy, harcerze,
instruktorzy i nasi przyjaciele spotykają się, aby podzielić
się opłatkiem. Następuje przekazanie BŚP, śpiewanie kolęd
i pastorałek. Są też coroczne jasełka i wigilijny poczęstunek.
Jest to bardzo radosne   i uroczyste spotkanie, na które
zapraszamy naszych przyjaciół, wśród których są dzieci z
przedszkola i ze szkoły.  
Komenda hufca jest też inicjatorem innych działań drużyn.

Jesienią 2013 r. zorganizowany był biwak szkoleniowy dla
funkcyjnych harcerskich i zuchowych z naszego hufca w szkole
w Jeziorsku. Organizujemy warty przy Grobie Nieznanego
Żołnierza podczas Święta Zmarłych, wspieramy organizację
rajdów i biwaków. Harcerze uczestniczą też w uroczystości
Katyńskiej na cmentarzu Dębów Katyńskich. W 2013 r., na
zaproszenie Restauracji Termalnej, zuchy z przybocznymi
organizowały zabawy dla dzieci przebywających w okolicy tej
placówki w Dniu Dziecka. Zaprosiły też do udziału w zabawie
dzieci z miasta.
W czasie wakacji w 2014 r. jedna z drużyn uniejowskich
zorganizowała na boisku szkolnym biwak, na którym odbyło
się uroczyste Przyrzeczenie Harcerskie. W bieżącym roku nasi
wędrownicy przygotowali koncert harcerski na wzór Eurowizji
dla mieszkańców Uniejowa. Zuchy zaś towarzyszyły grupie
dzieci ukraińskich przebywających w Uniejowie. Wyjechały
też z nimi do Łęczycy i Tumu.
Na wyżej wspomnianych, licznych imprezach młodzież
sprawdza swoją wiedzę i umiejętności, poszerza
zainteresowania i uzdolnienia, wykazuje własną inicjatywę.
Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów
Chlubą naszego hufca jest aktywnie działająca Orkiestra
Reprezentacyjna ZHP, wywodząca się z VII Szczepu ADH
„Dęciaki”. Orkiestra godnie reprezentuje nie tylko uniejowski
hufiec, OSP i Uniejów, Chorągiew Łódzką, ale także cały ZHP,
występując na terenie całego kraju i poza granicami.
Swym wysokim poziomem artystycznym przynosi sławę
hufcowi i miastu, od 11 lat niezmiennie zajmując I miejsca
na Przeglądach Orkiestr Dętych Województwa Łódzkiego
i czołowe miejsca na Przeglądach Ogólnopolskich. W tym
roku zajęła I miejsce w Konopiskach i III miejsce w Płocku.
Obecnie w ogólnej punktacji zajmuje III miejsce w Polsce. Jest
to niezwykłe osiągnięcie.
Orkiestra świadczy usługi muzyczne w różnych miejscach w
Polsce i za granicami kraju np.: w Szwecji, Niemczech, Austrii,
na Węgrzech. Orkiestra wydaje też swoje foldery i płyty.
W tym roku koncertowała na: Dniach Koła (woj.
wielkopolskie), Dniach Kleszczowa (woj. łódzkie), Dniach
Mińska Mazowieckiego, Międzynarodowym Festiwalu
Folkowym w Łodzi, Mistrzostwach Polski Pożarnictwa w
Opolu, Gminnych Uroczystościach Darłowa, Święcie Chorągwi
Łódzkiej.
Udział w przedsięwzięciach wyższych jednostek
Harcerze uniejowskiego hufca korzystają także z propozycji
programowych CHŁ, a świadczy o tym udział naszych drużyn
w imprezach chorągwianych: 2012 r. - ŚCHŁ w Pabianicach
(udział harcerzy i naszej Orkiestry Reprezentacyjnej ZHP),
2013  r. - ŚCHŁ w Łodzi (38 osób), 2015 r. - ŚCHŁ w Piotrkowie
Trybunalskim (zuchów i orkiestry).
Członkowie hufca uczestniczą w Ogólnopolskim Harcerskim
Konkursie Recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie”. W lipcu 2013 r.,
podczas pobytu na Zlocie w Zakopanem, nasze zuchy i nasi
harcerze wzięli udział w Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Gór
,,Czyste Tatry”.
Bardzo ważną formą działalności jest organizacja akcji letniej,
która jest przedłużeniem działalności śródrocznej. Pomimo
wielu problemów i trudności hufiec organizuje corocznie
obozy, dostarczające uczestnikom wielu wrażeń, przybliżając
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walory turystyczne regionów naszego kraju, a przede
wszystkim, gwarantując bezpieczne zagospodarowanie czasu
wolego pod nadzorem wykwalifikowanej i doświadczonej
kadry.
Należy w tym miejscu nadmienić, iż wiele dzieci nie
mogłoby skorzystać z letniego wypoczynku poza miejscem
zamieszkania, gdyby nie dofinansowanie M-G Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Rady Rodziców
Orkiestry i Kuratorium Oświaty w Łodzi. W okresie
sprawozdawczym hufiec był organizatorem następujących
HAL: 2012 r.   - obóz harcerski w Rogowie k./Mrzeżyna,
warsztaty muzyczne w Uniejowie; 2013 r. - wyjazd zuchów
i harcerzy na Zlot z okazji 100-lecia Hufca Podhalańskiego,
warsztaty muzyczne dla harcerzy i innych członków
harcerskiej orkiestry w Białym Brzegu k./Radomska; 2014 r.
-           obóz harcerski w Pobierowie; 2015 r. - obóz harcerski
w Kostkowicach koło Zawiercia.
Kadra hufca
Kadrę hufca stanowi 30 instruktorów, w tym 6 harcmistrzów, 8 podharcmistrzów, 9 przewodników oraz 2 kandydatów z otwartą próbą przewodnika. Pozostali przygotowują
się do zdobycia stopnia przewodnika.
W ramach Komendy Hufca działa Komisja Stopni
Instruktorskich. Hufiec w okresie sprawozdawczym organizował akcje szkoleniowe dla funkcyjnych gromad i drużyn w
formie biwaków podczas ferii zimowych, a w  2013 r. odbyło
się szkolenie „FORNAX” w Jeziorsku.
Instruktorzy hufca uczestniczyli w chorągwianych
seminariach programowo -kształceniowych w Załęczu
Wielkim – jesiennych i wiosennych.
Stan liczebny hufca w okresie sprawozdawczym na
dzień 31 grudnia 2014 r. przedstawiał się następująco: 187
osób (w tym 32   instruktorów). Funkcjonowały:1 Szczep
Harcerski Drużyn NS (3 drużyny harcerskie, w tym 2 „NS”),
1 Drużyna Starszo - Harcerska Nieprzetartego Szlaku,
1 Drużyna Wędrownicza, 4 Drużyny Wielopoziomowe,
2 Drużyny Specjalnościowe (V Artystyczna przy orkiestrze i 32
wspinaczkowa z Poddębic i Zadzimia); 4 gromady zuchowe:
10 GZ „Słoneczna Gromada” przy SP w Piekarach, 5 GZ
„Wesołe Elfy” przy SP w Jeziorsku, GZ „Wesołe Zwierzątka”
z Uniejowa, GZ „Leśne Duszki” z Uniejowa do 2014 r., które
zmieniły nazwę na ,,Krasnonutki”, 9 DH Wielopoziomowa
„Nieprzemakalni” przy SP w Świnicach Warckich - zawieszona
w 2014 r., 10 DH Wielopoziomowa „Córki i Synowie Ognia”
przy SP w Jeziorsku, 20 DH Wielopoziomowa „Włóczykije”
przy SP w Piekarach, 3 DH Wielopoziomowa „Wędrowne
Ptaki” z Uniejowa, 5 ADH „Złociste Trąby” z Uniejowa, 32
Specjalnościowa Środowiskowa DH im. Zygmunta II Augusta
z Poddębic i Zadzimia (od 12 stycznia 2013 r.), 2 Wędrownicza
DH „Khako-Czarni” z Uniejowa.
Szczep w Stemplewie to: 1 DH NS „Mieszkańcy Boru”
przy SOSW w Stemplewie, 2 DH NS „Wszędołazy przy SOSW
w Stemplewie i 5 DH NS „Trampy” przy SOSW w Stemplewie
Do ważnych wydarzeń w życiu hufca w okresie
sprawozdawczym należały: 40-lecie hufca – spotkanie
dawnych i obecnych instruktorów, Jubileuszowy XXV
Ogólnopolski Zlot DH „NS”  w Stemplewie, 20- lecie Festiwalu
Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w Stemplewie, I-szy Rajd
Pieszy ,,Szlakiem Bohatera Hufca”, remont pomieszczeń na
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parterze, zorganizowanie biura i harcówki.
Hufiec i Harcerska Orkiestra Dęta posiadają strony
internetowe z informacjami i zdjęciami dotyczącymi ich
działalności.
Wszystkie przedsięwzięcia programowe Hufca ZHP Uniejów
prezentowane są w lokalnych kwartalnikach „Uniejowskie
Strony” (mamy swoją stronę Wieści z Hufca ZHP Uniejów)
i ,,W Uniejowie”, także na stronach internetowych Urzędu
Miasta i Hufca. Artykuły z większych imprez pojawiają się
w prasie regionalnej – „Echo Turku”, „Dziennik Łódzki”
wydanie „Nad Wartą”.
Hufiec bierze udział w lokalnych uroczystościach i przedsięwzięciach, będąc ich inicjatorem lub organizatorem. Do
ważniejszych zaliczyć należy: 1 i 8 września   – uroczystość
patriotyczna z okazji wybuchu II wojny światowej,
wspomniany wyżej 11 listopada – Święto Niepodległości oraz
3 maja – Święto Konstytucji Trzeciego Maja.
Komenda hufca współpracuje z władzami samorządowymi,
dyrektorami placówek oświatowych i kulturalnych oraz
z innymi organizacjami. Komendantka uczestniczy w sesjach
Rady Miejskiej, uroczystościach szkolnych i przedszkolnych
w Uniejowie, Wieleninie i Wilamowie, uroczystościach
państwowych w Wartkowicach (razem ze Sztandarem
Hufca). Komendantka ze swoją zastępczynią była też
w 2013 r. na 100-leciu szkoły w Jeziorsku, a w bieżącym
roku razem z delegacją z hufca uczestniczyła w uroczystych
obchodach 100-lecia Hufca ZHP Turek, z którym nasz hufiec
współpracował do czasu reorganizacji województw.
Burmistrz Miasta Uniejów przyznaje nagrody dla młodzieży
wyróżniającej się w swojej działalności społecznej. W tej
grupie znaleźli się też harcerze i członkowie orkiestry.   
Z okazji 40-lecia hufca 20 instruktorów otrzymało Medale
„Za Zasługi dla Miasta i Gminy Uniejów”, w tym – 7 złotych,
8 srebrnych i 5 brązowych, a od Rady Miejskiej duży
podgrzewacz wody na 16 litrów.
Działalność hufca to nie tylko nadzór nad gromadami
i drużynami, organizacja imprez i akcji letniej. Bardzo ważna
jest   również gospodarka finansowa, utrzymanie Domu
Harcerza, remonty sprzętu obozowego, zakupy i konserwacja
instrumentów muzycznych, pisanie wniosków i nade wszystko
szukanie środków finansowych.

arch. UM Uniejów
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Forum Inspiracji dla Zrównoważonego
Rozwoju Regionu Łódzkiego 2015
Prezentowane podczas forum w formie warsztatów
sektory – farmacja, medycyna, kosmetyki stanowią siłę
napędową rozwoju gospodarczego województwa łódzkiego.
Prezes Grupy Adamed - Maciej Adamkiewicz powiedział,
że spotkanie to jest najlepszym miejscem do identyfikacji
potencjału rozwojowego regionu i budowania kompetencji
w łańcuchach wartości dla medycyny, farmacji i kosmetyków.

arch. UM Uniejów

W dniach 4-5 listopada debatowano w Uniejowie podczas
Forum Inspiracji dla Zrównoważonego Rozwoju Regionu
Łódzkiego 2015. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
biznesu, środowisk B+R, organizacji związanych z biznesem,
właściciele przedsiębiorstw, prezesi, kadra zarządzająca.
Forum otworzył Marszałek Województwa Łódzkiego
– Witold Stępień oraz Członek Zarządu Województwa
Łódzkiego – Joanna Skrzydlewska.

Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień otwiera forum

We wrześniu Redakcje: „Dziennika  Łódzkiego”  i „Expressu  
Ilustrowanego”   ogłosiły plebiscyt na najpopularniejszy
produkt   województwa   łódzkiego. Podjęliśmy   decyzję
o zgłoszeniu Orkiestry ZHP-OSP do tego konkursu, bowiem
chcieliśmy się   przekonać o popularności naszych działań
w województwie i jednocześnie wypromować w   ramach
plebiscytu działalność naszej orkiestry. Przez cały październik
trwało glosowanie za   pomocą   facebooka   oraz smsów
i przeszło nasze najśmielsze oczekiwania. Znaleźliśmy się  
wśród  31 potentatów gospodarczych,  firm uznanych na skalę
krajową, chociażby takich jak: Łódzka  Kolej  Aglomeracyjna,  
Łódzki  Aquapark  Fala,  Tor Saneczkowy  Kamieńsk i inne,  na  
medalowym  III miejscu z wynikiem  23460  głosów.
Podsumowanie  plebiscytu i  ogłoszenie wyników odbyło
się 27 listopada br. w bogatej scenerii, odrestaurowanej
i zamienionej w hotel z restauracją,   Pabianickiej Fabryce
Wełny. W uroczystości tej orkiestrę reprezentowali:
kapelmistrzowie Jakub i Marian Pięgot,  członkowie orkiestry:
Żaneta   Kurpik,   Aleksandra   Białas, Konrad Bączyk oraz
protektorzy   orkiestry: Przewodniczący   Rady   Miejskiej w
Uniejowie – Janusz Kosmalski, członek   Prezydium Zarządu
Głównego  ZOSP RP  - dh Ryszard  Szmaja  i prezes Zarządu  
M-G ZOSP RP   - dh   Ireneusz   Pajor. Byliśmy zaszczyceni
zajęciem miejsca na podium tego   plebiscytu i odebraniem
z  rąk prezesa  Oddziału  Łódzkiego „Polska Press” Brązowego
Znaku Jakości „Nasze Dobre Łódzkie 2015”. Poczuliśmy
się dumni, że działalność tylko  „non  profit” cieszy się taką  
popularnością w naszym regionie. Pragniemy w tym miejscu  

arch. Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów

„Nasze Dobre Łódzkie 2015”

Kapelmistrz Jakub Pięgot odbiera nagrodę „Najlepszy Kapelmistrz
Orkiestry Dętej OSP” z rąk Joanny Skrzydlewskiej - Członka Zarządu WŁ
i Jolanty Chełmińskiej - Wojewody Łódzkiego

serdecznie podziękować mieszkańcom Uniejowa, gminy
Uniejów, jak również mieszkańcom   innych miejscowości
za poparcie naszej działalności głosowaniem. Wynik tego
plebiscytu   będzie motywacją do dalszych   wzmożonych  
wysiłków nad doskonaleniem poziomu   muzycznego naszej
uzdolnionej młodzieży.
1 grudnia br. dotarła do nas wiadomość, że również wielki
sukces odniósł kapelmistrz  naszej orkiestry – dh Jakub Pięgot.
W zorganizowanym przez służby mundurowe wojewódzkim
konkursie został   uznany najlepszy kapelmistrzem orkiestr
dętych województwa  łódzkiego.
Marian Pięgot
Gratulujemy orkiestrze i kapelmistrzowi odniesionego
sukcesu i życzymy dalszych…
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Złote Gody

Anna Kowalska
uroczystości zadbała Kapela „Spod Baszty”. Były toasty,
wspólne śpiewanie i taniec.
Gośćmi honorowymi uroczystości byli Państwo
Kazimiera i Stanisław Kantyka, którzy przysięgę małżeńską
składali 60 lat temu. Kwiaty i dyplom w imieniu swoim
i męża odebrała Pani Kazimiera.
Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
zostali odznaczeni Państwo: Kazimiera i Zenon Gralka
z Ostrowska, Pelagia i Władysław Kałużni, Danuta i Tadeusz
Leśniewscy, Kazimiera i Hilary Bamberscy, Maria i Józef  
Włodarscy, Teresa i Władysław Wojtczakowie z Uniejowa,
Kazimiera i Józef Cepa ze Spycimierza-Kolonii (medal
w imieniu rodziców odebrała córka Elżbieta), Janina
i Zygmunt Urbańscy z Lekaszyna, Daniela i Władysław
Kucharscy z Wielenina-Kolonii, Zofia i Marian Obielakowie
z Rożniatowa-Kolonii.

arch. UM Uniejów

50 lat wspólnego życia pełnego miłości, szacunku,
poświecenia, chwil dobrych i złych, uśmiechu i łez, wspólny
dom, dzieci i wnuki, tylko nieliczni mogą pochwalić się
tak długim stażem małżeńskim. Wśród nich znalazło się
10 par z terenu naszej gminy, którzy zostali uhonorowani  
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej medalami
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.
9 listopada br. w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie
odbyło się uroczyste wręczenie medali, którego w imieniu
Prezydenta RP dokonał Burmistrz Uniejowa - Józef
Kaczmarek. Towarzyszyli mu Z-ca Przewodniczącego Rady
Miejskiej - Sławomir Goszczyk, Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego - Anna Kowalska i z-ca Kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego Jolanta Pająk.
Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na
poczęstunek i chwilę wspomnień. O oprawę artystyczną
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Odznaczeni Medalami „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”
Państwo Maria i Józef Włodarscy

„Włościanki” najlepsze

Marta Pokorska

Na Przeglądzie zorganizowanym 28 listopada w Skierniewicach spotkały się zespoły wokalne, taneczne, chóry,
soliści, gawędziarze, kabarety z całego województwa
łódzkiego, aby stanąć do rywalizacji o najwyższe miejsce
na podium.
Seniorzy po raz kolejny udowodnili, że są niezwykle
aktywni, chętnie udzielają się w życiu społecznym, nie
brakuje im energii i chęci do działania.
Zwycięzcy konkursu będą reprezentowali województwo
łódzkie podczas przyszłorocznego ogólnopolskiego
przeglądu w Bydgoszczy.
Gratulujemy „Włościankom” odniesionego zwycięstwa
i trzymamy kciuki za sukces w ogólnopolskim konkursie!

arch. Zespół Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina

Zespół Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina zajął I miejsce na XXI Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznym
Ruchu Seniorów w kategorii zespoły wokalne, chóry.
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Stypendia i nagrody Burmistrza Miasta Uniejów

Milena Kudanowska
Agnieszka Bednarkiewicz

7 listopada 2015 r. na uniejowskim zamku zostały wręczone jednorazowe stypendia Burmistrza Miasta Uniejów za
wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu gminy Uniejów oraz nagrody burmistrza
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Nagrody powstały z inicjatywy Burmistrza Uniejowa,
który chciał nagrodzić dzieci i młodzież za działalność
na rzecz środowiska lokalnego oraz zachęcić innych do
rzetelnej nauki oraz aktywności kulturalnej.
Stypendia otrzymało 10 uczniów szkół średnich
i 10 studentów, natomiast nagrody   111 osób. Byli
to przedstawiciele: pocztów sztandarowych, ZHPOSP Uniejów, Uniejowskiej Akademii Rycerskiej,
Stowarzyszenia Historyczno – Kulturalnego „Dworzanie”,
Orkiestry Dętej OSP Spycimierz, Klubu Sportowego MGLKS
Termy Uniejów/Ostrowsko, Uniejowskiego Klubu Karate
Bassai, a także osoby typowane przez radnych z terenu
gminy Uniejów.
Studenci oraz uczniowie szkół średnich, którzy

uzyskali regulaminową średnią ocen otrzymali stypendia
w wysokości 650-800 zł., natomiast uczniowie i młodzież
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury nagrody w kwocie
300 zł. Osobom typowanym dwukrotnie do nagrody
ufundowano dodatkowo bon o wartości 300 zł. Gratulacje
otrzymała również młodzież spoza terenu naszej gminy za
godne reprezentowanie Uniejowa i okolic.
Osoby prowadzące organizacje i stowarzyszenia, które
były jednocześnie wnioskodawcami nagród, otrzymały
specjalne podziękowania.
Mamy nadzieję, że nagrody będą dużą motywacją
dla laureatów i zachętą do kolejnych, nowych działań
w promowaniu naszego miasta i gminy.

arch. UM Uniejów

Nagrodzeni: Adrian Adamczyk, Aleksandra Adamiak, Łukasz Andrzejewski, Julia Antoniak, Martyna Antoniak, Aleksandra
Bamberska, Klaudia Bamberska, Paulina Bamberska, Sylwia Banasiak, Agnieszka Barcka, Konrad Bączyk, Bartosz
Bednarkiewicz, Aleksandra Bierzyńska, Szymon Biliński, Weronika Borowska, Michał Bugaj, Karolina Bugajak, Patryk
Bugajak, Marcin Cebulski, Agnieszka Charuba, Daria Choińska, Adrian Czyżo, Bartosz Czyżo, Łukasz Czyżo, Rafał Czyżo,
Dominika Derlacz, Michał Derlacz, Damian Dziekański, Sławomir Frątczak, Kamil Gadomski, Dominik Galoch, Sebastian
Galoch, Martyna Gapsa, Kinga Gdańska, Wioletta Górska, Adam Graczyk, Dawid Graczyk, Patrycja Gralka, Martyna Grzelak,
Klaudia Grzelewska, Patrycja Grzelewska, Karolina Jagieła, Jakub Janiak, Maciej Janiak, Kamil Janicki, Kacper Jaśkiewicz,
Stanisław Jeżka, Klaudia Józefowicz, Julita Kacprzak, Zuzanna Kaczorowska, Jędrzej Kałużny, Krystian Kapuścik, Martyna
Kaźmierczak, Bartosz Kąpielski, Natalia Klata, Karolina Klimczak, Filip Kos, Anita Kowalska, Patrycja Kowalska, Michał
Kowalski, Wiktoria Krysztofowicz, Wiktoria Krzesłowska, Justyna Kucharska, Błażej Kujawa, Weronika Kujawa, Dawid
Kujawiak, Justyna Kuna, Żaneta Kurpik, Błażej Kwiatosiński, Witold Kwiatosiński, Kinga Landzińska, Adrian Lemiesz, Witold
Leśniewski, Martyna Ludwicka, Bartłomiej Łukasik, Gracjan Madajski, Jakub Marańda, Agnieszka Maruszak, Piotr Matusiak,
Adam Michalak, Joanna Michalak, Grzegorz Michalski, Patryk Misiak, Patryk Miśkiewicz, Kacper Moks, Konrad Moks,
Dominik Musiałowski, Kacper Musiałowski, Adrian Napieraj, Sylwia Napieraj, Adrian Olbrzymek, Maciej Olczyk, Patrycja
Pająk, Kamil Pajor, Łukasz Pasternak, Karol Pawlak, Michał Pawlak, Marta Pełka, Łukasz Pietrzak, Mateusz Piłatowski, Miłosz
Piszczałkowski, Wiktoria Przeganiała, Witold Przytuła, Agata Pyziak, Daria Pyziak, Piotr Rosiak, Piotr Rosik, Adrian Sibiński,
Przemysław Siciński, Dominik Sikora, Patryk Sikora, Patryk Skiera, Aleksandra Sobańska, Jakub Sobczak, Lidia Sobczyńska,
Adrian Sobczyński, Hanna Sowa, Tomasz Sowa, Martyna Srogosz, Weronika Starecka, Sebastian Stasiak, Paulina Sulecka,
Karolina Szafran, Wiktoria Szczepuła, Artur Szymczak, Karolina Szymczak, Karolina Ścibior, Patrycja Światkowska, Krystian
Świątczak, Katarzyna Świderska, Jakub Tworkiewicz, Damian Walczak, Kacper Walczak, Hubert Warych, Szymon Warych,
Wiktor Warych, Izabella Węgielnik, Wojciech Wilczyński, Kinga Winnicka, Damian Winnicki, Tobiasz Winnicki, Sebastian
Włazałek, Martyna Włodarska, Jakub Wojciechowski, Michał Wojciechowski, Justyna Wojech, Wojtczak Dominik, Krystian
Wroniak, Julia Zasada, Jakub Zdych, Bartłomiej Zembik, Kamil Zielonka, Kamil Zych, Edyta Żurawska.
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Kolorowa jesień w uniejowskim przedszkolu
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Iwona Tomaszak

Wraz z nadejściem jesieni w naszym przedszkolu rozpoczęły się interesujące zajęcia, uroczystości,
wycieczki oraz spotkania z ciekawymi ludźmi.

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Wzorem lat ubiegłych we wrześniu przedszkolaki wzięły  udział w
ogólnopolskiej akcji Sprzątania Świata pod hasłem „Wyprawa – poprawa”. Tego dnia w przedszkolu zostały przeprowadzone zajęcia i zabawy,
których celem było rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności
za naszą planetę. Przedszkolaki zostały zapoznane z zasadami dbania
o środowisko, sposobami segregowania śmieci, z kolorami pojemników, do których należy wrzucać posortowane odpady, jak również
co robić, aby było ich coraz mniej. Następnie dzieci razem ze swoimi wychowawcami z wielkim zapałem, zaopatrzone w rękawiczki
i worki, wyruszyły na sprzątnie najbliższej okolicy przedszkola.
Nasze przedszkole przystąpiło do ekologicznego konkursu pt. „Utworzenie ogródków dydaktycznych przy przedszkolach”. Wiosną otrzymaliśmy na ten cel dotację
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 28755,00 zł, przy czym wkład
własny gminy Uniejów wyniósł 5250,00 zł. Ogród podzielono na

Przedszkolaki z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Uniejowie – Januszem
Kosmalskim w Światowym Dniu Pluszowego Misia

anych wrażeń.
16 października dzieci 5-,6-letnie wybrały się do Izby Regionalnej w celu obejrzenia pokazu prywatnych zbiorów
Ranoresa   Zdzisława Wszołka,   pt.: „Indianie Ameryki Północnej
i Południowej – Kultura i Rękodzieło”. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem i zaciekawieniem przyglądały się wystawie.
Natomiast 28 października przedszkolaki z grupy VI odwiedziły
sklep rolniczo-techniczny „Grene” w Uniejowie. Podczas wycieczki dzieci zobaczyły maszyny i pojazdy rolnicze, dowiedziały się wielu
ciekawostek na temat pracy sprzedawcy oraz obejrzały ciekawą
wystawę zabawek. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały
wspaniały prezent -zabawkę z firmy Grene oraz upominki dla
każdego dziecka. Przedszkolakom bardzo podobała się ta wizyta i na
pewno długo ją zapamiętają.
Dzieci 4 – letnie z oddziału III w dniu 2 listopada wybrały się
do lekarza stomatologa -Pani Małgorzaty Król – Wappa. Podczas
wizyty przedszkolaki zwiedziły gabinet stomatologiczny, poznały
narzędzia dentystyczne oraz dowiedziały się, jak należy dbać
o higienę jamy ustnej. Dzieci z wielką uwagą i zainteresowaniem
uczestniczyły w spotkaniu, na zakończenie którego otrzymały
kolorowe naklejki zachęcające do dbania o piękny uśmiech.
5 listopada dzieci z grupy III (4-latki) i VI (5-, 6-latki)
uczestniczyły w wycieczce do Kalisza. Pierwszym punktem
wyjazdu był Teatr im. W. Bogusławskiego. Dla niektórych
dzieci była to pierwsza wizyta w prawdziwym teatrze, gdzie
z wielkim zainteresowaniem i uwagą obejrzały spektakl pt.
„Tadek Niejadek”, oparty na bajce „O Tadku Niejadku, babci
i dziadku” W. Chotomskiej. Podczas przedstawienia przedszkolaki

trzy części: łąkową - teren, obsiany tylko trawą łąkową, parkową
- z pozostawionym, dawnym drzewostanem i ogrodową
- w tej części ogrodu powstały rabaty   kwiatowe, posadzono krzewy ozdobne, drzewa i krzewy owocowe
oraz wydzielono warzywnik. Dzięki zaangażowaniu rodziców,
nauczycieli oraz PGK „Term Uniejów” udało nam się stworzyć
„Czarodziejski ogród przedszkolaków – Miejskie Przedszkole
w Uniejowie”. Ogródek przedszkolny jest żywą pracownią,
w której dzieci mogą prowadzić ciekawe badania, eksperymenty, obserwacje, a także mają kontakt z żywą przyrodą.
Do kalendarza jesiennych dni w naszym przedszkolu wpisało się
już na stałe wiele świąt i uroczystości. Jednym z nich jest obchodzony 30 września Dzień Chłopaka. Z tej okazji czekały na naszych
przedszkolaków miłe niespodzianki. Poza życzeniami i laurkami
od koleżanek wszyscy chłopcy otrzymali w upominku samochodziki.
W każdej sali odbył się również poczęstunek, w menu były owoce
egzotyczne.
15 października dzieci 5-, 6-letnie przygotowały część artystyczną
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Program składał się z piosenek o
tematyce przedszkolnej i jesiennej oraz wierszyków dedykowanych
wszystkim pracownikom przedszkola. Wszystkie panie pracujące
w przedszkolu otrzymały kwiaty i laurki od dzieci. Do życzeń i
podziękowań dołączyli się także rodzice, których reprezentowali
przedstawiciele Rady Rodziców.
20 października swój pierwszy występ artystyczny z okazji Pasowania na Przedszkolaka przedstawiły najmłodsze przedszkolaki
z grupy I i II. Maluszki zaprezentowały się pięknie podczas swojego
debiutu - śpiewały, tańczyły, a także wspólnie recytowały wiersze. Po
prezentacji artystycznej   pani dyrektor Romana Kozińska dokonała
aktu pasowania. Potwierdzeniem tego statusu było wręczenie
wszystkim najmłodszym dzieciom dyplomów.
Z okazji Mikołajek już 3 grudnia nasze przedszkole odwiedzili Radni
z gminy Uniejów, którzy rozdawali dzieciom paczki ze smakołykami.
Szczęśliwe przedszkolaki pięknie przyjęły gości, zapraszając do
wspólnej zabawy przy piosenkach i pląsach.
7 grudnia w naszym przedszkolu odbyło się przedstawienie pt.
„Bałwan szuka Mikołaja”, wystawione przez  Teatr Bajek „Kolorowy
Balonik”. Przedszkolaki   wspaniale bawiły się przy tej zimowoświątecznej opowieści. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały
upominki od Św. Mikołaja.
Jak pisał pedagog Bogdan Nawroczyński: „Na równi
z wychowaniem, kształceniem i nauczaniem należy postawić
spotkanie”. Tą myślą kierujemy się, organizując dla dzieci spotkania z ciekawymi ludźmi. Pierwszym z nich był pan
Jakub Pięgot, dyrygent Orkiestry Dętej ZHP-OSP oraz nauczyciel w Szkole Muzycznej I Stopnia w Uniejowie. Nasz gość
w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom” zapoznał przedszkolaków z wierszem Juliana Tuwima
„O panu Tralalińskim” i opowiedział o zawodzie dyrygenta
i specyfice jego pracy. Podczas drugiego spotkania pani Urszula Urbaniak przeczytała dzieciom legendę „O Lechu, Czechu i Rusie”. Przedszkolaki uczyły się szacunku do godła
i flagi oraz odbyły podróż po Polsce przy akompaniamencie piosenki „Jesteśmy Polką i Polakiem”. Co miesiąc w naszym przedszkolu odbywają się także koncerty muzyczne, prowadzone przez
panią Urszulę Pakułę, które rozwijają u dzieci wrażliwość muzyczną,
percepcję słuchową i ruchową, a także kształtują zdolności muzyczne.
Przedszkolaki uczestniczyły także w wielu spacerach i wycieczkach, które sprawiły im ogromną radość i dostarczyły niezapomni-
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dowiedziały się, jak należy się zdrowo odżywiać, dlaczego jest nam
potrzebny ruch na świeżym powietrzu, a także nauczyły się, jak
zachowywać się w trudnych sytuacjach życiowych. Po przedstawieniu dzieci wybrały się do sali zabaw „Hali Gali”, gdzie miały okazję
rozwijać swoją sprawność fizyczną podczas wspólnych zabaw.
26 listopada przedszkolaki z oddziału  IV i V pojechały do Krainy
Świętego Mikołaja do Kołacinka. Na „Bajkowej ścieżce” poznały
elementy scenografii Krainy Świętego Mikołaja, spotkały postacie znane z książek, filmów i bajek oraz obejrzały aranżacje miejsc związane z bajkowymi postaciami. W czasie spaceru spotkały
się ze Świętym Mikołajem, wrzuciły swoje listy do skrzynki pocztowej oraz odwiedziły dom Dziadka Mroza. Ostatnią atrakcją były
zabawy w figlarni, gdzie dzieci mogły rozwijać swoją sprawność
i koordynację ruchową oraz pobudzić wyobraźnię,
Nasze przedszkolaki chętnie biorą udział w różnego rodzaju
konkursach, które dają im możliwość zaprezentowania swoich
uzdolnień szerszej publiczności. Dzieci uczestniczyły w Powiatowym
Konkursie Plastycznym „Jesienne impresje”, zorganizowanym przez
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko – Gminną Bibliotekę
Publiczną w Uniejowie.
26 października odbyło się uroczyste wręczenie nagród
i wyróżnień. Wśród nagrodzonych przedszkolaków znaleźli się:
Natalia Warych (4 lata) – III miejsce, Liliana Spławska - Wiatr
(5 lat) – wyróżnienie, Robert Zawiła (5 lat) – wyróżnienie.
25 listopada z okazji Święta Pluszowego Misia podsumowano IX Powiatowy Konkursu Plastyczny pt.: „Miś ogrodnik”,
którego organizatorem było nasze przedszkole. Jury konkursu w składzie: Janusz Kosmalski, Aleksandra Kałużna- Płaczek
i Elżbieta Bartnik, dokonało oceny 65 prac. Komisja konkursowa
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Prace przy tworzeniu ogródka dydaktycznego

przyznała następujące miejsca: I miejsce – Robert Zawiła (Uniejów), II miejsce – Nadia Osmulska, III miejsce –– Maja Witkowska
(Poddębice). Natomiast wyróżnienia otrzymali: Sara Klimczak,
Filip Kaźmierczak, Julia Kaszuba (Poddębice), Franciszek Sawicki,
Sylwia Marczewska (Pęczniew), Martyna Łuczak (Drwalew), Zuzanna Andrysiewicz (Wielenin), Natalia Pajor, Maja Tomaszak
i Maria Brygier (Uniejów). Nagrodę specjalną, przyznaną przez
pana Janusza Kosmalskiego, otrzymali: Damian Burski (Pęczniew)
i Marta Szkopik (Uniejów). Rozstrzygnięcie konkursu połączone
było z uroczystością z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. W tym dniu podczas ciekawych zabaw muzyczno – ruchowych dzieci dowiedziały się na czym polega praca ogrodnika,
kształtowały postawy ekologiczne oraz konieczność dbania
o środowisko naturalne. Mamy nadzieję, że dzieci wykorzystają
tą wiedzę podczas pracy i zajęć w naszym dydaktycznym ogródku
przedszkolnym.

Paulina Jaśkiewicz

Witaj szkoło!
W pierwszy wtorek września rozpoczęliśmy nowy rok
szkolny 2015/2016. Wszystkie dzieci, wraz z rodzicami
i nauczycielami, brały udział w mszy świętej z prośbą
o błogosławieństwo w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Dalsza
część uroczystości odbyła  się w naszej małej, ale ciepłej szkole.
Dla niektórych dzieci rozpoczął się pierwszy etap edukacyjny w
oddziale przedszkolnym. Przed uczniami klas 1-3 pojawiły się
nowe wyzwania, którym muszą sprostać.  
Czysta Ziemia
Już w pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego braliśmy
udział w akcji Sprzątanie Świata. Od wielu już lat próbujemy,
chociaż częściowo, posprzątać najbliższą okolicę. Niestety
w każdym roku gromadzimy kilka worków śmieci, które
wyrzucane są zwłaszcza na terenie lasu. Wszystkie dzieci
z dużym zaangażowaniem zbierały leżące papierki i butelki. Po
ciężkiej pracy nadszedł czas na ciepłą kiełbaskę oraz odpoczynek.
Sprzątanie Świata było także wspaniałą okazją do porozmawiania
na temat segregowania odpadów oraz sposobów dbania o naszą
Ziemię. Szanujmy wspólnie naszą okolicę i cieszmy się pięknym
widokiem naszych miejsc.
Kto ty jesteś?
Rozpoczęcie nauki w szkole jest bardzo ważnym momentem
w życiu dzieci, ale także rodziców. Uroczystość pasowania
pierwszoklasistów należy do tradycji naszej szkoły w dniu Komisji
Edukacji Narodowej. W tym roku do pierwszej klasy dołączyły
tylko dziewczynki. Pierwszoklasistki zaśpiewały kilka piosenek
oraz recytowały wiersze, nawiązujące jeszcze do pobytu w

arch. K. Pasternak

Spycimierz w jesiennej szacie

Pierwszoklasistki w
Dniu Pasowania

Dzieci z klasy II i III podczas występu w kościele
w Spycimierzu w dniu Święta Niepodległości

przedszkolu oraz już do zadań szkolnych. Dziewczynki obiecały być
pilnymi uczennicami oraz sumiennie wypełniać swoje obowiązki.
O uroczystym i wyjątkowym dniu świadczyły także piękne stroje i
dekoracja sali. Małe uczennice spędziły ten dzień z nauczycielami
i rodzicami, którzy przybyli na przygotowaną uroczystość. Nie
zabrakło także zaproszonych gości. Wszystkim dzieciom klas
pierwszych życzymy wielu sukcesów w nauce, ale również
wzorowego zachowania na pierwszym świadectwie szkolnym.
Baczność!
10 listopada odbył się uroczysty apel z okazji Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Został on przygotowany przez uczniów
klasy drugiej oraz trzeciej. Nad właściwym jego przebiegiem czuwała
pani dyrektor. Całość przedstawienia rozpoczął hymn Polski,
odśpiewany przez wszystkie dzieci. Uczniowie zaprezentowali
wiersze oraz pieśni patriotyczne, dzięki którym uczciliśmy tak ważny
dla Polaków dzień.
11 listopada mieszkańcy Spycimierza brali udział w mszy świętej,
podczas której dzieci także zaprezentowały swoje umiejętności
wokalno-recytatorskie. Przygotowany apel był piękną lekcją historii,
dzięki której lepiej poznaliśmy lub przypomnieliśmy sobie ciężkie
czasy, w których żyli kiedyś Polacy.

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

Otwarcie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół w Uniejowie
realizowany w bieżącym roku szkolnym Program Edukacji Ekologicznej, który jest
częścią realizacji zadania.
Uroczyste otwarcie Ekopracowni odbyło się w dniu 6 listopada br. Uczestniczyli
w nim: Piotr Majer – zastępca Burmistrza Uniejowa, Agnieszka Bednarkiewicz – gł.
specjalista ds. księgowości oświatowej, ks. Prałat Andrzej Ziemieśkiewicz – proboszcz
Parafii Uniejów, Jacek Kurpik – prezes „Geotermii Uniejów”,   Iwona Baczyk –
przedstawicielka Rady Rodziców, dyrektorzy placówek oświatowych, Julita Kacprzak
i Bartosz Bednarkiewicz – przedstawiciele Rady Samorządu Uczniowskiego, dyrekcja
Zespołu Szkół i nauczycielki prowadzące edukację ekologiczną w Zespole Szkół.
Uroczystość rozpoczęło przecięcie zielonej wstęgi i poświęcenie pracowni przez
ks. Prałata. Po powitaniu gości i wystąpieniu zastępcy burmistrza, opiekunka sali,
Magdalena Tylki, odebrała gratulacje i upominki od Gości. Niespodzianką dla Gości
było uczestniczenie w lekcji biologii z elementami ekologii, wspólnie z uczniami,
z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych, w tym m.in. tablicy
interaktywnej (co przekształciło lekcję w zabawę połączoną z nauką).
Od teraz wszyscy uczniowie naszego  Gimnazjum będą korzystać z dobrodziejstw
oferowanych przez ekopracownię.

arch. ZS w Uniejowie

Gmina Uniejów w roku 2014 złożyła
dwa wnioski, przygotowane przez Zespół
Szkół w Uniejowie,   o dofinansowanie
ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi w formie dotacji dla dwóch
ekopracowni: dla Szkoły Podstawowej i dla
Gimnazjum.
Wówczas dofinansowanie otrzymała
ekopracownia dla Szkoły Podstawowej.
W roku 2015 ponownie został zło-żony
wniosek dla Gimnazjum. Wniosek otrzymał
akceptację, dzięki czemu została przyznana
dotacja na zadanie pod nazwą: Ekopracownia
„Gimnazjalne Laboratorium Ekologiczne”
w Gimnazjum im. abp. Jarosława Bogorii
Skotnickiego w Zespole Szkół w Uniejowie.
Całkowity koszt zadania zamknął się w
kwocie 37.498,36 zł (z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi: 34.999,00 zł
i udział własny Gminy Uniejów: 2499,36 zł).
Z przyznanej dotacji zakupiono   m.in.
wyposażenie pracowni (tj. stoliki i krzesła
uczniowskie, biurko, fotel obrotowy dla
nauczyciela i inne meble), zestaw interaktywny (tablica interaktywna, projektor, laptop i zestaw głośników) oraz ok. 50
szt. różnorodnych pomocy dydaktycznych.
W ramach udziału własnego przeprowadzono cyklinowanie i malowanie parkietu w sali.
Na bazie utworzonej ekopracowni będzie

Zespół Szkół w Uniejowie oraz Szkoła
Podstawowa w Wieleninie i Szkoła Podstawowa w Wilamowie od 6 listopada 2015
r. realizują zadania w ramach Rządowego
Programu wspomagania w latach 2015
– 2018 organów prowadzących szkoły
w zapewnieniu bezpiecznych warunków
nauki, wychowania i opieki w szkołach
– „Bezpieczna +” ph. „Bezpieczeństwo,
otwartość, nauka i zabawa – w naszych
szkołach to podstawa”.
Gmina Uniejów otrzymała dofinansowanie na ww. zadanie na podstawie umowy
z Wojewodą Łódzkim (reprezentowanym
przez Łódzkiego Kuratora Oświaty) w ramach konkursu ofert na realizację zadania
publicznego, w wysokości 48 tys. złotych
(tj. 80 % kosztów). Wkład własny gminy
wynosi 12 tys. zł.
W ramach realizacji programu zostaną
zrealizowane następujące działania: szkolenia dla uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych dotyczące

arch. UM Uniejów

„Bezpieczeństwo, otwartość, nauka i zabawa – w naszych szkołach to podstawa”

cyberprzestrzeni i pierwszej pomocy przedmedycznej; zajęcia dla uczniów nt.
bezpieczeństwa, koła teatralne, spektakle i programy profilaktyczne, konkursy:
plastyczny, fotograficzny, informatyczny i literacki dotyczące cyberprzestrzeni, happening z udziałem policji i straży pożarnej, zajęcia integracyjne włączające uczniów
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, biwak integracyjny, uroczyste podsumowanie programu (integracja szkół z przedstawicielami instytucji i środowiskiem
lokalnym oraz wychowankami Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Stemplewie i uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie).
Sprawozdanie z realizacji zadania oraz reportaż zdjęciowy przedstawimy
Czytelnikom w kolejnym numerze „Uniejowskich Stron”.
Małgorzata Komajda, Elżbieta Goszczyk, Alicja Własny
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Od września tyle się działo w Zespole
Szkół w Uniejowie!
Rok szkolny 2015/16 w Zespole Szkół w Uniejowie rozpoczęło 500 uczniów z czego: 294
w Szkole Podstawowej (w tym 37 6-cio latków) i 206 w Gimnazjum. W Zespole Szkół jest
zatrudnionych 47 nauczycieli i 13 pracowników administracji i obsługi.
Pamięć historii żyje w nas
Tradycją mieszkańców ziemi uniejowskiej jest, oprócz upamiętniania rocznicy wybuchu II wojny światowej w dniu 1. września, zaznaczanie naszej pamięci o dniu 8 września 1939 r., kiedy to doszło do rzezi mieszkańców wsi z terenu gminy Uniejów.
Uroczystości patriotyczno – religijne związane z tą rocznicą odbyły się w dniu 9 września br. przed Pomnikiem w Czekaju.
Uroczystości zgromadziły dużą grupę przedstawicieli społeczności lokalnej, wśród której znaleźli się przedstawiciele
samorządu lokalnego, oświaty, instytucji, stowarzyszeń, organizacji i partii politycznych działających na terenie miasta i gminy
Uniejów. Najważniejszymi uczestnikami uroczystości w Czekaju były rodziny ofiar mordu sprzed 76 lat.
Mszę świętą poprowadził i kazanie wygłosił ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz. Po mszy św. głos zabrał pan Tomasz Wójcik
(autor Apelu Pamięci), który przypomniał fakty z historii dotyczące wydarzeń w Czekaju. Następnie ułan Zdzisław Pilarski odczytał Apel Pamięci, po czym odbyło się złożenie wiązanek biało – czerwonych kwiatów przez poszczególne delegacje.
Szczególną oprawę uroczystości nadała obecność Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Harcersko – Strażacka Orkiestra Dęta w Uniejowie pod batutą Jakuba Pięgota.
Ustawione przed Pomnikiem w dwóch szpalerach poczty ze sztandarami Kombatantów, Szkół, Ochotniczych Straży Pożarnych i ZHP wzmogły podniosłość uroczystości, w której uczestniczyliśmy.
Ułani z Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa b. Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich już po raz
siedemnasty odwiedzili Uniejów, aby wziąć udział w uroczystościach patriotycznych. Wcześniej spotkali się z dziećmi i młodzieżą z Zespołu Szkół w Uniejowie, gdzie są przyjmowani jak prawdziwi Przyjaciele Szkoły.
                                                                                                    
Małgorzata Komajda
Zuchy na spotkaniu
W dniach 11-13 września 2015 roku do Piotrkowa Trybunalskiego przybyło ponad 1500 zuchów, harcerzy i instruktorów
z Chorągwi Łódzkiej ZHP. Patronat objęli: Wojewoda Łódzki - Jolanta Chełmińska, Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold
Stępień, Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego -  Krzysztof Chojniak oraz Naczelnik ZHP - hm. Małgorzata Sinica.
Był to weekend wspaniałej, wspólnej zabawy i przygody dla zuchów z Gromady Zuchowej „Krasnolutki” działającej przy
Zespole Szkół w Uniejowie. Celem zlotu było spotkanie się „U źródła” harcerskiej metody, aby aktywnie w ruchu i działaniu
zdobywać nowe umiejętności i poszerzać swoje horyzonty. Wyruszyliśmy szlakiem niesamowitych legend Miasta Trybunałów
Koronnych. Przemierzając ulice, zuchy zmierzyły się z różnego typu zadaniami, wykazując się przy tym umiejętnością posługiwania mapą. Zdobywając kolejne punkty w terenie, dzieci czerpały wiedzę na temat historii miasta, harcerstwa, poznawały
kosmos w planetarium oraz zdobywały praktyczne umiejętności. Wieczorem na zuchów czekały liczne atrakcje, m.in. ścianka
wspinaczkowa, wielkie bierki, bitwa na waciki, warsztaty z rękodzieła, decoupage, strzelanie z łuku, tor przeszkód, wielkie puszczanie baniek mydlanych, zuchowe „koło fortuny”, rysowanie kredą na asfalcie.
Miłym akcentem sobotniego wieczoru był koncert zespołów harcerskich w amfiteatrze oraz Mapping Cyfrowy na jednej
z kamienic Rynku Trybunalskiego. Podsumowaniem zlotu była defilada ulicami miasta, zakończona uroczystym apelem. Pobyt
w Piotrkowie Trybunalskim okazał się niezapomnianą przygodą, podczas której organizatorzy starali się zaspokoić ciekawość
świata i chęć rywalizacji wśród zuchów.                                                      
pwd. Małgorzata Antoniak, pwd. Magdalena Derlacz
Sukces naszych sportowców
Po wygranych eliminacjach gminnych piłki nożnej Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP, rozegranych w Poddębicach, przyszedł czas na eliminacje międzypowiatowe.
24.09.2015 r. w Łęczycy, po czterech trudnych meczach, drużyna naszych chłopców z rocznika 2002 i młodsi wywalczyła
awans do półfinałów wojewódzkich, które odbyły się na początku października na obiektach CHKS-u w Łodzi.
                           				 
Opiekunowie: Szymon Bugajak, Tomasz Bartosik
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Spotkanie z Ułanami

Jakub Stefański z rodzicami na Gali
rozdania Stypendiów ŁSPS

Dzień tabliczki mnożenia
25.09.2015 r. Zespół Szkół w Uniejowie po raz pierwszy obchodził Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia pod hasłem „Młodsi
pytają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”.
Matematycy z ZS w Uniejowie podczas lekcji utrwalali tabliczkę mnożenia poprzez gry i zabawy. Uczniowie klasy VI b odpytywali pracowników Zespołu Szkół wraz z dyrekcją oraz zawitali w Urzędzie Miasta w Uniejowie. Za prawidłowe odpowiedzi
wręczali plakietki „Mistrza tabliczki mnożenia”. Wszyscy świetnie się bawili i chętnie odpowiadali.
                                                                                                      
Matematycy ZS w Uniejowie
„Czuję się bezpiecznie w swojej klasie”
We września klasy I SP odwiedziły panie: Katarzyna Stempień i Iwona Ostrowska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach, które przeprowadziły zajęcia pt. „Czuję się bezpiecznie w swojej klasie”.
Celem tych zajęć było: omówienie zasad i reguł, które powinny obowiązywać w klasie, aby każde dziecko czuło się w niej
bezpiecznie i dobrze, żeby chciało chodzić do szkoły; budowanie pozytywnego klimatu w klasie oraz integracja grupy klasowej.
Panie poprzez różne zabawy m.in.: „Imię i gest”, „Nicniemówienie”, „Tratwa”, „Sałatka owocowa”, „Dzwoneczek” czy
„Kocyk” zwróciły uwagę dzieci na konieczność pomagania sobie, jak słuchać innych i zachowywać ciszę w trakcie lekcji, jak być
ostrożnym i uważnym oraz że każdy jest ważny i potrzebny. Serdeczne podziękowania za bardzo interesujące zajęcia.
								
Dorota Bamberska
Podziemna podróż
Rankiem 2 października 2015 r. uczniowie klas II a i III b wyruszyli szlakiem Centralnego Łuku Turystycznego, który zaprowadził ich do Kopalni Soli w Kłodawie. Pod kierunkiem przewodnika dzieci poznały pracę współczesnych górników. Następnie
zjechały windą z prędkością 6 m/s na poziom 600 m pod powierzchnią Ziemi, która pozostawiła niezapomniane wrażenia.
Uczniowie zwiedzili podziemne korytarze i kaplicę św. Kingi – patronki górników solnych. Spotkali również Skarbnika, dzięki któremu mogło się spełnić tylko jedno życzenie. Podróżnicy obejrzeli wyeksploatowane komory solne, maszyny używane
w podziemnym górnictwie oraz strój galowy i roboczy górnika. Na koniec podziemnej wyprawy czekała na turystów tajemnicza
komnata, w której królował Drakula ze swym orszakiem nietoperzy i pająków. Wszyscy zdali egzamin na Odważniaka i pokonali
złe moce Drakuli. Po wyjeździe na powierzchnię uczestnicy wycieczki otrzymali symboliczny 1 kg soli kłodawskiej.
Szlak turystyczny zaprowadził uczestników wycieczki z Kłodawy do pobliskiego Chełmna. Po przyjeździe zostaliśmy zaproszeni na zajęcie muzealne z księgą Koranu, historią jej powstania. Duże zainteresowanie wśród uczniów wzbudziła zabawa
w odwzorowywanie znaków  hebrajskich. Kiedy uczniowie przemieszczali się po muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady
Kulmhof, przewodnik przywołał słuchaczom chwile refleksji i zadumy nad tym, jaką cenę musieli zapłacić nasi przodkowie,
abyśmy mogli żyć w wolnym kraju.
Z dużym bagażem doświadczeń i wiedzy wróciliśmy do szkolnej rzeczywistości.
Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz
Szkolna akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
9 października 2015 roku w jesiennej scenerii odbyło się spotkanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Najmłodszych uczniów naszej szkoły odwiedzili goście: Piotr Majer – Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów, Janusz Kosmalski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie,  Milena Pamfil – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie oraz Małgorzata Ucińska z Komisariatu Policji w Uniejowie.
>>>
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Zgodnie z myślą naszej narodowej poetki Wisławy Szymborskiej, że „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie
ludzkość wymyśliła” zaprezentowali bajki i wiersze współczesnych autorów literatury dziecięcej. Słuchacze, czyli uczniowie klas
I-III, przyjęli ich z entuzjazmem i nagrodzili brawami.
Spotkanie odbyło się w ramach współpracy biblioteki szkolnej ZS w Uniejowie i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej
w Uniejowie.
Małgorzata Nitecka, Monika Jabłońska
Dzień Edukacji Narodowej
14 października 2015 r. w naszej szkole odbyły się ważne uroczystości i wydarzenia:
- Ślubowanie klas pierwszych Szkoły Podstawowej,
- Koncert w wykonaniu uczniów Gimnazjum z okazji DEN i Dnia Papieskiego ph. „Patron Rodziny”,
- Wręczenie stypendiów przez Kapitułę „Pokolenie JPII” z Sieradza (której przewodniczy ks. Prałat Andrzej Ziemieśkiewicz),
- Akcja profilaktyczna ph. „Nie bądź obojętny - ratuj!!! Pierwsza pomoc - to naprawdę proste” z udziałem aktorki z serialu „Na
sygnale” Moniki Mazur, Falck Medycyna - Stacja RTM Poddębice (a w jej składzie uniejowianin Piotr Woźniak - ratownik medyczny), Studenckiego Koła Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
- Ćwiczenia: pomoc koledze oraz RKO (przygotowanie uczniów do udziału w akcji organizowanej przez WOŚP Bicie Rekordu
Guinnessa - Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca „Restart a heart”- 16.10.2015 r.
Ślubowania czas
14 października miało miejsce ważne szkolne wydarzenie – pierwszoklasiści zostali uroczyście przyjęci w poczet uczniów
Zespołu Szkól w Uniejowie. Tego dnia dzieci z klasy I a, I b, I c zebrały się wraz ze swoimi wychowawczyniami: Anną Włodarską, Anną Wiktorską i Dorota Bamberską w sali gimnastycznej, aby w obecności licznie zgromadzonych gości złożyć uroczyste
ślubowanie. Zanim jednak to się stało dzieci starały się udowodnić, że są już gotowe, aby być pasowani na uczniów.
Najpierw klasy pierwsze zostały kolejno wprowadzone przez swoje wychowawczynie i tym samym zaproszone do zajęcia
wyznaczonego miejsca w sali gimnastycznej. Kiedy wszyscy byli już obecni, zaproszeni goście, dyrekcja szkoły, nauczyciele,
rodzice i bliscy pierwszoklasistów przywitali ich gorącymi oklaskami. Następnie dzieci zaprezentowały (przygotowany z wychowawczyniami) program artystyczny. Były piosenki o uczniach i o szkole. Następnie dyrektor Małgorzata Komajda ciepło wypowiadała się na temat najmłodszych swoich podopiecznych. Stwierdziła również, że pierwszaki wspaniale się zaprezentowali
i że wobec tego mogą przystąpić do złożenia uroczystej przysięgi. I tak, w obecności zebranych gości i Pocztu Sztandarowego
Szkoły, uczniowie powtarzali za wicedyrektorem Januszem Stawickim tekst ślubowania. Następnie dyrektor Małgorzata Komajda pasowała stalówką pierwszoklasistów na uczniów Zespołu Szkół w Uniejowie. Nie mogło też zabraknąć pamiątkowych
upominków dla dzieci, a było ich dość dużo. Później miał miejsce poczęstunek w salach lekcyjnych, który został przygotowany
przez rodziców. Najważniejsze, że było wesoło i kolorowo, a cała uroczystość przebiegła zgodnie z planem.
                                                                                           			
Dorota Bamberska
Bijemy rekord w RKO
16.10.2015 r. uczniowie Zespołu Szkół w Uniejowie po raz drugi wzięli udział w biciu rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo-oddechowej przez jak największą ilość osób. Dokładnie o godz.12:00
wcześniej przeszkoleni uczniowie klas V b, VI b i III b gimnazjum przystąpili do bicia rekordu. Nieprzerwanie przez 30 minut, w rytm piosenki „Stayin’ Alive” zespołu Bee Gees (która znakomicie oddaje tempo uciskania),  
50 uczniów (zmieniając się) w pocie czoła i z ogromnym zaangażowaniem wykonywało czynności ratownicze na   7 fantomach. Radzili sobie bardzo dobrze. Zasłużyli na pochwałę i nagrodę w postaci gromkich braw. Na twarzach wszystkich widoczna
była radość, satysfakcja i zadowolenie. Każdy uczestnik akcji otrzymał apteczki Małego Ratownika, ufundowane przez organizatorów WOŚP. Pierwsza pomoc! Prosta czynność warta ludzkie życie!
                                   
								
Koordynator akcji Katarzyna Pruchlat
Witaminki, witaminki jedzą chłopcy i dziewczynki…
Najwięcej ostatnio o witaminkach wiedzą chłopcy i dziewczynki z klasy I c.  Przyszli oni do szkoły wyposażeni w nietypowe
przyrządy: deseczkę do krojenia, fartuszek no i oczywiście kolorowe, pachnące owoce, żeby zrobić zdrową smaczną sałatkę
owocową.  Na zajęciach dzieci najpierw dużo opowiadały o zdrowej żywności i odpowiednim odżywianiu, które jest tak ważne
dla rozwoju ich ciała i umysłu. Po krótkim wstępie nadszedł czas na najciekawszą część zajęć, którą było krojenie sałatki. Pierwszaki przystąpiły do pracy, oczywiście nie zapominając o wcześniejszym umyciu rąk. Dzieci bardzo dobrze poradziły sobie z tym
zadaniem, które początkowo sprawiało wrażenie niezwykle trudnego. Bardzo sprawnie posługiwały się nożem i innymi przyrządami, ale to nic dziwnego, bo przecież codziennie pomagają mamie w kuchni. Miseczki szybciutko napełniały się smacznymi,
pachnącymi owocami, które zachęcały do degustacji, ale mistrzowie kuchni nie dali się skusić, cierpliwie czekając końca. Gdy
w naczyniu znalazły się już wszystkie owoce, nadszedł czas na degustację. Dzieci z apetytem zjadały kolejne porcje tak pysznego
deseru, który przecież same przygotowały. Poczęstowały również swoja wychowawczynię i nie tylko…
                                                                                        			
Dorota Bamberska
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Stypendium Łódzkiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole dla ucznia Gimnazjum
Dyrekcja Zespołu Szkół w Uniejowie złożyła trzy wnioski o Stypendium ŁSPS, z których jeden został rozpatrzony pozytywnie
przez Kapitułę, dzięki czemu Jakub Stefański, uczeń klasy drugiej Gimnazjum otrzymał je podczas uroczystej Gali w Łodzi w dniu
21 października br. Stypendium to odebrało zaledwie 18 uczniów z terenu całego województwa łódzkiego. Tym większe gratulacje dla Jakuba! Stypendia wręczał m.in. Łódzki Kurator Oświaty - dr Jan Kamiński, który powiedział: „Serdecznie gratuluję
wam wyróżnień, ale przede wszystkim wiedzy, która okazała się przepustką do zaszczytnego miana stypendysty”. Kurator podziękował nauczycielom i rodzicom wspierającym uzdolnioną młodzież oraz stowarzyszeniu, które od 25 lat dostrzega najbardziej utalentowanych uczniów i nauczycieli, nagradza ich wysiłek i inwencję. Wyróżnionym gratulowali także: posłanka Elżbieta
Królikowska - Kińska, senator Ryszard Bonisławski, wiceprezydent Łodzi - Tomasz Trela oraz dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu
Miasta Łodzi - Krzysztof Jurek.
                                                                                           
 								
Małgorzata Komajda
Podążając ,,Śladami nietoperzy”
22 października 2015 r. był dniem pełnym wrażeń. Zajęcia rozpoczęły się nietypowo, do klasy III b przybył posłaniec z listem,
którego nadawcą byli młodsi koledzy z klasy II a. List okazał się wołaniem o pomoc, gdyż  znaleźli się oni w wielkim niebezpieczeństwie - porwały  ich nietoperze z zamkowej wieży. Tylko dobroć i bystrość umysłu starszych uczniów mogła ich uratować.
Do listu została dołączona mapa, którą udało się wykraść z kryjówki uwięzionym. Trzecioklasiści wyruszyli na pomoc. Podczas
pokonywania  trasy niezawodna okazała się mapa. Dzięki niej sprawnie  poruszali się zgodnie z kierunkiem strzałek. Na trasie
uczniowie klasy II a, wykorzystując nieuwagę nietoperzy, ukryli pięć listów z zadaniami do wykonania. Każde prawidłowo wykonane polecenie ułatwiało dotarcie do porwanych.
Zadania  związane były z tematyką jesienną. Należało rozwiązać rebusy, krzyżówki, odczytać zaszyfrowane hasło oraz wykazać się wiedzą  przyrodniczą w terenie. Poszukujący musieli pamiętać o zacieraniu śladów, aby nie wytropiły ich nietoperze. Gdy
udało się dotrzeć do kryjówki nietoperzy,  trzecioklasiści zdali raport z wykonanych zadań, podarowali znaleziony kosz skarbów
jesieni. To jednak nie koniec, aby uwolnić swoich kolegów musieli odszukać przedmiot  Pani Jesieni. Odważni tropiciele przystąpili do poszukiwań . Wytężając wzrok znaleźli jesienny parasol, który nietoperze ukryły w konarach drzew i dopiero wtedy
uratowali swoich kolegów z kl. II a, którzy  wykazali się sprytem i bohaterstwem, gdyż umiejętnie szyfrowali informacje o miejscu swojego pobytu. Wszystkie wykonywane  zadania w terenie wzbudzały wśród młodych tropicieli duży zachwyt. Zakończony
bieg terenowy zainspirował uczestników do wspólnego tańca z jesiennymi liśćmi.
Uczniowie mieli okazję przekonać się, że powtórzenie i utrwalenie wiedzy przyrodniczej, może być świetną przygodą i interesującą zabawą, ale przede wszystkim badaniem i poznawaniem tego, co nas otacza.
                                                       
								
Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz
Jesienne kino z d(r)eszczykiem
Po raz kolejny spotkaliśmy się na seansie filmowym, zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski, który odbył się
23.10.2015 r. Tym razem było mroczno, tajemniczo i z dreszczykiem. Byliśmy sami w całej, ogromnej, tajemniczej szkole. Może
nie wszyscy wczuli się w akcję filmu, ale ,,było psiejsko, czarodziejsko”, zresztą jak zawsze w dniu seansu. Oprócz emocji filmowych były soczki, zdrowe batony, koce i poduszki ,,filmówki”. Spotkanie filmowe było: lekkie, łatwe i przyjemne, przygodowe,
pełne akcji. Druga odsłona unowocześnionej wersji przygód Sherlocka Holmesa nie zaskakuje, bo po prostu nie może. Wszystko, co najlepsze przedstawiono w „jedynce”.   
Agnieszka Pajor
Euzebiusz Smolarek w Uniejowie „Z orłem na piersi”
24 października był wyjątkowym wieczorem dla uniejowskich kibiców piłki nożnej, a w szczególności dla młodych piłkarzy
Uniejowskiej Akademii Futbolu. W spotkaniu z cyklu „Z orłem na piersi” gościł w Uniejowie jeden z najbardziej utalentowanych
piłkarzy, wybitny reprezentant Polski  – Euzebiusz Smolarek. Ebi bywał w Uniejowie już wielokrotnie, lecz sposób w jaki zaprezentował się tym razem uniejowskim kibicom był naprawdę wyjątkowy.
Jubileusz 650-lecia Kolegiaty w Uniejowie
Ta wyjątkowa okazja zgromadziła w miejscowej świątyni tłumy wiernych, a wśród nich znaleźli się też przedstawiciele rodziny arcybiskupa Jarosława Bogorii Skotnickiego – fundatora kościoła: Pani Ewa Skotnicka i Pan Michał Skotnicki oraz gimnazjaliści
z panią dyrektor – Małgorzatą Komajdą i opiekunami. Uroczystość rozpoczął hejnał zamkowy w wykonaniu trębaczy Orkiestry
Dętej ZHP-OSP w Uniejowie, co wprowadziło zgromadzonych w podniosły nastrój. A kiedy głośno rozbrzmiała pieśń „Bogurodzica” w niejednym oku pojawiła się łza wzruszenia. Następnie młodzież gimnazjalna przybliżyła wszystkim sylwetkę swojego Patrona ze szczególnym naciskiem na Jego związki z Uniejowem. Mimo iż czasy życia arcybiskupa są bardzo odległe, to
dzięki duchowym i materialnym śladom swojej działalności może być bliski również współczesnym nastolatkom. Prezentacji
multimedialnej dokonali: Klaudia Józefowicz, Klaudia Grzelewska i Hubert Warych (pod kierunkiem: Joanny Pawlak, Agnieszki
Kaczmarek, Piotra Nowaka). Oprawę muzyczną zapewnili: Julia Winnicka, Julia Makowska, Alicja Świtalska i Mariusz Woźniak
(opieka – Magdalena Derlacz) przy akompaniamencie pana organisty. W uroczystości udział wzięli również „Dworzanie” wraz
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z panią Elżbietą Bartnik i członkowie Bractwa Rycerskiego – strażnicy relikwii bł. Bogumiła. Część artystyczną zakończył występ
absolwenta naszego gimnazjum – Wiktora Warycha, który zaprezentował piękny wiersz Karola Wojtyłły. Jubileusz 650-lecia
Kolegiaty stał się też okazją do ufundowania i odsłonięcia tablicy pamiątkowej upamiętniającej postać arcybiskupa Jarosława
Bogorii Skotnickiego, którą umieszczono przy wejściu do Kolegiaty. Nasz udział w tej pięknej uroczystości to efekt współpracy
Parafii, TPU i ZS w Uniejowie.
								Agnieszka Kaczmarek
Wycieczka do Mikroskali do Konina
29 października 2015 r. odbyła się wycieczka do Konina do Mikroskali. Młodzież obejrzała tam makiety przyrodnicze, historyczne, filmowe. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się makieta z filmu „Avatar” Jamesa Camerona, filmu science fiction,
który powstał  w 2009 roku. Film został stworzony w technice trójwymiarowej.
Dużo zabawy było przy makiecie ze ,,starodawnymi pociągami”, można było uruchamiać ciuchcię z całym składem wagoników, dotknąć eksponatu i usłyszeć efekty akustyczne towarzyszące przejazdowi pociągów. Niektórzy z wielkim zainteresowaniem
oglądali historię dinozaurów na tablicach interaktywnych, wybuchy wulkanów, czy sceny z „Gwiezdnych wojen”. Podczas wizyty
w Mikroskali uczniowie wzięli udział w warsztatach. Mogli wykonać postacie z Minecrafta. Z wielkim zaangażowaniem, zarówno
chłopcy jak i dziewczęta, kleiły z malutkich sześcianików różne postacie, nawet wymyślone przez siebie. Po warsztatach grupa
oglądała wybrany film w kinie 6D. Różne efekty wzbudzały najprzeróżniejsze emocje: od śmiechu, krzyków, pisków aż po drżenie
serc. 45 minut takich emocji wprawiło wszystkich we wspaniały humor, więc z uśmiechem na ustach poszli się przebierać, tańczyć
i rywalizować w układaniu kostki Rubika z ogromnych sześcianów. Byli zwycięzcy, którzy otrzymali znaczki ze swoimi inicjałami.
Oprócz tego każdy mógł porysować na ścianie kolorową kredą, pograć w sali gier i wejść do kapsuły czasu na seans filmowy. Na koniec, na pamiątkę, każdy uczestnik dostał swoją figurkę, wykonaną z drewnianych sześcianików. Było to bardzo miłe zaskoczenie.
Cała grupa zadeklarowała, że przyjedzie tu jeszcze raz. Wycieczka udała się i wszyscy w dobrych humorach wróciliśmy do szkoły.
								
Opiekun wycieczki Agnieszka Pajor
X Edycja Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa
16 października 2015 roku przyniósł wiele radości uczniom Zespołu Szkół w Uniejowie. Ola Gawrońska i Konrad Tomczak zajęli I miejsce w X Edycji Konkursu sprawności fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie pod nazwą „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”. Do konkursu, zorganizowanego przez Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach,
przystąpiły zespoły drugoklasistów z dziesięciu szkół podstawowych powiatu poddębickiego. Uczniowie naszej szkoły musieli wykazać się umiejętnościami fizycznymi i umysłowymi. Brawurowo przemierzyli tor przeszkód oraz napisali test z wiedzy na temat
bezpiecznych zachowań i zagadnień z zakresu drogowego. Za swój trud otrzymali gratulacje, dyplomy, nagrody, gromkie brawa
od koleżanek i kolegów z klasy oraz… prawo reprezentowania powiatu poddębickiego w finałach wojewódzkich.
								

Magdalena Derlacz, Joanna Wicherkiewicz

W krainie Indian
30 października 2015 roku uczniowie klasy II c udali się do siedziby Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, nieoczekiwanie znaleźli się w krainie Indian.  Indianista Ranores Wszołek tak realistycznie opisał klimat prerii, że zgromadzeni niemal poczuli jej
zapach.
Był mini pokaz mody indiańskiej,  prezentacja przedmiotów gospodarstwa domowego, broni służącej do polowań i przedmiotów wykorzystywanych do rytuałów. Szczęścia dopełniła możliwość wejścia do tipi. Mali entuzjaści życia w zgodzie z naturą tanecznym krokiem przemierzyli pomieszczenia, w których zostały umieszczone eksponaty zgromadzone przez rodzinę
Państwa Wszołków. Za osobliwą lekcję podziękowali wpisem złożonym w pamiątkowej księdze i deklaracją, że w niedalekiej
przyszłości, chcą stać się częścią społeczności kultywującej obyczaje Indian.
Joanna Wicherkiewicz
Śniadanie daje moc!!!
Niemal każdego dnia Ktoś lub Coś ma swoje święto. W tak różnorodnym kalendarzu jest także miejsce na Światowy Dzień
Zdrowego Śniadania. Obchodzimy go 8 listopada. Ze względu na to, że w tym roku dzień ten przypadł w niedzielę, najmłodsi
uczniowie z naszej szkoły świętowali już w piątek – 6 listopada.
Dzień ten był dla wszystkich przypomnieniem, jak istotne jest właściwe odżywianie  - spożywanie zdrowych, pełnych warzyw
i owoców posiłków.
Świętowano w najlepszy z możliwych sposobów – prawie dwustu kuchcików wspólnie przygotowywało, a następnie zjadło
drugie śniadanie w towarzystwie dyrekcji, wychowawczyni, nauczycieli i pracowników ZS. Było smacznie, zdrowo i bardzo kolorowo.
								Teresa Gadzinowska
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arch. ZS w Uniejowie
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Dyrektor Małgorzata Komajda pasuje
stalówką pierwszoklasistów na
uczniów szkoły

„Abecadło o chlebie”
Uczniowie klasy II a i III b , pomimo niesprzyjającej pogody, z parasolami w dłoniach wyruszyli na spotkanie z historią do skansenu – Zagroda   Młynarska. Po wejściu na teren obiektu młodych pasjonatów powitał   kustosz, który zaprosił na zajęcia edukacyjne pt. ,,Abecadło o chlebie”. Zajęcia odbyły się w wiekowej stodole pokrytej strzechą, gdzie uczestnicy mieli kontakt z typowymi kopiami zabytkowych   przedmiotów i zaciekawieni zasiedli przy drewnianych stołach.
W skupieniu słuchali opowieści o dziejach zawodu piekarza i obserwowali przygotowanie ciasta, a następnie samodzielnie
ugniatali i formowali na tacach wysypanych mąką placek tzw. podpłomyk. Wszyscy byli zaabsorbowani pracą i każdy chciał
wykonać najciekawszy wzór. W czasie pracy radości było co niemiara. Pracowici piekarze z umączonymi nosami i podpłomykami na tacach udali się do chałupy, w której  znajduje się starodawny  piec do wypieku chleba. Pozostawili  swoje wytwory
i ruszyli z przewodnikiem w dalszą  podróż do ,,Tajemniczego świata wiatraków”. Podczas tej niezwykłej wyprawy słuchali opowiadania na temat pracy piekarza. Wszyscy siłacze mogli sprawdzić swoje siły i obrócić budowlę wiatraka w stronę, z której
wiał wiatr. Następnie nieustraszeni mali turyści wspięli się po stromych schodach na górę, poznając urządzenia i mechanizm
wiatraka. Pobyt zakończyliśmy wspólną degustacją podpłomyków i pamiątkowymi zdjęciami, które uchwyciły niezapomniane
chwile wyprawy.
Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz
„Karmelowo i zabawowo”
13 listopada br. klasy I a, I b, I c wraz z wychowawczyniami rozpoczęły wycieczką do Łodzi. Pierwszym punktem programu była wizyta w Fabryce Karmelu w Manufakturze. Mieliśmy okazję zobaczyć proces wytwarzania lizaków z karmelu, które
są produkowane ręcznie z zastosowaniem naturalnych barwników pozyskiwanych z warzyw i owoców.
Najwięcej radości sprawiło dzieciom wykonanie własnych kolorowych lizaków. Słodkie warsztaty podobały się wszystkim.
Była to doskonała zabawa i bardzo ciekawy sposób spędzenia czasu. Niewątpliwie ogromne i przepyszne lizaki będą jeszcze
przez długi czas przypominały pierwszakom o Fabryce Karmelu. Z torebką pełną słodkości wyruszyliśmy do Jupi Parku. Przez
dwie godziny uczniowie aktywnie spędzili czas na wspólnych zabawach ruchowych. Mogli skorzystać z wyjątkowego labiryntu
z tajemniczymi przejściami linowymi, podwójnych zjeżdżalni tygrysich, krętej zjeżdżalni tubowej, a także wieży, toru gokartowego, podwójnej trampoliny, fontanny tryskającej piłeczkami oraz basenu z tysiącami kulek. Po tych wyczerpujących zabawach udaliśmy się do autokaru. Szczęśliwi i pełni wrażeń wróciliśmy do Uniejowa.
Dorota Bamberska
Wspaniali, młodzi fotograficy
13 listopada 2015 roku odbyło się posiedzenie jury konkursu fotograficznego „Nakręceni na fotografię”, zorganizowanego
przez Łódzkie Towarzystwo Fotograficzne. Jury obejrzało i oceniło 242 prace zgłoszone przez 90 autorów. Wśród nagrodzonych
pięciu młodych fotografików, w kategorii szkoła podstawowa, znalazło się troje uczniów naszej Szkoły: I miejsce - Zofia Grzelak,
III miejsce - Paweł Graczyk oraz wyróżnienie - Marta Długosz (praca pt. „Morskie opowieści”).
								Opiekun Lidia Zaradzka
W bieżącym roku szkolnym uczestniczymy w następujących (a to dopiero początek) programach i projektach: Multisport,
Umiem pływać, Edukacji ekologicznej w oparciu o ekopracownię dla gimnazjum, Książki naszych marzeń, Bezpieczna +, Trzymaj formę, Żyj smacznie i zdrowo.
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„Nie bądź obojętny – Ratuj! Pierwsza
pomoc – To naprawdę proste”

z o.o. Stacja Ratownictwa Medycznego w Poddębicach oraz
członków Studenckiego Koła Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof im. dra. Adama Rasmusa Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi.
Uczestnicy spotkania zostali zapoznani i przećwiczyli
pierwszą pomoc w sytuacji zagrożenia życia   i zdrowia
pod okiem profesjonalistów, wraz z komentarzem i filmowymi doświadczeniami aktorki. Uczniowie samodzielnie przeprowadzili ćwiczenie pt. „Na ratunek koledze”,
pierwszą pomoc, wezwali zespól ratownictwa medycznego
i kontynuowali pierwszą pomoc do momentu przyjazdu
ratowników, zachowując realne ramy czasowe.
Nie zabrakło wspólnych fotografii z aktorką i autografów.
Z pewnością nie było to „kolejne” święto pracowników
uniejowskiej oświaty. To atrakcyjne i niecodzienne spotkanie odbyło się dzięki organizatorom, którymi byli: Urząd
Miasta w Uniejowie, P.G.K. „Termy Uniejów” Sp. z o.o.,  
Zespół Szkół w Uniejowie oraz Uniejowskie Stowarzyszenie
Aktywni.

arch. Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

Tegoroczny Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół
w Uniejowie przebiegł niezwykle wyjątkowo. Po uroczystym
apelu społeczność szkolną i zaproszonych gości zaniepokoiło
zasłabnięcie prowadzącego uroczystość szkolną wicedyrektora – pana Rafała Wincenciaka. Po chwili, przy dźwięku
sygnałów ambulansu pojawił się zespół ratownictwa medycznego, w którego składzie była znana z serialu „Na sygnale” w TVP 2 aktorka – Monika Mazur, filmowa Martyna
Kubicka. Bardzo realnie i profesjonalnie przeprowadzone
czynności medyczne zostały nagrodzone burzą oklasków.
Sytuacja była pozorowana i na szczęście nie było zagrożenia
zdrowia wicedyrektora. Uczniowie   i pracownicy szkoły,
uczestnicy i terapeuci Powiatowego   Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czepowie oraz przedstawiciele
Uniwersytetu Trzeciego Wieku nie wiedzieli wcześniej, że
tak rozpocznie się spotkanie „Nie bądź obojętny – Ratuj!
Pierwsza pomoc – To naprawdę proste”.
Społeczność szkolna gościła tego dnia, oprócz pani Moniki Mazur, ratowników medycznych Falck Medycyna Sp.

Piotr Woźniak

Szkolne wieści z Wielenina
Nowy rok szkolny w Wieleninie
1 września to ważna data w życiu każdego ucznia i przedszkolaka, bowiem rozpoczynają oni kolejny etap w swoim życiu.
Po wakacjach spotykają się w murach szkoły ze swoimi wychowawcami, nauczycielami, koleżankami i kolegami. Wcześniej jednak
udajemy się z naszym Sztandarem na uroczystą Mszę świętą do kościoła parafialnego.
W tym dniu pamiętamy też o ważnych wydarzeniach w życiu każdego Polaka, a mianowicie o rocznicy wybuchu II wojny
światowej. Pod tablicą Naszego Patrona płk. pil. Szczepana Ścibiora delegacja uczniów składa kwiaty.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016, spotkanie w klasach, a od następnego dnia praca. Przyjemnie jest rozpocząć
nowy rok sukcesem. A my zaczęliśmy… Nasza uczennica Julita Kacprzak zajęła II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim
„Lotnicy - podniebni bohaterowie”. Laureatce gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

>>>
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Sprzątanie Świata
18 września cała szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie Świata”. Po porządkach robionych wokół szkoły, kościoła,
przystanku i w pobliskim lesie, spotkaliśmy się na wspólnym ognisku.
Elżbieta Goszczyk
„Jak to ze ślubowaniem było”
Pewnego dnia nasza Pani powiedziała, że 14 października odbędzie się ślubowanie i pasowanie pierwszaków – czyli nas. Nie
bardzo wiedzieliśmy o co chodzi, ale domyślaliśmy się, że to coś ważnego, bo pani miała bardzo poważną minę. Każdy z nas dostał
do odegrania jakąś rolę i uczyliśmy się nowych piosenek. Ciągle ćwiczyliśmy i robiliśmy próby. Nasze mamusie szykowały w domach
białe koszule i białe bluzeczki. Specjalnie na ten dzień kupiły nam piękne granatowe birety z biało-czerwonymi pomponami i granatowe wstążeczki do warkoczy. Przygotowania do ślubowania widać było na każdym kroku. Panie przygotowywały dekoracje i rekwizyty. Ze starszymi uczniami obmyślały jakiś tajemny plan, o którym my nie mieliśmy żadnego pojęcia, a bardzo nas to ciekawiło.
W końcu nadszedł dzień ślubowania, 14 października godzina 9.00. Sala pełna była rodziców, gości i starszych kolegów. Serduszka mocno nam biły, bo mieliśmy wszyscy ogromną tremę. Bardzo chcieliśmy, aby wszystko się udało, aby nasi rodzice i pani
była z nas zadowolona.  Najpierw popisywaliśmy się recytacją i śpiewaniem. Chyba się podobało, bo wszyscy bili brawa, a pani się
uśmiechała. Później starsi koledzy, nasi rodzice i nasza pani mieli przygotowane dla nas różne konkursy i zadania. To był ten tajemny
plan! Musieliśmy pokazać, że potrafimy radzić sobie w trudnych sytuacjach i działać zespołowo. Bardzo, bardzo się staraliśmy
i powiodło się. Każde zadanie zostało zaliczone i egzamin zdany. Później nadszedł moment bardzo poważny i bardzo uroczysty.
Wszyscy wstaliśmy, wprowadzono sztandar szkoły i usłyszeliśmy słowa pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła …”. Pani dyrektor kazała
nam później powtarzać bardzo ważne słowa, to były słowa ślubowania. Dokładnie tych słów nie pamiętamy, ale pamiętamy to,
co najważniejsze. Ślubowaliśmy, że będziemy dobrymi uczniami, dobrymi kolegami i dobrymi Polakami. Następnie pani dyrektor,
nauczyciele i koledzy składali nam życzenia i gratulacje, a rodzice przygotowali dla nas  pyszne, słodkie przyjęcie. To był bardzo miły
dzień.
                                                                    
Pierwszaki z Wielenina
Witamy nowych członków SKO
14 października w Szkole Podstawowej w Wieleninie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, w wyniku którego powiększyło się grono naszej organizacji. Zgodnie z tradycją, na uroczystym apelu podczas ślubowania klas pierwszych odbyło się „Uroczyste przyjęcie
pierwszoklasistów na członków SKO”. Zanim to jednak nastąpiło, ,,szkolne  duszki” Szkolnej Kasy Oszczędności: Złotówka, Grosik
i Baba Jaga przeprowadziły pierwszakom egzamin, w trakcie którego musieli oni wykazać się wiadomościami i umiejętnościami.
Wszyscy z tej próby wyszli zwycięsko. W nagrodę od starszych członków SKO otrzymali drobne upominki.
Na tę uroczystość przybyła też przedstawicielka BS w Poddębicach – pani Anna Koza, która  wręczyła uczniom książeczki SKO
z wkładem 5-cio złotowym dla każdego pierwszaka oraz upominki w postaci koszulki gimnastycznej i woreczków na   obuwie.
Od tej pory stali się prawowitymi członkami SKO w Szkole Podstawowej w Wieleninie i mogą tak jak starsi koledzy i koleżanki zbierać
swoje oszczędności na książeczkach SKO, by później spełniać swoje marzenia. Roześmiane buzie naszych nowych członków SKO
są zapowiedzią ich aktywności w oszczędzaniu. Teraz już na dobre mogą rozpocząć swoją przygodę z SKO.
Cieszymy się, że nasze grono powiększyło się o nowych członków i życzymy im pierwszych miejsc w konkursach o oszczędzaniu.
		
Daniela Kwiatosińska
Koncert życzeń dla nauczycieli
14 października w naszej szkole uroczyście obchodziliśmy również Święto Edukacji Narodowej, potocznie zwane Dniem Nauczyciela. Jak co roku, był to doskonały moment, by docenić codzienny trud pracowników oświaty i w dniu ich wspaniałego święta
podziękować za trudną pracę z uczniami i okazane serce. To również okazja do składania życzeń, podziękowań i wszelkich dowodów wdzięczności. Z tej okazji uczniowie z naszej szkoły, pod opieką pani Magdaleny Andrysiewicz i pani Danieli Kwiatosińskiej,
przygotowały wyjątkową akademię, na której spotkali się uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, nauczyciele będący na emeryturze oraz zaproszeni goście. Dobre  duszki Szkolnej Kasy Oszczędności w Wieleninie: Złotówka, Grosik i Baba Jaga powiodły naszych
szacownych pedagogów i pracowników szkoły na ,,Tron życzeń”.
W części artystycznej wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku nauczycieli i pracowników obsługi. Uczniowie klas starszych, składając piękne życzenia swoim pedagogom i pracownikom szkoły, zaprezentowali swoje umiejętności, śpiewając i recytując,
a uczniowie klas młodszych, trenowane przez panią Magdalenę  Andrysiewicz, wystąpiły w polonezie i dwóch żywiołowych tańcach
- polce i kaczuchach.  
Na zakończenie uczniowie przekazali nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły własnoręcznie wykonane prezenty.
Do życzeń dołączyli się również rodzice. Przewodnicząca Rady Rodziców - pani Małgorzata Rosik podziękowała nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w wychowanie ich dzieci i dla wszystkich pracowników naszej szkoły podarowała wspaniały tort.
Dzień Edukacji Narodowej uczciliśmy w bardzo uroczystej i wesołej atmosferze.
  

Magdalena Andrysiewicz, Daniela Kwiatosińska

>>>
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>Szkolne wieści z Wielenina

Dzień Edukacji Narodowej

Przyjęcie nowych członków do Szkolnej Kasy Oszczędności

Nauka przez zabawę czyli „Lekcja w kinie”
16 października uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Wieleninie uczestniczyli w multimedialnej lekcji w kinie, zorganizowanej przez Centrum Edukacji Filmowej z Wołomina. W tym roku temat brzmiał: Język filmu - plany, światło, kolor, kompozycja! Zajęcia odbyły się w Kinie Silver Screen w Łodzi. Podczas lekcji dzieci poznały najważniejsze elementy związane z filmowym
obrazem i zobaczyły ich zastosowanie na przykładach znanych filmów. W ciekawy sposób prowadząca przybliżyła język, jakim
posługuje się film, omówiła rodzaje planów filmowych i ich zastosowanie. Lekcja ta zwróciła również uwagę, jak ważny jest w
filmie kolor. Po części lekcyjnej nastąpiła projekcja filmu komediowo - przygodowego pt. „Łapcie tę dziewczynę” w reżyserii Barta
Freundlicha. To komedia przygodowa, w której najważniejsza jest rodzina i przyjaźń. Film pokazywał problem wyborów moralnych,
decyzji, przed jakimi stajemy w trudnej sytuacji oraz troskę o bliskich i więzi między ludźmi. Podsumowując nasz wyjazd możemy
powiedzieć, że uczestniczyliśmy w bardzo interesującym warsztacie z zakresu edukacji medialnej, w którym nie zabrakło wartkiej
akcji, dobrego humoru i prawdziwej przyjaźni. Podczas wycieczki do kina uczniowie poszerzali swoją wiedzę z różnych dziedzin
życia. Była to znakomita nauka przez zabawę.
Jolanta Kwaśniewska
„Pokolenie JP II” pamięta
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wieleninie, od wielu lat przy różnych okazjach, pielęgnują pamięć wielkiego człowieka, Polaka, papieża, a obecnie świętego Jana Pawła II. Zmieniają się pokolenia w szkole, lecz pamięć jest ciągle żywa i przekazywana
młodszym. W 37. rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową, Koło Biblijne pod opieką katechetki przygotowało
uroczystą akademię. Wspomnienie wydarzeń z 16 października 1978 roku poprzedziło odczytanie perykopy Ewangelii św. Mateusza
o powołaniu pierwszego papieża - Apostoła Piotra. Następnie dzieci w skrócie przedstawiły pontyfikat Jana Pawła II oraz ideę XV
Dnia Papieskiego. W tym roku był pod hasłem „Jan Paweł II - patron rodziny”, dlatego przypomnieliśmy, że Papież zawsze stał na
straży wartości rodziny. Za jego pośrednictwem okazaliśmy wdzięczność Bogu za nasze rodziny, kochających rodziców i za wszelkie
dobro, które co dnia od nich otrzymujemy. Poezją, pieśnią i modlitwą uczniowie złożyli hołd Papieżowi. Kolejny raz społeczność
szkolna uświadomiła sobie, że wszyscy możemy czuć się „pokoleniem JP II”, kiedy idziemy przez życie naśladując Jana Pawła II,  gdy
czynimy dobro, budujemy pokój i zgodę, kochamy Boga, ludzi i Ojczyznę.
Na zakończenie spotkania, w serdecznym uścisku dłoni symbolizującym szkolną rodzinę, w niebo popłynął głośny, radosny śpiew
„Barki”. Delegacja złożona z najmłodszych dzieci zapaliła znicz w miejscu poświeconym pamięci o Janie Pawle II.
Beata Maciejewska     
Nasza radosna niepodległość. Jak obchodzimy święto narodowe w Wieleninie?
Niecodzienną lekcję patriotyzmu zorganizowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie z
okazji Święta Niepodległości. Przygotowany przez polonistkę - Jolantę Kwaśniewską program w niczym nie przypominał pełnych
patosu szkolnych akademii. 11 listopada 1918 roku to   radosna data, bo przecież przyniosła Polakom zwycięstwo i upragnioną
wolność. Tak właśnie chcieliśmy ją uczcić – radośnie.
Podczas uroczystości zaprezentowano wiele konkursów historycznych, inspirowanych teleturniejami i programami telewizyjnymi
(„Szansa na sukces”, „Szóstkonerzy”, „Jeden z dziesięciu”, „You can dance”, Europa da się lubić”, „Palcem po mapie”). Nie zabrakło
też tańca, wybrane pary improwizowały układ taneczny w rytmie wylosowanej melodii pieśni patriotycznej. Dużym zainteresowaniem cieszył się także konkurs pod hasłem „Polska gola, Polska gola, taka jest kibiców wola” , polegający na ucharakteryzowaniu
twarzy kibica motywami i barwami narodowymi. Tu również uczniowie mieli okazję wykazać się pomysłowością. Bardzo ciekawym punktem uroczystości był konkurs „Europa da się lubić”. Na planszy z mapą Polski i sąsiadującymi krajami zawodnicy musieli
umieścić odpowiednie nazwy państw europejskich oraz ich flagi.
Skoro były konkursy, były też nagrody, a to dodatkowa atrakcja dla dzieci. Oprawa muzyczna i elementy dekoracji podkreśliły nastrój uroczystości. Zamiast przemówień i akademii - wspólny śpiew, konkursy i zabawy dominowały w naszej uroczystości. Radosne  
obchody upamiętniające 11 listopada są o wiele atrakcyjniejsze dla  uczniów szkoły podstawowej. Można uczyć patriotyzmu i o patriotyzmie poprzez zabawę. Myślę, że nam się to udało. Ale to nie była ostatnia lekcja patriotyzmu tego dnia… Szkoła Podstawowa
w Wieleninie - uczniowie i nauczyciele - włączyli się również w uroczyste obchody Święta Niepodległości w Uniejowie.
Jolanta Kwaśniewska
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IX Bieg „Do Gorących Źródeł” – „Sanus per aquam”

Otwarcie biegu przez Marszałka
Województwa Łódzkiego
– Witolda Stępnia

Dekoracja Zwycięzców

Akcja „Oddaj cukier” - taneczna rozgrzewka Diabe Dance

Spotkanie z cyklu „Z orłem na piersi” – Euzebiusz Smolarek w Uniejowie

arch. UM Uniejów/Klub Biegacza „Geotermia Uniejów”/Uniejowska Akademia Futbolu
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40-lecie Hufca ZHP Uniejów

Nadanie Odznak Honorowych „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Uniejów”

Zjazd Zwykły Hufca ZHP Uniejów – wybór nowych władz

arch. UM Uniejów

numer 4 / 48 / 2015
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Uroczyste otwarcie drogi w Lekaszynie

Otwarcie pracowni ekologicznej w Zespole Szkół w Uniejowie

Wręczenie stypendiów i nagród Burmistrza Miasta Uniejów

arch. UM Uniejów
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Halloween na uniejowskim zamku

Mikołajki pełne atrakcji

Uniejowscy Radni w roli pomocników św. Mikołaja

Od lewej: Prokurent Geotermii Uniejów - Ryszard Kaliński, Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek, Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Woj. Łódzkiego – Dorota Ryl, ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz, Członek Zarządu Woj. Łódzkiego - Jolanta Zięba - Gzik, Zastępca
Burmistrza Uniejowa – Piotr Majer, konferansjer Mikołajek - Robert Palka.
arch. UM Uniejów/A. Sobczak/Restauracja Herbowa, R. Troczyński
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Jesień w Szkole Podstawowej w Wilamowie
Zamiast wstępu…
Szkoła w Wilamowie we wrześniu przyjęła 105 uczniów w 6. oddziałach szkolnych i w oddziale przedszkolnym. Kadrę pedagogiczną stanowią same kobiety - 9. nauczycielek w pełnym i 4 nauczycielki w niepełnym wymiarze godzinowym. Ponieważ w naszej
szkole mamy klasę integracyjną, klasę I i VI, do której uczęszczają dzieci niepełnosprawne, zatrudniamy specjalistów, którzy pracują
z tymi dziećmi. Pracownicy niepedagogiczni to 5 osób, z czego 2 na ½ etatu. Z początkiem października na zasłużoną emeryturę odeszła sprzątaczka p. Bożena Tomczak (dziękujemy za 30 lat nienagannej pracy w szkole). Na jej miejsce przyszła p. Józefa Łysiak.
W wakacje, dzięki wielkiej przychylności prezesa „Term Uniejów”, p. Marcina Pamfila, została wyremontowana i przystosowana
do osób niepełnosprawnych łazienka na parterze szkoły. Od sierpnia trwają prace przy budowie boiska trawiastego. Mam nadzieję,
że przed zakończeniem bieżącego roku szkolnego naszym uczniom uda się rozegrać inauguracyjny mecz piłkarski.
Przed nami zakończenie projektu „Bezpieczna +”, wigilie, Jasełka i Orszak Trzech Króli. Za nami kilka miesięcy nauki i mnóstwo
ciekawych wydarzeń, o których poniżej.
Alicja Własny
Kolejne maluchy uczniami, czyli ślubowanie klasy I
14 października grupa pierwszaków, w większości 6-latków, została pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej w Wilamowie.
Stało się to za sprawą „Ślubowania klasy I”, która to uroczystość odbyła się w obecności zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli
i całej społeczności uczniowskiej.
Aby akt ślubowania mógł się spełnić, pierwszoklasiści przenieśli się dzięki Dobrej Wróżce do krain śpiewu i tańca, pracowitości
i mądrości oraz wzorowego pierwszaka. Pięknie się przedstawili, zaprezentowali kilka piosenek, taniec, a także wykonali szereg zadań,
wykazując się przy tym wieloma umiejętnościami i wiedzą z różnych dziedzin życia szkolnego.
Na przekór Złej Wróżce, która nie chciała dopuścić do ślubowania, pierwszaki wywiązały się ze swoich zadań wzorowo. Zła Wróżka, bardzo niezadowolona, na koniec stwierdziła, że „Te dzieci są pełne radości, zadania wykonały i nawet nagrody dostały!”.
Wreszcie, spokojne już pierwszaki złożyły ślubowanie na sztandar szkoły, a aktu pasowania na ucznia dokonała dyrektor szkoły Alicja Własny
Powitania pierwszaków w szeregach uczniów naszej szkoły dokonała także klasa II, która ponadto wręczyła młodszym kolegom
przygotowane przez siebie upominki. Dla pierwszaków był to dzień pełen niezapomnianych wrażeń i niespodzianek, gdyż zostały hojnie obdarowane przez gości i rodziców prezentami oraz słodyczami. Na zakończenie rodzice przygotowali im prawdziwe przyjęcie.
Beata  Kos
Dzień Edukacji Narodowej
14 października w naszej szkole zorganizowana została także uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczestniczyli
w niej nauczyciele, pracownicy obsługi, uczniowie, a także gość szczególny – zastępca Burmistrza Uniejowa - Piotr Majer.
Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pań Izabeli Wróbel i Sylwii Wrąbel   przygotował wiele ciekawych wierszy i piosenek
obrazujących ciężką pracę nauczycieli, a także humorystyczną inscenizację pt. „Pani na opak” Marzeny Kwietniewskiej. Sztuka
opowiadała o nauczycielce, która za sprawą czarów wróżki Luzbajery zmieniała się nie do poznania. Uczniowie początkowo zadowoleni
z cudownej przemiany ich pani, szybko jednak zapragnęli, żeby „wróciła do normy”, gdy zaczęła stawiać dobre oceny klasowym
nieukom, a uwagi w dzienniczku ofiarom szkolnych łobuziaków. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło ku uciesze bohaterów i…
publiczności, która gromkimi brawami nagrodziła występ uczniów.
Na zakończenie przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego złożyli wszystkim pracownikom naszej szkoły życzenia i wręczyli
własnoręcznie wykonane ,,drzewka szczęścia”.
Sylwia Wrąbel
XV Dzień Papieski – Święty Jan Paweł II – Patron Rodziny
Tegoroczny Dzień Papieski obchodziliśmy 11 października. Przygotowana z tej okazji gazetka utrwalała najważniejsze wydarzenia
z jego życia.
Punktem kulminacyjnym był występ uczniów 11 października w koście parafialnym w Wilamowie. Na zaproszenie proboszcza ks.
Bogusława Karasińskiego grupa uczniów pod kierunkiem Aleksandry Binkiewicz i Wiesławy Pajor przygotowała montaż poświęcony
pamięci św. Jana Pawła II. Uczniowie przypomnieli niektóre wydarzenia z życia naszego Papieża oraz zaprezentowali poświęcone mu
wiersze. Uczniowie ukazali wielką radość i wzruszenie Polaków spowodowane wyborem Karola Wojtyły na Papieża. Objąwszy urząd
na Stolicy Piotrowej, Jan Paweł II wprowadził nowy zwyczaj - pielgrzymowanie. Podczas swych pielgrzymek Jan Paweł II spotykał się
z rodzinami, modlił się za nie i z nimi.
Kolejne wiersze mówiły o cierpieniach i ostatnich dniach papieża, o tym jak troska i modlitwy o jego zdrowie w dziwny sposób
wszystkich jednoczyły.
Słowo wiążące wszystkie recytowane utwory podkreślało troskę św. Jana Pawła o rodziny w czasie pontyfikatu oraz jego orędownictwo u Boga obecnie. Dzień Papieski był okazją do modlitwy za rodziny za Jego wstawiennictwem. W nabożeństwie tym uczestniczył
także poczet sztandarowy naszej szkoły.  
Aleksandra Binkiewicz, Wiesława Pajor
Konkurs „Ekologiczny zwierzak”
Już po raz drugi został ogłoszony przez naszą szkołę Gminny Konkurs Plastyczny „Ekologiczny zwierzak”, adresowany do uczniów
klas I-III szkół naszej gminy, którego organizatorami były panie Edyta Miśkiewicz i Izabela Wojtczak. Zadaniem uczestników konkursu
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było wykonanie ekologicznych zwierzaków i stworków z naturalnych darów przyrody. Efekty były niezwykle zadowalające.
Na konkurs wpłynęło 48 prac. Pomysłowość i staranność wykonania prac bardzo zaskoczyła jury, które miało wielki kłopot z wytypowaniem najlepszych. Wśród eko-zwierzaków były m.in.: słoń z kapusty, żółw z kapusty i plasterków ogórków, kogut z kolorowymi
piórami, egzotyczne ptaki z pomarańczy czy niebieski paw z szyszek z przepięknym ogonem w pawie oczka. Wszystkim uczestnikom
serdecznie gratulujemy pomysłowości i zaangażowania.
Lista nagrodzonych i wyróżnionych uczniów w II Gminnym Konkursie klas I-III „Ekologiczny zwierzak”.
Prace nagrodzone:
Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Szkoła

Opiekun

1

Aleksandra Peraj

I

PSP Spycimierz

P. Jaśkiewicz

2

Błażej Pietrzak

I

SP Wilamów

B. Kos

3
4

Nikolina Polipowska
Kacper Wróbel

III
II

SP Wilamów
SP Wilamów

E. Miśkiewicz
A. Gazda

5

Oliwia Glinka

I

PSP Spycimierz

P. Jaśkiewicz

6

Anna Człapa

III b

ZS Uniejów

M. Antoniak

7

Aleksandra Drubkowska

III b

ZS Uniejów

M. Antoniak

8
9

Malwina Kaźmierczak
Wiktoria Kokorzycka

Ib
II

ZS Uniejów
SP Wilamów

A. Wiktorska
A. Gazda

10

Michalina Pasternak

I

PSP Spycimierz

P. Jaśkiewicz

Prace wyróżnione:
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Imię i nazwisko ucznia
Adrian Mruk
Marita Józefowicz
Kamil Gawroński
Agnieszka Bamberska
Ewa Tomaszewska
Eliza Drubkowska
Klaudia Adamczyk
Łukasz Pasternak
Wiktoria Stołowska
Kacper Wójcik

Klasa
II
III
III b
II
I
III
II
II
III
III b

Szkoła
SP Wilamów
SP Wilamów
ZS Uniejów
SP Wilamów
SP Wilamów
SP Wilamów
SP Wilamów
PSP Spycimierz
SP Wilamów
ZS Uniejów

Opiekun
A. Gazda
E. Miśkiewicz
M. Antoniak
A. Gazda
B. Kos
E. Miśkiewicz
A. Gazda
M. Polasińska
E. Miśkiewicz
M. Antoniak

Uroczyste wręczenie nagród i dyplomów nastąpiło w dniu 28 października 2015 r. Uczniowie klas IV-VI przygotowali montaż
słowno- muzyczny poświęcony naszym czworonogim milusińskim, w którym zachęcali do rozważnej i odpowiedzialnej opieki nad
zwierzętami. Szkoda tylko, że podsumowanie konkursu nastąpiło wyłącznie w obecności laureatów z naszej szkoły.
Edyta Miśkiewicz, Izabela Wojtczak
Miesiąc Bibliotek Szkolnych
W październiku obchodziliśmy Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Książnica starała się przede wszystkim zwrócić na
siebie uwagę, pokazać swoją ofertę, jak i przypomnieć o swoich potrzebach.
Pomieszczenie biblioteki, w jesiennej szacie, już od drzwi zapraszało hasłem: „Wszystkie drogi prowadzą do biblioteki”, promującym Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Droga do biblioteki została oznakowana za pomocą strzałek z napisem „Do biblioteki”, umieszczonych na ścianach korytarzy. Ci, którym udało się dotrzeć do biblioteki mogli obejrzeć wystawę nowości książkowych
– daru dla młodszych kolegów i koleżanek od absolwentów naszej szkoły z roku 2015. Co ciekawe są to książki opatrzone dedykacjami
i autografami autorów. Uczniowie na specjalnie przygotowanym brystolu wpisywali życzenia dla biblioteki z okazji jej święta.
Dużym zainteresowaniem wśród odwiedzających bibliotekę cieszył się też kiermasz książek z wydawnictwa Drugi Tom z Radomia.
W swoje działania, mające na celu promocję czytelnictwa, biblioteka starała się zaangażować jak największą liczbę uczniów
i nauczycieli. Przedszkolaki systematycznie przez cały miesiąc słuchały „Rymowanek rozbawianek” Agnieszki Nożyńskiej. Uczniowie
klas I – III brali udział w słuchowiskach „Calineczka”, „Czerwony Kapturek” oraz „Kopciuszek”. Propozycją dla uczniów klas IV – VI było
głośne czytanie przez nauczyciela wybranej pozycji książkowej przez 5 - 10 minut na jednej z lekcji.
Biblioteka nie zapomniała o dzieciach biorących udział w zajęciach świetlicowych, gdzie również propagowane było głośne czytanie. Ponadto podczas zajęć świetlicowych dzieci wykonywały zakładki do książek – dla siebie, dla swoich bliskich i dla swoich pań.
Trzeba przyznać, że zajęcie to pochłaniało je bez reszty. Piękna zakładka z ciemnego kartonu,  zdobiona kolorowymi, jesiennymi motywami z pewnością dla każdego będzie miłym upominkiem i zachętą do czytania.
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Biblioteka otrzymała też prezent w postaci książek od jednej z czytelniczek. W dniu święta bibliotekę odwiedziło ponad 40 osób,
czyli niemalże połowa uczniów naszej szkoły. Wszyscy wpisywali się na specjalną świąteczną listę odwiedzin i byli częstowani cukierkami.
Miejmy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły będą miło wspominali ten dzień i nie zapomną drogi do biblioteki.
										
										Aneta Szkutnik
Bezkrwawe łowy - ekologiczne warsztaty edukacji filmowej
5 listopada naszą szkołę odwiedził  Jerzy Bezkowski - znany polski twórca filmów edukacyjnych, reżyser, scenarzysta i operator
filmowy. Przyjechał do nas z Wytwórni Filmów Oświatowych, która zorganizowała warsztaty edukacji filmowej dla dzieci i młodzieży.
W warsztatach uczestniczyły klasy III-VI.
Pan Jerzy Bezkowski zdradził uczestnikom zajęć tajniki filmowych sposobów wykonywania zdjęć przyrody oraz zaprezentował
uchwycone przez obiektyw kamery sekrety natury.
Podglądanie przyrody to rodzaj polowania, można by rzec „bezkrwawe łowy”. Aby były one owocne, trzeba mieć trochę wiedzy
oraz wiele cierpliwości i samozaparcia, a także sprzęt niezbędny do obserwacji. Sam sprzęt i dobre chęci jednak nie wystarczą. Jeżeli
mamy zamiar podglądać i fotografować przyrodę z daleka, to przed wyruszeniem w teren koniecznie trzeba zapoznać się z metodami
pracy doświadczonych filmowców i fotografów przyrodników.  
Podglądanie i fotografowanie przyrody z bliskiej odległości wydaje się nieco łatwiejsze, ale to także jest polowanie. Podczas
„bezkrwawych łowów” przede wszystkim trzeba pamiętać, że rejestracja naturalnego zachowania zwierząt jest możliwa tylko wtedy,
gdy nie zdają sobie one sprawy z dość bliskiej obecności człowieka – trzeba zatem poznać metody właściwego kamuflażu i sposobu
poruszania się podczas wykonywania zdjęć.
Zajęcia z żywej lekcji filmu pozwoliły nam poznać i wypróbować różne techniki obrazu filmowego, zdobyć umiejętności realizacji
filmowej oraz zobaczyć ciekawe filmy przyrodnicze.
Izabela Wojtczak

arch. SP w Wilamowie

Niepodległość w oczach dzieci
Tradycyjnie w przeddzień święta narodowego uroczyście obchodziliśmy Dzień Niepodległości w naszej szkole. W tym roku wydarzenie to przebiegało pod hasłem „Niepodległość w oczach dzieci”.
W okresie poprzedzającym uroczystość w poszczególnych klasach zostały zorganizowane zajęcia, podczas których dzieci próbowały odpowiedzieć na pytania, czym dla nich jest niepodległość i jak rozumieją pojęcie patriotyzm. Jednocześnie wszyscy przygotowywali patriotyczne wiersze i piosenki, gdyż podsumowaniem działań każdej klasy miał być krótki występ podczas uroczystego apelu.
10 listopada, oprócz gazetki tematycznej, na holu szkoły pojawiły się kolorowe plakaty dotyczące niepodległej Polski – wyniki
prac poszczególnych klas. Odczytać z nich było można, że dla dzieci wolność naszego kraju to przede wszystkim możliwość spokojnego życia w gronie najbliższych – kochającej się rodziny. Ale także możliwość uczęszczania do szkoły, w której czują się bezpiecznie
i miło spędzają czas z kolegami oraz swoboda w rozwijaniu zainteresowań. Poza tym uczniowie dostrzegli, że patriotą można być nie
tylko podczas wojny, ale też w czasach pokoju. Zaczęli rozumieć, że współczesny patriotyzm to pamięć o historii i przodkach, którzy ją
tworzyli, obchodzenie świąt narodowych, rzetelna nauka i uczciwa praca, szacunek dla drugiego człowieka, dbanie o ekologię czy też
kibicowanie polskim sportowcom.
Podczas „naszego” Święta Niepodległości wystąpili wszyscy uczniowie z poszczególnych klas, prezentując wyniki swych prac,
śpiewając piosenki, recytując wiersze bądź też składając życzenia dla Polski.
Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu działaniu, osobistemu zaangażowaniu każdego dziecka te trudne słowa niepodległość
i patriotyzm staną się dla naszych wychowanków mniej odległe i bardziej zrozumiałe.
								
Joanna Binkiewicz

Uczniowie kl. I z wychowawczyniami, od lewej:
K. Pajor, W. Chybczyński, Sz. Włodarczyk , M.
Józefowicz, M. Kowalczyk, Z. Adamczyk, B. Juras,
M. Gapsa; II rząd: N. Grajczyk, O. Walczak, N.
Ratajczyk, A. Dominowska, B. Pietrzak, F. Paczesny;
III rząd: F. Warych, N. Kolasa, E. Tomaszewska, Z.
Pacholczyk, Z. Matczak

Ucz. kl. V na tle plakatów „Niepodległość w
oczach dziecka”, od lewej: M. Paczesna, D.
Andrzejewski, A. Mirek, S. Kokorzycki, A. Warych,
E. Cybulska, Ł. Opas, D. Przybył, M. świątek, W.
Witczak, B. Szafarz

Rozstrzygnięcie konkursu „Ekologiczny zwierzak”,
nagrodzeni od lewej: B. Pietrzak kl. I, K. Wróbel
kl. II, W. Kokorzycka kl. II, W. Stołowska kl. III, K.
Adamczyk kl. II, E. Drubkowska kl. III, E. Tomaszewska kl. I, A. Bamberska kl. II, A. Mruk kl. II, M.
Józefowicz kl. III; nauczyciele od lewej: A. Własny,
A. Gazda, I. Wojtczak, E. Miśkiewicz, B. Kos
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>Dywany rozwijane coraz bardziej – uroczystość Bożego Ciała

O małych miastach w Uniejowie

Karolina Smętkiewicz

arch. E. Kobojek

Uniejów już po raz kolejny gościł naukowców i badaczy zajmujących się problematyką małych miast Polski. W dniach
22-23 października 2015 r. Zamek był miejscem obrad XIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Małe miasta.
Przestrzeń – Społeczeństwo – Gospodarka”.
Uczestnicy konferencji podejmowali w swoich wystąpieniach i dyskusjach zagadnienia ważne dla rozwoju społecznego,
gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego małych miast w różnych regionach Polski. W części referatów nie
zabrakło oczywiście odniesienia do Uniejowa.  
Organizatorami konferencji były: Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu
Łódzkiego, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Łódzkiego oraz
Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Wizyta Przyjaciół z Kraslavy

Agnieszka Bednarkiewicz

Goście przybyli do nas wieczorem. Czekała na nich wielka niespodzianka,
a mianowicie Panie z Uniejowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Turystycznych (Małgorzata Brożek, Karolina Śmiechowska, Wanda Knysak, Aniela
Pikińska oraz Ewa Twardowska) przygotowały przepiękny kosz z ekologicznymi
(własnymi) produktami, upiekły ciasto, były ogórki i pyszny smalec do chleba.
Największą atrakcją był powitalny marsz w wykonaniu uniejowskiej grupy Old
Band. Zarówno pan Józef, jak i 27-osobowa delegacja była bardzo wzruszona
i szczęśliwa tak uroczystym powitaniem. Nie obyło się bez łez i wzruszeń.
W ten oto sposób mogliśmy stworzyć namiastkę tego, jakie powitanie w Kraslavie
Łotysze zaserwowali delegacji uniejowskich radnych, sołtysów i przedstawicieli
Uniejowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych.
Pani Tatiana, prezes stowarzyszenia, zorganizowała wycieczkę do Uniejowa,
ponieważ, jak twierdzi, chciała poznać osobiście walory miasta oraz ludzi,
o których bardzo dużo dobrego opowiadał pan Józef Dobkiewicz i mer Gunārs
Upenieks.
Rankiem 30 września 2015 r., po porannej mszy św. w intencji delegatów
(zamówionej przez pana Władysława Nowaka), goście skorzystali ze zdrowotnych
kąpieli solankowych, zwiedzili obiekty termalne i na koniec zawitali do Zagrody
Młynarskiej, gdzie pani Tereska Bamberska przybliżyła tradycję polskiej kuchni.
Współpraca między partnerskimi miastami Kraslava – Uniejów trwa i owocuje.
Z inicjatywy mera Gunārs Upenieks mieliśmy także okazję przywitać delegację
rolników, którzy w drodze na targi rolnicze do Hanoweru postanowili choć na
chwilę wstąpić  i  przekazać obraz ręcznie malowany farbami olejnymi na płótnie.
Ten cenny upominek przedstawia Kolegiatę św. Ludwika (1755-1766) w Kraslavie.
Wizyty naszych Przyjaciół z Kraslavy na długo pozostają w pamięci i sercach,
tych którzy ich znają.

arch. UM Uniejów

Po raz kolejny do Uniejowa zawitała delegacja z Łotwy. Tym razem naszemu wspaniałemu
przyjacielowi – panu Józefowi Dobkiewiczowi towarzyszyło grono osób należących do stowarzyszenia
,,Dziedzictwo kulturalne” pod przewodnictwem pani Tatjany Kozačuka.
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Spotkanie ruchu „Więcej niż energia” i Sympozjum Hydrogeologiczne

Byliśmy tam…
Podczas warszawskiego spotkania prezentacje
dotyczące energetyki obywatelskiej oraz ruchu „Więcej
niż energia” przedstawili: Ryszard Holzer – publicysta
i sekretarz redakcji Newsweek Polska, dr Jan Witajewski
z Instytutu Badań Strukturalnych oraz przedstawiciele
organizacji, które zainicjowały kampanię – Robert Cyglicki
oraz Tobiasz Adamczewski.
Zaprezentowano także dotychczasowe działania oraz
osiągnięcia ruchu (zebranie ponad 37 000 podpisów
poparcia dla rozwoju energetyki obywatelskiej od osób
indywidualnych, zgromadzenie ponad 100 partnerów
instytucjonalnych). Dyskutowano także o przyszłości
kampanii oraz wyzwaniach, jakie stoją na drodze do
dynamicznego rozwoju energetyki obywatelskiej w Polsce.
W trakcie wydarzenia wypracowany został szereg
postulatów dotyczących charakteru ruchu oraz kolejnych
działań. Kluczowe z nich to: budowa ruchu ponad
podziałami politycznymi, utrzymywanie pozytywnego i
niekonfrontacyjnego wizerunku kampanii;  podkreślanie, że
rozwój energetyki obywatelskiej to pozytywna alternatywa
dla rozwoju naszego kraju, dalsza rozbudowa ruchu
i pozyskanie zarówno kolejnych partnerów, jak i większej
liczby podpisów od osób prywatnych, wykorzystanie
potencjału osób i instytucji, które już są członkami ruchu,
włączanie w działania na rzecz energetyki obywatelskiej
samorządów i sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
Podczas części warsztatowej spotkania – która była
szansą na dyskusję z ekspertami z Instytutu Energetyki
Odnawialnej, Krajowej Agencji Poszanowania Energii
oraz Instytutu Badań Strukturalnych oraz inicjatorami
ruchu „Więcej niż energia” – pojawiały się również
zagadnienia związane z koniecznością wprowadzenia
zmian legislacyjnych niezbędnych dla rozwoju energetyki
obywatelskiej w Polsce. Wielokrotnie podnoszone były
także kwestie związane z walką z ubóstwem energetycznym.
Dyskutowane były także działania realizowane przez
instytucje będące członkami ruchu „Więcej niż energia”
oraz możliwości ich dalszego zaangażowania w kampanię.
Znaczna część organizacji i instytucji od dawna prowadzi
działania edukacyjne dotyczące odnawialnych źródeł
energii oraz podnoszenia efektywności energetycznej.
Szereg z nich zadeklarowało także chęć włączenia się
w działania mobilizacyjne (pozyskiwanie nowych
parterów kampanii oraz zbieranie podpisów pod apelem).
Członkowie ruchu „Więcej niż energia” dzielili się także
informacjami o kontaktach i doświadczeniem, jakie mają
w pracy z władzami.
Jednym z kluczowych elementów spotkania była
także prezentacja i omówienie wstępnych wyników analiz

Pawel.Wroniszewski@onet.pl

eksperckich dotyczących potencjału technicznego
i
ekonomicznego
energetyki
obywatelskiej
w Polsce. Analizy opracowane zostały przez wiodące
instytucje zajmujące się tematyką OZE i efektywności
energetycznej – Instytut Energetyki Odnawialnej,
Krajową Agencję Poszanowania Energii oraz Instytut
Badań Strukturalnych. Zakładają one model rozwoju
energetyki obywatelskiej w oparciu o inwestycje
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w efektywność energetyczną gospodarstw domowych
(wskazują m.in. potencjał termomodernizacji dla ponad
2 milionów mieszkań i domów jednorodzinnych, w tym
gospodarstw dotkniętych ubóstwem energetycznym)
oraz instalacje OZE dedykowane zarówno produkcji
energii elektrycznej, jak i ciepła. Opracowania podkreślają
korzyści dla lokalnych gospodarek i wykorzystanie
lokalnych zasobów, a także korzyści zdrowotne związane z
ograniczeniem zanieczyszczenia powietrza. Przedstawiają
także dane dotyczące nowych miejsc pracy jakie
wygeneruje rozwój energetyki obywatelskiej. Zgodnie z
prezentowanymi modelami potencjał termomodernizacji
i mikrogeneracji energii z OZE powinien być realizowany
dzięki przychodom ze sprzedaży uprawnień do emisji
CO2. Jest to założenie spójne z projektem Narodowego
Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz
Krajowym Programem Ochrony Powietrza. W trakcie
dyskusji nad wstępnymi wynikami analiz wypracowanych
zostało szereg uwag, które zostaną uwzględnione
w trakcie dalszych prac.
				***
Sympozjum „Współczesne Problemy Hydrogeologii”,
organizowane co dwa lata przez ośrodki akademickie
i naukowe w kraju, ma już ponad 30-letnią tradycję.
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XVII Sympozjum, które w tym roku odbyło w się
w Ustce, wzbudziło zainteresowanie ponad 350 osób,
przedstawicieli ośrodków akademickich, instytutów
badawczych, przedsiębiorstw branżowych i administracji
geologicznej.
Zgłoszonych zostało ponad 100 artykułów naukowych,
prezentujących wyniki badań hydrogeologicznych
prowadzonych aktualnie w Polsce oraz poruszających
ważne zagadnienia dla współczesnej hydrogeologii.
Materiały te, publikowane w Przeglądzie Geologicznym,
będą stanowiły bogaty zasób wiedzy hydrogeologicznej
i interesującą lekturę dla osób zajmujących się tą
problematyką.
Tegoroczny program sympozjum był zróżnicowany.
Podczas dwóch dni obrad, poza sesjami plenarnymi,
zostało zaplanowanych aż osiem sesji tematycznych,
podczas których uczestnicy mieli możliwość wysłuchania
interesujących prezentacji oraz dyskusji na tematy
aktualnie ważne dla środowiska hydrogeologów.
Odbyły się dwa panele dyskusyjne z udziałem
zaproszonych ekspertów: pierwszy dotyczył problematyki
hydrogeologicznych aspektów instalacji systemów
gruntowych pomp ciepła, drugi zaś poświęcony był
zagadnieniom zarządzania informacją hydrogeologiczną.

Spotkanie z bestsellerową pisarką
Dyskusyjny Klub Książki przy Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Uniejowie gościł 14 października br. znakomitą
pisarkę, autorkę scenariuszy filmowych i telewizyjnych –
Małgorzatę Gutowską – Adamczyk.   
Podczas spotkania miłośnicy książek Pani Małgorzaty
zadawali nurtujące ich pytania, dotyczące życia i twórczości. Zainteresowanie Czytelników wzbudzała przede
wszystkim popularna saga pt. „Cukiernia pod Amorem”.
Autorka wprowadziła uczestników spotkania w swój
świat dzieciństwa, młodości i teraźniejszości. Ze swoich
dziecięcych lat wspominała m.in. liczydła. Lubiła na nie
patrzeć, szczególnie, gdy mama na nich liczyła, a to dlatego, że
w przesuwaniu koralików, jak to mówiła, „była jakaś magia”.
Wspominała telewizję, której nie można było oglądać przez

Beata Szymczak
Sylwia Szymańska

całą dobę, ponieważ zaczynała się po południu i kończyła
przed północą hymnem państwowym. Opowiadała o tym,
jak ważne jest dla niej pisanie, jak ważne są otrzymane
nagrody literackie odzwierciedlające sukces jej pracy, ale
najważniejsze w jej życiu są dzieci. Autorka opowiedziała
także Czytelnikom o dwóch swoich nowościach pt. „Fortuna
i namiętności. Klątwa” oraz „Kalendarze”.
Puentą spotkania była myśl, że z pozoru zwykłe życie
potrafi być wielkim darem, że rozmowa przy stole, czy uścisk
dłoni najbliższych potrafią przynieść wielką radość. Warto
także utrwalać (czy to na piśmie, czy robiąc zdjęcia) to co
przemija, chociażby dla potomnych.
Spotkanie odbyło się w ramach programu realizowanego
we współpracy z Instytutem Książki.

arch. MGBP w Uniejowie
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Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie
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Mirosław Madajski

- 18 września – Wycieczka do Lichenia;
- 21-22 września – Kibicujemy! Puchar Świata Siatkarzy Japonii;
- 23 września – Zajęcia fitness w Ogrodzie Zmysłów;
- 29 września – Dzień Chłopca;
- 30 września – Udział w Regionalnym Mityngu Olimpiad Specjalnych w Lekkiej Atletyce w Kutnie;
- 1 października – Zebranie Społeczności 5;
- 7 października – II Zajęcia fitness w Ogrodzie Zmysłów;
- 13 października – Dzień Edukacji Narodowej;
- 14 października – „Nie bądź obojętny – ratuj! Pierwsza pomoc – to naprawdę proste” – Uczestnictwo
   w spotkaniu z aktorką Moniką Mazur („Na sygnale”, TVP 2);
- 21 października – Zajęcia fitness w Ogrodzie Zmysłów;
- 28-29 października – Odwiedzamy cmentarze;
- 4 listopada – III Zajęcia fitness w Ogrodzie Zmysłów;
- 19 listopada – Jesienne Inspiracje „Przez dziurkę od klucza” w Aleksandrowie Łódzkim;
- 27 listopada – Andrzejki w PŚDS w Czepowie;
- 30 listopada – Andrzejki w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Pęczniewie;
- 4 grudnia – Mikołajki w Uniejowie;
- 17 grudnia – Impreza Integracyjna w SP w Wilamowie.

Jesienne Inspiracje „Przez
dziurkę od klucza” w
Aleksandrowie Łódzkim

arch. PŚDS w Czepowie

Wycieczka do Lichenia

Piotr Tarcz na najwyższym stopniu podium - Udział w Regionalnym Mityngu Olimpiad Specjalnych w Lekkiej Atletyce w Kutnie
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„Melodio radość daj”

Mirosław Madajski

Przechodząc obok Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury
w Uniejowie w piątki lub soboty można odnieść wrażenie, że powoli
wchodzimy w magiczny czas Bożego Narodzenia. W te dni bowiem
odbywają się tutaj warsztaty wokalne grupy integracyjnej. Choć to dopiero
pierwsze próby, a przed wokalistami jeszcze dużo pracy, to uważny słuchacz
dostrzeże zarówno góralski, jak i pastorałkowy charakter wykonywanych
utworów. Dźwięki, które otaczają uniejowski dom kultury, są szczególne.
W ubiegłym roku uniejowska grupa integracyjna wystąpiła
wspólnie z zespołem Raz Dwa Trzy. W tym roku Uzdrowisko Uniejów
oraz PGK „Termy Uniejów” zadbały o to, aby gość był równie wyjątkowy.
Na początku stycznia Uniejów odwiedzą wspaniali muzycy. Zadaniem
uniejowskiej grupy wokalnej jest przygotowanie do tego czasu kilkunastu
utworów, które grupa wykona z zaproszonymi artystami podczas wspólnego
koncertu. Dzieciom i młodzieży podczas prób akompaniują lokalni muzycy,
którzy również dostąpią zaszczytu zagrania ze słynnymi podhalańskimi
muzykami.
Ale już dość tajemnicy. Wkrótce na wspólnym koncercie
z pięćdziesięcioosobową grupą integracyjną zagra Jan Trebunia – Tutka
i Jego Przyjaciele z Podhala. Autorem większości piosenek, które usłyszymy,
jest Mirek Kowalik - basista zespołu Raz Dwa Trzy. Wydarzenie będzie miało
miejsce 6 stycznia 2016 roku w uniejowskiej Kolegiacie.
Szczegóły dotyczące przygotowań i samego wydarzenia
zamieszczane będą sukcesywnie na facebook’u Miejsko - Gminnego
Ośrodka Kultury w Uniejowie, Miasta i Gminy Uniejów oraz Uniejowskiego
Stowarzyszenia Aktywni.
Jan Trebunia-Tutka pochodzi z muzycznej podhalańskiej rodziny
Trebunich Tutków, znanej nie tylko miłośnikom górskiego folkloru.
Wychował się w Białym Dunajcu, gdzie miał okazję podsłuchiwać
podhalańskich muzykantów. Sztuki lutnictwa uczył się od samych
mistrzów w zakopiańskim Liceum Plastycznym. Ukończył Krakowską
Szkołę Artystycznego Projektowania Ubioru. Poza grą na skrzypcach
jego drugą pasją jest projektowanie ubrań. Słynie więc nie tylko z gry na
skrzypcach własnej roboty, ale występuje także w ubraniach własnego
projektu, z parzenicami, które sam wyhaftował! Gra na altówce w
rodzinnym zespole Trebunie Tutki, a także w grupie JazGot, który tworzy
wraz z przyjaciółmi. Ci Drudzy to zespół, który łączy w niezwykły sposób
tradycję i nowoczesność. Wszyscy są góralami. Górale znani są z miłości do
muzykowania, śpiewu i tańca.
Jan Trebunia-Tutka i Jazgot to muzycy, którzy opanowali sztukę
grania na swoich instrumentach tak dalece, że stać ich w równym stopniu
na wirtuozerię i zabawę dźwiękiem. To zgrany zespół w stałym składzie:
Jan Trebunia-Tutka, Andrzej Polak, Andrzej Jarząbek Fiś, Robert Czech,
Szymon Bobrowski i Józef Dorula, któremu towarzyszy zazwyczaj grono
zaprzyjaźnionych muzyków: Mirosław Kowalik, Thomas Celis Sanchez,
Eugeniu Didic, Anna Wyrostek Trebunia, Jarosław Spałek, Grzegorz
Poliszak, Andrzej Rusek  i inni.
W swoim dorobku mają trzy płyty, a obecnie pracują nad
czwartym krążkiem, który ukaże się wkrótce. Jan Trebunia-Tutka na stałe
współpracuje z Mirosławem Kowalikiem - basistą zespołu Raz Dwa Trzy,
kompozytorem, autorem tekstów i producentem muzycznym. Efektem
tej współpracy jest między innymi wypełniona góralską muzyką płyta

arch. Jacek Zych

Niezwykły Koncert z okazji Święta Trzech Króli

Jan Trebunia-Tutka

„Góry w sercu” (2010) oraz przepiękna płyta
pastorałkowa „Święta z JazGotem” (2011).
Na płycie „Góry w sercu” jeden z najbardziej
wymownych refrenów zaśpiewał nieżyjący
już słynny podhalański muzyk Władysław
Trebunia – Tutka – ojciec Jana. „Oddaję Ci
Boże, co Twoje, a wszystko jest Twoje, i choć
niewiele rozumiem, to jedno wiem, że życie
jest, jak nagłe mrugnięcie powiek, obecność
światła przywraca nam cień” śpiewa na
krążku senior muzykalnego rodu. W trzeciej
płycie „Muzyko Siłę daj” (2013) JazGot  
podaje to, co najlepsze w muzyce płynącej
inspiracjami od rzeki Biały Dunajec po rzekę
Dunaj. Muzyka Jana Trebuni – Tutki i Jazgotu
nie jest ani muzyką   góralską, ani poezją
śpiewaną. Ich piosenki powstały z miłości do
muzyki i do człowieka. Górale są blisko Boga
i blisko gór. I swój cel widzą właśnie w górze.
Obok Mirka Kowalika teksty
i muzykę do niektórych utworów napisali
Jan Trebunia - Tutka i Andrzej Jarząbek
Fiś.
Mirosława
Kowalika
gościliśmy
w grudniu 2014 na zamku w Uniejowie, gdzie
koncertował wspólnie z Raz Dwa Trzy oraz
Uniejowską Grupą Integracyjną. Koncert pn.
„Dajmy sobie siły” odbył się w Sali Rycerskiej,
a poprowadziła go Anna Dymna.
Jan Trebunia-Tutka i JazGot
w zakresie aranżacji oraz realizacji
współpracują z Marcinem Pospieszalskim,
a długi czas współpracowali również ze
zmarłym w ubiegłym roku Wojciechem
Przybylskim. Podobnie jak nasi ubiegłoroczni
goście – Raz Dwa Trzy są wszędzie tam, gdzie
są potrzebni. 6 stycznia 2016 będą z nami
w Uniejowskiej Kolegiacie na wspólnym
koncercie z Uniejowską Grupą Integracyjną.
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Jan Trebunia-Tutka i zespół Jazgot

Najważniejsze wydarzenia muzyków z Podhala w ostatnim czasie to:
- luty 2015 - Występ z okazji urodzin Ernesta Brylla – oprócz Jana Trebuni-Tutki i JazGotu wystąpili: Jolanta Majchrzak, Marcin
- styczeń, Tadeusz Woźniak i Krystyna Prońko;
- czerwiec 2015 – trasa koncertowa po USA;
- listopad 2014 – Koncert „Na żywo” w niemieckiej stacji radiowej WDR3; Trasa koncertowa – Belgia, Francja i Niemcy;
- sierpień 2014 – Udział w Trama Festival w Hiszpanii.
W 2014 roku utwór „Muzyko, siłę daj” zadebiutował na europejskiej liście Word Music Charts Europe 17. miejscem!
Powyższe informacje zostały zaczerpnięte z oficjalnej strony Jan Trebunia-Tutka i Jazgot www.jazgot-band.com.
Zapraszamy na koncert „Melodio radość daj” z udziałem Jana Trebunia-Tutki i zespołu Jazgot oraz Grupy Integracyjnej
w dniu 6 stycznia 2016 r. w uniejowskiej Kolegiacie.
Organizator: Uniejów Uzdrowisko Termalne
Mecenat: P.G.K. „Termy Uniejów” Sp. z o. o. w Uniejowie
Patronat: Anna Dymna - prezes Fundacji „Mimo wszystko”, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Ksiądz prałat - Andrzej
Ziemieśkiewicz - Proboszcz Parafii Uniejów, Marcin Pamfil – prezes P.G.K. „Termy Uniejów” Sp. z o. o. w Uniejowie
Sponsor główny: Universal Transport Poznań Sp. z o.o.
Współorganizatorzy: Parafia pw. Św. Floriana w Uniejowie, Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni
Darczyńcy: „Mar-tools” Marcin Mosiagin, „Olimpiko” Lidia i Piotr Kozłowscy, FT-U „Siagan Trans” Łukasz Mosiagin, Pracownia
Projektowa Krzysztof Broż, Studio-W Mateusz i Jakub Własny, PP-H „Optim” Jacek Karpiński, Leszek Cieślak
Partnerzy: Zespół Szkół w Uniejowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie, Szkoła Podstawowa
w Wilamowie, Szkoła Podstawowa w Wieleninie, Fundacja im. Brata Alberta
Realizator warsztatów: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie
Koordynacja działań – Milena Pamfil, Akompaniament: Mirosław Madajski – trąbka (organizacja prób), Marcin Jaśkiewicz –
gitara, Łukasz Mosiagin – gitara basowa, Tomasz Piasecki – akordeon, pianino, Bartosz Wroniszewski – perkusja, Maksymilian
Mielczarek – puzon, Choreografia: Marta Kozanecka. Plakat: Julita Polipowska, Andrzej Andre Adamczewski
Vokal: Grupa Integracyjna
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Beata Szymczak

Organizując takie imprezy staramy się przypominać
o głównej zasadzie akcji: Czytanie to lek przeciwko nudzie,
uzależnieniu od mediów. Nikt nie rodzi się czytelnikiem.
Czytając dzieciom budujemy więź między dorosłymi i dziećmi,
rozwijamy język i pamięć, uczymy myślenia, poprawiamy
koncentrację, kształtujemy nawyk czytania i zdobywania
wiedzy. Czytanie ułatwia naukę, pomaga odnieść sukces
w szkole i zapewnia zdrowy emocjonalny rozwój dziecka.
Dzieci potrzebują pokarmu i witamin dla ciała – dzięki nim
zdrowo rosną i rozwijają się. Potrzebują też pokarmu i witamin
dla umysłu i to zadanie spełnia głośne czytanie.

arch. ZS w Uniejowie

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wspólnie ze
Szkolną Biblioteką Zespołu Szkół w Uniejowie, propagując
głośne czytanie dzieciom, zorganizowała wzorem ubiegłych
lat spotkanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.
Specjalnie zaproszeni goście czytali uczniom klas I-III Szkoły
Podstawowej tematycznie wybrane wierszyki i opowiadania.
W tym roku jako lektorzy wystąpili: Pan Piotr Majer –
Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów, Pan Janusz Kosmalski
– Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, Pani Milena
Pamfil – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury oraz
Pani Małgorzata Ucińska z Komisariatu Policji w Uniejowie.

Zaproszeni goście czytają dzieciom

Uczniowie klas I-III Zespołu Szkół w Uniejowie

Beata Szymczak
Sylwia Szymańska

Nowości książkowe

na jesienno-zimowe wieczory
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie wzbogaciła się o kolejne pozycje książkowe dzięki, zatwierdzonemu
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,  Programowi BN pod nazwą  „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”
na 2015 rok.
Wśród nowości książkowych polecamy:
Literatura dla dorosłych: Najbardziej oczekiwana książka roku, nowa epicka powieść Olgi Tokarczuk nagrodzona Nagrodą
Nike 2015, pt. „ Księgi Jakubowe”; Stephen G. Michaud, Beck Weathers „Everest. Na pewną śmierć” – prawdziwa historia
bohatera filmu „Everest”; Katarzyna Bonda   „Tylko martwi nie kłamią”; Ks. Jan Kaczkowski, Piotr Żyłka „Życie na pełnej
petardzie czyli wiara, polędwica i miłość”; Karol Modzelewski „Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca”;
Magdalena Witkiewicz „Po prostu bądź”; Haruki Murakami „Mężczyźni bez kobiet”; Grażyna Plebanek „Przystupa”; Jarosław
Molenda „Polki przeklęte. Wielkie kobiety – dramatyczne biografie”; Sławomir Koper „Życie prywatne elit artystycznych II
RPDół formularza; Iwona Żytkowiak „Kobiety z sąsiedztwa”; Marek Hłasko  „Wilk”; Rafał Dębski  „Wilki i orły”; Agnieszka
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Krawczyk „Jezioro szczęścia”; Joanna Miszczuk „Córki swoich matek”; najnowsza część bestselleru E.L. James „Grey: 50
twarzy Greya oczami Christiana”. Dla tych, którzy podczas czytania lubią śmiać się na głos Karina Bonowicz „Pierwsze koty
robaczywki; kontynuacja trylogii Millennium Stiega Larssona napisana przez Davida Lagercrantza „Co nas nie zabije”; Lindsey
Hilsum „Libia w czasach rewolucji. Burza Piaskowa”; Anna Vinci „Mafia nie daje czasu”; Eric Reinhard „System Victorii”;
Tess Gerritsen   „Umrzeć po raz drugi”; John Hart „Żelazny dom”; Lisa Tucker „Kruche szczęście”; Rosanna Ley „Dom na
Sycylii”; Gilles Legardiner „Czego się nie robi dla mężczyzny”; Amanda Quick „Płonąca lampa”; Grace Burrowes „Marzenie
lady Jenny”; Kjell Eriksson „Nocny śpiew ptaka”; Kjell Eriksson „Księżniczka Burundi”; W M. Paul Young „Chata”; Clive Cussler  
„Afera Śródziemnomorska” oraz  „Wir Pacyfiku”; James Bannon „Ja kibic. Tajniak w szeregach chuliganów Millwall FC”.
Literatura dla młodzieży i dzieci: Jay Crownover „Niepokorny. Jego Walka”, „Niepokorny. Jego Siła”; Wilder Jasinda „To
ty mnie pokochasz”, „To ty mnie ocalisz”; Jay Crownover - „Wierny. Jego Próba”, „Wierny. Jego Droga”; Katarzyna Ryrych
„DeniM blue”; Kazimierz Szymeczko „Kopidoł i Kwiaciareczka”; popularna seria o wampirach i  wilkołakach Gail Carriger pt.
„Bezzmienna”, „Bezduszna”, „Bezgrzeszna”; błyskotliwa, zabawna i poruszająca powieść drogi o dojrzewaniu, prawdziwej
przyjaźni i miłości Johna Green „Papierowe miasta”.
„Ludzie Pasje Wartości – rozmowy o dokonywaniu wyborów” to edukacyjno -wychowawcza książka przedstawiająca
21 niezwykle ciekawych historii ludzi nauki, kultury, sportu, biznesu i powołania. Bohaterowie opowiadają o życiowych
wyborach, których częstokroć dokonywali już w wieku dojrzewania, o wartościach, jakimi się kierowali oraz o tym, jaki
wpływ na ich decyzje miały szkoła, rodzina i środowisko. Publikacja przeznaczona jest dla młodych ludzi dokonujących
wyboru zarówno kolejnej szkoły, jak i drogi zawodowej, ale nie tylko.
Dla najmłodszych: „100 Bajek naszego dzieciństwa” – zbiór stu książeczek pięknie ilustrowanych, najpiękniejszych baśni,
bajek i legend; Małgorzata Strzałkowska „Bajki krasnoludka Bajkodłubka”; Melania Kapelusz „Koty czyli historie z pewnego
podwórka”; Małgorzata Strękowska – Zaremba „Abecelki i Duch Bursztynowego Domu”; Bajki Przedszkolaka, komiksy: „Star
Wars”, seria książeczek „The Avengers”.
W/w zakup zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa.

Mr. Pollack zagrał w Uniejowie
9 października 2015 roku w Pubie Legenda
na zamku w Uniejowie zagrał zespół Mr.
Pollack, który tworzą uważani za najlepszych
instrumentalistów w Polsce bracia Polakowie –
Jacek (gitara, śpiew) i Grzegorz (perkusja). Na
gitarze basowej tego wieczoru zagrał Bartłomiej
‘Gibson’ Filip.
Wypełniony po brzegi fanami rocka Pub
Legenda oklaskiwał zespół, który dopiero
co zakończył trasę koncertową po Chinach.
W trakcie trzygodzinnego koncertu usłyszeliśmy
utwory klasyczne w wersjach rockowych na
gitarę. Jacek Polak, zwany polskim gitarowym
„Paganinim”, zagrał również utwory legend
rocka: Deep Purple, Jimi Hendrix, Eric Clapton.
Na zakończenie koncertu fani zaprosili zespół
Mr. Pollack do wspólnego zdjęcia, mając także
nadzieję, że zespół wkrótce ponownie odwiedzi
Uniejów.

Marcin Jaśkiewicz

arch. R. Troczyński
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Dożynki Gminy Uniejów

Podziękowania od Wiceministra Skarbu Państwa
– Cezarego Gabryjączyka z okazji 25 lat Samorządu
Terytorialnego otrzymali: Burmistrz Uniejowa – Józef
Kaczmarek, Starostowie Dożynek – Marzenna Dopierała
i Władysław Jasiński, Sołtys Spycimierza – Stanisław Pełka,
Radna Rady Miejskiej w Uniejowie – Jolanta Ilska, Radny Rady
Miejskiej w Uniejowie – Lucjan Łukasik, Proboszcz Parafii
Spycimierz – ks. Wojciech Kaźmierczak, Sołtys Zielenia –
Anna Grzelak, Sołtys Człop – Szczepan Miśkiewicz oraz były,
wieloletni Sołtys Zielenia – Jan Michałowski.
W uroczystości dożynkowej wzięli udział zaproszeni
Goście: Dyrektor Departamentu Kontroli i Skarg – Bartosz
Łataś, przedstawiciel Biura Senatora RP Przemysława
Błaszczyka – Monika Kilar – Błaszczyk oraz Posła na Sejm RP
Piotra Polaka – Beata Przybylska.
W części artystycznej wystąpili: Orkiestra Dęta OSP
Spycimierz, Zespół Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina
z przyśpiewkami, Zespół Śpiewaczy „Ożarowiacy” z Ożarowa,
kabaret „Sakreble”, Kapela „Ze wsi Wilamów”. Imprezę
zakończyła zabawa z zespołem „Ponieważ”.
Organizatorami Święta Plonów byli: Rada Miejska
w Uniejowie, Burmistrz Miasta Uniejów, Parafia Spycimierz,
Sołectwo Spycimierz, PGK „Termy Uniejów”, MGOK Uniejów.

arch. R. Troczyński

W tym roku Dożynki Gminy Uniejów odbyły się 13
września w Spycimierzu. Święto Plonów rozpoczęło się
o godz. 13.00 Mszą św. dziękczynną, po której uczestnicy
i gospodarze dożynek udali się na plac uroczystości. Chleby
upieczone z ziarna z tegorocznych zbiorów zostały przekazane
przez starostów dożynek – Marzennę Dopierałę i Władysława
Jasińskiego na ręce Burmistrza Uniejowa – Józefa Kaczmarka,
Proboszcza Parafii Spycimierz – ks. Wojciecha Kaźmierczaka
i Proboszcza Parafii Uniejów – ks. Andrzeja Ziemieśkiewicza.
Wieniec dożynkowy wykonany przez mieszkańców
Spycimierza został przekazany Proboszczowi Parafii
Spycimierz, przez mieszkańców Lekaszyna Burmistrzowi
Uniejowa oraz radnym Rady Miejskiej w Uniejowie, natomiast
przez mieszkańców Wielenina Sołtysom Gminy Uniejów.
Podczas uroczystości zostały odczytane listy od Posła
na Sejm RP – pani Elżbiety Nawrockiej i Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Łódzkiego – pana Marka Mazura.
Dożynki były również okazją do uhonorowania medalami „Za
Zasługi dla Miasta i Gminy Uniejów” mieszkańców Spycimierza,
którzy wykazują się szczególnym zaangażowaniem w pracę na
rzecz swojej miejscowości. Złotymi odznakami odznaczeni
zostali: Maria Pełka, Barbara Pełka, Jolanta Ilska, Franciszek
Górka; srebrnymi: Mieczysława Górka, Wanda Jałkiewicz
i Zbigniew Wróblewski; srebrnymi: Antonina Ciesielska i Maria
Dzieciątkowska.

Robert Palka

Z Pikniku Sołtysów… do Zakopanego
Dzięki zajęciu przez drużynę z Lekaszyna I miejsca w czasie
zmagań konkursowych na XIV Pikniku Sołtysów w Ostrowsku  
i otrzymaniu głównej nagrody pieniężnej z przeznaczeniem na
wycieczkę oraz własnym środkom, mieszkańcy pojechali na
wycieczkę do Oświęcimia, Wieliczki, Wadowic i Zakopanego.
Stroną organizacją wycieczki zajął się sołtys wsi Zbigniew
Kos i tak 17 października 2015 r. 17-osobowa grupa chętnych
mieszkańców Lekaszyna wyruszyła zwiedzać Polskę.

Beata Kos

Zaczęliśmy od Oświęcimia, a następnym miejscem zwiedzania
była Wieliczka. Wiele osób było mile zaskoczonych urokiem
kopalni. Stwierdzili, że nie   wyobrażali sobie, iż jest to tak
ciekawe i „słono-piękne miejsce”. Docelowym miejscem
z noclegiem było Zakopane. Właśnie w Zakopanem znalazł
się wieczorem czas i chęci na wspólną integrację wszystkich
uczestników wycieczki z miejscową gaździną Renią. Przebiegła
ona w bardzo miłej atmosferze, dając obopólną satysfakcję.
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Wystawa o tematyce indiańskiej

Marta Pokorska

Następnie głos zabrał Ranores, który opowiedział o swojej
życiowej pasji – zamiłowaniu do kultury Indian Ameryki
Północnej i Południowej. Dalszą część spotkania poprowadziła
córka Ranoresa – Szina, która omówiła prezentowane przez
członków rodziny i przyjaciół indiańskie tańce.
W spotkaniu uczestniczyli: Burmistrz Uniejowa – Józef
Kaczmarek, który podziękował rodzinie Wszołków za
aktywne propagowanie na naszym terenie kultury indiańskiej
(organizowanie cyklicznych imprez: POW WOW – Festiwal
Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej, Indiańskie Lato –
Święto Alei im. Sat – Okha i uświetnianie innych wydarzeń),
Dyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie – Małgorzata Komajda,
przyjaciele rodziny, mieszkańcy Uniejowa.
W trakcie trwania wystawy, do 14 grudnia 2015 roku,
ekspozycję odwiedziły liczne wycieczki szkolne. Dzieci
i młodzież miały niepowtarzalną okazję zobaczyć m.in. stroje
wojowników, kobiet, dzieci, torby podróżne, tomahawki, łuki,
kołczany, strzały, instrumenty muzyczne, łapacze snów oraz
różnego rodzaju talizmany.  

arch. R. Troczyński

arch. Zespół Ranores

Izba Regionalna Ziemi Uniejowskiej stanowi doskonałe
miejsce do prezentowania zbiorów o charakterze
historycznym, dokumentujących bogatą historię ziemi
uniejowskiej.   W siedzibie organizowane są przez Towarzystwo
Przyjaciół Uniejowa spotkania z cyklu „Zwyczajni a Niezwykli”,
okazjonalne wystawy, wernisaże, kameralne koncerty,
promocje książek, wydawnictw, publikacji itp.
10 października w Izbie została otwarta wystawa
o tematyce indiańskiej z prywatnych zbiorów Ranoresa
Zdzisława Wszołka, zatytułowana „Indianie Ameryki Północnej
i Południowej – Kultura i Rękodzieło”. Honorowymi Gośćmi
spotkania byli miłośnicy i aktywni propagatorzy kultury
indiańskiej – Ranores Zdzisław Wszołek wraz z rodziną –
żoną Urszulą, córką Sziną, synem Masandro, synową Joanną,
wnuczką Mają i przyjaciółmi.
Spotkanie otworzyła prezes Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa – pani Urszula Urbaniak, która powitała przybyłych
Gości, przedstawiła autora wystawy i jego rodzinę oraz
wręczyła na ręce Ranoresa specjalne podziękowania za
wieloletnią, aktywną działalność na rzecz naszej gminy.

57

Ostatniego dnia zwiedziliśmy Krupówki
i Wadowice. Szczęśliwy powrót   po godzinie
24 zapewnili nam panowie kierowcy – Marian
Kokorzycki i Stefan Bartosiak.
Jeszcze raz potwierdziła się zasada,
że siła działania leży w całym zespole. Warto
podejmować różne wspólne inicjatywy, które
dają wszystkim wiele radości.

arch. Z. Kos

Młodzi indianiści uczą się pod okiem Ranoresa gry na instrumentach
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Wieczór autorski Joanny Wicherkiewicz

nam piękno-piękno, o które dzisiaj coraz trudniej”.
Mamy tę świadomość, że Joanna to osoba niezwykła, wyjątkowa,
bo obdarzona darem tworzenia, poetka przez duże „P”. I choć inni
pierwsi dostrzegli wartość jej twórczości, to nam powierzyła wydanie
I tomiku swojej poezji. Ogromna to satysfakcja dla Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa. Mamy nadzieję, że Jej nie zawiedliśmy.
Gratulujemy!
Urszula Urbaniak

Reprezentacja gminy Uniejów
na zawodach strzeleckich
Reprezentacja uniejowskiego samorządu
zajęła 3. miejsce podczas Powiatowych Zawodów Strzeleckich w Świnicach Warckich.
Najcelniej strzelały Panie!
X Zawody Strzeleckie Powiatu Łęczyckiego
odbyły się 24 października w Świnicach
Warckich. Do walki o tytuł najlepszej drużyny
strzeleckiej stanęło 6 zespołów, które
w generalnej punktacji zajęły kolejne miejsca:
I - Gmina Świnice Warckie (232 pkt.), II - Miasto
i Gmina Dąbie n/Nerem (220 pkt.), III - Miasto
i Gmina Uniejów (210 pkt.), IV - LOK Starostwa
Powiatu Łęczyckiego (192 pkt.), V - LOK Miasta
Łęczyca (179 pkt.), VI - Drużyna Rady Powiatu
Łęczyckiego (172 pkt.).
Samorządy były reprezentowane przez
drużyny składające się z 3-5 osób, przy czym
warunkiem koniecznym dla każdego zespołu
była obecność przynajmniej jednej zawodniczki.
Nasza drużyna miała dwie: Mariannę Grubską

Maciej Bartosiak

– Radną Rady Miejskiej i Agnieszkę Nowak z biura obsługi Rady. Resztę
drużyny stanowili mężczyźni: Piotr Majer – Zastępca Burmistrza
Miasta Uniejów, Janusz Kosmalski – Przewodniczący Rady Miejskiej
i Sławomir Goszczyk – Radny Rady Miejskiej.

arch. UM Uniejów

Spotkanie było jednocześnie promocją,
wydanego przez Towarzystwo,   pierwszego
tomiku jej wierszy. Uczestniczyli w nim
miłośnicy poezji, znajomi, przyjaciele Joanny.
Goście mieli okazję posłuchać wybranych
wierszy czytanych przez samą poetkę oraz
nowych, prezentowanych przez jej koleżanki
z pracy. Oprawę muzyczną wieczoru zapewnili:  
Martyna Włodarska, Dominika Derlacz,
Tomasz Pęcherski i Marcin Jaśkiewicz. Jak to
na wieczorze autorskim bywa, był czas na
autografy i sesję fotograficzną.
Swoją poezję Joanna Wicherkiewicz zaczęła
umieszczać na profilu facebookowym i szybko
stała się gwiazdą serwisów społecznościowych.
Jej wiersze, uznawane za wyjątkowe piękne,
trafiają do wszystkich miłośników poezji, bez
względu na wiek czy płeć.
Oto, co o jej twórczości napisał dziennikarz
Aleksander Żywczyk: „Tak jak przebojem wdarła
się w dusze i umysły rzeszy swoich wielbicieli
i fanów, tak zupełnie spokojnie zostanie tam,
towarzysząc im aż do ostatnich godzin, bo daje

arch. R. Troczyński

24 października 2015 r. w Sali Rycerskiej zamku w Uniejowie Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
zorganizowało wieczór autorski miejscowej poetki – Joanny Wicherkiewicz.
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Wręczenie nagród w konkursach
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Aleksandra Kałużna – Płaczek
Beata Szymczak

arch. A. Sobczak

Konkursy skierowane są do dzieci i młodzieży z terenu
powiatu poddębickiego   i od wielu lat cieszą się dużym
zainteresowaniem. Do tegorocznych konkursów zgłoszono 473
prace plastyczne oraz 116 wierszy z 21 placówek oświatowych
z terenu powiatu poddębickiego.
Komisja artystyczna konkursu plastycznego – Lech
Krajewski, Beata Szymczak, Aleksandra Kałużna Płaczek
i konkursu literackiego – Elżbieta Becalik, Halina Jabłońska,
Monika Jabłońska, Danuta Łysiak, Robert Palka przyznała
Laureatom nagrody rzeczowe i dyplomy. Na wszystkich czekał
też słodki poczęstunek.
Nagrody i wyróżnienia w konkursie plastycznym otrzymali:
- kategoria klasy przedszkolne: I - Dawid Górka (PSP
w Spycimierzu, opiekun p. Paulina Jaśkiewicz), II - Bartosz
Wilmański (PP w Poddębicach, ul. Przejazd, opiekun
p. Katarzyna Wojtczak), Maja Kubacka (PP w Poddębicach,
ul. Miła, opiekun p. Anna Chmielecka),
III - Wojciech Rosik (SP w Bałdrzychowie, opiekun p. Beata
Sokolnicka), Zuzanna Kaszyńska (SP w Niemysłowie, opiekun
p. Marzena Kocik), Natalia Warych (MP w Uniejowie, opiekun
p. Monika Bartnik); wyróżnienia: Maja Lefik (PP w Poddębicach,
ul. Przejazd, opiekun p. Renata Kacprzak), Dawid Kacprzak
(Przedszkole w Wartkowicach, opiekun p. Anna Grodzka),
Jakub Bielawski (SP w Pełczyskach, opiekun p. Jolanta
Olejniczak), Liliana Spławska -Wiatr (MP w Uniejowie, opiekun
p. Iwona Tomaszak), Klaudia Bednarek (PP w Poddębicach, ul.
Przejazd, opiekun p. Marianna Kajszczak), Robert Zawiła (MP
w Uniejowie, opiekun p. Małgorzata Wojtasik).
- kategoria klasy I-III: I - Maja Kowalczyk (SP w Kłódnej,
opiekun p. Alicja Matczak), II - Michalina Wappa (ZS
w Uniejowie, opiekun p. Małgorzata Antoniak), Aleksandra
Werner (SP w Poddębicach, opiekun p. Renata Bielaszka),
III - Filip Paczesny (SP w Wilamowie, opiekun p. Beata Kos),
Sara Pawełczyk (SP w Brzegu, opiekun p. Monika Solarek),
Nikola Malinowska (ZS w Uniejowie, opiekun p. Małgorzata
Antoniak); wyróżnienia: Bartosz Winnicki (ZS w Uniejowie,
opiekun p. Anna Wiktorska), Julia Pietrzak (SP w Wieleninie,
opiekun   p. Magdalena Andrysiewicz), Marta Sibińska (ZS
w Uniejowie, opiekun p. Teresa Gadzinowska), Iga Sikora (ZS w
Wartkowicach, opiekun p. Beata Szymczak), Zuzanna Jaśkiewicz
(SP w Poddębicach, opiekun p. Małgorzata Wawrzecka).

arch. A. Sobczak

W jesiennej scenerii, 26 października 2015 r., w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie
odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w IX Powiatowym Konkursie Plastycznym
„Babie lato – jesienne impresje” i V Konkursie Literackim „Jesień wierszem pisana”.

- kategoria klasy IV-VI: II - Ewelina Galoch (ZS
w Uniejowie, opiekun p. Lidia Zaradzka), III - Sylwia Łazarek (SP
w Poddębicach), Martyna Ludwicka (SP w Wilamowie).
- kategoria klasy gimnazjalne: III - Zuzanna Jach (ZS
w Uniejowie, opiekun p. Elżbieta Bartnik); wyróżnienia:
Oliwia Koralewska (ZS w Wartkowicach), Zuzanna Mielnik (ZS
w Zadzimiu, opiekun p. Katarzyna Miłaczewska).
Nagrody i wyróżnienia w konkursie literackim otrzymali:
- kategoria klasy II-III: I - Kacper Wójcik - „Jesienne
zabawy” (ZS w Uniejowie, opiekun p. Małgorzata Antoniak),
II - Maja Kowalczyk - „Kolory jesieni” (SP w Kłódnej, opiekun
p. Izabela Marszałek), III - Marita Józefowicz - „Idzie jesień”
(SP w Wilamowie, opiekun p. Edyta Miśkiewicz); wyróżnienia:
Nikolina Polipowska - „Jesienna dama” (SP w Wilamowie,
opiekun p. Edyta Miśkiewicz), Kinga Kowalczyk - „Złota jesień”
(ZS w Uniejowie, opiekun p. Małgorzata Antoniak), Martyna
Grzelak „Pani jesień” (SP w Spycimierzu, opiekun p. Marianna
Polasińska), Adrian Mruk - „Jesień wierszem pisana” (SP
w Wilamowie, opiekun p. Anna Gazda).
- kategoria klasy IV-VI: I - Łucja Kowalczyk - „Złota jesień”,
II - Aleksandra Walczak - „Jesień wierszem pisana” (SP
w Poddębicach, opiekun p. Bożena Piaseczna), III -   Jakub
Kawecki - „Uśmiech jesieni” (ZS w Wartkowicach, opiekun p.
Grażyna Jańczyk); wyróżnienia: Ewelina Galoch - „Panna Złota”
(ZS w Uniejowie, opiekun p. Agnieszka Krzesłowska), Klaudia
Solarek - „Jesienny płacz z nieba” (ZS w Zadzimiu), Patrycja
Pisera - „Bursztynowa Pora” (ZS w Domaniewie, opiekun
p. Monika Cyjer).
- kategoria klasy gimnazjalne: I - Zuzanna Michalak (ZS
w Pęczniewie, opiekun p. Iwona Zięba), II - Martyna Świt „Jesień” (ZS w Zadzimiu, opiekun p. Dorota Jaszczak - Kacprzak),
III - Julia Pawicka - „Jesienna oda” (ZS w Pęczniewie, opiekun p.
Iwona Zięba); wyróżnienia: Patrycja Jaśkiewicz - „Co nam daje
jesień” (ZS w Uniejowie, opiekun p. Jolanta Chajdas).
Wszystkim nagrodzonym gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
Organizatorzy:
Miejsko-Gminny
Ośrodek
Kultury
w Uniejowie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Uniejowie.
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Hubertus 2015

Janusz Kosmalski

Tradycyjnie 3 listopada myśliwi obchodzą swoje święto. Członkowie Koła Łowieckiego „Gęgawa” w
Uniejowie rozpoczęli ten dzień mszą świętą w uniejowskiej Kolegiacie, po której wyruszyli na polowanie.
W tegorocznym święcie wzięli udział zaproszeni goście:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński – prorektor ds.
naukowych WAT, Jan Klejszmit – Kanclerz WAT, członek
Naczelnej Rady Łowieckiej, ks. płk Jan Domian – kapelan
WAT, ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz – proboszcz parafii
w Uniejowie, zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Uniejowie – Sławomir Goszczyk, dyrektor Zespołu Szkół
w Uniejowie – Małgorzata Komajda, dyrektor Szkoły
Podstawowej w Wieleninie – Elżbieta Goszczyk, dyrektor
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stemplewie – Andrzej Zielonka.

arch. UM Uniejów

Pierwsza grupa myśliwych polowała w Czepowie,
a druga w Biernacicach. Po zakończonym polowaniu, na
którym zostały ustrzelone 2 lisy, spotkali się na dalszej części
uroczystości w Hubertówce. Świętowanie rozpoczęło się od
odegrania sygnałów myśliwskich, po których został ogłoszony
tegoroczny król polowania. Został nim Jerzy Pająk. Kolejnym
punktem obchodów Dnia Świętego Huberta było ślubowanie
nowo wstępujących do koła myśliwych: Tomasza Szkudlarka
i Waldemara Skalskiego, którzy zostali przyjęci przez kolegów
myśliwych gromkimi brawami. Obchody zakończyły się
wspólną biesiadą myśliwską z tańcami do późnych godzin
wieczornych.

Od lewej: Małgorzata Komajda, ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz i Witold Ochapski

Święto Niepodległości w naszej gminie

hm. Barbara Zwolińska

Związek Harcerstwa Polskiego to organizacja pożytku publicznego, która przygotowuje młodego człowieka
do życia w społeczeństwie. Uczy samodzielności, zaradności, niesienia pomocy potrzebującym, rozwija zdolności,
a przede wszystkim uczy odpowiedzialnej i obywatelskiej postawy wobec własnego kraju i jego losów.
Młodzi ludzie powinni pamiętać o naszych bohaterach
narodowych i oddawać   im cześć. Okazją do tego mogą
być święta narodowe, m.in. podniosłe obchody Święta
Niepodległości. Harcerze podejmują się tradycyjnie organizacji
tego Święta na terenie naszej gminy, przy współpracy
z Burmistrzem Miasta Uniejów, Parafią Rzymskokatolicką pw.
św. Floriana w Uniejowie, P.G.K. „Termy Uniejów”, MiejskoGminnym Ośrodkiem Kultury, Zespołem Szkół w Uniejowie.  
Obchody rozpoczęły się zbiórką uczestników przed
Domem Harcerza. Przemarsz pod pomnik Bohaterów
Września 1939 r. poprowadził komendant zgrupowania - dh

pwd. Piotr Kozłowski, przy dźwiękach melodii legionowych
granych przez naszą Orkiestrę Dętą ZHP-OSP pod dyrekcją
phm. Jakuba Pięgota. Nasze zuchy i harcerze z dumą nieśli
wielkoformatową flagę Polski.
Pod pomnikiem, obok harcerzy i pocztów sztandarowych
stanęły reprezentacje: szkół, przedszkola, sołtysów,
ochotniczych straży pożarnych, cechów rzemieślniczych,
stowarzyszeń, organizacji i zakładów pracy.
Komendantka Hufca ZHP Uniejów - dh pwd. Małgorzata
Rosik powitała przybyłych gości, wśród których byli: Senator
RP - Przemysław Błaszczyk, Poseł na Sejm RP - Piotr Polak
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

z przedstawicielami Biura Poselskiego, Burmistrz
Uniejowa - Józef Kaczmarek z pracownikami Urzędu
Miasta, przedstawiciele Rady Miejskiej, Parafii
Uniejów, jednostki organizacyjne gminy, delegacje
Związku Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej, przedstawiciele
oświaty, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Banku
Spółdzielczego w Poddębicach, jednostki OSP
z terenu gminy, reprezentacje Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, Uniejowskiego
Stowarzyszenia
Przedsiębiorców
Turystycznych,
partii politycznych, Koła Łowieckiego „Gęgawa”, Koła
Emerytów i Rencistów.
Gawędę o tym ważnym dla Polaków Święcie
powiedziała z-ca komendantki hufca - dh. pwd. Sylwia
Wojtczak. Apel Poległych autorstwa śp. dh. hm.
Wiesława Winnickiego odczytał dh Konrad Bączyk.
Po Apelu harcerze postawili Ogień Niepodległości,
a poszczególne delegacje złożyły pod pomnikiem
kwiaty. Następnie wszyscy zebrani przemaszerowali
do Kościoła na Mszę św. za Ojczyznę, którą odprawił
ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz. Po Mszy św. orszak
uczestników wrócił pod Dom Harcerza, gdzie zakończyła
się oficjalna część uroczystości, po której uczestnicy
udali się, na zaproszenie Burmistrza Miasta, na gorący
posiłek.
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arch. A. Sobczak, UM Uniejów
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Wielkoformatowa flaga Polski niesiona przez zuchy i harcerzy Hufca ZHP Uniejów

Dzień Seniora

arch. A. Sobczak

26 listopada w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie
zgromadzili się Seniorzy z gminy Uniejów. Tradycyjnie, jak co roku w ostatni
czwartek listopada obchodzono Dzień Seniora. Słowo „Senior” w gminie
Uniejów brzmi dumnie. Dzięki swojej aktywności społecznej Seniorzy nie
dają o sobie zapomnieć. Duża w tym zasługa Uniejowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Uroczystość rozpoczęto od występu Pani Stanisławy Pietrzak
(aktorki grupy teatralnej Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku),
która wystąpiła w monologu: „Smutki i radości, objawów starości”.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, pan Janusz Kosmalski,
w imieniu organizatorów Dnia Seniora złożył wszystkim przybyłym gościom
życzenia. Do łez rozbawił Seniorów Kabaret Sakreble ze Zduńskiej Woli,
który wystąpił w prawie godzinnym programie. Swoje wiersze recytowała
Pani Maria Pastwińska. Wystąpił Chór Żeński „Kantylena”, w tym roku
obchodzi jubileusz dwudziestolecia swojej działalności artystycznej,
oraz Zespół Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina. „Pod nóżkę”, do tańca
zagrała Kapela ze wsi Wilamów, która w tym roku także obchodzi swój
jubileusz - 15-lecie pracy artystycznej. W przerwach między występami
przygotowane zostały konkursy z nagrodami. Na stołach czekał na gości
poczęstunek przygotowany przez PGK „Termy Uniejów”.
Naszym Seniorom dziękujemy za przybycie i raz jeszcze składamy
najserdeczniejsze życzenia.
Organizatorami Dnia Seniora byli: Burmistrz Miasta Uniejów, Radni
Rady Miejskiej w Uniejowie wraz z Przewodniczącym Rady, PGK „Termy
Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w
Uniejowie, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie, Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie, Ochotnicza Straż Pożarna
w Uniejowie.

Robert Palka

Występ Chóru „Kantylena”
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Trzydniowe szaleństwo mikołajkowe

Aleksandra Zielonka

Tradycyjnie, w okolicach 6 grudnia w Uniejowie rozpoczyna się mikołajkowy weekend. W tym roku pierwsze zwiastuny
mikołajkowego święta można było zaobserwować już 3 grudnia. Tego dnia radni Rady Miejskiej w Uniejowie wcielili się
w rolę posłanników Świętego Mikołaja. Odwiedzili przedszkole i szkoły, rozwożąc w imieniu Samorządu Miasta i Gminy
Uniejów słodkie upominki. Sądząc po uśmiechach na twarzach uczniów, prezenty sprawiły im wiele radości.
symboliczną piątkę. Po rozdaniu zebranym słodkości
Mikołaje jeszcze długo pozowali do zdjęć, aby każdy mógł
zabrać ze sobą pamiątkę tego niezwykłego wydarzenia.
W piątkowe południe rozpoczął się również
towarzyszący weekendowi Jarmark Bożonarodzeniowy.
Rozstawione przy termach domki wystawiennicze kryły
w sobie zapowiedzi zbliżających się świąt. W domkach
rozchodził się zapach świątecznych pierogów, z wystaw
kusiły typowo świąteczne wypieki w postaci pierników
i makowców.   Można się było również zaopatrzyć
w prezenty dla najbliższych albo nabyć świąteczne ozdoby.
Dla smakoszy znalazły się również stoiska z prawdziwą
chałwą i tradycyjnymi oscypkami.   Miłośnicy sportu
powinni być również zadowoleni. Wraz z weekendem
Mikołajkowym ruszyło lodowisko, a Ci którzy chcieli z niego
skorzystać, jeździli 4 grudnia za darmo.  
Piątkowe atrakcje nie wyczerpały niespodzianek
przygotowanych przez organizatorów. W weekend swoje
święto mieli najmłodsi, dla których przygotowano strefę
animacji świątecznych. Najmłodsze damy mogły skorzystać
ze specjalnej strefy urody, w której pleciono najmodniejsze
fryzury i przyozdabiano paznokcie. Podczas animacji można
było własnoręcznie ozdobić bombki choinkowe, pierniki
lub zrobić specjalne ozdoby. Ci którzy mają sportowy
charakter mogli rywalizować z Mikołajem w przeciąganiu
liny, zabawach zręcznościowych lub np. sprawdzić się
w lepieniu na czas śniegowych kulek. W niedzielę na
basenach termalnych czekała na najmłodszych promocyjna
niespodzianka. Dzieci ubrane w czapki Mikołaja mogły
skorzystać z kąpieli w promocyjnych cenach.
Pełen atrakcji weekend dopełniła wizyta Radia ZET oraz
stacji telewizyjnej TVN, która na żywo z uniejowskich Term
nadała wejścia pogodowe w programie „Dzień Dobry TVN”.
Po pełnym atrakcji weekendzie pozostaje nam czekać
na zbliżające się święta i czekać na ponowne spotkanie
z Mikołajem.

arch. UM Uniejów/A. Sobczak

Oficjalne
otwarcie
mikołajkowego
weekendu
nastąpiło w piątkowe południe 4 grudnia przy „Termach
Uniejów”. Rozpoczęło się wspólnym ubieraniem choinek.
Uczniowie szkół nie zawiedli, wykazując się kreatywnością
w tworzeniu choinkowych dekoracji. Jedyne w swoim
rodzaju ozdoby choinkowe na drzewkach zawiesiły
delegacje: Miejskiego Przedszkola w Uniejowie, Szkół
Podstawowych w Wieleninie, Wilamowie i Spycimierzu,
Zespołu Szkół w Uniejowie oraz Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czepowie. Symboliczne bombki z logiem
Uzdrowiska Uniejów zawiesił na największej z choinek
Burmistrz Miasta Uniejów wraz z radnymi, sołtysami oraz
przedstawicielami lokalnych jednostek i stowarzyszeń.
Wśród dekorujących choinkę znaleźli się również goście
specjalni: Dorota Ryl - Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Łódzkiego oraz Jolanta Zięba – Gzik nowo
powołany członek Zarządu Województwa Łódzkiego.
W świątecznej atmosferze Dziekan Dekanatu
Uniejowskiego – ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz poświęcił
żywą szopkę. Podziwiać w niej można figury inscenizujące
narodziny Jezusa Chrystusa oraz przybycie Trzech Króli.
W szopce „zamieszkały” również żywe zwierzęta z Zoo
Safari w Borysewie, które jak zwykle cieszą się niezwykłą
popularnością wśród najmłodszych. Otwarta uroczyście
szopka pozostanie przy Termach do obchodzonego
6 stycznia Święta Trzech Króli.
Po oficjalnych uroczystościach na plac przy termach
przybył długo oczekiwany gość.  W tym roku Mikołaj wraz
ze swoimi pomocnikami zaskoczył wszystkich zebranych.
Zamiast tradycyjnych sani Mikołaj wraz z pomocnikami
przybył na stylowych motorach. Mikołaj przystosował swój
pojazd do panującej na dworze aury. Oklaski oraz okrzyki
radości witające zmotoryzowanych Mikołajów pokazały
jak dużą sympatia cieszą się wśród najmłodszych. Ledwie
Mikołaje zdążyli opuścić swój pojazd, a już najwięksi fani
podbiegli przywitać się z nim osobiście oraz „przybić”

Sesja Mikołajkowa

Poświęcenie Szopki Bożonarodzeniowej przez
ks. prałata Andrzeja Ziemieśkiewicza

Mikołaj tym razem przyjechał na motocyklu

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

UNIEJOWSKIE STRONY

Uniejów na Targach TT Warsaw
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Marta Pokorska

Uniejów po raz pierwszy pojawił się na Targach Turystycznych TT Warsaw i promował na stoisku województwa łódzkiego
nasz region. Trzydniowe targi, trwające od 26 do 28 listopada, zorganizowano w Centrum Targowo - Kongresowym MT Polska
w Warszawie. Pierwszy dzień targów był poświęcony wyłącznie spotkaniom branżowym i biznesowym, pozostałe dni były
otwarte dla wszystkich odwiedzających.

arch. UM Uniejów

Na wspólnym stoisku Termy Uniejów promowały region łódzki z Regionalną
Organizacją Turystyczną Województwa Łódzkiego, Miastem Łódź, Województwem
Łódzkim, Piotrkowem Trybunalskim i gminami Wolbórz, Sulejów, Rozprza oraz
Powiatem Tomaszowskim.
Targi umożliwiają polskim wystawcom promocję regionów, miejsc, atrakcji
turystycznych na arenie międzynarodowej, dotarcie z ofertą zarówno do klientów
indywidualnych, jak i branżowych. Prowadzone są na nich rozmowy, które stanowią
doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń z firmami z całego świata.
Na tegorocznych targach spotkało się prawie 450 wystawców, wśród których
znalazły się państwa, regiony i miasta z 47 krajów. Krajem partnerskim targów była
tym razem przepiękna, zabytkowa Palestyna.
Swoją ofertę turystyczną zaprezentowały kraje bałkańskie: Czarnogóra, Słowenia,
Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia; państwa egzotyczne: Tajlandia, Meksyk,
Malediwy, Kuba, Sri Lanka, Peru; kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej: Palestyna,
Izrael, Iran, Maroko, Tunezja, Algieria i Egipt.
Podczas trwania targów była okazja poznania tradycji, posłuchania muzyki
i obejrzenia tańców prezentowanych przez w/w kraje oraz skosztowania niezwykłych
potraw.
Mamy nadzieję, że osoby, które odwiedziły targi i zapoznały się z naszą ofertą
turystyczną, odwiedzą nas już niebawem…

Aleksandra Kałużna – Płaczek

Wieczór wróżb andrzejkowych dla dzieci w MGOK

Kalendarium sportowe

arch. A. Sobczak

Wróżby andrzejkowe to wspaniała zabawa dla dzieci i młodzieży. I taka
też była zabawa zorganizowana 27 listopada 2015 r. na wieczorze wróżb
andrzejkowych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie.
Na uczestników czekały „stoliki wróżb” i wróżki, w które wcieliły się
uczennice Młodzieżowej Rady Miasta. Była „magiczna kula życzeń”,
„zaczarowane pióro spełniające marzenia”, „serduszko szczęścia”, stoliki ze
„smakołykami czarownic”. Sala kominkowa zamieniona została na balową,
w której przeprowadzono zabawy i konkursy taneczne. Wszyscy uczestnicy  
andrzejkowej zabawy przybyli w strojach wróżek, czarnoksiężników, czarownic
itp.   Na zakończenie andrzejkowego wieczoru każdy został obdarowany
słodkim upominkiem.
Organizatorzy: Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie.

Szymon Bugajak

Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2015/2016 w Uniejowie
Łódzki Szkolny Związek Sportowy to organizacja, która jest największym w województwie organizatorem sportowych zawodów
szkolnych. Od wielu lat przyjęta jest zasada, że podczas Finałów Wojewódzkich w Indywidualnych Biegach Przełajowych, które zawsze
odbywają się na przełomie września i października, organizowana jest Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego.
Tegoroczna Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego rozpoczynająca rok szkolny 2015/2016 odbyła się w dniu 2 października 2015 roku
w Uniejowie.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold Stępień, Dyrektor Departamentu Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi -Barbara Woźniak, Dyrektor Delegatury w Sieradzu. Kuratorium Oświaty
w Łodzi - Hanna Banach, zastępca Burmistrza Miasta Uniejów - Piotr Majer, Dyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie - Małgorzata Komajda,
Wiceprezesi Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego Maciej Spławski i Marian Przybylski, Członkowie Zarządu Związku oraz Prezesi
Powiatowych Szkolnych Związków Sportowych.
>>>
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Po uroczystym otwarciu i części artystycznej, w której w rolach głównych wystąpili: Młodzieżowa Harcersko-Strażacka Orkiestra Dęta
w Uniejowie pod dyrekcją Jakuba Pięgota, Studio Tańca Hajdasz z Łodzi, Klub Karate Bassai Uniejów oraz  grupa taneczna U-9 z Gimnazjum
w Uniejowie, nastąpił moment sportowej rywalizacji.  
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych musieli się zmierzyć z dystansem od 1000 do 1500 m. W sumie,
w sześciu biegach uczestniczyło prawie  600 uczniów ze wszystkich powiatów województwa łódzkiego. Najlepsi w każdym biegu  otrzymali
medale, dyplomy i upominki ufundowane przez Łódzki Szkolny Związek Sportowy, a pierwsza trójka otrzymała dodatkowo bilety wstępu do
Uniejowskich Term,  przekazane przez Burmistrza Miasta Uniejów. Wszystko zagrało na szóstkę, bo to właśnie po raz szósty zorganizowano
w Uniejowie taką uroczystość, i jak w szwajcarskim zegarku. A to wszystko dzięki: pracownikom PGK „Termy Uniejów”, którzy pomagali
w sprawach organizacyjnych i wspomagali uczestników biegów gorącą herbatą, Paniom ze szkolnej kuchni, które  serwowały ciepły posiłek,
Prezesowi GS „Samopomoc chłopska” w Uniejowie, który zadbał (zasponsorował) o to, by zupę  można było przegryźć chlebem z miejscowej
piekarni. Dobrą atmosferą i organizacją wykazał się sam Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold Stępień, który bardzo chętnie wcielił
się w rolę Startera pierwszego biegu oraz z wielką przyjemnością dekorował zwycięzców poszczególnych biegów.
Zaproszone na inaugurację osoby gratulowały Organizatorom profesjonalnie przygotowanej imprezy.
Organizatorami imprezy byli nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół w Uniejowie.

Zawody Powiatowe w Indywidualnych Biegach Przełajowych w Uniejowie
To taki mały sprawdzian przed finałami wojewódzkimi. Ilekroć zawody powiatowe
rozgrywane są w Uniejowie, a tak to było w tym roku, to znak, że i finały wojewódzkie
będą w naszym mieście. Całkiem nieźle na zawodach powiatowych zaprezentowali się
uczniowie Zespołu Szkół w Uniejowie.
Pierwsze miejsce wśród gimnazjalistów wywalczył Maciej Olczyk, drugi był Sebastian
Stasiak. Sylwia Napieraj była szósta w rywalizacji szkół gimnazjalnych. Drugie miejsce
wywalczyła Wiktoria Rosiak w rywalizacji szkół podstawowych. W klasach czwartych
bezkonkurencyjna okazała się Maja Matusiak, zajmując pierwsze miejsce, trzecia była
Marianna Stefańska, a piąta Marta Długosz. Na tym samym poziomie wśród chłopców  
trzecie miejsce wywalczył Bartosz Kąpielski, a na szóstym finiszował Gracjan Madajski.

arch. ZS w Uniejowie

Uczniowie Zespołu Szkół w Uniejowie na V miejscu w województwie
Ogólnopolski Turniej Orlika o Puchar Premiera RP ma już swoją małą historię. W tym roku rozegrano już VI edycję tego turnieju piłki
nożnej. W pierwszej edycji uczniowie Gimnazjum w Uniejowie zajęli czwarte miejsce w województwie łódzkim. Podczas tegorocznej edycji
było niewiele gorzej. W Kutnie, gdzie rozgrywano zawody  finałowe, Gimnazjaliści z Uniejowa wywalczyli piąte miejsce w województwie. To
spory sukces, ale możliwości naszych zawodników były większe. Może o tym świadczyć minimalna porażka 1:2 w eliminacjach z późniejszymi
zwycięzcami zawodów wojewódzkich. Szkoda… Droga do finałów wojewódzkich wcale nie była taka łatwa. Trzeba było pokonać trzy etapy
eliminacyjne, by móc uczestniczyć w decydujących rozgrywkach. Na początek odbyły się Zawody Powiatowe w Poddębicach i efektowne
zwycięstwo 5:0 w finale z Poddębicami, później Zawody Rejonowe w Łęczycy z udziałem sześciu zespołów i awans z pierwszego miejsca
do półfinałów wojewódzkich (w decydującym meczu zwycięstwo 3:2  z Łęczycą). Na zawodach w Łodzi uczniowie wykazali się również
doskonałą grą i awansowali do finałów z drugiego miejsca.
Barw szkoły bronili: Hubert Warych, Kamil Gadomski, Michał Derlacz, Kamil Galoch,
Miłosz Piszczałkowski, Dawid Graczyk, Mateusz Napieraj, Michał Tarcz, Norbert Marciniak.

Zawody Powiatowe w Tenisie Stołowym
Jeszcze nigdy reprezentanci Gimnazjum w Uniejowie nie zdominowali tak Zawodów Powiatowych w Tenisie Stołowym jak w tym
roku. Podczas rywalizacji, która odbywała się w Pęczniewie w kategorii chłopców, zajęli całe podium. Mistrzostwo wywalczyli Bartosz
Bednarkiewicz i Jakub Dudziński, drugie miejsce zajęli Sebastian Stasiak i Michał Kołodziejczak, a na najniższym stopniu podium stanęli
Adrian Rybarkiewicz i Adrian Pacholczyk. W rywalizacji dziewcząt drugie miejsce zdobyła Małgorzata Obolewska i  Weronika Jurkiewicz,
a trzecie miejsce Anna Cebulska i Katarzyna Urbankiewicz.

arch. ZS w Uniejowie

Puchar Tymbarku – Mistrzostwa Powiatu
Ogólnopolski Turniej Mini-Piłki Nożnej „Z Podwórka na Stadion” o Puchar Tymbarku to największy Turniej Mini - Piłki Nożnej dla dzieci
w Polsce. Rywalizacja przebiega w trzech grupach wiekowych. W najstarszej, czyli klas piątych i czwartych, uczniowie Szkoły Podstawowej
w Uniejowie wywalczyli pierwsze miejsce w zawodach powiatowych.
Puchar  zwycięzców do góry wznieśli: Patryk Bugajak, Mateusz Miąsek, Norbert Marciniak, Mateusz Tołoczko, Bartosz Kąpielski, Gracjan
Madajski, Łukasz Pietrzak, Adam  Graczyk, Witold Leśniewski, Eryk  Górniak, Mikołaj Kostrzyński.

Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2015/2016

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
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Włodzimierz Chajdas

Początek, jeszcze wszyscy razem

Wartą, kompleks boisk piłkarskich, Zagrodę Młynarską, Medical
Spa Hotel**** Lawendowe Termy, „Termy Uniejów”, Zamek,
Kolegiatę. Na całej trasie zawodników dopingowali kibice, których
z roku na rok jest  coraz więcej.
Jako pierwszy linię mety przekroczył zawodnik z Ukrainy
Oleksandr Matviychuk i z czasem 30:01 ustanowił nowy rekord
trasy. Jako drugi dobiegł Emil Dobrowolski (30:08), a trzeci
zameldował się Ruslan Pechnikov (30:12). Wśród Pań triumfowała
Ewa Jagielska z czasem 34:25, wyprzedzając o 14 sekund Yulię
Szmatenko, trzecia przybiegła kenijka Gladys Cheboi. Jak widać
po przebiegniętym czasie, bieg stał na znakomitym sportowym
poziomie.  Radość sprawili także mieszkańcy naszej gminy, którzy
stanęli na starcie w liczbie 37 osób. W tej klasyfikacji triumfował
Łukasz Kubiak przed Damianem Berczyńskim i Tomaszem
Bartosikiem. Pierwszą uniejowianką była Marta Kozanecka, za

arch. Klub Biegacza „Geotermia Uniejów”

Zorganizowanie cyklicznej imprezy sportowej na wysokim
poziomie wymaga zaangażowania wielu środowisk, grup
społecznych i zgromadzenia znacznych środków. Na wstępie
chcemy podziękować i wymienić wszystkie instytucje, firmy,
stowarzyszenia, organizacje i osoby, które przyczyniły się do
uświetnienia tego wydarzenia: Urząd Marszałkowski w Łodzi,
Urząd Miasta w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o.,
Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o., Zespół Szkół
w Uniejowie, K-Flex Polska Spółka z o.o., Jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych z gminy Uniejów, Młodzieżowa Rada Miasta,
Firma ,,Mizuno”, Zakład Usług Handlowych „Majsterek” Tomasz
Pietrzak, „Pierogarnia pod 30-tką”, Pokoje gościnne – „U Izy” Piotr
Antoniak, „E-Vita” Ewa Płuciennik, „U Rejenta” Jadwiga i Wacław
Szymańscy, „Pod Świerkami” Marek Kubasik, „Kaprys” Helena
Piątkowska, Wytwórnia Pasz i Koncentratów Unipasz, Bar „Obiady
Domowe” Paweł Sadowski, Przedsiębiorstwo Handlowe Cembud
Janiak Stefański Spółka Jawna, Zakład Naprawy Samochodów
Leszek Becalik, Pizzeria K2, Rossmann, Usługi Geodezyjne
Sławomir Piątkowski, Studio „W” Własny, Henryk Pawłowski,
Pensjonat Staromiejski, ZOO Safari Borysew, Gospodarstwo
Agroturystyczne „Cichy Zakątek”, Fabryka materacy z Koła.
Niedziela powitała nas pochmurnym, ciemnym obliczem
i strugami deszczu. Nie mieliśmy pojęcia ilu możemy spodziewać
się zawodników i czy kapryśna aura nie odstraszy biegaczy.
Zapisanych było ponad 1500 osób, z czego opłatę startową uiściło
1320 zawodników. Przygotowaliśmy 1500 pakietów startowych,
w których znalazły się: okolicznościowa koszulka, napój, baton,
numer startowy, karnet na basen i bon na posiłek regeneracyjny
po biegu. Ostatecznie na starcie stanęło 1170 zawodników, co jak
na 3-tysięczne miasteczko, jakim jest Uniejów, to bardzo dużo.
Jesteśmy przykładem dla dużo większych miast, takich jak Konin
czy Turek, gdzie na biegach o tym samym dystansie startuje około
300 zawodników. Mamy więc być z czego dumni.
Uroczystego otwarcia biegu dokonał Marszałek Województwa
Łódzkiego - Witold Stępień. Obecny był także Józef Kaczmarek –
Burmistrz Uniejowa, Bogdan Krawczyk – pracownik Departamentu
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w
Łodzi, Jacek Kurpik – prezes Geotermii Uniejów im. Stanisława
Olasa.
Po krótkich przemówieniach zaproszonych gości, ks. Andrzej
Ziemieśkiewicz -Proboszcz Parafii Uniejów pobłogosławił
zawodników, powierzając ich zarazem opiece Siły Wyższej, po
czym huk wystrzału armatniego dał sygnał do startu. Pilotem biegu
był Maciej Gajdecki - nauczyciel z Uniejowa, pasjonat maratonów
rowerowych. Jak mówił po biegu,   musiał ostro naciskać na
pedały, aby najlepsi zawodnicy nie zaczęli pilotować jego. Jako, że
trasa posiada atest PZLA, od trzech lat nie uległa zmianie i wiedzie
przez najpiękniejsze miejsca Uniejowa: Rynek, dwa mosty nad

arch. Klub Biegacza „Geotermia Uniejów”

Stało się już tradycją, że trzecia niedziela października jest w uniejowskim kalendarzu świętem biegania.
18 października zorganizowany został już po raz 9-ty Bieg „Do Gorących Źródeł” – „Sanus per aquam - Zdrowie
przez wodę”. Nasz bieg już od trzech lat jest jedną z ważniejszych imprez sportowych w województwie,
gdyż wchodzi w skład Cyklu 9 Biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia i jest
dofinansowany ze środków Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi.

Dekoracja zwycięzców

>>>
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Zawodnicy KB „Geotermia Uniejów” przed startem

nią przybiegła Anna Bugajak i Emilia Wojciechowska. Wszystkich
zawodników oprócz głosu spikera witała Orkiestra Dęta ZHP-OSP
Uniejów pod batutą Jakuba Pięgota. Każdy kto ukończył bieg
otrzymał pamiątkowy medal w kształcie kropli wody, a dodać
należy, że wszyscy zawodnicy ukończyli bieg w limicie czasu 90
minut.
Zakończenie i podsumowanie zawodów odbyło się na hali
sportowej przy Zespole Szkół w Uniejowie. Zawodnicy wypełnili

trybunę do ostatniego miejsca, oczekując rozdania pucharów
dla najlepszych w swoich kategoriach oraz emocjonującego
losowania atrakcyjnych nagród.
Tuż przed dekoracją zwycięzców zostały wręczone
symboliczne podziękowania w postaci okolicznościowych
statuetek, a otrzymali je: Pani Małgorzata Komajda - Dyrektor
Zespołu Szkół, Pan Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa (w jego
imieniu statuetkę odebrał zastępca Burmistrza - Piotr Majer), Pan
Jacek Kurpik - Prezes Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa.
Była też przygotowana statuetka dla Pana Marcina Pamfila Prezesa PGK „Termy Uniejów” oraz Pana Bartłomieja Grӧbnera
- Dyrektora K-Flex Polska. Następnie swoje nagrody odebrali
zwycięzcy biegu. Jako ciekawostkę można podać, że wręczono
74 puchary i nagrody rzeczowe. Po każdej dekoracji na cześć
zwycięzców brzmiały fanfary. Największe wzruszenie wzbudziła
dekoracja najstarszych zawodników (79 lat), kiedy zamiast
fanfar orkiestra zagrała Sto Lat, a wszyscy kibice wstali z miejsc,
śpiewając - ogromny szacunek! Trzymamy kciuki, abyśmy w 10tym jubileuszowym biegu świętowali także 80-te urodziny.
Cóż, na koniec wypada stwierdzić, że poprzeczka
organizacyjna została zawieszona wysoko. Aby podtrzymać
i kontynuować imprezę na podobnym poziomie niezbędne jest
wspólne działanie, dlatego już dziś prosimy i zapraszamy do
współpracy przy realizacji 10-tego biegu w 2016 roku.
Wszystkim Czytelnikom i Sportowcom życzymy dużo zdrowia,
realizacji marzeń i dobrego radosnego życia.

Akcja „Oddaj cukier”
Chciałoby się rzec: „Słodkiego, miłego życia”, ale nie w przypadku, kiedy słodycz
określa wysoki poziom glukozy we krwi. Jak bardzo poważną chorobą jest cukrzyca
i, jak ważna jest profilaktyka, można było dowiedzieć się podczas kampanii „Oddaj
cukier”. To kolejna bardzo udana inicjatywa Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni.
Podczas IX Ogólnopolskiego Biegu „Do Gorących Źródeł” stanął namiot, w którym:
można było uzyskać informacje, jak ważną rolę odgrywa badanie poziomu glukozy
u osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na cukrzycę, określano Body Mass
Indeks oraz przeprowadzano analizę składu ciała, podkreślając, że jest to ważny
element motywujący do zapobiegania otyłości. Uczestnicy mogli uzyskać informacje
na temat sposobów uniknięcia powikłań cukrzycy, utrzymania niezależności pomimo
choroby oraz nowoczesnych opcji terapeutycznych w cukrzycy typu 2. Edukatorzy do
spraw diabetologii ze Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej kształcili za pomocą
innowacyjnego narzędzia o nazwie Zegary Edukacyjne©. Akcja była bezpłatna
i skierowana do wszystkich, którzy chcieli z niej skorzystać. Chętnych było wielu.
Dzięki dużemu zainteresowaniu badaniem przesympatyczne panie ze
Stowarzyszenia Edukacji Diabetologicznej miały dosłownie „pełne ręce roboty”
i wykonywały również pomiar ciśnienia tętniczego. Niezwykle cennym elementem
akcji były indywidualne porady dla poszczególnych badanych osób.
W ramach akcji, przed biegiem pani Beata Stepanow zaprezentowała uczestnikom
taneczną rozgrzewkę pn. DiabeDance©. Energiczny układ pozwolił rozgrzać
się 1500 sportowcom, ale również licznie zgromadzonej publiczności. Przed
dekoracją zwycięzców biegu, na hali sportowej Zespołu Szkół w Uniejowie została
przeprowadzona prezentacja na temat kampanii „Oddaj cukier”. Ambasadorami akcji
są znani z ekranów aktorzy: Katarzyna Skrzynecka, Katarzyna Glinka i Cezary Żak.

Piotr Woźniak

arch. UM Uniejów

arch. Klub Biegacza „Geotermia Uniejów”
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„Droga Karate – Moją Drogą”

arch. CPSiR „Dragon” w Poddębicach

„Droga Karate – Moją Drogą” - projekt realizowany przez Centrum Promocji Sportu i Rekreacji DRAGON już po raz piąty
cieszy się ogromną popularnością. Treningi z zainteresowaniem podglądają pozostali uczestnicy zajęć w PŚDS w Czepowie.
Ta wspaniała forma terapii doskonale uzupełnia proces rehabilitacji. Dodatkowo w tej edycji wprowadzone zostały nowe
formy treningu i…nowy Trener! Obydwie zmiany z entuzjazmem przyjęli uczestnicy projektu. Wśród nowych form treningu
znalazł się trening w trudnym terenie – uczestnicy ćwiczą na miękkim podłożu, w parku i na grocie, jaka znajduje się
w parku.

Trening na taśmach TRX

Nowością był trening z wykorzystaniem tonf, starej formy ćwiczenia przy pomocy przyrządu używanego do mielenia
ryżu. Niesamowitym przeżyciem jest trening z użyciem taśm TRX. Uczestnicy czują się bardzo dowartościowani tym, że
ćwiczą „jak komandosi”.  
To nie koniec niespodzianek! Na prośbę uczestników odbędzie się trening z użyciem nun-chaku! Tego akurat przyboru
nie trzeba nikomu tłumaczyć. Już samo trzymanie w ręku nun-chaku jest dla nich przeżyciem, zaś poznawanie historii
powstania tej formy walki, to fascynująca podróż w przeszłość - poznanie kawałka historii Japonii.
Innowacją w tej edycji jest także wprowadzenie „specjalnych stopni szkoleniowych” tzw. Pasów. Wybijający się uczestnicy
otrzymali od Głównego Trenera prawo noszenia żółtych, pomarańczowych, zielonych i niebieskich pasów. Oczywiście tylko
w ramach projektu. Te wyróżnienia wspaniale wpłynęły na mobilizację do treningu. Ci, którzy otrzymali te wyróżnienia
starają się jeszcze bardziej, zaś Ci, którzy nie otrzymali tego zaszczytu mają cel do którego mozolnie dążą. Jak widzimy,
osoby z niepełnosprawnością, odpowiednio zmotywowane, potrafią uruchomić nikomu wcześniej nieznane pokłady
swoich możliwości. Ich wzajemna pomocy przy wiązaniu pasów, czy składaniu kimon naprawdę motywuje do pracy - jedni
wspierają drugich. Wierzymy, że przełoży się to na ich zachowanie w domach rodzinnych i środowisku.
Realizatorem projektów jest Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON” w Poddębicach
Projekty współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego
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14 medali dla zawodników Uniejowskiego
Klubu Karate BASSAI

oczywiście również zawodnicy bardziej utytułowani,
dokładając do swoich osiągnięć kolejne tytuły: Patrycja
Kowalczyk, Weronika Kujawa, Iza Antosik, Oliwia Staniak,
czy Julia Krokosz. Na zawodach startowały również Hanna
Sowa i Magdalena Durys. Teraz przed zawodnikami czas
na przygotowania do egzaminów na kolejne stopnie
uczniowskie.

arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

18 października br. w hali widowiskowo – sportowej
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy odbył się II Puchar
Polski w Karate Shotokan NSKF. Karatecy Uniejowskiego
Klubu BASSAI spisali się jak zawsze bardzo dobrze,
zdobywając medale niemal w każdej konkurencji, w której
startowali. Na uwagę zasługuje Wiktoria Szymczak, która
mimo krótkiego stażu wywalczyła sobie aż 3 krążki. Jej brat
Mateusz również stanął dwukrotnie na podium. Nie zawiedli

Maja Ostrowska

BASSAI-owe przedszkole
ogólnorozwojowe trenerka wplata elementy sztuki walki,
ukłony, proste uderzenia i oczywiście szereg zasad, które
towarzyszą filozofii karate. Najmłodsi adepci ćwiczą raz
w tygodniu ok. 40 min, w klubie na profesjonalnej sali
treningowej, z dala od zabawek i rodziców, by za jakiś
czas dołączyć do szeregów reprezentantów Uniejowa
i oczywiście kraju na arenie międzynarodowej.

Karatecy charytatywnie

Maja Ostrowska

Po nieszczęśliwym wypadku jakiemu uległa
zawodniczka Uniejowskiego Klubu Karate BASSAI – Ania
Płoszyńska, trenerka Ani i jej koledzy z klubu postanowili
pomóc, organizując Bal Charytatywny. Przy współpracy
przyjaciół z klubu IPPON z Łęczycy i ludzi dobrej woli na
koniec sierpnia odbył się bal, kończący wakacje, z którego
cały dochód został wpłacony na konto fundacji opiekującej
się Anią. Bal odbył się w sali Galanta Chata pod Łęczycą, na
którym zagrał zespół KaMa z Łodzi. Ponad osiemdziesiąt
osób bawiło się do piątej rano, a atrakcjami były: pokaz
iluzjonisty Macieja Pola i licytacja, podczas której można
było nabyć wartościowe pobyty w Spa, piękne rękodzieła,
bransoletki, a nawet bluzę z autografem reprezentanta
Polski, piłkarza ręcznego – Marcina Wicharego.
Po udanej imprezie tanecznej Uniejowski Klub Karate
Bassai został współorganizatorem Biegu Charytatywnego
dla Ani i Marcina w Poddębicach. Razem z Poddębickim

arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

Klub Bassai wyszedł naprzeciw potrzebie maluszków,
które pragnęły rozpocząć swoją przygodę z karate, ale
były za małe, by dołączyć do regularnej sekcji. Z myślą
o nich został otwarty od października klub. Dla dzieci
w wieku 3-6 uruchomiono sekcję „przedszkolną”. Ma
ona na celu przygotować, poprzez zabawę, dzieci do
udziału w pełnowymiarowych treningach. W ćwiczenia

Licytacja podczas balu

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

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

„Zapisy” na Bieg Charytatywny dla Ani i Marcina
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Klubem Biegacza i Liceum Ogólnokształcącym karatecy
zorganizowali akcję, w której mógł wziąć udział każdy!
Wystarczyło wykupić kilometr za 15 zł, a chętni sportowcy
i amatorzy musieli wybiegać wszystkie wykupione
kilometry. Akcja rozpoczęła się 13 października w południe,
a skończyła 24 godziny później.
Warto wspomnieć, że organizatorom zależało na tym,
by w biegach nie było przerwy. Tak więc dyżury pełnili
chętni biegacze, zmieniając się na trasie biegu po pięknie
oświetlonym parku zmysłów. Wykupionych zostało blisko
1800 km, a chętnych do biegu na rzecz licealistów – Ani
i Marcina było tak wielu, że wybiegali w sumie 3000 km!
Mamy nadzieję, że nasze starania i zebrane pieniądze
pomogą Ani i Marcinowi wyzdrowieć!

Najmłodsi uniejowscy piłkarze zakończyli rundę
jesienną na 2 miejscu
Skład Term Uniejów: Patryk Bugajak, Adam Graczyk,
Krystian Kapuścik, Bartosz Kąpielski, Dominik Kolasa, Adrian
Kozłowski, Witold Leśniewski, Gracjan Madajski, Łukasz
Pietrzak, Patryk Skiera, Kacper Śmiglewski.
Sztab szkoleniowy dziękuje bardzo zawodnikom oraz
rodzicom i opiekunom za wytrwałość, cierpliwość i wiele lat
wspólnej pracy, na której efekty, choć długo, to jednak warto
było czekać. Dziękujemy Burmistrzowi Uniejowa i Prezesowi
PGK „Termy Uniejów” Sp. z o. o. w Uniejowie za pomoc
w realizacji zajęć oraz organizacji spotkań dla najmłodszych
uniejowskich piłkarzy.
Wyniki rundy jesiennej: Termy Uniejów - MKS Górnik
Łęczyca 2:3, MKP Boruta Zgierz - Termy Uniejów 2:2,
Termy Uniejów - KS Kutno 12:8, Włókniarz Zgierz – Termy
Uniejów 1:7, Termy Uniejów - Włókniarz Łódź 13:1, UKS
SMS II Łódź – Termy Uniejów 3:4, Termy Uniejów - GKS
Bedlno - 3:3, Termy Uniejów - Sokół II Aleksandrów 9:0,
Włókniarz II Pabianice - Termy Uniejów 4:6.
Piotr Kozłowski, Tomasz Bartosik,
Piotr Woźniak

Podziękowania zawodników po meczu z Włókniarzem Łódź

Młodzi „Termalni” dobrze strzelali, ale także świetnie bronili swojej bramki,
w której pewnie „łapał” Patryk Bugajak

arch. Uniejowska Akademia Futbolu

Po wyjątkowo trudnym spotkaniu z Włókniarzem,
9 listopada 2015 r. w Pabianicach, zakończyła się ligowa
runda jesienna zawodników z rocznika 2005. Debiutancka
jesień okazała się dla nas bardzo szczęśliwa. Rozegraliśmy
9 meczów z bardzo silnymi drużynami. Jeden raz
przegraliśmy, dwukrotnie zremisowaliśmy i sześć razy
zakończyliśmy mecz zwycięsko. W 9 meczach zdobyliśmy 58
bramek, za wyjątkiem bramkarza do bramki rywali strzelali
wszyscy piłkarze.
Krótkie podsumowanie: najcenniejsze to zwycięstwo
w Łodzi nad SMSem i remis w Uniejowie z liderem GKSem
Bedlno. To naprawdę znakomite ekipy. Gra piłkarzy z meczu
na mecz była coraz lepsza, a zwycięski śpiew „Tak się bawi
i wygrywa Uniejów” za każdym razem pewniejszy, głośniejszy
i silniej cementujący drużynę. Warto dodać, że duża
część zawodników to uczniowie IVA klasy usportowionej
w Zespole Szkół w Uniejowie. Po ostatnim meczu PGK
„Termy Uniejów” zaprosiły swoich najmłodszych piłkarzy na
kręgle i pizzę. Przed nami pracowita zima i duży optymizm
na mecze wiosenne.
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Euzebiusz Smolarek w Uniejowie
„Z orłem na piersi”

Mirosław Madajski

arch. Uniejowska Akademia Futbolu

Najpierw w formie prezentacji organizatorzy przedstawili
sylwetki dwóch znakomitych piłkarzy: Włodzimierza i Euzebiusza
– ojca i syna. Znani z nieprzeciętnej klasy, zadziorności
i bojowości, strzelcy wielu bramek byli bohaterami filmu –
prezentacji. Najmłodsi z zapartym tchem, pełni podziwu, a starsi
kibice trochę z łezką w oku obejrzeli na ekranie najważniejsze
fragmenty kariery ulubionych piłkarzy. Euzebiusz ujawnił się
kibicom dopiero po prezentacji, w blasku fleszy, tak jak przystało
na prawdziwego mistrza. Następnym punktem spotkania było
podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie objęcia patronatem
klasy usportowionej w Zespole Szkół w Uniejowie.
Klasa usportowiona powstała z inicjatywy Zespołu Szkół w
Uniejowie oraz Uniejowskiej Akademii Piłkarskiej dzięki wsparciu
i przy pełnej akceptacji Burmistrza Uniejowa - Pana Józefa
Kaczmarka oraz Samorządu Miasta i Gminy Uniejów. Klasa jest
kontynuacją działań sportowych Uniejowskiej Akademii Futbolu,
która szkoli dzieci od 5-tego do 10-tego roku życia (do trzeciej
klasy włącznie). Klasa usportowiona powstała we wrześniu br.
na bazie aktywnych sportowo dzieci jako IV A w Zespole Szkół
w Uniejowie. Liczy 18-cioro uczniów – dziesięciu chłopców –
piłkarzy i osiem dziewcząt – koszykarek.
List intencyjny podpisali: Euzebiusz Smolarek, Józef
Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa oraz w imieniu dyrekcji
Rafał Wincenciak – wicedyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie,
który w międzyczasie odczytał również jego treść. Zebrana
publiczność mogła przy tej okazji poznać uczęszczające do klasy
usportowionej dzieci oraz ich nauczycieli.
To nie są ostatni patroni tejże klasy. Swoją pomoc i wsparcie
zadeklarowali również znani sportowcy związani z Uniejowem:
Ewa Pajor i Maciej Lampe, a ich spotkanie w Zespole Szkół
planowane jest jeszcze w tym roku szkolnym.
Praktyczna część sobotniego spotkania rozpoczęła się
rozgrzewką dla wszystkich adeptów futbolu. Wzięło w niej udział
prawie stu młodych piłkarzy, a poprowadził ją sam Ebi Smolarek.
Po rozgrzewce przyszła pora na prawdziwe emocje piłkarskie.
W drużynie Reprezentacji zagrali młodzi piłkarze z rocznika 2005
wraz z Euzebiuszem Smolarkiem, Messim Smolarkiem i Józefem

arch. Uniejowska Akademia Futbolu

To był wyjątkowy wieczór dla uniejowskich kibiców piłki nożnej, a w szczególności dla młodych piłkarzy
Uniejowskiej Akademii Futbolu. W spotkaniu z cyklu „Z orłem na piersi” gościł w Uniejowie jeden z najbardziej
utalentowanych piłkarzy, wybitny reprezentant Polski  – Euzebiusz Smolarek. Ebi bywał w Uniejowie już wielokrotnie,
lecz sposób w jaki zaprezentował się tym razem uniejowskim kibicom był naprawdę szczególny.

Kaczmarkiem – Burmistrzem Uniejowa. Ich rywalami byli…
Przyjaciele.
Reprezentacja dowodzona przez Panów Smolarka
i Kaczmarka nie miała litości dla przeciwników i zwyciężyła 5:2.
Wynik dla przegranych można i tak uznać za szczęśliwy, bowiem
porażka mogła być bardziej dotkliwsza. Grą młodzi zawodnicy
zaskoczyli swoich trenerów, a obecność w drużynie „nowych
reprezentantów” dodała wyjątkowej odwagi i ambicji młodym
piłkarzom.
Po meczu odbyła się „pomeczowa konferencja prasowa”,
w której na pytania dzieci odpowiadał zaproszony Gość. Dzieci
pytały m.in. o to, czy lubił chodzić do szkoły, o czerwone kartki,
przydatność języków obcych, treningi, a nawet o dziewczyny,
które miały rzekomo przeszkadzać Ebiemu w treningach.
Długo po spotkaniu Euzebiusz dawał autografy, pozował
do wspólnych fotografii. Wykazał się przy tym olbrzymią
serdecznością i cierpliwością. Ten czas wystarczył, aby młodzi
piłkarze z Uniejowa zaprzyjaźnili się z synkami Ebiego.
Spotkanie z tak wybitnym sportowcem to ogromne
przeżycie dla naszych najmłodszych piłkarzy. Satysfakcji ze
spotkania nie kryli również Organizatorzy. Euzebiusz przyjechał
do Uniejowa ze swoimi najbliższymi: żoną Thirzą van Giessen,
mamą Moniką oraz synami. To znak, że w naszym miasteczku
czuje się wyjątkowo dobrze.
Gośćmi spotkania byli: Euzebiusz Smolarek, Thirza van
Giessen, Monika Smolarek, Józef Kaczmarek – Burmistrz
Uniejowa, Piotr Majer – Zastępca Burmistrza Uniejowa, Janusz
Kosmalski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, Tomasz
Wójcik – przewodniczący Komisji Społecznej Rady Miejskiej w
Uniejowie, Tomasz Ludwicki – Burmistrz Dąbia, Rafał Wincenciak
– Wicedyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie, Dariusz Nadolny –
Dzielnicowy Posterunku Policji w Uniejowie, Roman Cichy –
działacz sportowy z Aleksandrowa Łódzkiego, Łukasz Królasik.  
Organizatorzy spotkania: Uniejów Uzdrowisko Termalne,
PGK „Termy Uniejów”, Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni,
Olimpiko.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Skład drużyny rundy jesiennej sezonu 2015/2016
Górny rząd od lewej: kierownik Zbigniew Kuglarz, Łukasz Pacholczyk, Dariusz
Piaseczny, Krystian Wojtczak, Adrian Czyżo, Piotr Matusiak, Adrian Kasztelan,
Jakub Skrzypiec, Marcin Dopierała, Piotr Wodnicki, Trener Sławomir Sałaciński
Dolny rząd od lewej: Radek Jurkowski, Janusz Jonczyk, Piotr Rosiak,
Adrian Kuglarz, Kamil Zych, Adrian Kaczmarek, Artur Stasiak, Jakub Zdych
Na zdjęciu brakuje: Krzysztofa Łuczaka i Szymona Kwiatosińskiego

i tak pokonaliśmy PTC Pabianice 2:1. W ostatniej kolejce,
rozgrywanej 11 listopada, podejmowaliśmy Włókniarz
Pabianice – eksperci dopisywali nam gładkie 3 punkty,
niestety skończyło się porażką i niedosytem. Straciliśmy
szanse na zostanie Mistrzem Jesieni.
To, że nie zostaliśmy Mistrzem Jesieni nie jest wielkim
zaskoczeniem. Do lidera tracimy zaledwie 4 punkty,
a bądźmy szczerzy, po ostatnich słabszych latach mało
kto wierzył, że Uniejów zagra aż tak dobrze. Nasi piłkarze
znowu dają nam radość i kroczą od zwycięstwa do
zwycięstwa. Ważną statystyką dla naszego zespołu jest
również fakt, że w całej rundzie straciliśmy zaledwie 15
bramek (średnio 1 na mecz), co jest najlepszym wynikiem
w całej lidze.
Naszej drużynie należą się gratulacje i pochwały, ale
również życzenia, aby kolejna runda była równie udana,
a podczas zimowego okresu przygotowawczego nie
zabrakło jej siły i motywacji do ciężkich treningów.
Michał Kaźmierczak
Redakcja kwartalnika przyłącza się do gratulacji i
życzy drużynie samych zwycięstw w następnej rundzie.

arch Piotr Michałowski

Tytuł Mistrza Jesieni nie zdobył niestety MGLKS,
chociaż przez długą część rudny nasza drużyna
przewodziła w tabeli, a jeszcze przed ostatnią kolejką
miała matematyczne szanse na zostanie Mistrzem.
Niespodziewana porażka 0:2 z Włókniarzem Konstantynów
przekreśliła ostatecznie szanse na zajęcie pierwszego
miejsca w tabeli. Pomimo iż ostatecznie spadliśmy na
4 miejsce, to do lidera z Kutna tracimy zaledwie 4 punkty.
Wynik rundy jesiennej jest doskonały, gdyż przez ostatnie
2 lata po rundzie wiosennej oscylowaliśmy w okolicach
strefy spadkowej. Widać, że ręka trenera Sałacińskiego
służy naszej drużynie i   w obecnym sezonie będziemy
liczyli się w walce o najwyższe miejsca.
Przed sezonem mieliśmy kilka poważnych zawirowań
kadrowych, bowiem z drużyny odeszło kilku wieloletnich
zawodników, a nasz zespół wzmocnili: Radosław
Jurkowski, Marcin Dopierała i Krystian Wojtczak. MGLKS
zanotował fenomenalny początek sezonu - 4 mecze,
4 zwycięstwa, 18 strzelonych i 0 straconych bramek!
Niestety później przyszła zaskakująca, jak się wydawało,
porażka 3:4 z GLKS-em Dłutów. Dalsza część rundy w tym
sezonie pokazała również, że GLKS Dłutów będzie bardzo
silną drużyną (vice-lider tabeli). Po tej porażce zespół
wziął się w garść i bardzo wysoko pokonał Włókniarza
Pabianice 8:1. Przegrana z GLKS-em Dłutów okazała się
nie jedyną porażką. Nasza drużyna zanotowała kolejne
potknięcie, przegrywając po fatalnym spotkaniu z KKS
Koluszki - 3:0 dla gospodarzy. Upust swej złości na
facebookowym profilu dał trener Sałaciński, który nie
przebierał w słowach. Przed nami   były ciężkie mecze:
wyjazd do Łęczycy - mecz z liderem z Kutna, ciężki teren
w Tuszynie i prestiżowy mecz z najlepszą ofensywą ligi
- Orłem Parzęczew. Krytyka podziałała na zawodników
bardzo mobilizująco. Wszystkie te mecze „Termalni”
wygrali, tracąc zaledwie 1 bramkę w meczu z Górnikiem.
Spotkanie z liderem z Kutna w pewnym sensie przejdzie
do historii uniejowskiej piłki, a to dlatego, że na trybunach
pojawiła się duża liczba kibiców. Młodzież zaprezentowała
nam doping i racowisko rodem z Ekstraklasy. Do
poziomu kibiców dostosowali się zawodnicy, którzy po
fantastycznym meczu wygrali z liderem 4:0! Niestety po
tych 4 cudownych zwycięstwach przydarzyła nam się
kolejna wpadka, a naszym pogromcą został Start Brzeziny,
który wygrał z nami 1:0. Potem zremisowaliśmy z silnym
Sokołem Aleksandrów i po raz pierwszy w tym sezonie
stanęliśmy przed sytuacją, gdzie nie wygraliśmy od 2
spotkań. Potrzebowaliśmy zwycięstwa, lecz czekało nas
bardzo trudne zadanie. Najbliższym rywalem był zespół
PTC Pabianice, z którym zawsze gra się bardzo ciężko,
a na Sempołowskiej (stadion PTC) nie wygraliśmy od
10 lat. Na szczęście każda passa kiedyś ma swój koniec

Michał Kaźmierczak

arch. MGLKS Termy Uniejów

Udana runda jesienna w wykonaniu
„Termalnych”
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MGLKS Termy Uniejów – KS Kutno
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Halowy Turniej Piłki Siatkowej
im. Zbigniewa Dominiaka

i Jacek Dominiak, brat Zbigniewa. Po zaciętych i emocjonujących
pojedynkach wyłoniono zwycięzców. I miejsce zajęła debiutująca
w rozgrywkach drużyna z Warty, drugie miejsce przypadło
gospodarzom -drużynie z Uniejowa, a trzecie „Viktorii” Zadzim.
Turniej sędziowali: Grzegorz Bartnik, Igor Włodarczyk i Adrian
Rojek. Sędziom technicznym był Piotr Kozłowski.
Organizatorzy turnieju: Burmistrz Uniejowa, Rada Miejska
w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów”, Zespół Szkół w Uniejowie,
MGOK Uniejów.

arch. A. Sobczak

14 listopada 2015 roku w hali sportowej Zespołu Szkól
w Uniejowie spotkali się siatkarze – amatorzy, aby wziąć udział
w Halowym Turnieju Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka.
Uniejowski Turniej cieszy się dużą popularnością wśród
miłośników tej dyscypliny sportowej. Do tegorocznego zgłosiły się
drużyny: „Viktoria” z Zadzimia, „Ochocki” i „Leśne Tury” z Turku,
„Mars” i „Czarne Perły” z Łęczycy, „Absolwenci” z   Poddębic,
„Plażowicze” z Warty oraz drużyna z Uniejowa i Witoni.
Turniej otworzyli: Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek

Aleksandra Kałużna - Płaczek

Puchar wręcza Zwycięzcom Jacek Dominiak

Spotkanie przedsiębiorców turystycznych

Szkolenie dla hotelarzy

również w formie cyfrowej. Burmistrz zaprezentował koncepcję
wydarzeń związanych ze sztuką ulotną oraz kalendarium imprez
kwiatowych, które odbędą się na terenie wszystkich parafii
gminy Uniejów od maja do sierpnia 2016 r.
Spotkanie zakończyło się owocną dyskusją i daje nadzieję
na dalsze konstruktywne działania i współpracę przedstawicieli
branży turystycznej naszej gminy.

arch. UM Uniejów

Po raz kolejny przedsiębiorcy turystyczni gminy Uniejów
mieli okazję spotkać się we własnym gronie na zebraniu
dotyczącym wydarzeń i promocji turystycznej Uniejowa.
Liczne grono uczestników stanowili członkowie Uniejowskiego
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych.
Podczas spotkania 9 listopada br. w Sali Rycerskiej Burmistrz
- Józef Kaczmarek rozdał dyplomy uczestnictwa przedstawicielom
dziesięciu uniejowskich restauracji, które wzięły udział w
tegorocznym Festiwalu Smaków. Odbyło się też podsumowanie
tego wydarzenia oraz dyskusja nad organizacją przyszłorocznego
festiwalu, który odbędzie się już pod koniec kwietnia.
Ważnym tematem spotkania było zagadnienie cyfrowej
promocji turystycznej Uniejowa, które przybliżył przedsiębiorcom
Andrzej Szoszkiewicz. Przedstawiony został nowy portal
internetowy Uniejowa, a także inne formy nowoczesnej i mobilnej
promocji naszej gminy, takie jak aplikacja „Uniejów Turystyczny”
i broszura „Przyrodnicze spacery po Uniejowie” - dostępna

Karolina Smętkiewicz

Patrycja Świątczak

21 września 2015 roku w Urzędzie Miasta w Uniejowie pracownicy Urzędu Skarbowego w Poddębicach przeprowadzili
spotkanie edukacyjno – informacyjne „Opodatkowanie usług hotelarskich polegających na wynajmie pokoi gościnnych i domków
turystycznych”.
Tematyka szkolenia cieszyła się wśród mieszkańców znacznym zainteresowaniem ze względu na rosnącą liczbę obiektów
świadczących usługi hotelarskie na terenie Miasta i Gminy Uniejów. Uczestnicy spotkania mogli zapoznać się z możliwymi formami
opodatkowania działalności gospodarczej, kwestiami związanymi z podatkiem VAT oraz posiadaniem kasy rejestrującej.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Promocja tomu 4 „Biuletynu Uniejowskiego”

arch. UM Uniejów

Weekend Mikołajkowy w Uniejowie upłynął nie tylko pod znakiem ubierania choinki, poświęcenia żywej
szopki bożonarodzeniowej, czy rozdawania słodkich upominków, lecz również pod znakiem przedstawienia
„Biuletynu Uniejowskiego”.

Duet Muzyczny „Fiore” - Joanna i Maria Tomala

4 grudnia 2015 r. na zamku w Sali Rycerskiej miało
miejsce spotkanie promocyjne tomu 4 czasopisma naukowego
„Biuletyn Uniejowski”, które wydawane jest od 2012 r. w ramach
współpracy Samorządu Miasta i Gminy Uniejów z Wydziałem
Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. Spotkanie zostało
ubarwione koncertem muzyki poważnej w wykonaniu Duetu
Muzycznego „Fiore” - Joanny i Marii Tomala.
Gości powitał Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek,
który podkreślił, że czasopismo jest cennym źródłem wiedzy
związanej z obszarem gminy Uniejów, z którego korzystają
różne grupy społeczne. Sięgają po nie zarówno przedstawiciele
środowiska akademickiego, jak również społeczność lokalna
naszej gminy. Burmistrz zwrócił uwagę na to, że publikacja
jest ważnym elementem działań promocyjnych naszej gminy,
ponieważ dzięki niej zwiększa się zainteresowanie tym obszarem
wśród naukowców, studentów, a także następuje pogłębienie
tożsamości lokalnej wśród społeczeństwa województwa łódzkiego.
Gospodarz gminy podziękował wszystkim osobom zaangażowanym
w prace nad wydawaniem „Biuletynu Uniejowskiego” – Zespołowi
Redakcyjnemu, a szczególnie Pani Redaktor Naczelnej, profesor
Elżbiecie Kobojek. Burmistrz wyraził także słowa wdzięczności
autorom, których artykuły zostały opublikowane we wszystkich
dotychczas wydanych tomach Biuletynu Uniejowskiego,
a szczególnie tym, którzy napisali artykuły do tomu czwartego.
Redaktor Naczelna czasopisma - dr hab. Elżbieta Kobojek,
prof. UŁ, reprezentująca Katedrę Zagospodarowania Środowiska
i Polityki Przestrzennej WNG UŁ przybliżyła owocną współpracę
z władzami samorządowymi gminy Uniejów oraz najnowszy tom
czasopisma. Profesor Kobojek odczytała również uroczysty list

Redaktor Naczelna Biuletynu Uniejowskiego
– dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ

od Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych, profesora Tadeusza
Marszała, który wyraził satysfakcję z dotychczasowej współpracy
oraz pogląd, że „publikacja jest wzorcowym przykładem dbałości
władz samorządowych o właściwie pojęty rozwój, odwołujący się
do budowania świadomości lokalnej opartej na wiedzy”.
Warto zwrócić uwagę na to, że tom 4 „Biuletynu Uniejowskiego”
jest najbardziej obszernym ze wszystkich dotychczas wydanych
tomów – na 233 stronach znalazło się 15 artykułów z różnych
dziedzin nauki, m.in.: historii, urbanistyki, gospodarki przestrzennej,
ekonomii, biologii i geografii.
Na spotkanie promocyjne przybyli członkowie Zespołu
Redakcyjnego oraz większość autorów artykułów opublikowanych
w tomie 4, z których wybrani przedstawili swoje artykuły w formie
referatów. Byli to: dr inż. arch. Anna Wojnarowska („Przestrzeń
publiczna Uniejowa”), dr Tomasz Figlus („Rozwój układu
ruralistycznego Spycimierza na tle dziejów osadnictwa w świetle
badań geograficzno-historycznych i archeologicznych”), dr hab.
Zofia Wilk-Woś, prof. SAN („Zamek arcybiskupów gnieźnieńskich
w Uniejowie w XV wieku w świetle źródeł pisanych”), dr Piotr
Szkutnik („Spór mieszczan w Uniejowie o fajkę z tytoniem w 1763
roku”) oraz dr Błażej Chmielecki i dr hab. Leszek Kucharski, prof.
UŁ („Dendroflora cmentarzy w gminie Uniejów – stan i problemy
ochrony”).
Wszystkie artykuły z czterech tomów dostępne są na
stronie internetowej „Biuletynu Uniejowskiego” pod adresem:
biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl w zakładce „Numery”.
Zapraszamy Państwa do lektury artykułów publikowanych
w „Biuletynie Uniejowskim”.
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„Nowe światło” rzucone na zamek

arch. ASP w Łodzi

4 listopada 2015 r. grupa studentów Wydziału
Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi gościła na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich
w Uniejowie na warsztatach poświęconych oświetleniu
architektonicznemu. Warsztaty zorganizowane wspólnie
przez Wydział Wzornictwa i Architektury Wnętrz, włoskiego
producenta opraw – firmę Martini Light i firmę Z-Concept
były wstępem do konkursu poświęconego projektowi
oświetlenia zamku i przylegającego do niego parku.

Warsztaty rozpoczęły się w Łodzi od wykładu
dotyczącego wykorzystania specjalnych źródeł światła
do oświetlania architektury i przestrzeni publicznych. Na
wykładzie studenci mogli zapoznać się z teoretycznymi
podstawami wykorzystywania światła i paletą produktów
firmy Martini Light. Prelekcję prowadzili Angelo Ioro
i Maria Zgondek (Martini Light) oraz Sławomir Lipiński
(Z-Concept).
Po południu studenci przyjechali pod uniejowski
zamek, by w praktyce sprawdzić możliwości różnych źródeł
światła. Do dyspozycji oddano studentom dziesięć opraw
oświetleniowych o różnym przeznaczeniu i temperaturze
światła, w tym efektowną lampę RGB LED, pozwalającą na
oświetlenie obiektu światłem o dowolnej barwie. Pomimo
niesprzyjających warunków (mgła i przenikliwe zimno),
przez kilka godzin, studenci sprawdzali rezultaty oświetlenia
zamku i parku rozmaitymi lampami, wydobywając bryłę
zabytku, uwidaczniając szczegóły architektoniczne,
jesienne drzewa i rzeźby wyeksponowane wśród nich.
By sięgnąć do wyżej umiejscowionych detali, lampy
podnoszone były 12 metrowym podnośnikiem. Dzięki
wykorzystaniu diod LED, jako źródeł światła, wszystkie
podłączone na czas warsztatów lampy pobierały tylko 150
wat energii! Są to więc bardzo oszczędne i ekologiczne
źródła.
Warsztaty dopisują się do długiej listy plenerów
artystycznych i projektowych, spotkań środowiska
akademickiego, wystaw i innych wydarzeń organizowanych
w ramach współpracy pomiędzy Uniejowem a Wydziałem
Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP w Łodzi. Studentom
życzymy wspaniałych pomysłów i czekamy na efekty ich
pracy.

Ćwiczenia Obrony Cywilnej
17 listopada 2015 roku odbyły się na terenie gminy Uniejów
ćwiczenia Obrony Cywilnej, polegające na dystrybucji preparatów
stabilnego jodu w postaci tabletek jodku potasu wśród ludności
zaliczonej do grup ryzyka, wspólnie z ćwiczeniami wojewódzkimi
pk. RADIACJA/JOD/15 i powiatowymi pk. POWIAT PODDĘBICKI
2015.
Podczas ćwiczenia rozdawano substytuty tabletek jodku
potasu w postaci karteczek w blistrach po 10 sztuk. Gminny
Punkt Dystrybucji zorganizowano w NZOZ przy ul. Dąbskiej
w Uniejowie, natomiast punkty dystrybucji dla dzieci i młodzieży
przygotowano w szkołach podstawowych na terenie gminy.
Ze względu na fakt przećwiczenia całej wojewódzkiej trasy

Bogusław Krzciuk

Andrzej Gawłowski

dystrybucji tabletek jodku potasu, ćwiczenie odbyło się w mniejszym
zakresie niż początkowo planowano. Tabletki jodku potasu dotarły
do nas dopiero po godzinie 12.00 w południe i wtedy rozpoczęła
się właściwa część ćwiczenia, czyli ich wydawanie. Akcja odbyła się
w Zespole Szkół w Uniejowie, gdzie udało się rozdać preparaty
jodowe wśród młodzieży z pięciu klas gimnazjum. Cały czas, czyli od
godziny 10.00 do 14.00 czynny był Gminny Punkt Dystrybucji, gdzie
osoby zainteresowane udziałem w ćwiczeniu mogły się zgłosić.
Ćwiczenia zakończyły się tego samego dnia o godzinie 14.00.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom ćwiczenia za udział i pomoc
w organizacji, szczególne podziękowania należą się młodzieży
gimnazjalnej za poświęcony czas i zaangażowanie.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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LEGENDArny klub znowu w grze
19 września 2015 r. odbyło się na zamku oficjalne otwarcie
klubu „Legenda”. Cała sala najpierw wspólnie śpiewała, a później
tańczyła do popularnych utworów zagranych przez Macieja
Baranowskiego i Artura Hołuszko. Klub wznowił swą działalność
po dłuższej przerwie. Choć stare mury wnętrza przypominają
„Legendę” sprzed lat, to jeżeli chodzi o menu, to już pierwsza
liga kulinarna. Oprócz różnych typowo klubowych napojów,
klienci mają także możliwość zamówić potrawy serwowane
przez kuchnię sąsiedzkiej restauracji Herbowa.
Następną udaną imprezą był „Halloween”. O szczegóły
zapytaliśmy Annę Jaworską - menadżer Restauracji „Herbowa”
i Klubu „Legenda”:
- Imprezę zorganizowaliśmy wspólnie z kierownikiem zamku
– Magdaleną Raźniak. Gości, którzy przybyli na zabawę, od
samych progów straszyły przerażające dźwięki i dekoracje.
Dziedziniec zamku zachwycał niecodziennym wyglądem –
pięknymi światłami i konkursowymi lampionami z dyni, które
wykonały dzieci z pobliskich szkół. Wszyscy uczestnicy zabawy
mieli możliwość udziału w nocnym zwiedzaniu zamku, któremu
towarzyszyły mroczne historie. Podczas całej imprezy goście
korzystali z „Legendy” – zamkowego klubu, gdzie barman
serwował upiorne, dymiące się drinki i tematyczne przekąski.
Całość dopełniła skoczna muzyka grana prze DJa Raqu.
W „Legendzie” został rozstrzygnięty konkurs na najbardziej
przerażające przebranie. Podczas imprezy była możliwość
zrobienia upiornego makijażu w wykonaniu Małgorzaty
Krzesłowskiej, właścicielki salonu kosmetycznego Beauty
Thermal w Uniejowie. Wszyscy doskonale bawili się do późnych
godzin nocnych.
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wieczory czy niezapomniane randki. W szczególności chce
zaprosić   mieszkańców Uniejowa, którzy pamiętają wyjątkowy
klimat „Legendy” z czasów swoich młodości. Chcemy, aby
„Legenda” stała się miejscem inspirujących spotkań kulturalnych
m.in. koncertów, wernisaży, czy zabaw takich jak „Halloween”.
Na koniec listopada zorganizowaliśmy noc magii i przepowiedni,
w szczególności składając życzenia wszystkim Jędrkom.
Co na klientów może czekać w przyszłości?
- Na pewno niespodzianek z naszej strony nie zabraknie, ale
także zapraszam do współpracy wszystkich, którzy chcieliby
zorganizować w „Legendzie” własne ciekawe wydarzenia
i spotkania. Oparte zarówno na nowoczesnych pomysłach, jak
i tych pasujących i przypominających stare czasy „Legendy”.
Pragnę także przekazać od całego zespołu pracującego dla
Państwa w Restauracji „Herbowa” i Klubie „Legenda” życzenia
smacznych Świąt i „Legendarnych” zabaw w 2016 roku.

Dla jakich klientów przeznaczona jest „Legenda”?
- Klub „Legenda” zaprasza wszystkich, którzy szukają
wyjątkowego miejsca na przyjacielskie spotkania, rodzinne

Spotkanie biznesowe dla przedsiębiorców

w Łodzi przedstawili także perspektywę wsparcia dla osób
rozpoczynających działalność gospodarczą oraz przybliżyli
tematykę Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Uczestnicy mieli
również szansę zapoznać się z ofertą Łódzkiej Agencji Rozwoju
Regionalnego.

arch. UM Uniejów

30 listopada w Sali Rycerskiej Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich w Uniejowie odbyło się spotkanie biznesowe
dla przedsiębiorców. Pierwsza część spotkania dotyczyła
projektu „Ekonomia społeczna w biznesie”, który ma na celu
zwiększenie współpracy podmiotów ekonomii społecznej
z łódzkimi przedsiębiorstwami. Druga część poświęcona
została nowej perspektywie funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Na spotkanie zaproszeni zostali specjaliści z takich instytucji
jak: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi, Centrum Obsługi Przedsiębiorcy
w Łodzi, Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz
Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.
Podczas spotkania omówione zostały osi priorytetowe RPO
WŁ 2014-2020, które dotyczą bezpośrednio przedsiębiorców
i możliwości otrzymania przez nich dofinansowania z funduszy
europejskich. Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Patrycja Świątczak
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Marek Jabłoński

Pracą na rzecz Straży Pożarnej jesteśmy – jak często o nas mówią – po prostu
zakręceni. Niesienie pomocy innym, trwanie w ciągłej gotowości ratowania
innych i ich dobytku – to dla nas część naszego życia…

arch. OSP Rożniatów

Społecznicy z Rożniatowa

Tak rozpoczął swoją relację o historii i współczesności
OSP w Rożniatowie jej aktualny prezes (od 2006 roku)
i jednocześnie sołtys Rożniatowa Kolonii – Wiesław Pawłowski:
- Może dlatego, że mieszkamy naprzeciwko remizy, widzimy
ją w dzień i w nocy, to jesteśmy nie tylko strażakami, ale też
strażnikami majątku OSP. Poza tym, dla mnie, wielką rolę
odgrywa także osobisty sentyment, ponieważ to właśnie mój
ojciec – Henryk Pawłowski – projektował strażnicę i wykonał
jej dach. Ojciec pana Wiesława, w odległych czasach, był
architektem powiatowym w Turku. Rożniatowska remiza ma
niepowtarzalną architekturę wśród strażnic w kraju. Zgodnie
z projektem, jej główny budowniczy dh Bronisław Jeż, zbudował
ją z rożniatowskiego kamienia wapiennego. Z wielką fantazją
wkomponowane obróbki sklepień, gzymsów i narożników
z czerwonej cegły dają przepiękne bogactwo architektoniczne.
Dlatego też nigdy nie przewiduje się np. ocieplenia budynku (od
strony frontowej), zmieniającego wygląd elewacji zewnętrznej.
Ciekawostką z czasów budowy remizy, kiedy naczelnikiem był
Zygmunt Grzelek, jest to, że strażacy brali na siebie imienne
kredyty bankowe na budowę, by później je sobie zwracać
z zysków z zabaw, przedstawień itp.
Budowę zakończono w 1964 roku, wtedy to po raz pierwszy
w tym budynku kino objazdowe wyświetliło panoramiczną
wersję „Krzyżaków”. Później, przez dziesięciolecia obiekt ten
służył strażakom i mieszkańcom wsi i kolonii. Było tak aż do 2007

roku: - Zamierzając przystąpić do kapitalnego remontu, tak
wewnątrz jak i na zewnątrz, musieliśmy myśleć o funkcjonalności
budynku, aby mógł być wykorzystany na: zebrania, spotkania,
imieniny, komunie, wesela, bale itp. Remont zaczęliśmy
w 2010 r. od wymiany pokrycia dachowego na blachodachówkę.
Aby powiększyć powierzchnię użytkową sali rozebraliśmy
scenę… Choć muszę przyznać, że była z obrotowymi ścianami,
wykorzystywanymi w przeszłości do zmian dekoracji podczas
wystawianych amatorsko sztuk teatralnych – z sentymentem
wspomina dh Wiesław. Po tych zmianach powierzchnia sali ze
120 m2 zwiększyła się do 220 m2.
Połączono główną salę z pomieszczeniami dotychczasowego
zaplecza kuchennego, zamieniając na część konsumpcyjną.
Natomiast kuchnię z zapleczem usytuowano w pomieszczeniach
niegdysiejszej hydroforni wiejskiej i magazynów. Tam, gdzie był
bufet zbudowano toalety. Wymieniono w pełni stolarkę okienną
i drzwiową – z drewnianej na PCV i aluminium. Wykonano
instalację wodno – kanalizacyjną w toaletach, kuchni, garażach
i na zewnątrz.
- Dzięki remontowi wnętrza remizy mamy wymienioną
całą instalację elektryczną. Zamontowano, przekazane przez
proboszcza z Wielenina ks. Józefa Waszaka, kinkiety i żyrandol
– pięknie ozdabiające salę. Muszę dodać, że jest to pamiątka po
ich wykonawcy. Nasz rodak, kowal – artysta Grzegorz Prużyński,
wykonał je dla wielenińskiego kościoła według projektu

www.uniejow.pl
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profesora Wiktora Zina, przez starszych zapamiętanego
z telewizyjnego programu „Piórkiem i węglem”. To właśnie
artysta Prużyński, zgodnie z projektami profesora Zina, wykonał
okucia (zamki, kraty, zawiasy, kinkiety, żyrandole itp.) do Zamku
Królewskiego w Warszawie, podczas jego odbudowy – ujawnił
tę ciekawostkę pan Pawłowski. Dodał też, że ks. Józef Waszak,
jako członek jednostki OSP w Rożniatowie i jej kapelan, swoją
aktywnością przyczynił się do pozyskania środków finansowych
na remont strażnicy.
W ramach głównego remontu w budynku wymienili też
sufity, wyrównali i pomalowali ściany, wykonali podłogi z glazury,
zamontowali balustradę schodową i na balkonie. Zakupiono
nowe, piękne stoły i część krzeseł, a do zaplecza kuchennego
trzy chłodnie. Miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, na rzecz
wyposażenia kuchni, przekazało dotychczas zgromadzone
naczynia.
Wykonano docieplenie tylnych ścian budynku,
odprowadzenie wody z tylnej strony dachu poprzez
orynnowanie oraz chodnik z tejże strony. Zmieniono bramy
garażowe z drewnianych na segmentowe, w tym jedną już
zautomatyzowano (druga będzie w najbliższej przyszłości).
– W ostatniej chwili zakończyliśmy całkowity remont jednego
z garaży polegający na wymianie instalacji elektrycznej,
wyrównaniu ścian, pomalowaniu, wykonaniu lamperii
z płytek ceramicznych. Założyliśmy podłogę z płytek gresowych
z kanałem odprowadzającym wodę z topniejącego śniegu.
Docieplenie sufitu i ściany działowej sprawiło, że możemy
teraz przez całą zimę utrzymać gotowość bojową samochodu
strażackiego. Wcześniej niemożność utrzymania wody podczas
mrozów wykluczała naszą jednostkę z akcji, teraz możemy na
miejsce zdarzenia dotrzeć w ciągu 5-7 minut – z dumą informuje
prezes jednostki OSP. Ma tu na myśli samochód Star 266
pozyskany (staraniem burmistrza Józefa Kaczmarka) z wojska
i skarosowany na potrzeby wozu bojowego w okresie prezesury
(1996-2006) druha Kazimierza Czubaszewskiego. Przed nim
(2 kadencje) prezesem był dh Wiesław Pawłowski – „Wielki
Społecznik”, jak o nim napisał Ryszard Troczyński w 4/44/2014
numerze kwartalnika „Uniejowskie Strony”.
W ostatnich latach rożniatowscy strażacy pozyskali drugi
lekki specjalny samochód VW BUS. Ufundowano i przekazano
jednostce nowy sztandar, na placu przy remizie ułożono
200 m2 chodnika z kostki brukowej. Zbudowano pomnik
z figurą św. Floriana ku czci zmarłych druhów i mieszkańców
zaangażowanych na rzecz OSP. Udało się pozyskać (choć nie
dla wszystkich) nowe czarne, regulaminowe mundury, które
zastąpiły zielone wojskowe, a nawet białoruskie. Zakupiono
8 najnowszych hełmów Calisia. Po kradzieży z 2007 roku
konieczne było wyposażenie jednostki w nowe węże tłoczne.
Wszyscy strażacy i mieszkańcy są dumni ze swoich dokonań,
a zwłaszcza z piękniejącej strażnicy. Przed zaproszeniem na 8
maja 2016 roku na Gminny Dzień Strażaka wraz z oficjalnym
oddaniem i poświęceniem remizy po kapitalnym remoncie,
chcą jeszcze zdążyć z wykonaniem: remontu jednego garażu,
ociepleniem szczytu budynku, pokryciem blachą garaży i poprawieniem ogrodzenia.
Jednostka OSP w dużym stopniu przyczyniła się do poprawy
bezpieczeństwa w ruchu pieszym. Pracując przy budowie
założono 280 mb chodnika łączącego remizę z budynkiem
byłej szkoły. Nie tak dawno temu rękoma mieszkańców
Rożniatowa i jego Kolonii oraz Dąbrowy wzniesiono budynek
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szkoły podstawowej. Po jej likwidacji mieści się tutaj teraz filia
biblioteczna, świetlica wiejska i kaplica z coniedzielną mszą
świętą.
- Mamy w Rożniatowie olbrzymi, kilkusetletni dąb
szypułkowy, Pomnik Przyrody, nazwany przez kowala
Prużyńskiego „Naszym Królem”. Z jego to inicjatywy,
kilkadziesiąt lat temu, przy dębie na parkanie (są jeszcze
jego fragmenty) stała nad furtą mała Świątyńka. Chcemy ją
odbudować w postaci kapliczki w miejscu udostępnionym
przez państwa Adamiaków – zdradza plany pan Pawłowski.
Wizualizacja kapliczki jest następująca: furta z łukowym
sklepieniem i fragmentami parkanu – wszystko zbudowane
z rożniatowskiego kamienia wapiennego. Nad sklepieniem tej
furty będzie umieszczona w oszkleniu figurka Matki Boskiej
Fatimskiej, a w furcie postać św. Jana Pawła II. Figurka jest już
przed laty ufundowana przez kierowców autokaru Wiesława
Pawłowskiego i Mieczysława Górkiewicza. Przywieźli ją z Fatimy,
będąc razem z pielgrzymką organizowaną przez ks. Mariana
Kilichowskiego – proboszcza parafii Dzierżawy.
Pewne prace są już rozpoczęte, ale następne wymagać będą
sporo zaangażowania mieszkańców i środków finansowych.
– Liczymy na tę pomoc, a także ze strony Urzędu Miasta,
instytucji, sponsorów i darczyńców. Jest deklaracja Pana
Burmistrz Józef Kaczmarka o doświetlenie kapliczki i dębu. Jest
to miejsce w samym środku wsi, na odcinku ok. 400 m nocą
zupełnie ciemne. Dotychczasowe prośby o jego doświetlenie
nigdy nie były zrealizowane, więc teraz liczymy, że niemożliwe
stanie się możliwe, za co już dziękujemy – z optymizmem myśli
pan Wiesław.
Swoją obszerną informację prezes/sołtys Wiesław
Pawłowski kończy następująco: - Tak naprawdę, to jesteśmy
zakręceni pracami społecznymi na rzecz straży i środowiska,
można powiedzieć, że tworzymy zgraną społeczność wiejską,
która na pewno wie, czego oczekuje w tej swojej małej
ojczyźnie. A czy jesteśmy zmęczeni? Chyba jeszcze nie, ponieważ
stale przybywa nam nowych pomysłów. Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom, sami robimy bardzo wiele. Za wszystko co nam
udało się dokonać, jako Zarząd jednostki OSP tej kadencji,
serdecznie dziękujemy.
Warto wymienić jego aktualny skład: Wiesław Pawłowski
– prezes, Gabriel Milczarek – naczelnik, Piotr Pakuła – zastępca
naczelnika, Zbigniew Kowalski – sekretarz, Adam Łukaszewicz –
skarbnik, Piotr Jaskuła – gospodarz, Marian Obielak – członek

arch. R. Troczyński

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Wiesław Pawłowski i Wojciech Stasiak (z lewej)
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>Społecznicy z Rożniatowa

Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów

arch. OSP Rożniatów

Około 3 lata temu, tankując
do pełna na stacji benzynowej
w Zieleniu można było,
w restauracji obok, wypić herbatę,
posilić się. Urządzano tam różnego
rodzaju imprezy okolicznościowe.
W kilkuletni pustostan,
od listopada br., wstąpiło tam
„życie”, ponieważ uruchomiona
została…

arch. R. Troczyński

zarządu. Na duże wsparcie zawsze mogli też liczyć ze strony
wieloletniego radnego Rady Miejskiej w Uniejowie – Tadeusza
Warycha.
- Dziękujemy wszystkim Zarządom, począwszy od powstania jednostki. Za to, że zbudowali strażnicę, utrzymali ją
w dobrej kondycji przez te wszystkie lata. Ponieważ naszym
największym problemem jest starzenie się członków jednostki,
to liczymy na to, że nasze zaangażowanie zostanie zauważone
przez młodszych i włączą się, zaangażują na rzecz lokalnego
środowiska – uzupełnia pan Wiesław.
Strażacy/mieszkańcy Rożniatowa wsi i kolonii dziękują
za dotychczasowe finansowe wsparcie: Urzędowi Miasta
i Radzie Miejskiej w Uniejowie, Lokalnej Grupie Działania
„Między Wartą a Nerem”, Zarządowi Głównemu Związku OSP
w Warszawie i Zarządowi Wojewódzkiemu Związku OSP w Łodzi,
Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”
w Uniejowie, Bankom Spółdzielczym w Malanowie i Poddębicach, OSM w Kole, Druhom, Mieszkańcom, Sponsorom…
Finansowe wsparcie remontu kapitalnego remizy
OSP w Rożniatowie, w latach 2007-2015, przedstawia się
następująco:
- Urząd Miasta i Rada Miejska w Uniejowie – 73 270 zł
- Lokalna Grupa Działania „Między Wartą a Nerem” – 50 000 zł
- Zarząd Główny Związku OSP w Warszawie – 37 000 zł
- Zarząd Wojewódzki Związku OSP w Łodzi – 3 765 zł
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”
– 13 500 zł
- Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie – 1600 zł
- Bank Spółdzielczy w Poddębicach – 500 zł
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole – 800 zł
- Strażacy/Mieszkańcy/Darczyńcy – 10 960 zł
Łączna kwota dofinansowania wyniosła 191 395 zł.

Od prawej Anna Górczyńska i Marzena Gostomska

Restauracja „Do Syta”
i Bar „Do Pełna”
arch. R. Troczyński

Informacje zebrał Marek Jabłoński

Anna Górczyńska z Uniejowa i Marzena Gostomska
z Łodzi, to odwieczne koleżanki. Wychowały się w Łodzi na
jednym podwórku, chodziły do tego samego przedszkola
i tej samej szkoły podstawowej. Choć o trzy lata starsza
Marzena poszła wcześniej do szkoły średniej, to znajomość
z Anną  przetrwała i przyjaźnią się nadal. Ciekawostką jest,
że w dniu, w którym Anna wyprowadzała się do Uniejowa,
Marzena wprowadzała się w Łodzi do nowego mieszkania.

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

Podczas wspólnych spotkań wielokrotnie rozmawiały
ze sobą, aby razem „coś” otworzyć, coś, co dawałoby im
wspólną satysfakcję. Ponieważ obie lubią gotować, to
uruchomienie restauracji chodziło im po głowie. – I tak
w lipcu tego roku, spacerując z koleżanką, w Zieleniu przy
stacji benzynowej, zobaczyłyśmy opuszczony budynek po
dawnej restauracji. Pomyślałyśmy więc sobie, że może
warto byłoby to „coś” właśnie tu zrobić... – wspomina pani
Anna.
Za myślami poszły czyny, niemal natychmiast
postanowiły działać. Wymagało to sporego nakładu
pracy, ale udało się. Pod koniec listopada placówka
gastronomiczna otworzyła swoje podwoje. – Było to
otwarcie pierwszej sali przeznaczonej dla gości przejezdnych, chcących smacznie zjeść i „do syta”. Taka
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jest właśnie nazwa naszej restauracji. Goście, którzy
już nas odwiedzili, patrząc na baner, uśmiechają się
i mówią, że jest to pierwsza reklama, która nie kłamie,
bo jest tu „do syta i do pełna” – ma się czym pochwalić
współwłaścicielka.
Tuż przed Nowym Rokiem obie panie planują otworzyć
dużą salę, która może pomieścić 170-180 osób. Planują
tu zorganizować tegorocznego Sylwestra, a w przyszłości
udostępniać lokal na imprezy okolicznościowe, takie jak:
chrzciny, komunie, wesela itp.
Nowo otwarta restauracja /bar, serwująca potrawy
z prostej polskiej kuchni, przygotowywanych ze świeżych,
regionalnych produktów zaprasza od poniedziałku do
niedzieli w godzinach od 10.00 do 22.00/ Zieleń 12 A,
tel.: 669 859 667, 695 930 074, 509 782 824.  

Sprostowanie do artykułu „Czy to po prostu ignorancja władzy?”
autorstwa red. Andrzeja R. Tyczyno, opublikowanego w 45. wydaniu
tygodnika „Echo Turku”
Teza redaktora Tyczyno
Czytając artykuł pana Andrzeja R. Tyczyno, po raz kolejny
zastanawiam się, z jakiego powodu Samorząd Gminy Uniejów
stał się celem regularnych ataków redaktora. Determinacja, która
towarzyszy dziennikarzowi w pojawiających się od dłuższego czasu
negatywnych wpisach dotyczących Uniejowa, powinna iść w parze
z rzetelnością, dziennikarskim obiektywizmem i zwykłą ludzką
uczciwością. W artykułach pana Tyczyno tego brak i wiele razy
zwracałem na to uwagę w odpowiedziach i sprostowaniach, które
na łamach gazety publikowano niestety wybiórczo albo wcale. Dwa
sprostowania dotyczące artykułu „Nadejszła wiekopomna chwila”,
opublikowanego w 32. numerze „Echo Turku”, zostały zignorowane
i nie trafiły do druku. Podobnie działo się wiele razy. Warto by
zapytać – parafrazując cytat z Pańskiego ostatniego tekstu: „Czy
Andrzej R. Tyczyno ma coś do ukrycia?”.
Tym razem tematem natarcia pana Tyczyno była strona
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta. Mimo, że nie mamy
prawnego obowiązku zamieszczania w nim uchwał rady miejskiej,
a treść tych dokumentów jest udostępniana na wniosek w urzędzie
(na co zwrócono uwagę w ostatnim artykule, przytaczając treść
stanowiska urzędu w niniejszej sprawie), to autor z uporem maniaka
pyta „Czy w Uniejowie mają coś do ukrycia?”. Otóż nie, Panie
Redaktorze, nic nie ukrywamy. Informacje o zbliżającej się sesji są
publikowane na stronie internetowej urzędu oraz wywieszane na
tablicy ogłoszeń, w sprawach szczególnie ważnych dla konkretnych
sołectw wspomagamy się również kurendą. Zapraszamy wszystkie
stowarzyszenia i instytucje – kiedy brał Pan udział w sesjach,
widział Pan, że cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dyrektorzy
wszystkich jednostek zdają sprawozdanie z działalności, a mieszkańcy, sołtysi i radni, jak w mało którym samorządzie, mogą
zgłaszać uwagi i interpelacje dotyczące interesujących ich spraw od
razu, bez potrzeby czekania do końca sesji. Gdzie tu Pan dostrzega
próby ukrywania czegokolwiek?

Co więcej, jeśli podejmuje Pan temat sesji i chce go opisać
rzetelnie, warto byłoby wziąć w niej udział, ale od dawna nie
zjawia się Pan osobiście. Czyżby wstydził się Pan spojrzeć w oczy
ludziom, o których pisze Pan na łamach gazety? Kiedyś znacznie
częściej bywał Pan w Uniejowie, dziś zdarza się tu Pana spotkać
jedynie podczas imprez masowych. Stracił Pan też bieżący kontakt
ze swoimi wcześniejszymi informatorami – pewnie trudno Panu
znaleźć tematy do kolejnych artykułów w gazecie. Nie widzimy
potrzeby zamieszczania wspomnianych treści w biuletynie tylko
po to, żeby ułatwić Panu pracę. Jeżeli zaś chodzi o wspomniane
wcześniej rzetelność i dziennikarski obiektywizm, których
w Pańskich wywodach na temat Uniejowa brak, proszę wyjaśnić,
dlaczego skupił się Pan wyłącznie na naszej gminie?
Decyzje w sprawie środków unijnych i dotacji pozyskiwanych
z funduszy krajowych wymagają niekiedy zwołania spotkań
rady w trybie nadzwyczajnym, z dnia na dzień. Musimy mieć
podejście biznesowe, działać jak firma, bo nie stać nas na to,
by żyć tylko z podatków jak inne samorządy. Gminę od dawna
omijały inwestycje krajowe, które w innych miejscach bez wysiłku
władz samorządowych napędzają lokalny rozwój (przykładem
takiego rozwiązania jest Stryków, w którym węzeł autostrady,
wybudowanej przez państwo, spowodował natychmiastowy
rozkwit strefy logistycznej – powstało mnóstwo firm zapewniających
mieszkańcom miejsca pracy, a samorządowi wpływy do budżetu, to
samo dotyczy Turku, który wzbogacił się dzięki obecności kopalni
oraz elektrowni). My sami musimy zapracować na swój własny
rozwój, na utrzymanie teraz i zapewnienie trwałości tych inwestycji
w przyszłości. Zamiast martwić się o biurokrację, skoncentrujmy się
na realnych działaniach, bo kolejna szansa może się nie powtórzyć.
To nie ignorancja, Panie Redaktorze – to po prostu zdrowy rozsądek.
					Józef Kaczmarek
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Odpowiedź na artykuł „Oświatowe dylematy” autorstwa
Andrzeja R. Tyczyno, zamieszczony w 47. numerze „Echo Turku”
Kolejną już odpowiedź na Pańskie zarzuty (mam nadzieję, że chociaż ta ujrzy światło dzienne) pozwolę sobie zacząć od pytania o Pańskie zdrowie. Mam bowiem nieodparte wrażenie, że Pańskie ataki na gminę Uniejów stały się regułą – nawet w artykułach,
w których analizuje Pan cały powiat jesteśmy na cenzurowanym. Pytanie brzmi: czy u podstaw kąśliwych uwag leży zazdrość czy może
popada Pan w obłęd, bo niegdysiejsze tezy nijak mają się do rzeczywistości?
Co do artykułu, jedynym właściwym, według autora, kryterium oceny systemu oświaty jest jej koszt w zestawieniu z danymi
demograficznymi. Rachunek opłacalności powinien być jedynie bazą wyjściową do dyskusji nad problemem malejącej dzietności
i zmieniającym się modelu rodziny, nie zapominając o tym, że dziecko powinno być – i dla nas jest – najważniejsze. To prawda, 7 mln zł,
które w mijającym roku przeznaczyliśmy z budżetu na oświatę jest potężną sumą, ale dla dziewięciuset uczniów to nieco ponad 7,734
tys. zł na dziecko rocznie, co miesięcznie daje sumę mniejszą od kosztów wsparcia osób trwale bezrobotnych.
Analiza przeprowadzona przez pana Tyczyno była pobieżna, ponieważ część istotnych wskaźników została pominięta. Sieć
szkół na terenie gminy jest optymalna. Struktura płac w placówkach zależy od awansu zawodowego nauczycieli, a wykształcenie pedagogów pracujących w naszych placówkach jest wysokie. Dużo w tekście liczb przedstawiających prognozy odpływu ludności z terenu
powiatu poddębickiego. Brak natomiast pochylenia się nad konkretną liczbą uczniów w opisywanych przez Pana szkołach. Do Zespołu
Szkół w Uniejowie uczęszcza 500 uczniów, to o 24 więcej niż w roku poprzednim. Szkoły Podstawowe w Wieleninie i Wilamowie mają
kolejno 113 i 105 uczniów, co w stosunku do lat poprzednich wskazuje na stabilizację w pierwszej oraz konsekwentny wzrost liczby
uczniów w drugiej ze szkół. Równie stabilny wzrost podopiecznych notuje PSP Spycimierz, która realizuje edukację początkową do
III klasy (obecnie 23 uczniów). Niemal bez zmian pozostaje liczba wychowanków Przedszkola Miejskiego w Uniejowie, w 2015 roku
kształci 161 przedszkolaków.

Rok

ZS w Uniejowie

SP Wielenin

SP Wilamów

Przedszkole

PSP Spycimierz

2013

459

118

92

160

16

2014

474

113

97

160

19

2015

500

113

105

161

23

Również wybór szkoły ponadgimnazjalnej przez uczniów kończących gimnazjum w Zespole Szkół w Uniejowie, jest podyktowany poziomem kształcenia w poszczególnych szkołach. Powiat ma problem, który wynika ze słabej oferty, małego wyboru wśród
profili kształcenia, czym ewidentnie przegrywa ze szkołami ponadgimnazjalnymi w Turku czy Kaczkach. Jakakolwiek agitacja w naszym
gimnazjum na rzecz tej czy innej szkoły – jak sugerował artykuł – nigdy nie miała i nie będzie mieć miejsca.
Oczywiście, koszty są ważne, bo budżet gminy nie jest z gumy a należy utrzymać inne sfery jej działalności. Dlatego też coraz
więcej środków szkoły pozyskują ze źródeł zewnętrznych. Programy „Kręgosłup na całe życie”, „Multisport”, „Umiem pływać”, „Mały
Mistrz”, „Bezpieczna +”, „Edukacja ekologiczna”, „Książki naszych marzeń” czy „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (o który
staramy się teraz), pozwalają na zakup sprzętu, doposażenie pracowni i szkolenie nauczycieli w skali, o której niektóre jednostki mogłyby dziś pomarzyć. Działające w 3 szkołach ekopracownie, ogródki dydaktyczne, a także zakup komputerów za kwotę ponad 3,5 mln
zł realizujemy przy ogromnym udziale środków zewnętrznych. W Zespole Szkół w Uniejowie działają klasy usportowione oraz Uniejowska Akademia Futbolu – widać, że szkoły robią więcej niż tylko realizację ministerialnego programu. Nie daliśmy się wskaźnikom
demograficznym powiatowego urzędu pracy i pokazaliśmy, że niewielka gmina potrafi stworzyć 300 miejsc pracy. Czemu mielibyśmy
ulec wskaźnikom, które i w tym przypadku nie są obiecujące i to dla całego kraju, o czym redaktor nie wspomniał?
Zmiany, o których Pan wspomniał, zachodzą, Panie Redaktorze, ale muszą być przemyślane, tym bardziej, że dotyczą bardzo czułego obszaru naszej działalności, dzieci. Czy powołanie stowarzyszenia w Spycimierzu, powołanie Zespołu Szkół w Uniejowie
albo likwidacja ZEAO to nie były zmiany? Fakt, że inne samorządy biorą z nas przykład (do likwidacji ZEAO przygotowuje się Łęczyca),
utwierdza jedynie w przekonaniu, że idziemy w dobrym kierunku.
Najczęstsze zarzuty wobec systemu oświaty gmin wiejskich i miejsko-wiejskich dotyczą szkół, które działają poza stolicą
gminy, w małych ośrodkach wiejskich. Mamy dwie takie podstawówki do których uczęszczają ponad 2 setki uczniów, trzecia jest
prowadzona przez stowarzyszenie. To szkoły podstawowe, często te pierwsze, najważniejsze dla dalszego rozwoju ucznia, zwłaszcza,
że mamy tu do czynienia już z 6-latkami. Takie szkoły są również ważnymi dla społeczności lokalnej ośrodkami życia kulturalnego.
W szkołach zwołuje się zebrania, tu odbywają się imprezy integracyjne, budynki udostępniamy dla potrzeb działających w miejscowościach kół zainteresowań i stowarzyszeń, szkoły prowadzą nawet zajęcia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku…

Czy nadal rachunek opłacalności wydaje się być tak oczywisty?
										Józef Kaczmarek
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www.uniejow.pl
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Uniejów na trasie „Motocyklowej Polski”
W 10. odcinku serii „Motocyklowa Polska”, emitowanym przez stację
„Motowizja”, prowadzący program – Wiktor przemierzał motocyklem
województwo łódzkie. Zatrzymał się, rzecz jasna, m.in. w Uniejowie.
„Motocyklowa Polska” to cykl programów łączących motoryzację
i turystykę – w tym sezonie turystykę krajową. Każdy odcinek opiera
się na prezentacji jednego z 16 województw – odcinek 10. to ciekawe
punkty na mapie województwa łódzkiego. Wiktor przemierzył
Łódzkie ze wschodu na zachód, zatrzymując się z ekipą między innymi
w Spale, Tomaszowie Mazowieckim, Smardzewicach, Piotrkowie
Trybunalskim, Kleszczowie, Żłobnicy, Bełchatowie, Łodzi, Uniejowie
oraz Łęczycy.
Ekipę „Motowizji” do Uniejowa przywiodła sława tutejszych
leczniczych solanek. Zanim dotarli na baseny termalne, zatrzymali
się jeszcze przez chwilę w Kasztelu Rycerskim. Chwilę później Wiktor
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z kamerą pokazał widzom kompleks „Termy Uniejów”.
Ostatnim punktem programu była wizyta w Zagrodzie
Młynarskiej, gdzie Teresa – jedna z tutejszych kucharek
zaserwowała chłopakom prawdziwie męskie jadło: steki
z wołowiny długodojrzewającej oraz grillowane burgery. Obiad
w Zagrodzie nieco się przedłużył za sprawą miłego spotkania
z grupą miejscowych motocyklistów, którzy w tym samym
czasie zatrzymali się w karczmie. To, że fani jednośladów szybko
nawiązują kontakt nie jest żadną tajemnicą, dlatego opowieści
i śmiech motocyklistów już kilka minut później słychać było
w całej Zagrodzie. Ekipa popędzała – tego dnia trzeba było jeszcze
odwiedzić Łęczycę. Wiktor musiał już ruszać w dalszą podróż. Nasi
motocykliści nie zawiedli – głośną eskortą odprowadzili ekipę
„Motowizji” i towarzyszyli im podczas zwiedzania królewskiego miasta.

Nasz człowiek w Koninie

Ryszard Troczyński

arch. M. Pacześny

Gmina Uniejów to prawdziwa kopalnia talentów.
Jednym z nich jest Mirosław Pacześny z Brzozówki.

Talent Mirosława odkryła pani Krystyna Grabarczyk
w Szkole Podstawowej w Wilamowie. Mając 12 lat grał
w orkiestrze OSP Wilamów, dostał się też do Państwowej
Szkoły Muzycznej w Kole (klasa trąbki - 4 lata). Następnie
uczęszczał do Państwowej   Szkoły Muzycznej w Kutnie
(6 lat). Karierę rozpoczął w orkiestrze dętej przy Kopalni Soli
w Kłodawie, następnie przez 16 lat był solistą. W latach 19992000 grał w Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.
Wojsko odsłużył   jako trębacz. Co niedzielę pełnił wartę z
kompanią honorową przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Miał
też krótki epizod z Orkiestrą Policyjną we Wrocławiu. Ciągle się
jednak dokształcał. Ukończył Akademię Muzyczną w Poznaniu,
następnie studia na kierunku Dyrygentura Orkiestr Dętych. Od
roku jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Orkiestry
PAK KWB Konin. Orkiestra z Konina zaprasza często solistów z
Łodzi, Poznania i Warszawy. Mają bardzo różnorodny program
i repertuar. Na spotkaniach z najmłodszymi wykorzystują
fragmenty najznakomitszych światowych kompozytorów, jak
Bach czy Czajkowski. Dla wielu młodych osób orkiestra dęta to
abstrakcja i jednocześnie umiejętność dająca dużą satysfakcję.
W takich krajach jak Szwecja, Holandia, Niemcy, aby grać
w orkiestrze trzeba słono zapłacić.

Mirosław Pacześny uważa, że zawód dyrygenta jest piękny –
muzyka przepływa obok nas, nie zostawiając śladów materialnych.
Muzycy i dyrygent spleceni są jakąś niewidzialną siecią. Być
dyrygentem to odpowiedzialne zadanie - jeden nieostrożny
ruch ręki może spowodować katastrofę. Dyrygent decyduje o
różnorodnym brzmieniu, osobistej koncepcji, określa dynamikę
instrumentu. Jednak jego brzmienie zależy od muzyka i jego
kwalifikacji. Dyrygent to „primus inter pares” (pierwszy wśród
równych), reżyser kapitan.
Przesłanie od Mirosława Pacześnego z Brzozówki: Muzyka jest
jak powietrze, jest wszędzie, jest w Tobie i we mnie, w zbożach na
wietrze, jest w dźwiękach, które słyszysz na ulicy, w stukocie kół na
drodze, wśród pól i w kołysaniu drzew jest muzyka i śpiew. Tyle jej
w głosie ptaków i w słowach jakie na dobranoc mówi matka. Tylko
posłuchaj ile jest piękna w tych zwyczajnych dźwiękach, weź je do
ucha i do serca.
Marzeniem Mirosława jest także zaprezentowanie się ze swoją
orkiestrą w Uniejowie.
Mam nadzieję, że to się spełni i usłyszymy koncert przed
zamkiem. Niech mieszkańcy gminy Uniejów będą dumni ze
swojego człowieka.
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Napisano o nas...

Rubrykę redaguje Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Uniejowie

O Uniejowie w prasie ogólnopolskiej

Nad Wartą
„Komputery dla wszystkich”, 14-20.10.2015
Dwa innowacyjne projekty realizowane są w Uniejowie. Instytut Zdrowia Człowieka Uniejów-Park ruszył z projektem
uzdrowiskowym, a samorząd przystąpił do pełnej informatyzacji gminy. Po trzech latach wyczekiwania gmina Uniejów
jako pierwsza w Polsce zrealizuje u siebie nowatorski projekt polegający na szeroko pojętej informatyzacji gminy.
W najbliższych dniach ponad ośmiuset uczniów otrzyma nowe tablety. Z darmowych komputerów ucieszy się tez blisko
90 nauczycieli. I to nie koniec, bo za 3 mln zł. firma Komputronik wyposaży też gminę w 32 ekrany projekcyjne i projektory
multimedialne, 30 tablic interaktywnych, pięć zestawów do wideokonferencji, 11 drukarek laserowych, komputery
biurowe, urządzenia wielofunkcyjne oraz oprogramowanie edukacyjne, biurowe i antywirusowe. (…) - Trzy lata temu
złożyliśmy w urzędzie marszałkowskim projekt e-usługi, czyli projekt informatyzacji gminy – przypomniał burmistrz Józef
Kaczmarek podczas uroczystego podpisania umowy – Musieliśmy długo czekać, bo znaleźliśmy się na liście rezerwowej.
Byliśmy jednak cierpliwi i doczekaliśmy się dofinansowania w kwocie prawie trzech milionów złotych. Dzięki temu do
15 listopada będziemy mogli zakończyć realizację tego epokowego projektu. (…) Podpisanie umowy z Komputronikiem
odbyło się przy okazji zainaugurowania przez Instytut Zdrowia Człowieka Uniejów-Park innowacyjnego projektu
uzdrowiskowego. - To świetna okazja, aby połączyć dwie niezwykle ważne dla naszej gminy koncepcje – uznał burmistrz
Kaczmarek. – Instytut rozpoczyna innowacyjny projekt uzdrowiskowy, a my podpisujemy umowę na informatyzację
gminy Uniejów na niespotykaną dotąd skalę. Dzisiejsze wydarzenia oznaczają ogromny progres. To nowa jakość, po którą
sięgamy.
„Jest szansa na prężny kurort”, 23-25.10.2015
Uniejów jako pierwsza z gmin w Łódzkiem sięgnął po pieniądze z nowej pespektywy unijnego finansowania. Blisko
4 miliony złotych unijnych pieniędzy samorząd wyda na uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej
w gminie Uniejów. Całkowita wartość projektu sięga kwoty 5,8 miliona złotych. Co uda się zrealizować za te pieniądze?
Celem bezpośrednim projektu jest przygotowanie i wybudowanie kompleksowego uzbrojenia terenu inwestycyjnego
obejmującego obszar o powierzchni 5,7924 ha uzdrowiskowej strefy A. Ma być tam wybudowana wewnętrzna droga
dojazdowa do terenów inwestycyjnych oraz infrastruktura technicznej dla każdego potencjalnego inwestora. Celem
pośrednim jest poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.
- Projekt przyczyni się przede wszystkim do rozwoju przedsiębiorstw z branży turystycznej oraz medycznej - zapowiada
burmistrz Józef Kaczmarek – Zainwestuje w nim pięciu nowych inwestorów, którzy zgłosili nam zainteresowanie
potencjalnym przeprowadzeniem działalności w gminie, ale jedynie na terenach objętych projektem (…) - Z nowej unijnej
pespektywy na lata 2014-2020 wydajemy pieniądze na uzbrojenie terenu, bo są chętni na budowę kliniki oraz hotelu
i apartamentowca - zdradza plany burmistrz uniejowskiej gminy. Potencjalni inwestorzy, planujący ulokowanie swoich
inwestycji związanych z lecznictwem, w tym usługi rehabilitacyjne dla osób starszych, wpisują się w specjalizację regionalną
określoną w RSI LORIS 2030 - medycyna, farmacja, kosmetyki, w tym usługi lecznicze. (…) To nie jedyne inwestycje, które
przy unijnym wsparciu w najbliższych latach Uniejów zamierza realizować, bo bez nich nie można myśleć o dalszym
rozwoju najmłodszego w kraju kurortu. (…) Jakie inwestycje zapewnią Uniejowowi rozwój? Lada moment miasto zacznie
pozyskiwać energię poprzez nowatorską elektrownię hybrydową. Przyszłość uzdrowiska to także bulwary nad Wartą,
renowacja zabytków i budynków mieszkalnych, jodowa hala, tężnie i nowe niecki lecznicze w kompleksie basenów.
Wspólnota, 31.10.2015
Ranking wykorzystania środków UE „Rzeka euro płynie do samorządów”
W elitarnym gronie siedmiu gmin, przy których w naszym rankingu figuruje wartość większa niż 10 tys. zł w przeliczeniu
na jednego mieszkańca, mamy niemal wyłącznie gminy małe. Oprócz Krynicy Morskiej (lidera rankingu) są to miasteczka
Uniejów (woj. łódzkie) i Jastarnia (pomorskie) oraz gminy wiejskie: Ożarowice i Ślemień na Śląsku, Puńsk na Podlasiu
i Lubrza na ziemi lubuskiej.
Miasteczka
2004-2009

2007-2011

2009-2012

2011-2013

2004-2014

Miasto

Województwo

Wydatki finansowane
ze środków unijnych
w latach2004-2014

13

3

1

1

1

Krynica
Morska

pomorskie

28867, 02

2

1

2

2

2

Uniejów

łódzkie

18611, 80

1

2

97

128

3

Jastarnia

pomorskie

10684, 13
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Zbiórka darów dla schroniska
7 października w salonie urody „Beauty Thermal” wystartowała zbiórka
darów dla podopiecznych przytuliska w Głownie. Pomysłodawczynią akcji
była właścicielka „Beauty Thermal” - Małgorzata Krzesłowska, która dwa lata
temu adoptowała z tego schroniska pieska Dafne.
przekazała zaproszenie dla 2 osób, lek. wet. Karolina
Wojtczak - przekazała 5 zaproszeń na bezpłatną wizytę
w gabinecie, Sklep zoologiczny Canarinhos zasponsorował
dwa sympatyczne chomiki.
Za każdy dar przysługiwał 1 kupon na losowanie
powyższych nagród. Kupony rozlosowano 6 listopada
podczas finału zbiórki. Impreza odbyła się w zamkowej
scenerii w Pubie Legenda, dzięki gościnności Pani
Anny Jaworskiej - managerki i Pana Adriana Jatczaka –
właściciela Pubu Legenda i Restauracji Herbowej.
Podczas wieczoru lek. wet. Karolina Wojtczak
przekazała wiele istotnych informacji dla właścicieli
czworonogów. Odpowiadała również na pytania gości.
Na spotkanie przyjechały pracownice i wolontariuszka
Przytuliska w Głownie, które opowiedziały historie
swoich podopiecznych i zachęcały do adopcji zwierząt ze
schroniska. Został poruszony również temat sterylizacji i
bezdomności zwierząt w naszej gminie.
Dodatkową atrakcją wieczoru była licytacja tomiku
wierszy „Okruchy codzienności”   Joanny Wicherkiewicz
oraz zaproszenia na zabieg Beauty&Relax do „Beauty
Thermal”.
Być może na wiosnę Salon „Beauty Thermal”
zorganizuje kolejną zbiórkę darów. Tymczasem zachęcamy
do adopcji zwierząt ze schronisk i przekazywanie 1% na
rzecz Przytuliska w Głownie KRS: 0000345 382, www.
przytulisko.głowno.pl
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji.

Czy Uniejów okazał się „witalny” ?
„Dzień kończymy w najbardziej witalnej miejscowości
województwa – Uniejowie. Gdy okazało się, że możemy
przenocować w starym, trzypoziomowym młynie… trudno było
oprzeć się pokusie. Niezmiernie miło jest patrzeć jak na miejscu
łąk zalewowych powstają klimatyczne obiekty z unikalną ofertą,
wzbogacającą obecność na słynnych w całym makroregionie
basenach termalnych. Kąpiel przy pełni księżyca w uniejowskiej
solance… bezcenna.” – tak pokrótce swoje wrażenia opisała ekipa
projektu „Polska Witalna”, która gościła w Uniejowie pod koniec
września.
„Polska Witalna” to spotkania z ciekawymi osobowościami,
miejscami i wydarzeniami „witalnymi”, cennymi inicjatywami,
zdrowym jedzeniem. Projekt łączy ludzi tworzących ofertę witalną,
pokazuje piękne i inspirujące miejsca, odkrywa ich niezwykle bogatą
ofertę. W Polsce powstało tysiące takich miejsc, wyjątkowych
i niepowtarzalnych,  jednym z nich jest Uniejów.

Maciej Bartosiak

arch. UM Uniejów

W ramach akcji została zebrana karma dla psów
i kotów, ręczniki, koce i inne akcesoria dla zwierząt oraz
pieniądze.
Aby zachęcić darczyńców Salon „Beauty Thermal”
przekazał zaproszenie na pakiet masaży na leczniczym
łóżku nefrytowym. Dołączyły również kolejne firmy
chcące nagrodzić darczyńców: Restauracja Herbowa -
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Foto Historia

Ryszard Troczyński

Ta tradycja przyszła do nas z Wenecji…

Foto Kontrasty

Foto Zagadka

Ryszard Troczyński

Ryszard Troczyński

Co i gdzie to jest ?

W poprzednim numerze kwartalnika foto zagadką był
budynek byłej Szkoły Podstawowej w Rożniatowie. Obecnie
mieści się w nim biblioteka oraz kaplica.
Wpłynęło kilka prawidłowych odpowiedzi. Nagrodę
wylosowała pani Renata Cnotalska ze Stanisławowa.
Gratulujemy!
Kolejna zagadka to obiekt znajdujący się na terenie gminy
Uniejów - Co, gdzie to jest? Na odpowiedzi - smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, kierowane pod numerem tel. 517138-165, czekamy do 15 lutego 2016 r.

