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upamiętnienia
Żołnierzy Wyklętych

z Uniejowa - finalistą
4. edycji MasterChefa TVN

Sto lat dla Chóru „Kantylena”!

20 grudnia 2015 roku w sali rycerskiej uniejowskiego zamku odbył się Jubileuszowy
Koncert z okazji 20–lecia Chóru „Kantylena”
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Wywiad z Adamem Kozaneckim z Uniejowa
– finalistą 4. edycji MasterChefa TVN
Przepis na Wielkanoc, coś prostego i smacznego:
Perduty na szpinaku lub jarmużu

Redakcja: Maciej Bartosiak, Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy (skład i opracowanie graficzne), Milena
Pamfil, Marta Pokorska, Ryszard Troczyński.

Współautorzy: Magdalena Andrysiewicz, Małgorzata Antoniak, Tomasz Bartosik, Anna Bralewska, Magdalena Derlacz, Wanda Duziak, Jolanta Figurska,

Teresa Gadzinowska, Dorota Gamalczyk, Alicja Gapsa, Anna Gazda, Elżbieta Goszczyk, Monika Jabłońska, Marcin Jaśkiewicz, Paulina Jaśkiewicz, Agnieszka
Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Aleksandra Kałużna – Płaczek, Małgorzata Kaźmierczak, Michał Kaźmierczak, Beata Kos, Anna Kowalska, Sylwia Kozińska, Lech
Krajewski, Milena Kudanowska, Jolanta Kulej – Kwaśniewska, Daniela Kwiatosińska, Urszula Łukasik, Mirosław Madajski, Edyta Miśkiewicz, Małgorzata Nitecka,
Agnieszka Nowak, Maja Ostrowska, Anna Pająk – Kowalska, Magdalena Pajor, Robert Palka, Maria Pastwińska, Wiesław Pawłowski, Stanisław Pełka, Szina
Sarnecka, Renata Skibińska, Karolina Smętkiewicz, Sylwia Szymańska, Beata Szymczak, Urszula Świerczyńska, st. asp. Elżbieta Tomczak, Urszula Urbaniak,
Joanna Wicherkiewicz, Sylwia Wojtczak, Sylwia Wrąbel, Paweł Wroniszewski, Izabela Wróbel, Aleksandra Zielonka, Barbara Zwolińska, Wychowawcy kl. Va i Vb
Zespołu Szkół w Uniejowie.
Wsparcie finansowe kwartalnika: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.

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

www.facebook.com/uniejow
gazeta.us@uniejow.pl
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4. Od Redakcji
5. Z prac Samorządu – Józef Kaczmarek
8. Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie
– Agnieszka Nowak
9. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50-lecie)
– Anna Kowalska
9. Ważność kart zniżkowych dla mieszkańców przedłużona
9. Prace konserwatorskie w Kolegiacie – Maciej Bartosiak
10. Wywiad z Adamem Kozaneckim z Uniejowa
– finalistą 4. edycji MasterChefa TVN – Marek Jabłoński
12. Produkty regionalne coraz bliżej – Maciej Bartosiak
12. Kontrola w schronisku dla zwierząt
– Anna Pająk – Kowalska
13. Konsultacje społeczne w ramach tworzenia „map
zagrożeń” – st.asp. Elżbieta Tomczak
13. Z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Uniejowie – Jolanta Figurska
14. Program „Rodzina 500+” – Jolanta Figurska
14. Działalność spółki wodnej – Maciej Bartosiak
15. Wybory uzupełniające sołtysa Dąbrowy – Urszula Łukasik
16. Sto lat dla Chóru Kantylena! – Wanda Duziak
17. Zabawa sylwestrowa – Aleksandra Kałużna – Płaczek
17. Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich w Rożniatowie
– Wiesław Pawłowski, Marek Jabłoński
18. Koncert kolęd w Spycimierzu – Stanisław Pełka
18. Nowe konkursy dla mieszkańców gminy
19. Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze Jednostek
OSP Gminy Uniejów – Lech Krajewski, Aleksandra Zielonka
24. Strażacki Mikołaj w Rożniatowie – Wiesław Pawłowski,
Marek Jabłoński
25. W Miejskim Przedszkolu w Uniejowie imprezy,
uroczystości i bale… - Małgorzata Kaźmierczak
26. Spycimierskie kartki z kalendarza – Paulina Jaśkiewicz
27. Geotermia Uniejów w ekopracowni
– Karolina Smętkiewicz
28. Zespół Szkół w Uniejowie w roku otwartej szkoły
– Joanna Wicherkiewicz, Wychowawcy kl. Va i Vb, Tomasz
Bartosik, Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz, Teresa
Gadzinowska, Urszula Świerczyńska, Małgorzata Nitecka,
Sylwia Kozińska, Monika Jabłońska Agnieszka Kaczmarek
32. Szkolne wieści z Wielenina - Daniela Kwiatosińska,
Magdalena Andrysiewicz, Alicja Gapsa,  Elżbieta Goszczyk,
Jolanta Kulej- Kwaśniewska
33. Szkoła Podstawowa w Wilamowie – kalejdoskop wydarzeń
– Edyta Miśkiewicz, Sylwia Wrąbel, Izabela Wróbel, Beata
Kos, Anna Gazda, Magdalena Pajor
40. Z działalności uniejowskiego Hufca – hm. Barbara
Zwolińska, pwd. Sylwia Wojtczak, dh. Milena Kudanowska
44. Kalendarium wydarzeń Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czepowie – Mirosław Madajski
45. Orszak Trzech Króli – Aleksandra Zielonka
46. „Melodio radość daj” – Mirosław Madajski
48. Mierzyliśmy wysoko podczas 24. Finału WOŚP
w Uniejowie – Robert Palka
48. Z nowym rokiem nowe książki – Beata Szymczak,
Sylwia Szymańska
49. Filmowe opowieści o Uniejowie i okolicy
– Urszula Urbaniak
50. Dzień Kubusia Puchatka - Beata Szymczak,
Sylwia Szymańska
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50. Turniej Wsi Gminy Uniejów
– Ryszard Troczyński, Maciej Bartosiak
52. „Pasją połączeni” – Marta Pokorska
53. Legenda o pączku – Paweł Wroniszewski
53. Spektakl na ½ w MGOK – Robert Palka
54. Uniejów na Tour Salon 2016 w Poznaniu
– Karolina Smętkiewicz
54. Zakochani na zamku – Paweł Wroniszewski
55. Ferie 2016 w gminie Uniejów
– Beata Szymczak, Aleksandra Kałużna –
Płaczek, Renata Skibińska, Maria Pastwińska
56. Gminny Festiwal Piosenki dla Dzieci
i Młodzieży – Marcin Jaśkiewicz
56. Atrakcje Centralnego Łuku Turystycznego
na targach w Łodzi – Karolina Smętkiewicz
57. Koncert Dzieci „Suzuki” – Anna Bralewska
57. Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Uniejowskiej
Akademii Futbolu – Mirosław Madajski
58. Karnawałowy Halowy Turniej Piłki Siatkowej
im. Zbigniewa Dominiaka
– Aleksandra Kałużna – Płaczek
58. Szkolenie kadry w Uniejowie – Maja Ostrowska
59. Pobiliśmy mróz i rekord Guinnessa
– Dorota Gamalczyk
60. Termy CUP 2016 - jeden z największych
turniejów halowych w województwie łódzkim
– Mirosław Madajski
61. MGLKS rusza pełną parą! – Michał Kaźmierczak
62. Zakłady pracy w gminie Uniejów. Firma
„Budobruk” Grażyny Chmieleckiej z Kozanek
Podleśnych – Marek Jabłoński
64. Młodzi, a też pozytywnie zakręceni
– Ryszard Troczyński
65. Materiały filmowe Kamery Solidarności w ECS
– Maciej Bartosiak
66. Bieg dla upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych
– Maciej Bartosiak
66. Pow Wow time już 9 kwietnia 2016!
67. Biegiem do zdrowia
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Od Redakcji

Szanowni Czytelnicy „Uniejowskich Stron”
Ostatnie, 48. wydanie naszego czasopisma ukazało się tuż przed Świętami Bożego Narodzenia,
obecny numer oddajemy w Państwa ręce tuż przed przypadającymi wcześnie  w tym roku Świętami
Wielkanocnymi.
Życzymy Państwu, aby nadchodzący świąteczny czas był przepełniony spotkaniami z bliskimi,
poświęcony wypoczynkowi, który doda sił i zmotywuje do podejmowania kolejnych wyzwań,
a zbliżająca się wielkimi krokami wiosna wypełni życie samymi słonecznymi dniami. Niech to będzie
czas, w którym nasi Czytelnicy przypomną sobie i dowiedzą się o wydarzeniach mających miejsce
w naszej gminie całkiem niedawno. A było ich sporo…
O tym, że w gminie Uniejów niezwykłych talentów nie brakuje, możemy się przekonać, czytając
wywiad z finalistą programu kulinarnego MasterChef TVN – uniejowianinem Adamem Kozaneckim.
Na zbliżające się święta przygotował specjalny przepis na perduty czyli jajka w koszulkach. Smacznego!
Okres zimowy, pomimo ponurej aury, sprzyjał aktywności fizycznej, a to za sprawą imprez
sportowych, dzięki którym młodzież i dorośli mogli z myślą o zdrowiu spożytkować swoje siły, np.
podczas cyklu turniejów halowych Termy CUP 2016 o „Termalny Puchar Burmistrza Miasta Uniejów”,
Świątecznego Turnieju Piłki Nożnej Uniejowskiej Akademii Futbolu, Karnawałowego Halowego
Turnieju Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka, Szkolenia Kadry Polski w Karate, zimowych kąpieli
morsów, czy też Biegu dla upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych.
Jeszcze w starym roku świętowaliśmy Jubileusz 20-lecia Chóru „Kantylena”, a w nowym
15-lecie „Kapeli ze wsi Wilamów”, przed nami obchody 25-lecia Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
zainaugurowane cyklem filmów o Uniejowie i okolicy.
Jubilatom życzymy przede wszystkim dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, samych sukcesów
w działalności artystycznej, dziękując za uświetnianie gminnych imprez kulturalnych, a Towarzystwu
wytrwałości w utrwalaniu ważnej dla nas wszystkich historii ziemi uniejowskiej.
Początek roku rozpoczęliśmy wspólnym, radosnym kolędowaniem na ulicach miasta podczas
Orszaku Trzech Króli, który zakończył koncert „Melodio radość daj” w uniejowskiej Kolegiacie.
W wieczornym koncercie wystąpili: Jan Trebunia Tutka, zespół Jazgot i Uniejowska Grupa Integracyjna.
Ostatni kwartał to okres wydarzeń na terenie całej gminy – m.in. w Spycimierzu Orkiestra Dęta
OSP Spycimierz wystąpiła w koncercie kolęd; w Rożniatowie do najmłodszych przyjechał Strażacki
Mikołaj, a mieszkanki reaktywowały Koło Gospodyń Wiejskich; w Wilamowie mieszkańcy sołectw
zmagali się na Gminnym Turnieju Wsi, a nieco później dzieci wzięły udział w Jasełkach; przyłączyliśmy
się do szczytnej akcji - 24. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Z myślą o dzieciach i młodzieży spędzających ferie w miejscu zamieszkania, Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie wraz z Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną i filiami przygotowały
ciekawy program spędzania wolnego czasu z licznymi atrakcjami.
Z informacji istotnych dla mieszkańców należy wspomnieć: przedłużenie ważności kart wstępu
do „Term Uniejów” (prosimy zachować posiadane karty), wprowadzenie w życie Programu 500+,
a także świadczenia rodzicielskiego realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Uniejowie.
Oczywiście to jedynie część wydarzeń - o tych i o wielu innych niewspomnianych powyżej
informacjach możecie Państwo przeczytać na łamach niniejszego wydania. Gorąco zachęcamy!  
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Józef Kaczmarek

styczeń - luty 2016

Jesteśmy przed podpisaniem umowy z firmą LACHMAN –
PABICH ARCHITEKCI z Łodzi na zagospodarowanie bulwarów
nad Wartą w Uniejowie. W ramach zadania „Budowa małej
infrastruktury turystycznej” przewidziane jest wykonanie
wielobranżowego projektu budowlanego wraz z koncepcją
urbanistyczno–architektoniczną
oraz
wizualizacjami
zagospodarowania bulwarów.
Realizujemy inwestycję polegającą na wykonaniu koncepcji
oraz projektu budowlano – wykonawczego, dotyczącego
stworzenia szlaku krajobrazowego wraz z obiektami
rzeźbiarskimi na terenie miejscowości Spycimierz w ramach
zadania „Trasa Bożego Ciała – etap III”.
Wniosek o dofinansowanie promocji gospodarczej
regionu, który pod koniec ubiegłego roku złożyliśmy do
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (RPO
na lata 2014-2020), otrzymał 100 pkt. na 100 możliwych.
Gminie Uniejów przyznano ponad 8 mln zł dofinansowania
– to najwyższa kwota dotacji, jaką przyznano któremukolwiek
spośród 11 beneficjentów środków unijnych w tym konkursie.
Mamy w planach stworzenie centrum multimedialnego,
które będzie swego rodzaju Muzeum Bożego Ciała
w Spycimierzu. Ze względu na nietrwałość form kwiatowych
układanych podczas cyklu imprez pod wspólną nazwą
„Spycimierskie Boże Ciało”, które odbędą się tego lata, przez
pozostałą część roku będzie funkcjonowała multimedialna
ekspozycja. Za pomocą filmów i prezentacji każdy zobaczy
jak powstaje dywan kwiatowy, można będzie również odbyć
wirtualny spacer po Spycimierzu czy poznać historię grodu
kasztelańskiego, który znajdował się w pobliżu miejscowości.
Zrealizowaliśmy projekt pn. „E-usługi publiczne w Gminie
Uniejów”. Głównym celem było zwiększenie dostępu do usług
publicznych, usprawnienie funkcjonowania administracji
publicznej w urzędzie i jednostkach podległych oraz
stworzenie interaktywnego systemu kształcenia w szkołach.
Całkowita wartość projektu to 3 986 297,00 zł. Informatyzację
dofinansowano kwotą 2 703 412,00 zł ze środków EFRR.
Zakończyliśmy przebudowę 8 dróg gminnych 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).   Inwestycja była
zrealizowana w ramach PROW-u. Jej koszt to ok. 3,5 mln zł.
Staramy się o dofinansowanie kolejnych inwestycji
drogowych w ramach PROW. Na ten moment planujemy
remont lub przebudowę aż 9 odcinków dróg w miejscowościach: Wilamów (centrum oraz przy cmentarzu), CzekajBrzeziny-Wielenin, Kozanki Wielkie, Czepów Średni (za gorzelnią, dwa odcinki), Spycimierz (3 odcinki) oraz Zaborów.

Pozyskaliśmy dotację od Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
na dofinansowanie zadania: „Modernizacja systemu
ciepłowniczego miasta Uniejów w oparciu o odnawialne
źródła energii z wykorzystaniem wysokosprawnej kogeneracji
gazowej”. Koszt całkowity zadania wyniósł 14.314.000,00zł,
przy czym część w wysokości 2.383.974,00 zł pokryła dotacja.
Celem zadania było wykonanie instalacji opartej o agregaty
wytwarzające ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu.
Wykonana inwestycja stanowi uzupełnienie istniejącego
systemu ciepłowniczego miasta Uniejów.
Rozstrzygnęliśmy przetarg na obsługę bankową budżetu
gminy Uniejów oraz jednostek organizacyjnych gminy.
Na drodze komunalizacji, decyzją Wojewody Łódzkiego,
otrzymaliśmy 65 działek o łącznej powierzchni 51,26 ha,
leżących w granicach gminy Uniejów.
Poprzez licytację komorniczą wykupiliśmy grunty pod
strażnicą OSP w Skotnikach za kwotę 39,9 tys. zł.
Ponadto gmina nabyła działkę o powierzchni 0,15 ha
w Kozankach, na której mieści się budynek mieszkalny.
Docelowo powstanie w nim lokal socjalny, jesteśmy w trakcie
podpisywania umowy lokatorskiej. Całkowity koszt zakupu
wyniósł 60 tys. zł.
Na potrzeby poszerzenia drogi w Wieleninie-Kolonii,
w zamian za pas o pow. 0,1129 ha biegnący wzdłuż drogi,
gmina przekazała działkę o pow. 0,1137 ha położoną na
terenie Orzeszkowa-Kolonii. Serdecznie dziękuję Panu
Pawlakowi, właścicielowi działki, za współpracę.
Złożyliśmy wniosek na przebudowę drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w Hipolitowie (na odcinku od lasu do posesji
p. Cieślaka).
Jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku na przebudowę skrzyżowania drogi krajowej (DK72) w kierunku Turek
– Konin, z drogą gminną biegnącą w kierunku Spycimierza
(skrzyżowanie za Kompleksem Boisk Piłkarskich im. Wł.
Smolarka).
Podczas uroczystości jasełkowych na zamku w Uniejowie
przekazaliśmy jednorazowe stypendia za promowanie
gminy w mediach oraz promocję poprzez sport. Stypendia
ufundowane przez P.G.K. „Termy Uniejów” Sp. z o.o.
w Uniejowie otrzymali: piłkarka VfL Wolsburg - Ewa Pajor,
kucharz, finalista programu MasterChef - Adam Kozanecki
oraz zawodnik mieszanych sztuk walki - Marcin Tybura.
7 stycznia 2016 r. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
wraz z   pracownikiem Urzędu Miasta w Uniejowie
przeprowadzili kontrolę w Gabinecie Weterynaryjnym
w Łodzi oraz w schronisku dla zwierząt w Wojtyszkach.
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Skontrolowali dobrostan psów pochodzących z gminy
Uniejów oraz prowadzoną dokumentację. Nie stwierdzono
nieprawidłowości dotyczących warunków przetrzymywania
psów.
15 stycznia 2016 r. otrzymaliśmy testową partię soków
pomidorowych wyprodukowanych na bazie wody termalnej
z naszego ujęcia w Uniejowie. Receptura zaproponowana
w dwóch wariantach (50% i 83 % zawartości solanki w butelce
soku) została opracowana przez naukowców z Instytutu
Ogrodnictwa w Skierniewicach. Soki pomidorowe są już
drugim wspólnym projektem – w ubiegłym roku w ramach tej
samej umowy partnerskiej uczelnia opracowała technologię
zakwaszania ogórków w wodzie termalnej, bez dodatku soli.
Inny partner akademicki gminy - Uniwersytet Medyczny
zakończył badania wody termalnej z uwzględnieniem
wykorzystania jej w szerszym zakresie do celów leczniczych.
Pozytywne wyniki pozwolą nam pracować w przyszłości nad
suplementami diety oraz lekami powstającymi na bazie wody
termalnej.
Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa rozpoczęła
realizację projektu „Geotermia z klasą”. Uczniowie gimnazjów
z terenu województwa łódzkiego poznają podczas zajęć
edukacyjnych zasady działania geotermii i korzyści płynące
z wykorzystania odnawialnych źródeł energii, m.in. wody
termalnej.
Na przełomie stycznia i lutego w jednostkach OSP
na terenie gminy Uniejów odbyły się walne zebrania.
Relacje z poszczególnych zebrań oraz zmiany, które zaszły
w zarządach jednostek szerzej opisuje artykuł zamieszczony
na łamach kwartalnika. Korzystając z okazji, dziękuję jeszcze
raz wszystkim czynnym i wspierającym jednostki OSP
Druhnom oraz Druhom za pracę na rzecz gminy, dbanie
o bezpieczeństwo mieszkańców i pomoc w realizowaniu
zadań samorządu!
Wystosowaliśmy pismo do Wojewody Łódzkiego w sprawie
utworzenia podstacji karetki pogotowia ratunkowego w
Uniejowie. Stanowisko Urzędu Wojewódzkiego nie wyklucza
utworzenia takiego punktu na terenie naszej gminy, jednak
ze względu na obowiązujące już do końca tego roku umowy
z firmami obsługującymi transport medyczny, podstacji
w Uniejowie możemy spodziewać się najszybciej w roku 2017.
12 lutego 2016 r. funkcjonariusze z Komendy Powiatowej
Policji w Poddębicach przeprowadzili konsultacje z mieszkańcami oraz przedstawicielami samorządu. Tematem spotkania
były miejsca na terenie gminy, które zdaniem mieszkańców
stwarzają zagrożenie i wymagają tym samym szczególnej
uwagi patrolu policji.
Ogłosiliśmy ponowny przetarg na remont pomieszczenia
Urzędu Miasta oraz adaptację pomieszczenia OSP na salę
konferencyjną.
Jesteśmy w trakcie przetargu na sporządzenie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
strefy uzdrowiskowej C na terenie miejscowości Uniejów i dla
fragmentu terenu miejscowości Ostrowsko w gminie Uniejów
oraz sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Uniejów.

Ogłosiliśmy przetarg na budowę infrastruktury polegającej
na wykonaniu oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrowiskowej
Uniejów. Szacujemy, że na terenie całej gminy przybędzie
ok. 200 nowych opraw świetlnych z infrastrukturą w postaci
linii elektrycznej, słupów, etc., ale do czasu opracowania
dokumentacji przedstawione ilości pozostają jedynie
szacunkowe.
Złożyliśmy 5 wniosków do Urzędu Marszałkowskiego
o uwzględnienie w RPO na lata 2014-2020 termomodernizacji
następujących budynków: strażnicy OSP Uniejów z biblioteką
i urzędem miasta, Zespołu Szkół w Uniejowie, dawnej kaplicy
w Rożniatowie, strażnic OSP w: Felicjanowie, Wieleninie,
Zaborowie, Człopach, Górach, Orzeszkowie, Skotnikach oraz
Woli Przedmiejskiej; mieszkań komunalnych w Wilamowie
(2), Felicjanowie oraz przy ul. Kościelnickiej w Uniejowie.
Na przełomie lutego i marca w Kolegiacie rozpoczęły się
badania konserwatorskie, które Parafia pw. Św. Floriana
w Uniejowie zleciła firmie Restauro. Na mój wniosek Samorząd
wsparł finansowo renowację świątyni. Koszt prac to suma
ok. 150 tys. zł, ale dzięki nim udało się wydobyć fragmenty
fresków z 1904 roku. Firma konserwatorska opracuje teraz
analizę, na podstawie której będzie można ocenić czy stan
starszych warstw polichromii nadaje się do dalszej renowacji.
Do 31 grudnia 2016 r. przedłużyliśmy ważność kart
uprawniających do 50% zniżki na korzystanie z kompleksu
„Term Uniejów”.

Kultura i sport:

Parafianie z Wilamowa, z inicjatywy ks. proboszcza
Bogusława Karasińskiego, odświeżyli bożonarodzeniową
tradycję kolędowania. Wędrowna trupa zapukała do domów
Parafian: Wilamowa, Czepowa, Gór, Skotnik, Brzozówki
i Lekaszyna. Dodatkowo, 3 stycznia w kościele parafialnym,
grupa dała świąteczne przedstawienie „Herodowie”.
Na przełomie 2015 i 2016 roku zbiegły się jubileusze aż
trzech zrzeszeń aktywnie uczestniczących w życiu społeczno
– kulturalnym gminy. Są to: Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa,
Chór Żeński „Kantylena” oraz „Kapela ze wsi Wilamów”,
które świętują kolejno 25, 20 oraz 15 lat nieprzerwanej
działalności. Chór „Kantylena” z tej okazji dał 20 grudnia 2015
r. jubileuszowy koncert na zamku. „Kapela ze wsi Wilamów”
swój benefis obchodziła 16 stycznia br. podczas Gminnego
Turnieju Wsi w Wilamowie. Natomiast TPU postanowiło uczcić
25-lecie działalności na rzecz gminy w formie comiesięcznych
„podróży w czasie”, zakończonych jubileuszowymi
uroczystościami w listopadzie br. Podczas wspomnianych
wieczorów filmowych, w Izbie Regionalnej, odbywają się
projekcje archiwalnych materiałów wideo nagrywanych na
terenie miasta i gminy. Za nami dwa spotkania, o kolejnych
będziemy informować na stronie www.uniejow.pl.
Już po raz drugi, w uroczystość Objawienia Pańskiego
miał miejsce w Uniejowie wyjątkowy Orszak Trzech Króli.
W nawiązaniu do biblijnej sceny przybycia Trzech Króli do
Betlejem orszakowi towarzyszyły zwierzęta. Tym razem był to
wielbłąd i osiołek.
6 stycznia w Kolegiacie odbył się wyjątkowy koncert
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„Melodio Radość Daj” w wykonaniu Jana Trebunia
Tutki, zespołu Jazgot i Uniejowskiej Grupy Integracyjnej
prowadzonej przez Mirosława Madajskiego. Więcej o tym
wydarzeniu na str. 42-43 kwartalnika.
Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
w Uniejowie wziął udział w 24. finale akcji. Kwota zebrana 10
stycznia na terenie gminy wyniosła 12 211,37 zł.
Wilamów po raz kolejny był tegorocznym gospodarzem
Gminnego Turnieju Wsi, który odbył się 16 stycznia w sali OSP
Wilamów. W szranki stanęły drużyny z 5 sołectw. Złotą miotłę
zdobyła reprezentacja Felicjanowa, srebrną i drugie miejsce
zajął tym razem Wilamów – ubiegłoroczny, trzykrotny z rzędu
zwycięzca turnieju. Klasyfikację na podium z brązową miotłą
zamknęła drużyna z Lekaszyna, współorganizator imprezy.
Na kolejnych pozycjach znalazły się Wola Przedmiejska
i Ostrowsko. Pierwszym 3 drużynom Samorząd dofinansuje
wycieczki integracyjne kwotami: 1.500,-   1.000,-   i  500,- zł,
pozostałe dwie otrzymały bilety wstępu do „Term Uniejów”,
ale wszystkim dziękuję za podjęcie wyzwania!
29 stycznia br. w Izbie Regionalnej odbył się wernisaż prac
Julity Polipowskiej, Marty Cholewo i Wojciecha Witkowskiego:
„Pasją połączeni”.
30 stycznia w sali OSP w Spycimierzu mieszkańcy spotkali
się na imprezie integracyjnej „Od przedszkola do seniora”.
Relacja z imprezy na łamach gazety, str. 22-23.
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie oraz
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie z filiami
w Wilamowie i Rożniatowie przygotowały dla dzieci i młodzieży
urozmaiconą propozycję zajęć podczas tegorocznych ferii.
Artykuł na ten temat również znajdą Państwo w tym numerze,
str. 51.
12 lutego 2016 roku na scenie kominkowej w Miejsko –
Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie odbyła się premiera
spektaklu opartego na fragmentach twórczości Edwarda
Stachury i utworach muzycznych z najnowszej płyty zespołu
„Greasen”. W kreacjach aktorskich wystąpili: Martyna
Włodarska i Robert Palka. Oprawę muzyczną zapewnili:
Krzysztof Pietrzak - wokal, Marcin Jaśkiewicz, Tomasz
Pęcherski – gitara, Łukasz Mosiagin – gitara basowa, Kacper
Bienias – perkusja, Maciej Gawroński – fortepian.
28 lutego 2016 r. Szkoła Muzyczna I i II Stopnia w Zduńskiej
Woli zorganizowała koncert Zespołu Dziecięcego „Suzuki”.
Występ dziecięcy odbył się w zamku w Uniejowie w ramach
II Zimowych Warsztatów Dzieci Suzuki.
Prawie 130 zawodników Uniejowskiej Akademii Futbolu
stanęło do tegorocznych rozgrywek piłkarskich z okazji
Świątecznego Turnieju Piłki Nożnej. O tytuł mistrza zagrali
młodzi piłkarze głównie   z pięciu roczników:   2004, 2005,
2006, 2007 i 2008. Turniej jest organizowany systematycznie
od 2013 roku.
23 stycznia br. został rozegrany Turniej Halowej Piłki
Nożnej o „Termalny Puchar Burmistrza Miasta Uniejów”
roczników 2004 i 2005, a 24 stycznia rocznika 2007. Czwarty,
przedostatni turniej, z udziałem piłkarzy z rocznika 2006
odbył się 31 stycznia. Wszystkie wydarzenia są organizowane
dorocznie w ramach cyklu „Termy CUP”.
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Natomiast 6 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół
w Uniejowie zatriumfowała „siatkówka”. W Karnawałowym
Halowym Turnieju Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka
wzięły udział 3 drużyny, zajmując następujące miejsca
w klasyfikacji końcowej: 1. KS TEAM Stare Miasto, 2. Uniejów, 3.
„Ochocki” Turek. Nagrody zwycięzcom wręczył Jacek Dominiak.
Ostatni i niezwykle emocjonujący Turniej Termy CUP 2016
„O Termalny Puchar Burmistrza Miasta Uniejów” został
rozegrany 7 lutego. W sumie rozegrano pięć turniejów,
w których wystąpiło prawie 600 piłkarzy z roczników: 2004,
2005, 2006, 2007 i 2008. Championem turnieju została
drużyna Dwunastka Włocławek. Kolejne miejsca zajęli: Czarni
Brójce, SMS Łódź, MULKS Łask, Znicz Pruszków, Wicher Dobra,
UAF Termy Uniejów, Oranje Konin.

Media oraz udział w targach:

Przedłużyliśmy współpracę z Przeglądem Konińskim - wydawcą „Echa Turku” oraz Polska Presse -  wydawcą Dziennika
Łódzkiego i dodatku „Nad Wartą”. W ramach umowy w obu
tygodnikach ukazują się artykuły promujące wydarzenia
z terenu gminy. Zachęcam wszystkich mieszkańców do współpracy.
Jako jedną z propozycji spędzenia ferii zimowych Uniejów
promował ogólnopolski portal Aktywnazima.zumi.pl.
Redakcja Dziennika Łódzkiego, 22 stycznia, uruchomiła
możliwość głosowania w plebiscycie „Człowiek Roku 2015”
powiatów województwa łódzkiego. Kandydatami do tego
tytułu były osoby, które mają pozytywny wpływ na życie
w naszych powiatach, miastach i gminach. Można ich było
zgłaszać poprzez formularz internetowy na stronie gazety.
Z powiatu poddębickiego   nominowano 18 osób, wśród
nich znaleźli się kandydaci związani bezpośrednio z gminą
Uniejów, m.in.: ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz (3 miejsce),
znany chyba wszystkim krzewiciel kultury indiańskiej Zdzisław „Ranores” Wszołek (5 miejsce), zastępca burmistrza
- Piotr Majer (7 miejsce). Wysoko, bo na czwartej pozycji,
uplasował się nasz radny - Tomasz Wójcik. Dalej w zestawieniu
(11 miejsce) pojawił się również Piotr Polak - Poseł na Sejm RP
oraz Krzysztof Koziński - dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia
w Uniejowie (13 miejsce).
6 lutego o godz. 17:30 zachęcaliśmy do spędzenia zimowego
wypoczynku w Uniejowie w programie „Ferie w Polsce”
w TVP3 Łódź, natomiast 10 lutego o godz. 8:40 program
można było zobaczyć w TVP1.
Mieszkańcy stolicy Wielkopolski i goście odwiedzający targi
turystyczne „Tour Salon” w Poznaniu mieli okazję poznać
bliżej atrakcje Uzdrowiska Uniejów oraz miasta partnerskiego
Truskawiec na Ukrainie.
W dniach 26 – 28 lutego na terenie Międzynarodowych
Targów Łódzkich, przy al. Politechniki w Łodzi,  odbywały się
XXII Targi – Regiony Turystyczne „Na Styku Kultur”. Tradycyjnie
od kilku edycji stanowią one strategiczne wydarzenie Lokalnej
Organizacji Turystycznej „Centralny Łuk Turystyczny”,  
promującej zabytki historyczne, nowe obiekty rekreacyjne,
tradycje i smaki regionu. Na wspólnym stoisku osoby
odwiedzające targi mogły uzyskać informacje o Uniejowie.
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Agnieszka Nowak

Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie
(grudzień 2015 r. – luty 2016 r.)

2020, ale przede wszystkim uchwalono
nowy budżet gminy Uniejów na 2016 r.
oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na
lata 2016 – 2020. Podjęto także nową
uchwałę w sprawie ustalenia stawek
podatku od środków transportowych
na 2016 rok. Radni wyrazili ponadto
zgodę na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym części działek nr
1791/10, 1792/8 i 1793/8 położonych
w Uniejowie oraz zdecydowali o przekazaniu, złożonej na jedną z uchwał,
skargi Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi. Ostatnia podjęta
w 2015 r. uchwała dotyczyła przyjęcia
raportu z realizacji „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Uniejów na lata
2009 – 2012 z uwzględnieniem lat
2013-2016” oraz „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Uniejów na lata
2014 -2017 z perspektywą do roku 2021”
za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31
grudnia 2014 r.
Pierwszą podjętą w 2016 r. uchwałą

wprowadzono kolejne zmiany do
budżetu gminy Uniejów na 2016 r.,
a następnie uchwalono pierwsze zmiany
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2016 – 2020. Zdecydowano także
o objęciu dodatkowych udziałów przez
gminę Uniejów w Spółce „Geotermia
Uniejów” Sp. z o. o. z siedzibą w Uniejowie oraz dokonano zmiany wykazu
inkasentów opłaty uzdrowiskowej. Jak
co roku przyjęto plany pracy na 2016 r.
wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej
w Uniejowie, a następnie podjęto szereg
uchwał związanych z nieruchomościami.
I tak wyrażono zgodę na: nabycie
w drodze licytacji komorniczej własności
zabudowanej   nieruchomości położonej
w Skotnikach; wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym części działki nr 2075/3
i części działki nr 2079/21 położonej
w Uniejowie; wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym części nieruchomości
budynkowej w budynku przystanku
PKS w Uniejowie oraz wydzierżawienie

Nagrodzeni za promocję gminy Uniejów:
drugi od lewej – Marcin Tybura, Ewa Pajor i Adam Kozanecki

w trybie bezprzetargowym części działek nr 1791/10 i 1792/8 położonych
w Uniejowie.  Zdecydowano także o przystąpieniu do sporządzenia „Gminnego
Programu Rewitalizacji Gminy Uniejów na
lata 2016 - 2026” oraz przyjęto stanowisko
w sprawie potrzeby stacjonowania karetki
pogotowia w Uniejowie.
Na zwołanej niecały miesiąc później, bo
17  lutego br.,  XXIV sesji Rady Miejskiej
w Uniejowie kolejny raz zmieniono

budżet gminy Uniejów na 2016 r. oraz
Wieloletnią  Prognozę Finansową na lata
2016 – 2020 oraz nie wyrażono zgody
na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budżecie gminy Uniejów na 2017 rok.
W związku ze zmianą sołtysa sołectwa
Dąbrowa dokonano zmiany w wykazie
inkasentów opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, opłaty od
posiadania psów oraz podatku od nieruchomości, rolnego oraz leśnego.

arch. UM Uniejów

arch. R. Troczyński

W okresie grudzień 2015 r. - luty 2016
r. odbyły się cztery sesje Rady Miejskiej
w Uniejowie.
Porządek XXI sesji Rady Miejskiej
w Uniejowie 4 grudnia 2016 r. był dość
krótki, ponieważ obejmował podjęcie
dwóch uchwał w sprawie: wprowadzenia
zmian do budżetu gminy Uniejów na
2015 r. oraz przyjęcia „Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy Uniejów na lata 2015 – 2025”.
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, 23 grudnia 2015 r., odbyła
się w zamku XXII sesja Rady Miejskiej
w Uniejowie poprzedzona uroczystościami jasełkowymi, podczas których
podziękowania za promocję naszej gminy
otrzymali: Ewa Pajor, Adam Kozanecki
i Marcin Tybura. Była to ważna sesja
nie tylko ze względu na okoliczności,
ale także dlatego, że wprowadzono
na niej nie tylko zmiany do budżetu
gminy Uniejów na 2015 r. i  Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2015 –

W drodze odrębnej uchwały ustalono
kryteria rekrutacji do klas pierwszych
publicznych
szkół
podstawowych
i publicznego gimnazjum prowadzonych
przez gminę Uniejów. Na koniec przyjęto
„Program usuwania azbestu i wyrobów
zawierających azbest z terenu gminy
Uniejów na lata 2015-2020” i zmieniono
„Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Miasta i Gminy Uniejów na lata 20152025”.
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Anna Kowalska

Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie (50-lecie)
Małżeństwa, które w 2016 roku będą obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego, a ślub brały poza
Uniejowem i chciałyby, aby wystąpić w Ich imieniu o Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,
proszone są o zgłoszenie tego faktu do końca maja 2016 r. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Uniejowie
(ul. Bł. Bogumiła 13, pok. 11, tel. 63 288 97 89).

Informujemy, że karty
uprawniające do 50% zniżki
na korzystanie z kompleksu
„Termy Uniejów”, wydane
mieszkańcom Miasta i Gminy
Uniejów, którzy złożyli deklaracje
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi i uiszczają regularnie
opłaty za wywóz nieczystości,
zostały automatycznie przedłużone
do 31 grudnia 2016 roku.
Karty zostały przedłużone
w systemie i nie ma potrzeby ich
wymiany, dlatego prosimy nie
wyrzucać kart. Pozostałe warunki
promocji (okresy, w których
zniżka obowiązuje, liczba osób
uprawnionych do korzystania
z karty etc.) pozostają bez zmian.

arch. UM Uniejów

Prace konserwatorskie
w Kolegiacie
Trwają badania konserwatorskie we wnętrzu uniejowskiej Kolegiaty. Jakie tajemnice odkryje przed nami XIV- wieczny zabytek? Mamy już pierwszy fragment ponad
stuletniego fresku.
Badania na zlecenie Parafii pw. Św. Floriana w Uniejowie przeprowadza
firma „Restauro”. Z inicjatywy Burmistrza Józefa Kaczmarka Samorząd wsparł
finansowo renowację świątyni. Koszt wszystkich prac to suma ok. 150 tys. złotych,
ale dzięki niemu bezcenne dzieła ujrzą światło dzienne. Z racji na wiek budynku
całe przedsięwzięcie odbywa się pod czujnym okiem konserwatorów: Łódzkiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – Wojciecha Szygendowskiego oraz
Konserwatora Zabytków z ramienia Diecezji Włocławskiej – ks. Piotra Sierzchały.
Wspomniany na początku fresk, który już odkryli konserwatorzy, pochodzi
z 1904 roku. Malowidło przedstawia procesję przeniesienie relikwii. Fresk znajduje
się na łuku przed prezbiterium. Według specjalistów z firmy „Restauro” głębsze
warstwy kryją jeszcze starsze dzieła.
Ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz uspokaja: „Prace konserwatorskie nie
będą uciążliwe dla wiernych – Msze odbywają się tu tak, jak przed rozpoczęciem
renowacji. Czas realizacji zadania zależy od ilości oraz powierzchni fresków, które
zostaną odkryte. Szacuje się, że rusztowania znikną z kościoła przed Wielkanocą”.
Dla każdego, kto efekty prac chciałby porównać z dotychczasowym wnętrzem
Kolegiaty, również dla tych, którzy w uniejowskiej świątyni jeszcze nie byli, polecamy
wirtualny spacer na stronie parafii: www.parafia-uniejow.pl.

arch. UM Uniejów

Ważność kart
zniżkowych dla
mieszkańców
przedłużona

Maciej Bartosiak
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Marek Jabłoński

„Dysponując zwykłymi talentami i niezwykłą wytrwałością, możemy osiągnąć wszystko”
– Thomas Fowell Buxton
Powyższa, bardzo trafna myśl, towarzyszyła specjalnemu podziękowaniu za promocję gminy Uniejów,
podczas XXII Świątecznej Sesji Rady Miejskiej w Uniejowie w dniu 23 grudnia 2015 r. W Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich nagrody odebrali: Ewa Pajor – piłkarka grająca na pozycji napastnika w VfL Wolfsburg, Marcin
Tybura – zawodnik mieszanych sztuk walki, mistrz w wadze ciężkiej rosyjskiej federacji M-1 Global i Adam
Kozanecki. Na łamach naszego kwartalnika zamieściliśmy wywiady: z Ewą – w 2/46, a z Marcinem – w 4/48
numerze z ubiegłego roku. W tym numerze…

Wywiad z Adamem Kozaneckim z Uniejowa
– finalistą 4. edycji MasterChefa TVN

Nazywam się Adam Kozanecki, syn Hieronima i Barbary,
średniak wśród rodzeństwa - siostry Marty i brata Tomka.
Na świat przyszedłem w majowe popołudnie w ’84 roku
w szpitalu w Poddębicach, szybko jednak trafiłem do
rodzinnego domu w Uniejowie. Tam spędziłem całe swoje
barwne dzieciństwo nieprzeładowane mass mediami.
Podwórko codziennie, region tak bogaty przyrodniczo, że
o każdej porze roku najwięcej czasu spędzałem na dworze.
W przypadku niepogody wojowałem w domu   wraz ze
swoim rodzeństwem. Co chwila wpadał nam do głowy nowy
pomysł na psotne zabawy. Rodzice nie mieli z nami lekko, nikt
z naszej trójki nie usiedział w spokoju nawet minuty. Dziadek
Heniek miał jednak taką moc, angażował Nas w działania
w swojej pracowni, gdzie było pełno skór, z których umiejętnie
tworzył kożuchy, kurtki, a nawet płaszcze. Koił nasze psotne
zachowanie słuchowiskiem radiowym, częstując jednocześnie
kruchymi ciastkami, które robione były przy użyciu takiej
maszynki z korbką, piekł je prawie codziennie. Dni mijały,
a my stawaliśmy się coraz starsi. Barwne i beztroskie było to
nasze dzieciństwo, czasami, gdy siadamy wspólnie przy stole
i wspominamy nasze wyczyny za młodu, uśmiechu jest przy
tym co niemiara.
Jaki jest Twój dotychczasowy przebieg pracy zawodowej?
Pierwszym moim zajęciem zarobkowym, z tego co pamiętam,
było rwanie wiśni, miałem chyba z 10 lat, wielogodzinne
stanie przy drzewku owocowym, palce czerwone od
owoców, a usta wręcz karminowe, zamiast napełniać koszyk

arch. A. Kozanecki

Z pewnością większość Uniejowian, i nie tylko, a także
wielu telewidzów w Polsce śledziło przebieg 4. edycji
MasterChefa w TVN. Z kolei osoby, które miały możliwość
przeczytać artykuły w kilku gazetach i czasopismach oraz
zapoznać się z informacjami na stronach internetowych
wiedzą o Tobie sporo. Czytelnikom „Uniejowskich Stron”
najpierw przedstaw siebie…

napełniało się brzuchy. Tych prac dorywczych w młodym
wieku było sporo – wspominam jeszcze rwanie ogórków,
to dopiero było zajęcie, na kolanach z michą i kłującymi liśćmi.
Z wiekiem działania zarobkowe przybierały różne formy.
Od mycia okien w hali produkcyjnej żarówek, poprzez sprzedaż
odzieży w sklepie, parzenie kawy, przerzucanie towaru
z półek magazynowych do wózków przeznaczonych do wysyłki,
po opiekuna kolonijnego, terapeutę w środowiskowym
domu samopomocy. Po malowaniu ogrodzeń, księgowaniu
listów na poczcie, kelnerowaniu, byciu ogrodnikiem, trafiłem
do placówki edukacyjnej. Przez 5 miesięcy, wraz ze swoją
przyjaciółką Martą Sztubą z Konina, z lekkością aranżowaliśmy
i malowaliśmy przedszkole dla dzieci. Tak się złożyło, że
posiadałem pewne kwalifikacje i mogłem zagnieździć się
w tym miejscu na dłużej. Tak zaczęła się moja dydaktyczna
przygoda. Jednocześnie podejmowałem się różnych działań
związanych z kreowaniem przestrzeni, ponieważ z jednego
źródła dochodu trudno było się utrzymać. Każdą chwilę
przeznaczałem na edukację i pracę. Po kilku latach trafiłem
do innej placówki edukacyjnej, gdzie po 8 miesiącach
stwierdziłem, że najwyższy czas to zmienić. Wykorzystałem
swoje nabyte i wrodzone umiejętności, ostatecznie trafiłem
do kuchni. Odmieniłem wszystko o 180 stopni.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Nigdy nie edukowałem się w zakresie gastronomii.
Żadnych kursów, ani szkoleń. Wiedzę kulinarną nabyłem
w domu. Mieszanie w garach towarzyszy mi od dziecka.
Najwięcej czasu spędzaliśmy z rodziną w kuchni, to takie
centrum spotkań, gdzie nie tylko się przyrządza potrawy,
które się je, ale przeprowadza się rozmowy na każde tematy.
Pamiętam z dzieciństwa, że takim rytuałem sobotnim stało
się pośniadaniowe parzenie kawy, podczas którego moja
mama, wraz z ciocią Basią, dużo rozmawiały, i zawsze po
tym mama brała się do przygotowania obiadu. Tato chodził
po ogrodzie, dbając o wzrost i uprawę warzyw. A mama
pitrasiła w kuchni. U nas w domu zapach przyrządzonych
potraw czasami można było wyczuć na podwórku. Cała
moja rodzina po prostu kocha jeść. A jak kocha się jeść, to
i kocha się gotować. Tak już po prostu mamy.
Jak to się stało, że trafiłeś do programu MasterChef ?
Do programu zgłosiłem się w wielkiej tajemnicy, nie powiedziałem o tym nikomu. W momencie, gdy przeszedłem
pewien etap, zwany precastingiem (to wypełnienie
wielostronicowej ankiety, potrawa przygotowana w domu, którą częstuje się producentów programu, próby
dźwiękowe, kamerowe, test z wiedzy kulinarnej itp.),
zadzwoniłem do domu mówiąc rodzinie, że idę gotować do
telewizji. Ani mama, ani tata nie wiedzieli, co to za program,
po pokazaniu im przykładowych odcinków z wcześniejszych
edycji, usłyszałem od nich: przecież to jakieś wyścigi,
dziecko, jak Ty tam dasz radę, oni Cię zadepczą. Ostatecznie
nikt mnie tam nie podeptał i wytrwałem do samego końca.
Finał 4. edycji odbył się na Zamku Królewskim
w Niepołomicach. Chociaż nie zdobyłeś tytułu, to czujesz
się zwycięzcą, bo udział w programie odmienił Twoje
życie. Czuję, że teraz będzie z Tobą tak, jak mówił już na
przełomie IV i V wieku p.n.e. chiński myśliciel i filozof
Konfucjusz – jeśli będziesz robił to, co lubisz, nigdy nie
będziesz pracował… To co będziesz teraz „robił”?
Pracować będę na pewno. Zdobywał wiedzę i praktykę
w zakresie kulinarnym także. Po programie zmieniło się
wszystko. Miło jest dzielić się swoimi umiejętnościami
z innymi pasjonatami kuchni. Gotowanie to super sprawa,
a jeśli jeszcze kocha się to robić i może to być sposób na
życie, czego chcieć więcej. Trzeba być dobrym kowalem
swojego losu. Umiejętnie działam, finalnie domykam sprawy
związane z zaplanowanym wydaniem opowieści kulinarnych
z przepisami, które ukażą się już wiosną, intensywnie pracuję
nad utworzeniem swojego studia kulinarnego, a poza tym
działam w wielu miejscach pokazując, co można zdziałać
w kuchni. Robię to co lubię, robię to co kocham.

arch. A. Kozanecki

Zainteresowania kulinarne pojawiły się u Ciebie bardzo
wcześnie. Nie były pogłębione podczas nauki szkolnej.
Jak można to wytłumaczyć?

W czasie programu ocieniali Was jurorzy: Magdalena
Gessler, Michael Moran i Anna Starmach. Podczas zadań
finałowych padały z ich ust różne pochlebne oceny o Twoim
pokazowym menu degustacyjnym, dotyczącym różnych dań:
„Idealne. Coś niesamowitego!” (Gessler), „Obłęd. Nigdy nie
jadłam czegoś takiego” (Starmach), „Myślę, że ten deser
jest trafiony” (Moran). Może podasz jakiś kulinarny przepis
na danie, które po spożyciu można ocenić powyższymi
komplementami…
Niebawem Wielkanoc, może wykorzystajmy jajka, oto coś
prostego i smacznego:
Perduty na szpinaku lub jarmużu
10 jaj
2 pęczki szpinaku (lub 2 opakowania mrożonego w liściach)
4 łyżki masła
1 łyżka mąki
1 szklanka mleka
2 ząbki czosnku
gałka muszkatołowa
sól, pieprz
ocet (do zakwaszenia wody)
cukier
Szpinak sparzyć w osolonej wodzie. Odcedzić, lekko
posiekać. Z połowy masła oraz z mąki i mleka zrobić
beszamel. Na pozostałym maśle zeszklić posiekany czosnek,
dodać szpinak, zmieszać z beszamelem, doprawić gałką,
solą i pieprzem. W płaskim rondlu zagotować wodę, osolić,
zakręcić wir, z talerzyka z niewielkiej wysokości wlać wybite
jajko w środek wiru. Gotować 2–3 minuty. Wyjmować łyżką
cedzakową. Odsączone jaja kłaść na szpinaku, podawać
z pieczywem.
Alternatywnym sposobem przygotowania perdutów jest
ich gotowanie w woreczku foliowym. Do woreczka foliowego
wpuszczamy 1 łyżeczkę oleju i szczyptę soli. Delikatnie
umieszczamy jajo w woreczku. Woreczek z jajem umieszczamy
we wrzącej wodzie i gotujemy 2-3 minuty. Jeśli jest dostępny
jarmuż, tniemy go w paski. W garnku podsmażamy na oleju
4 średniej wielkości cebule i pocięte w plastry 3 ząbki czosnku,
po czym wrzucamy jarmuż, odrobinę masła, cukier, tymianek.
Wlewamy odrobinę wywaru drobiowego i białe wino do
smaku. Gotujemy, aż jarmuż zmięknie.
Zachęcamy do przygotowania tej wielkanocnej potrawy,
a ja, dziękując za rozmowę, życzę sukcesów kulinarnych…
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Produkty regionalne coraz bliżej

Maciej Bartosiak

15 stycznia, przed posiedzeniem komisji wspólnych
Rady Miasta, Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek
wniósł do sali konferencyjnej pudełko, którego zawartość
pozostała tajemnicą do końca spotkania. Okazało
się, że w kartonie znajduje się pierwsza partia soków
pomidorowych na bazie wody termalnej z ujęcia
w Uniejowie, przygotowana w celach badawczych.
Propozycja pierwszego soku warzywnego z zawartością
wody termalnej musi teraz przejść testy. Jeśli spełnią
wszystkie normy spożywcze, soki i podobne przetwory na
wodzie termalnej mogą już niedługo stać się zdrowotnym
hitem regionu.
Receptura oraz same przetwory powstały w Instytucie
Ogrodnictwa w Skierniewicach. Do Uniejowa przyjechały
dwa rodzaje soków, które różniły się zawartością
uniejowskiej solanki (50% i 83%), a co za tym idzie
i zawartością soli (odpowiednio 0,29% i 0,49%). Sól
jest oczywiście naturalnym składnikiem naszej wody
termalnej, soki nie są dodatkowo solone, a zatem są
zdrowsze od tych dostępnych obecnie na rynku.
Sok pomidorowy jest drugim „dzieckiem” współpracy
gminy Uniejów z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Anna Pająk – Kowalska

arch. UM Uniejów

Wysokie parametry wody termalnej z Uniejowa pozwoliły z powodzeniem wykorzystać ją do
ogrzewania. Nasycona związkami mineralnymi woda doskonale sprawdza się w kąpielach leczniczych,
ale już niedługo uniejowska solanka może znaleźć zastosowanie w przemyśle spożywczym. Gmina
Uniejów współpracuje w tym celu z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Na mocy porozumienia podpisanego pod koniec
2013 roku pracownicy uczelni badają wodę
termalną z Uniejowa pod kątem przydatności do
spożycia, przetwarzania oraz przechowywania.
Efektem tej współpracy może być seria produktów
spożywczych i przetworów produkowanych na
bazie solanki. Ogromna ilość zawartych w wodzie
związków mineralnych sprawia, że końcowy
produkt jest dużo zdrowszy od przetworzonego na
zwykłej wodzie, poza tym wszystkie przygotowuje
się bez dodatku soli.

Kontrola w schronisku dla zwierząt

7 stycznia 2016 r. Przewodniczący Komisji
Rewizyjnej - Grzegorz Kucharzyk wraz z pracownikiem Urzędu Miasta w Uniejowie przeprowadzili kontrolę w: „Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa
Domowego”, Gabinecie Weterynaryjnym, Schronisku, Centrum Rehabilitacyjno - Szkoleniowo –
Adopcyjnym, mieszczącym się przy ul. Kosodrzewiny w Łodzi oraz w schronisku w Wojtyszkach.
Zarówno w Wojtyszkach, jak i w Gabinecie
Weterynaryjnym w Łodzi sprawdzono dobrostan
zwierząt – psów pochodzących z gminy Uniejów
oraz przeprowadzono analizę prowadzonej
dokumentacji (papierowej i elektronicznej).  
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono zgodność stanu zwierząt z dnia 31.12.

2015 r. ze stanem faktycznym. Zwierzęta przebywające
w schronisku mają dobre warunki bytowania, kojce są
posprzątane. Psy w zależności od wielkości i stopnia
agresywności są odpowiednio porozmieszczane.
Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości dotyczącej warunków przetrzymywania
psów znajdujących się na dzień kontroli w schronisku.
Jednocześnie zachęcamy do adopcji psów pochodzących z terenu gminy Uniejów.
W przypadku szczegółowych pytań prosimy o kontakt
ze schroniskiem w Wojtyszkach (adopcjewojtyszki@
wp.pl, numer telefonu 512 324 940) lub pracownikiem
Urzędu Miasta w Uniejowie (numer telefonu 63 288
97 49).

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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st.asp. Elżbieta Tomczak

arch. UM Uniejów

Konsultacje społeczne
w ramach tworzenia
„map zagrożeń”

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach kontynuuje działania mające na celu utworzenie
aktualnej „mapy zagrożeń” na terenie powiatu poddębickiego. W tym celu odbyła się kolejna konsultacja społeczna
12 lutego 2016 roku o godzinie 10.00 w sali OSP w Uniejowie. Uczestniczyli w niej: przedstawiciele Policji z kadrą
kierowniczą Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach, samorządu gminy, Urzędu Miasta w Uniejowie, Rady
Miejskiej w Uniejowie, lokalnych mediów, członkowie Uniwersytetu III Wieku, mieszkańcy miasta i gminy Uniejów.
Spotkanie otworzył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach - mł. insp. Krzysztof
Kotkowski, który przedstawił główne założenia i cele
konsultacji społecznych. Na podstawie prezentacji
multimedialnej zostały omówione zagadnienia dot. idei
tworzenia tzw. „map zagrożeń”, a także dokonana analiza
przestępstw i wykroczeń na terenie powiatu.
Podczas spotkania wywiązała się dyskusja. Poruszono
m.in. zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu
drogowym oraz zagrożenia podczas odbywających
się cyklicznie masowych imprez kulturalnych oraz
wydarzeń sportowych. Poruszono także temat dotyczący
bezpieczeństwa na terenach osiedli oraz przejawów

demoralizacji nieletnich. Zwrócono również uwagę na
zagadnienie dotyczące kontynuowania działań profilaktycznych skierowanych bezpośrednio do seniorów
Uniwersytetu III Wieku w Uniejowie. Kolejnym
tematem poruszonym przez uczestników konsultacji
było zagadnienie dotyczące możliwości zapewnienia
na terenie miasta i gminy Uniejów większej liczby
policjantów.
Na zakończenie konsultacji wszyscy uczestnicy
otrzymali ankiety, które będą jednym z pomocnych
narzędzi w zidentyfikowaniu zagrożeń. Zebrane
informacje pozwolą na doprecyzowanie wniosków w celu
utworzenia „mapy zagrożeń” powiatu poddębickiego.  

Z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Uniejowie
Od stycznia 2016 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje
nową formę pomocy w postaci świadczenia rodzicielskiego.
Świadczenie rodzicielskie to nowe wsparcie dla rodziców,
którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego, czyli studenci,
osoby bezrobotne czy osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych. Świadczenie to wynosi 1 tys. zł. miesięcznie
i przysługuje do ukończenia przez dziecko 1 roku życia
(odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków). Nowe
świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny.
Rodzic po świadczenie może zgłosić się w ciągu trzech
miesięcy od porodu. W przypadku złożenia wniosku po
terminie, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala
się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
Otrzymane świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu
w innych systemach wsparcia rodzin, a w szczególności przy
ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń
rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Jolanta Figurska

Formularze wniosków o świadczenie rodzicielskie są do
pobrania w MGOPS w Uniejowie przy ulicy Orzechowej 6.
Przypominamy, że Ośrodek Pomocy Społecznej nadal
prowadzi dystrybucję „Kopert Życia”. W związku z tym
osoby zainteresowane mogą zgłaszać się po odbiór na ulicę
Orzechową 6 w godz. od 8-ej do 16-tej. „Koperta Życia” to
zestaw składający się z ankiety i naklejki do umieszczenia na
drzwiach lodówki.
Na podstawie ankiety przygotowuje się informacje na
temat stanu zdrowia i przebytych chorób, przyjmowanych
leków, skłonności do uczuleń i alergii. Podaje się również
numery telefonów do najbliższej rodziny lub opiekunów. Tak
przygotowana informacja jest ważna rok. Po upływie roku
powinna być aktualizowana, a wypełnioną ankietę należy
umieścić w lodówce w plastikowej kopercie. Na lodówkę
należy przykleić naklejkę o brzmieniu „Tu jest Koperta Życia”.
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Działalność spółki wodnej
Choć nie zdajemy sobie z tego sprawy,
teren naszej gminy jest gęsto poprzecinany
systemem cieków wodnych, a utrzymanie
go w dobrej kondycji wymaga po pierwsze
- sporo pracy, po drugie - dużych nakładów
pieniężnych. Najwięcej na ten temat może
powiedzieć Wiesław Skórka, Przewodniczący
Spółki Wodnej w Uniejowie, która dba o przepustowość kanałów i rowów melioracyjnych
w gminie.
Blisko 400 tys. zł w ciągu ostatnich
pięciu lat wydała Gminna Spółka Wodna
w Uniejowie na prace związane z konserwacją
melioracyjnych rowów – na terenie gminy
jest ich ponad 40 kilometrów. Sieć rowów,
z których część pamięta jeszcze czasy carskie,
pozwala zmeliorować ponad 3 tysiące
hektarów gruntów rolnych. Wydatki na
konserwację rowów stanowią prawie 80
procent wszystkich kosztów ponoszonych
przez spółkę, do której w gminie należy 950
członków.
W minionych czterech latach, dzięki
dotacjom z Urzędu Marszałkowskiego, Wojewody Łódzkiego oraz pomocy finansowej
z Urzędu Miasta w Uniejowie, udało się
odmulić aż 30 kilometrów melioracyjnych
rowów. Na ten cel spółka otrzymała od
p. marszałka 20.030 zł, od p. wojewody
10.800 zł, z UM w Uniejowie 12.000 zł.
W 2013 r. dotacja z UM w Łodzi wyniosła
20.700 zł, od p. wojewody 14.400 zł. W 2014
r. przeznaczono dotację z UM w Łodzi w wysokości 16.390 zł, z Urzędu Wojewódzkiego

14.380 zł, od burmistrza 20.000 zł.
W ubiegłym roku było to odpowiednio – dotacja od marszałka – 19.888 zł i od wojewody
– 14.350 zł. Łącznie, w ciągu minionych 5 lat
spółka wydała na konserwację ponad 395
tys. zł, z czego 200 tys. to kwota zebrana
z tytułu składek członkowskich, reszta
pochodzi z dotacji urzędu marszałkowskiego,
urzędu wojewódzkiego i urzędu miasta – przy
czym spółka od miejscowego magistratu
nie raz uzyskała dodatkowe, doraźne
finansowanie. W dodatku, na przestrzeni
ostatnich 5 lat, wiele dodatkowych projektów zrealizowano dzięki finansowemu
i rzeczowemu wsparciu Prezesa miejscowej
spółki „Termy Uniejów”, Marcina Pamfila.
Za te pieniądze zostało odmulone 6300
metrów bieżących w 2011 roku. Dzięki
wsparciu burmistrza Józefa Kaczmarka,
który skierował dodatkowych pracowników
do pomocy, przekazując na ten cel 2.500
roboczogodzin, udało się usunąć skutki
powodzi z 2010 roku. W 2012 roku spółka,
korzystając z subwencji, odmuliła 6695
metrów, a ponadto, dzięki dodatkowym
środkom przekazanym przez Urząd Miasta
w Uniejowie oczyszczono nadprogramowo
1200 metrów bieżących rowów. W roku 2013
oprócz odcinków o łącznej długości ponad
8700 metrów, meliorację przeprowadzono
dodatkowo w Lekaszynie. Koszt melioracji
1500 metrów rowu w Lekaszynie – również
z inicjatywy burmistrza – sfinansował Urząd
Miasta w Uniejowie. W 2014 r. odmulono
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Maciej Bartosiak
5653 metry rowów w: Brzezinach,
Górach, Czepowie, Rożniatowie,
Orzeszkowie i Woli Przedmiejskiej.
W 2015 roku 5287 metrów
bieżących rowów w Górach, Orzeszkowie,
Czepowie,
Wieleninie
Kolonii, Felicjanowie, Uniejowie,
Woli Przedmiejskiej, Czekaju i Człopach, które spółka sfinansowała
z subwencji, uzupełniono o prace
wykonane z dodatkowych środków
przekazanych z uniejowskiego magistratu: montaż 3 nowych przepustów w Orzeszkowie-Kolonii,
2 w Wieleninie-Kolonii oraz przepustów wzdłuż drogi Skotniki Ostrowsko czy odmulenie rowu wraz
z wymianą przepustów w Wieleninie
na odcinku od K-Flexu do szkoły
podstawowej.

arch. UM Uniejów
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Jolanta Figurska

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wprowadza w życie program „Rodzina 500+”, którego
celem jest pomoc w wychowywaniu dzieci, a także odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju.
Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym opiekę nad
nim i zaspokojenie jego potrzeb życiowych.
Świadczenie wychowawcze przysługuje: matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu, opiekunowi prawnemu dziecka.
Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł co miesiąc na drugie i kolejne dziecko, niezależnie od dochodu.
Rodziny, w których dochód nie przekracza 800,00 zł netto na osobę lub 1.200,00 zł netto, wychowujące niepełnosprawne dziecko
otrzymają świadczenie również na pierwsze lub jedyne dziecko.
Wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Uniejowie
za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez  internet - E-wniosek za pomocą portalu www.empatia.mpips.gov.pl, PUE, ZUS oraz
bankowości elektronicznej. Wnioski można składać od 1.04.2016 r.
Jeżeli osoba złoży wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1.04.2016 r. do 1.07.2016 r.
świadczenie wychowawcze  zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1.04.2016r. Wnioski złożone po 1.07.2016r. zostają
rozpatrzone, a świadczenie przyznane począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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9 lutego 2016 r. w sali OSP w Rożniatowie odbyło
się zebranie sołectwa Dąbrowa w sprawie wyborów
uzupełniających sołtysa. Na zebranie przybyli
przedstawiciele samorządu: Przewodniczący Rady
Miejskiej w Uniejowie - Pan Janusz Kosmalski, Radny
Rady Miejskiej w Uniejowie - Pan Tadeusz Warych oraz
pracownicy Urzędu Miasta w Uniejowie.
Przed rozpoczęciem zebrania uczczono minutą ciszy
pamięć nagle zmarłego sołtysa Dąbrowy - śp. Romana
Czyszka, który piastował tę funkcję trzecią kadencję.
Następnie przystąpiono do przeprowadzenia wyborów.
Zgłoszono jedną kandydaturę. W wyniku tajnych
wyborów nowym sołtysem sołectwa Dąbrowa została
Pani Paulina Czyszek.
Składamy gratulacje Pani sołtys i życzymy wielu
sukcesów w pełnieniu tej funkcji.

Urszula Łukasik

arch. UM Uniejów

Wybory uzupełniające sołtysa Dąbrowy
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Od lewej: Stanisław Pełka – sołtys Spycimierza, Paulina Czyszek –
sołtys Dąbrowy, Zbigniew Kos – sołtys Lekaszyna, Wiesław Pawłowski
– sołtys Rożniatowa-Kolonii

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej
Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej
śmierci sołtysa Dąbrowy - śp. Romana Czyszka. Jego praca dla dobra
sołectwa Dąbrowa i społeczne zaangażowanie zapewniły mu miejsce
w pamięci nas wszystkich, a w szczególności mieszkańców Dąbrowy.
Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składa Samorząd Miasta
i Gminy Uniejów
Słowa wypowiedziane w wielenińskim kościele na pożegnanie śp. Romana Czyszka w dniu 20 stycznia 2016 r.
przez druha Wiesława Pawłowskiego:
Druhu Romanie, Sołtysie, Kolego Ludowcu, Społeczniku, Mieszkańcu Dąbrowy!
Żegnamy Cię z wielką przykrością, bo tak wiele jeszcze spraw pozostawiłeś, a miałeś plany, o których
rozmawialiśmy w piątkowy, przedostatni już dla Ciebie wieczór. Żegnamy Cię jako „Wielkiego Człowieka”,
który pozostawił po sobie wiele dobra, a przede wszystkim jako dobrego męża, ojca i dziadka. Zostawiłeś wiele
załatwionych spraw dla społeczności swojego sołectwa: ciągle nękające, zatapiane wodami pola Dąbrowy, poprzez
wykopanie rowów; poprawione odcinki dróg. Byłeś jednym z fundatorów sztandaru dla OSP Rożniatów. Masz
wielki udział w remoncie remizy strażackiej. Pozostawiłeś wielkie dzieło na chwałę Bożą w centrum wsi. Z Twojej
inicjatywy doprowadziłeś do zbudowania, razem z mieszkańcami, darczyńcami, pięknej kapliczki. Byłeś przecież
człowiekiem bardzo chorym, z bolącymi ranami na nogach od dziesiątek lat, ale nie mówiłeś o tym i nie żaliłeś się.
Budowa tej kapliczki była dla Ciebie najważniejsza i udało się – zdążyłeś!
Przytoczę słowa słynnego kowala, rodem z Rożniatowa, śp. Grzegorza Prużyńskiego, który wykonał także tę
kratę w głównym wejściu naszego kościoła: Nigdy nie odkładajmy, tego co najważniejsze, bo możemy nie zdążyć.
Druhu Romanie! Już nie ruszy Cię strażacka syrena, ani komenda baczność, ani nie rozliczysz nas, Zarządu OSP,
jako Przewodniczący Komisji Rewizyjnej OSP i nie wystąpisz na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym
o udzielenie nam, Zarządowi OSP - absolutorium za mijającą pięcioletnią kadencję. Ale miejsce w naszej jednostce
zagwarantowałeś sobie na zawsze. W ten przedostatni wieczór, kiedy się spotkaliśmy, złożyłeś darowiznę na
zakup nowego krzesła do remizy, abyś miał swoje miejsce siedzące, i będziesz je miał. Podkreślałeś zawsze, że tak
Cię cieszy, że zawsze na uroczystościach strażackich jest wysławiana Twoja Dąbrowa. Kochałeś tę Dąbrowę i to
mieszkańcy na pewno zapamiętają na zawsze.
Takiego właśnie Cię żegnamy - druhowie z OSP w Rożniatowie, koledzy, sołtysi, koledzy ludowcy z PSL,
mieszkańcy Dąbrowy i Rożniatowa.
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Sto lat dla Chóru „Kantylena”!

Wanda Duziak

foto R. Troczyński

20 grudnia 2015 roku w sali rycerskiej uniejowskiego zamku odbył się Jubileuszowy
Koncert z okazji 20 – lecia Chóru „Kantylena”.

rozradowały serca Jubilatek. Miłym zaskoczeniem był
uroczysty obiad i wyśmienity tort z płonącymi racami,
ufundowany przez P.G.K. „Termy Uniejów”, którym zostali
poczęstowani obecni na sali.
Organizatorami tej pięknej uroczystości byli: Burmistrz
Miasta Uniejów, Radni Rady Miejskiej w Uniejowie,
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, P.G.K
„Termy Uniejów” Sp. z o. o. w Uniejowie.
Szczególne słowa podziękowania kieruję do pani
Mileny Pamfil - Dyrektor MGOK w Uniejowie za zaangażowanie w przygotowanie tak wspaniałego jubileuszu.
Podarowano nam - Chórowi „Kantylena” i kierownikowi artystycznemu - Jakubowi Pięgotowi - piękny
dzień,   podkreślając naszą rangę, dlatego kłaniamy się
nisko i dziękujemy organizatorom i wszystkim obecnym.

foto A. Sobczak

20 lat, a minęło jak chwila, jakby ktoś pstryknął
palcami. Tylko, że jesteśmy w trochę innej rzeczywistości.
Nie sposób nie wspomnieć faktu, że nasze miasto
i gmina wypiękniała. Zaistniały cudeńka, które rozsławiły
Uniejów w Polsce i w Europie. Ponadto powstało w tym
czasie wiele zespołów artystycznych, rozkwitło życie
kulturalne.
Chór o nazwie „Kantylena” powstał w październiku
1995 roku z inicjatywy Marka Jabłońskiego, ówczesnego
dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie.
Obecnie skład chóru przedstawia się następująco
– soprany: Bożena Bamberska, Henryka Jagieła, Maria
Janik, Teresa Łuczak (wiceprezes), Wioletta Maciejewska,
Hilda Marciniak (prezes i kronikarz), Janina Miętkiewicz,
Bogumiła Piaseczna (skarbnik), Marianna Polasińska,
Halina Urbaniak; alty: Wanda Duziak, Krystyna Kowalczyk,
Barbara Kowalska, Jadwiga Krzyżaniak, Anna Szymczak;
dyrygent i kierownik artystyczny - Jakub Pięgot.
Na jubileuszową uroczystość przybyło duże grono
sympatyków i zaproszonych gości,   w tym: Zastępca
Burmistrza Uniejowa - Piotr Majer, przedstawiciele
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa i Uniwersytetu
Trzeciego Wieku z prezesami - Urszulą Urbaniak
i Jerzym Królem, kierownik Kapeli Podwórkowej „Spod
Baszty” - Marian Pięgot, delegacja Zespołu Śpiewaczego
„Włościanki” z Wielenina z Kamilą Szymczak, Dyrektor
Zespołu Szkół w Uniejowie - Małgorzata Komajda, Radni
Rady Miejskiej w Uniejowie - Lucjan Łukasik i Tomasz
Wójcik, Radna Powiatu Poddębickiego - Danuta Pecyna,
ksiądz prałat Andrzej Ziemieśkiewicz – Proboszcz Parafii
Uniejów oraz Prezes Związku Emerytów - Jadwiga
Koperek.
Serdeczne i ciepłe słowa uznania, gratulacje,
życzenia, tradycyjne sto lat i upominki, a nawet koperty

Od lewej: Jakub Pięgot - dyrygent i kierownik artystyczny chóru,
Marek Jabłoński – inicjator powstania chóru, Milena Pamfil –
Dyrektor MGOK w Uniejowie, Lucjan Łukasik - Radny Rady Miejskiej
w Uniejowie
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Aleksandra Kałużna – Płaczek

Zabawa sylwestrowa

Impreza sylwestrowa została tradycyjnie
zorganizowana 31 grudnia na Rynku Miejskim w
Uniejowie. Kilka minut przed północą Przewodniczący
Rady Miejskiej w Uniejowie - Janusz Kosmalski
złożył, w imieniu Samorządu Miasta i Gminy
Uniejów,  noworoczne życzenia przybyłym na zabawę
sylwestrową mieszkańcom.
Punktualnie o północy wystrzeliły, zwiastujące Nowy
Rok fajerwerki, a Rynek wypełniły radosne okrzyki i
wystrzały korków od szampana. Po złożeniu życzeń,
uczestnicy imprezy udali się do sali OSP Uniejów, w
której czekał na nich zespół muzyczny „Kryterium”.
Szampańska zabawa trwała do białego rana.

arch. W. Olczyk

Organizatorem Sylwestra był: Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie, P.G.K. Termy Uniejów Sp.
z o.o. w Uniejowie oraz Urząd Miasta w Uniejowie.

Wiesław Pawłowski

Marek Jabłoński

Na wniosek sołtysa Rożniatowa Kolonii Wiesława Pawłowskiego, przy akceptacji Radnego
Rady Miejskiej w Uniejowie – Tadeusza Warycha,
reaktywowano Koło Gospodyń Wiejskich w Rożniatowie. Sołtys Pawłowski poddał młodym
gospodyniom: Dorocie Korczyńskiej i Renacie
Antczak hasło – „150 nowych kół na 150-lecie KGW”,
obchodzone w tym roku. Pani Dorota i Renata
szybciutko, bo w ciągu dwóch dni, przyniosły listę 16.
osób chętnych do przystąpienia do KGW.
31.01.2016 roku, na pierwszym zebraniu,
powołano Komitet Reaktywujący Koło Gospodyń
Wiejskich w 5-osobowym składzie, którego zadaniem
było zgromadzenie stosownych dokumentów,
takich jak statut i inne, potrzebnych do rejestracji
Stowarzyszenia KGW.
11.02.2016 roku odbyło się pierwsze Walne
Zebranie Wyborcze władz KGW. W skład 4-osobowego
Zarządu weszły panie: Agnieszka Januszewska –
prezes, Renata Antczak – zastępca prezesa, Grażyna
Chmielecka – skarbnik i Dorota Korczyńska – członek
Zarządu. Do Komisji Rewizyjnej wybrano panie:
Agnieszkę Gorzelańczyk – przewodnicząca, Beatę
Brożyńską – sekretarz i Monikę Przybylską – Świątek.
Walne Zebranie Członkiń KGW przegłosowało

arch. W. Pawłowski

Reaktywacja Koła Gospodyń Wiejskich w Rożniatowie

uchwałą swoją nazwę – „Rożniatowianki”. Na obecną chwilę Koło liczy
22. członkinie, z listą otwartą dla innych. W reaktywowanie KGW czynnie
włączyła się pani Urszula Łukasik z Urzędu Miasta w Uniejowie.
Są już pierwsze plany działalności, na początek: zorganizowanie
Święta Kobiet 8 Marca, pomoc OSP w przygotowaniu obchodów Dnia
Strażaka i oficjalnego otwarcia remizy po kapitalnym remoncie, a później
myślą o organizowaniu spotkań kulturalnych i turystyce.  
Z planów na przyszłość to: dla środowiska – zbudowanie placu zabaw
dla dzieci, podjęcie starań o adaptację pomieszczenia w piwnicach
budynku po byłej szkole na siedzibę KGW. Jest też wiele innych
pomysłów. Zarząd, w obecnej chwili, podjął staranie o rejestrację KGW
„Rożniatowianki” jako Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
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Koncert kolęd w Spycimierzu
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Stanisław Pełka

arch. Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu

Zgodnie z coroczną tradycją, zaraz po Świętach Bożego Narodzenia zorganizowano 27 grudnia 2015 r.
w spycimierskim kościele koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Spycimierz. Koncert stanowił
podsumowanie obchodów 45-lecia orkiestry. Wzięli w nim udział mieszkańcy parafii oraz zaproszeni goście.
Wydarzenie zakończyło podzielenie się opłatkiem w miejscowej strażnicy OSP.

Nowe konkursy dla mieszkańców gminy
W tym roku gmina Uniejów ogłasza nowe konkursy dla mieszkańców, którymi będą: Złota Lilia –„Nagroda
gospodarcza i społeczna Burmistrza Uniejowa” oraz Lilia Ogrodnika – Konkurs „Najpiękniejszy ogród, balkon i
okno w gminie Uniejów”.
Nagroda Złota Lilia będzie przyznawana w czterech kategoriach: Firma/Organizacja Roku, Turystyka, Zdrowie
oraz Zaangażowanie społeczne. Konkurs ten trwa od 15 marca do 14 października 2016 r. Wyniki zostaną ogłoszone
do 15 listopada 2016 r.
Nagroda Lilia Ogrodnika będzie przyznana w czterech kategoriach: ogród przydomowy miejski, ogród przy
gospodarstwie wiejskim, balkon lub okno oraz ogród przyjazny turyście. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są
od 23 marca do 10 września 2016 r., zaś jego rozstrzygnięcie nastąpi 15 października 2016 r.
Bliższe informacje o konkursach oraz ich regulaminy i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie
internetowej Urzędu Miasta w Uniejowie (www.uniejow.pl) oraz w siedzibie UM w Uniejowie przy ul. Bł. Bogumiła
13, pok. nr 5 i 6 (Dział Promocji).
Nowe konkursy powinny przyczynić się do rozwoju postaw proinwestycyjnych i prospołecznych w Gminie ze
szczególnym uwzględnieniem kluczowych branż (turystyka, zdrowie) oraz poprawy wyglądu prywatnych posesji
oraz balkonów. Wspólną cechą nowych konkursów jest obiektywny wybór laureatów przez niezależną Kapitułę
oraz atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursach. Warto!

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Walne Zebrania Sprawozdawczo – Wyborcze
Jednostek OSP Gminy Uniejów
W jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju przeprowadzana jest co cztery lata kampania
sprawozdawczo – wyborcza, która trwa zazwyczaj od 1 stycznia do końca marca. W każdej z jednostek OSP odbywają się
wtedy zebrania sprawozdawczo – wyborcze, a nie tylko sprawozdawcze.
Najbardziej istotnymi dla ochrony przeciwpożarowej są jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej włączone do
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG). Te jednostki są zazwyczaj finansowane i zaopatrywane w pierwszej
kolejności, ale też stanowią siły i środki pierwszego rzutu w akcjach ratowniczych. Dopiero w drugim rzucie, w zależności
od potrzeb, wykorzystuje się pozostałe jednostki OSP.
Na terenie gminy Uniejów w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego wchodzą trzy jednostki OSP:
Uniejów, Spycimierz i Wilamów. Ich kampania sprawozdawczo – wyborcza została szerzej opisana.
Poniżej przedstawiamy również skład Zarządów i Komisji Rewizyjnych pozostałych jednostek OSP gminy Uniejów,
w których odbyły się zebrania.

OSP Uniejów
Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie
spotkali się na swoim zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
31 stycznia 2016 r. w strażnicy OSP. Przed zebraniem
krótki wstęp muzyczny zaprezentowała Orkiestra Dęta
ZHP-OSP Uniejów. Następnie po odegraniu hymnu
„Rycerze Floriana” zebranie otworzył prezes jednostki druh Krzysztof Janiak.
Strażacy uczcili chwilą ciszy
pamięć zmarłych członków swojej jednostki OSP. Po
powstaniu wszystkich zaproszonych gości, strażaków
i sympatyków straży, wybrano przewodniczącego zebrania
- druha Pawła Włodarskiego, a na protokolanta - druha
Lecha Krajewskiego oraz komisję uchwał i wniosków
w składzie: Kuźnik Piotr, Teresa Łuczak, Bartosz Warych.
Sprawozdanie z działania statutowej jednostki
przedstawił prezes - druh Krzysztof Janiak, podkreślając,
że w tym roku jednostka obchodzi 138 lat powstania,
a od 1997 r. działa w Krajowym Systemie RatowniczoGaśniczym. Posiada 3 samochody w podziale bojowym
oraz samochód osobowy Renault Kango,   pozyskany
niedawno z Komendy Miejskiej PSP w Łodzi. Liczy
86 członków zwyczajnych, w tym 1 honorowy i 17
wspierających. W okresie sprawozdawczym odbyło
się 16 zebrań oraz wiele spotkań nieprotokołowanych.
Z dotacji Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
(15.700 zł) zakupiono w tym roku: sanie ratownictwa
drogowego wraz z wyposażeniem, zestaw ratownictwa
wysokościowego, zestaw ratownictwa wodnego,
3 mundury bojowe, 5 kominiarek, 5 par rękawic.

Prezes zwrócił uwagę, że jednostka posiada minimum
szkoleniowe obowiązujące w jednostkach OSP.  
W 2015 r. OSP Uniejów uczestniczyła pierwszy raz
w ćwiczeniach Wojewódzkiej Kompanii Odwodowej
Kutno, w której skład została powołana i wspólnie
z JAG Poddębice i OSP Zadzim tworzy 3 pluton specjalny.
Udało się też zorganizować wycieczkę integracyjną
do Wrocławia. Prezes Janiak stwierdził, iż w roku
sprawozdawczym 2015 „kosztowaliśmy” Urząd Miasta
83.234,45 zł i było to około 1 tys. więcej od ubiegłego
roku. Podziękował Burmistrzowi Miasta i Radnym Rady
Miejskiej w Uniejowie za życzliwość, zrozumienie potrzeb
i pomoc finansową. Podziękował też wszystkim, którzy
ufundowali fanty na loterię przeprowadzoną na balu
karnawałowym ( „Termom Uniejów”, Hotelowi Uniejów,
Instytutowi Zdrowia Człowieka, Lawendowym Termom,
Stacji Kontroli Pojazdów p. Zbyszka Jankowskiego
i p. Henryka Pęcherskiego). Podziękował za współpracę
pracownikom Urzędu Miasta, szczególnie p. Jackowi
Świątczakowi, MGOK, Bibliotece Miejskiej, Zespole Szkół
i wielu innym. Poinformował, że została zakupiona figura
św. Floriana, która zostanie zamontowana na ścianie
między drzwiami garażowymi strażnicy.
Sprawozdania z działalności operacyjnej jednostki
OSP Uniejów przedstawił naczelnik Witold Szymczak,
zatwierdzając, że już drugi raz z rzędu OSP Uniejów
wyjeżdżała największą ilość razy do zdarzeń w ciągu
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roku spośród wszystkich jednostek (OSP z powiatu
poddębickiego 2014 r. – 114 wyjazdów, 2015 r. – 116
wyjazdów). Trzeba zwrócić uwagę, że było dużo alarmów
fałszywych – 20, do których strażacy musieli jednak
wyjeżdżać.
W 2016 r. uniejowscy strażacy uczestniczyli w 29
akcjach gaszenia pożarów, wyjeżdżali do 24 wypadków
drogowych, 17 razy wyjeżdżali do usuwania skutków
wichur oraz 27 razy do innych zagrożeń (osy, pszczoły,
szerszenie, pompowanie wody z piwnicy itp.). Działalność
kulturalną jednostki za okres sprawozdań przedstawiła
druhna Krystyna Kowalczyk: Chór „Kantylena” działał
w 2015 roku w składzie 14 osób. Od półrocza dołączyła
do zespołu Pani Marianna Polasińska. Członkinie
systematycznie uczestniczyły w próbach chóru w każda
środę tygodnia, a od września w każdy czwartek. Swoimi
występami chór uświetnił wiele uroczystości religijnych:
z okazji Wigilii, Wielkanocy, odpustów, Zielonych Świątek,
Bożego Ciała oraz 3 i 4 maja. Chór wystąpił: z koncertem
kolęd w uniejowskiej kolegiacie, na   zakończenia roku
akademickiego UTW, w parku na powitanie lata, na
Pikniku Sołtysów w Ostrowsku, z okazji Dnia Seniora oraz
swojego 20-lecia działalności, podczas Dni Papieskich w
ciechocińskiej kolegiacie. Uczestniczyły w Przeglądzie
Rejonowym Zespołów Strażackich w Ciechocinku
i Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Śpiewających
w Skierniewicach. Chór „Kantylena” dysponuje bardzo
szerokim repertuarem na różne okazje, począwszy

od pieśni religijnych, patriotycznych poprzez muzykę
poważną, pieśni popularne, żołnierskie i biesiady. Można
zaprosić chór z propozycją koncertów na różne okazje.
Sprawozdanie z działalności Orkiestry Dętej ZHP-OSP
Uniejów za rok 2015 złożył dh Jakub Pięgot, kapelmistrz
orkiestry. W roku 2015 orkiestra liczyła 53 członków.
Wystąpiła 32 razy, a w tym 9 razy na uroczystościach
religijnych. Do najważniejszych swoich osiągnieć zalicza:
pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr
Dętych w Konopiskach, czwarte miejsce w koncercie
i trzecie miejsce w mustrze paradnej na Ogólnopolskim
Przeglądzie Orkiestr Dętych w Płocku, trzecie miejsce
na turnieju – oprawa muzyczna Mistrzostw Świata
Młodzieżowej Drużyny Pożarowej w Opolu. Orkiestra ze
swoim wykonaniem musztry paradnej została zaproszona
do plebiscytu na Najlepszy Produkt Województwa
Łódzkiego „Nasze Dobre Łódzkie”, gdzie w głosowaniu
czytelników Dziennika Łódzkiego i internautów zajęła
III miejsce i uzyskała brązowy znak. Skarbnik jednostki
przedstawił plan finansowy na rok 2015 oraz plan
działalności na rok bieżący. Plany zostały zatwierdzone
bez zastrzeżeń. Na wniosek Komisji Rewizyjnej zebrani
udzielili jednomyślnie Absolutorium Zarządowi Jednostki
za 2015 r.
W imieniu ustępującego Zarządu,   prezes OSP
Uniejów - dh Krzysztof Janiak przedstawił listę kandydatów do nowego Zarządu OSP i Komisji Rewizyjnej,
rekomendując ich do zatwierdzenia przez uprawnione
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W wyniku głosowania ponownie prezesem OSP
Uniejów został Krzysztof Janiak, naczelnikiem - dh
Marek Matusiak, wiceprezesem - Maciej Winnicki,
zastępcą naczelnika - Witold Szymczak, sekretarzem Lech Krajewski, skarbnikiem - Mirosław Andrysiewicz,
gospodarzem - Jacek Sroka, kronikarzem - Marianna
Grubska, członkiem ds. kulturalnych - Jakub Pięgot.
Ponadto z głosem doradczym członkami Zarządu zostali:
Leon Walczykowski i Helena Cieciorek. W skład Komisji
Rewizyjnej weszli: dh. Ewa Matusiak, dh Mirosław
Napieraj, dh Andrzej Marek.
Wybrano również pięć delegatów na Zjazd Oddziałów
Miejsko – Gminnych Związków OSP RP w Uniejowie
w osobach: dh Maciej Winnicki - wiceprezes, dh Marek
Matusiak – wiceprezes naczelnik, Leon Walczykowski strażak senior, Mirosław Andrysiewicz - skarbnik, Jacek
Sroka – gospodarz. Natomiast delegatami do Zarządu
Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Uniejowie zostali: prezes
- Krzysztof Janiak, sekretarz - Lech Krajewski, kapelmistrz
- Jakub Pięgot.
W obradach Walnego Zebrania Sprawozdawczo –
Wyborczego Członków OSP Uniejów uczestniczyli: Z-ca
Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach - st. kpt.
Wiesław Wydrzyński, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Uniejowie - Janusz Kosmalski, Członek Prezydium
Zarządu M-G ZOSP RP w Uniejowie - dh Stanisław Pełka,
Dyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie - Małgorzata Komajda
oraz przedstawiciele Komendy Hufca ZHP Uniejów.
Zebranie przebiegło w miłej i spokojnej atmosferze.
Po zebraniu wszyscy zebrani uczestniczyli w   uroczystej,
integracyjnej kolacji.

OSP Spycimierz
Przed rozpoczęciem Zebrania Sprawozdawczo
– Wyborczego w Spycimierzu z koncertem wystąpiła
tamtejsza orkiestra strażacka. Po odegraniu hymnu
„Rycerze Floriana” nastąpiło rozpoczęcie zebrania.
Jego przewodniczącym został dh Stanisław Pełka,
dotychczasowy prezes jednostki, protokolantem - dh
Tadeusz Pełka.
W zebraniu uczestniczyli: Burmistrz Uniejowa
- Józef Kaczmarek, Radna Rady Miejskiej w Uniejowie
– Jolanta Ilska, Przedstawiciel Komendy Państwowej PSP

arch. OSP Spycimierz

osoby do głosowania. Zebrani w 100% poparli wniosek
i wszystkie 53 osoby będące na zebraniu poparły wniosek
prezesa OSP.

w Poddębicach – kpt. Andrzej Tomczyk, Sekretarz Zarządu
Oddziału M-G ZOSP RP w Uniejowie - Piotr Kozłowski,
dyrygent Orkiestry OSP Spycimierz – Włodzimierz
Smolarek. Po sprawozdaniach prezesa, skarbnika i Komisji
Rewizyjnej podjęto decyzję, w wyniku której uchwalono
i zatwierdzono wnioski w sprawie: zakupu nowego
sztandaru i krzeseł, porządkowania placu oraz zasiania
trawy przed strażnicą.
W zebraniu uczestniczyło 54 strażaków, co stanowi
75% z 68 druhów uprawnionych do głosowania.
Władze OSP Spycimierz pozostały w praktycznie
niezmienionym składzie: prezes - Stanisław Pełka, wiceprezes-naczelnik – Dominik Górka, wiceprezes – Tomasz
Grzelak, z-ca naczelnika – Marek Winnicki, sekretarz
– Tadeusz Pełka, skarbnik – Michał Grzelak, gospodarz
– Włodzimierz Jałkiewicz, członkowie - Wojciech Pełka
i Mirosław Tołoczko.
W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodniczący
- Grzegorz Gawłowski, sekretarz – Karol Zając, członek
- Zbigniew Dzieran. Delegatami na Zjazd Oddziału Miejsko
– Gminnego ZOSP RP w Uniejowie wybrani zostali: z-ca
naczelnika - Marek Winnicki i skarbnik - Michał Grzelak.
Na przedstawicieli Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP
w Uniejowie  powołani zostali: prezes - Stanisław Pełka,
wiceprezes - Tomasz Grzelak oraz naczelnik - Dominik
Górka.

OSP Wilamów
Trochę niespodziewany przebieg miało Walne
Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w Wilamowie.
Zebranie otworzył prezes – Tadeusz Chmielewski, który
powitał wszystkich zebranych strażaków, sympatyków
straży i gości. W spotkaniu uczestniczyli również: Zastępca
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naczelnik – Krzysztof Mruk, wiceprezes – Dawid Wrąbel,
z-ca naczelnika – Rafał Zawadzki, sekretarz – Filip
Tomaszewski, skarbnik – Tomasz Jaśkiewicz, gospodarz
– Sylwester Skibiński.

arch. R. Troczyński

Do Komisji Rewizyjnej weszli: Jan Bindas – przewodniczący, Andrzej Cieślak – wiceprzewodniczący,
Stefan Bartosiak – sekretarz. Wybrano też   trzech
delegatów na Zjazd Oddziału M-G ZOSP RP w Uniejowie
w osobach: naczelnik – Krzysztof Mruk, wiceprezes –
Dawid Wrąbel, zastępca naczelnika – Rafał Zawadzki.
Zaś w skład przedstawicieli Zarządu Oddziału M-G ZOSP
RP w Uniejowie weszli: prezes – Krzysztof Troczyński
i były prezes – Tadeusz Chmielewski.
Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach –
st. kpt. Wiesław Wydrzyński, Wiceprezes Zarządu
Oddziału M-G ZOSP RP w Uniejowie – Lech Krajewski
i pracownik ds. p.poż. Urzędu Miasta w Uniejowie –
Jacek Świątczak.
Na przewodniczącego zebrania wybrano dha
Krzysztofa Mruka, a na protokolanta dha Krzysztofa
Tro-czyńskiego. Po wybraniu Komisji Uchwał
i Wniosków, Mandatowej, Wyborczej i Skrutacyjnej
nastąpiły sprawozdania: prezesa OSP – dh. Tadeusza
Chmielewskiego z działalności organizacji strażackiej
w Wilamowie, dh. Elżbiety Zasady z działalności finansowej i planu finansowego, dh. Andrzeja Cieślaka
z działalności Komisji Rewizyjnej.
W dyskusji poruszono sprawę koniecznego
zakupu umundurowania wyjściowego dla strażaków
oraz sprawę zorganizowania wycieczki integracyjnej
dla członków OSP Wilamów. Podjęto też uchwałę o
nadaniu dożywotniego tytułu Honorowego Prezesa OSP
Wilamów – prezesowi Tadeuszowi Chmielewskiemu.
Na uprawnionych do głosowania 77 członków
OSP Wilamów, w zebraniu uczestniczyło 41 druhów,
co stanowi 56%.
Zebrani pozytywnie ocenili działalność Zarządu
Jednostki w minionym okresie sprawozdawczym
i spodziewali się, że dh Tadeusz Chmielewski dalej
będzie kandydował na prezesa tej prężnie działającej
jednostki OSP w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo
– Gaśniczego, mimo wcześniejszych wypowiedzi druha
Tadeusza, że w tym roku z prezesury ustępuje. Mimo
błagań i namawiań zebranych na sali strażaków, nie
ugiął się i z kandydowania do Zarządu zrezygnował.
W głosowaniu tajnym wybrano nowe władze OSP
w składzie: prezes – Krzysztof Troczyński, wiceprezes-

Lech Krajewski

Składy Zarządów i Komisji Rewizyjnych
Jednostek OSP Gminy Uniejów:
OSP Czepów
Zarząd: prezes - Stanisław Pietrzak, wiceprezesnaczelnik - Kazimierz Dembowski, gospodarz - Wojciech
Pajor, sekretarz - Zbigniew Żabiński, skarbnik - Sławomir
Wojech.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Roman Grzelak,
sekretarz - Damian Dembowski, członek - Andrzej
Stefański.

OSP Człopy
Zarząd: prezes - Dariusz Łukasik, wiceprezes-naczelnik
- Henryk Jagieła, sekretarz - Marek Miśkiewicz, skarbnik
- Józef Kubiak, gospodarz - Szczepan Miśkiewicz,
członek - Lucjan Łukasik.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Kazimierz
Banaszewski, wiceprzewodniczący -Wojciech Siciński,
sekretarz - Wiesław Stanisławski.

OSP Felicjanów
Zarząd: prezes - Rafał Jagieła, wiceprezes-naczelnik
- Marcin Jagieła, sekretarz - Zbigniew Sochacki, skarbnik
- Janusz Jaśkiewicz, gospodarz - Piotr Stempel, kronikarz
- Zbigniew Sochacki, Karolina Marciniak, członek
- Łukasz Mazur.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Wacław Urbańczyk, wiceprzewodniczący - Kazimierz Pająk, sekretarz
- Dariusz Kaczmarek.
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OSP Góry

OSP Wielenin

Zarząd: prezes - Stanisław Jaśkiewicz, wiceprezesnaczelnik - Grzegorz Zimniak, wiceprezes - Andrzej Pajor,
sekretarz - Robert Pajor, skarbnik - Tomasz Florkowski.

Zarząd: prezes - Bogdan Marciniak, wiceprezesnaczelnik - Konrad Trzebiński, wiceprezes -Mirosław
Kolasa, zastępca naczelnika - Aleksander Wieczorek,
sekretarz - Aleksander Kołodziejczak, skarbnik - Andrzej
Trzebiński, gospodarz - Jacek Ruszczak, kronikarz - Anna
Trzebińska.

Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Marek Cybulski,
wiceprzewodniczący - Andrzej Trembasiewicz, sekretarz
- Kazimierz Antosik.

OSP Kuczki
Zarząd: prezes - Damian Nita, wiceprzewodniczącynaczelnik - Marek Pajor, wiceprezes -Sławomir Szafran,
zastępca naczelnika - Tadeusz Wojech, sekretarz
- Piotr Michalak, skarbnik - Leszek Łuczak, gospodarz
- Piotr Cybulski.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Sławomir Nita,
wiceprzewodniczący - Józef Stołowski, sekretarz - Piotr
Skiera.

OSP Ostrowsko
Zarząd: prezes - Marian Nita, wiceprezes-naczelnik
- Łukasz Nita, członek – Tadeusz Grabiński, zastępca
naczelnika - Paweł Łysiak, sekretarz - Marek Nowacki,
skarbnik - Paweł Urbaniak, gospodarz - Henryk Łysiak,
członek - Henryk Kaźmierczak, członek - Sławomir
Goszczyk.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Andrzej Pająk,
członek - Henryk Goszczyk, członek -Sławomir Pająk.

OSP Orzeszków

Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Józef Kubiak,
wiceprzewodniczący - Tadeusz Nowak, sekretarz Krzysztof Nowak.

OSP Wola Przedmiejska
Zarząd: prezes - Andrzej Izydorczyk, wiceprezes
- naczelnik - Kamil Sobczyński, sekretarz - Roman Sękowski, skarbnik - Tomasz Antoniak, gospodarz - Józef  Plak.
Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Ryszard Pietrucha, sekretarz - Stanisław Sękowski, członek - Marek
Tomaszak.

OSP Zaborów
Zarząd: prezes - Sylwester Skonieczny, wiceprezes
-naczelnik - Dominik Joński, wiceprezes -Zbigniew
Domowicz, z-ca naczelnika - Stanisław Antczak,
sekretarz - Roman Dudkowski, skarbnik - Wiesław
Mikołajczyk, gospodarz - Mariusz Domowicz, członek
- Jerzy Joński
Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Grzegorz
Kazimierski, członkowie - Mirosław Sobolak, Henryk
Skibiński.

Zarząd: prezes - Marian Wojech, wiceprezes-naczelnik
- Paweł Rzeźniczak, wiceprezes - Łukasz Warych,
zastępca naczelnika - Zbigniew Dąbrowski, sekretarz
- Grzegorz Warych, skarbnik - Adam Warych, gospodarz
- Jacek Orczykowski.

Aleksandra Zielonka

Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Henryk Żurawski,
wiceprzewodniczący - Ireneusz Charuba, sekretarz
- Wiesław Charuba.

OSP Rożniatów

Komisja Rewizyjna: przewodniczący - Emil Wojtasiak,
członek - Tomasz Milczarek, członek - Stanisław Świątek.

arch. OSP Rożniatów

Zarząd: prezes - Wiesław Pawłowski, wiceprezesnaczelnik - Gabriel Milczarek, wiceprezes - Jerzy
Chmielecki, zastępca naczelnika - Piotr Pakuła, sekretarz
- Zbigniew Kowalski, skarbnik - Witold Koziński,
gospodarz - Piotr Jaskuła, członek - Marian Obielak.

Walne Zebranie OSP w Rożniatowie
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Zakończono kilka lat trwający remont strażnicy OSP
w Rożniatowie. Pisaliśmy o tym w poprzednim numerze „Uniejowskich Stron”, w artykule „Społecznicy z Rożniatowa”. Aby to
wydarzenie podsumować rożniatowscy druhowie wpadli na
oryginalny pomysł zorganizowania Strażackiego Mikołaja. Obszerną informację z przebiegu imprezy przedstawił prezes jednostki OSP w Rożniatowie/sołtys Rożniatowa Kolonii – Wiesław
Pawłowski:
- 23 stycznia br. do Remizy Strażackiej w Rożniatowie
Zarząd OSP zaprosił wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym,
szkolnym i gimnazjum oraz babcie i dziadków z całego terenu
działania jednostki OSP Rożniatów. Choć nie wszyscy zaproszeni goście przybyli, swoją obecnością imprezę zaszczycili: Józef
Kaczmarek – burmistrz Uniejowa, ks. Józef Waszak – proboszcz
parafii Wielenin, Tadeusz Warych – radny Rady Miejskiej
w Uniejowie, Urszula Łukasik, reprezentująca Lokalną Grupę
Działania „Prym”. Zaproszono też wielu Sponsorów, Darczyńców, Mieszkańców.
Kiedy wszyscy zgromadzeni zajęli miejsca za stołami,
po powitaniu, prezes Pawłowski poinformował, szczególnie
70-osobowe grono dzieci, że tak bardzo oczekiwany przez nie
specjalny gość – Strażacki Mikołaj – pomylił zjazdy na autostradzie A-2 i trzeba będzie na niego cierpliwie poczekać.
- Mamy z nim kontakt radiowy i nie pozwolimy mu zabłądzić – uspokoił najmłodszych dh Wiesław Pawłowski – Dlatego
też ten czas wykorzystajmy na promowanie tej pięknej Sali OSP
i podziękowania.
Była ku temu świetnia okazja, bowiem na sali zgromadziło się ok. 300 osób, by podziękować wszystkim za wspieranie
remontu kapitalnego całego obiektu OSP. Uczynił to także burmistrz Kaczmarek kierując podziękowania pod adresem Zarządu OSP z prezesem Wiesławem Pawłowskim na czele, Druhen
i Druhów, Mieszkańców, Rady Miejskiej w Uniejowie i wszystkich zaangażowanych.
Aż wreszcie, po denerwującym oczekiwaniu przez dzieci,
przez radiostację zameldował swoje przybycie na spotkanie
z zaproszonymi gośćmi Strażacki Mikołaj. Przed Remizę zajechał na głośnych sygnałach i migających światłach z wielkimi
workami pełnymi prezentów…
- Dzieci ruszyły pędem w stronę drzwi wejściowych,
w których ukazał się Mikołaj z napisem STRAŻ. Przywitał dzieci i zgromadzonych, poinformował skąd przybywa i rozpoczął
wręczanie prezentów. Najpierw wręczył paczki czterem parom
bliźniaków, z którymi wykonał wspólne zdjęcie. Potem dzieci
kolejno podchodziły po swoje paczki. Bardzo aktywny Mikołaj,
choć trochę zmęczony, zadawał im wiele pytań dotyczących
zapobiegania pożarom. Każde dziecko było także obdarowane prezentem (zachęcającym do oszczędzania), ufundowanym
przez prezesa Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie,
pana Jana Tygielskiego. Hojny gość obdarował też naczelnika
jednostki OSP, druha Gabriela Milczarka. Był to specjalny prezent w postaci piły motorowej, ufundowany ze środków Zarzą-

arch. W. Pawłowski

Strażacki Mikołaj w Rożniatowie

Wiesław Pawłowski
Marek Jabłoński

du Głównego Związku OSP RP i dofinansowany przez Zarząd
Wojewódzki Związku OSP RP województwa kujawsko – pomorskiego w Toruniu. Drugim prezentem było 5 hełmów „Calisja”. Ufundowano je ze zbiórki druhów, uczestników szkolenia
podstawowego strażaków w kwocie 1 tys. zł i dofinansowano
kwotami: 1,5 tys. zł z Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP
w Łodzi i 1,1 tys. zł ze środków własnych OSP. Obdarowany naczelnik podziękował za prezenty i zapewnił, że przyczynią się
do poprawy skuteczności i bezpieczeństwa druhów i jednostki
w działaniach na rzecz środowiska – relacjonuje dalszy przebieg imprezy, zakończonej zabawą do późnych godzin nocnych,
dh Wiesław Pawłowski. – Zarząd jeszcze raz dziękuje za wsparcie, prezenty, wkład pracy w przygotowanie spotkania ze Strażackim Mikołajem, a w szczególności: burmistrzowi Józefowi
Kaczmarkowi, Urzędowi Miasta i Radzie Miejskiej, prezesowi
P.G.K. „Termy Uniejów” Marcinowi Pamfilowi, prezesowi RBS
Malanów Janowi Tygielskiemu, prezesowi OSM Koło Czesławowi Cieślakowi, ks. proboszczowi Józefowi Waszakowi. W imieniu dzieci, babć i dziadków dziękujemy wszystkim darczyńcom
imiennym i bezimiennym, druhnom i druhom za przygotowanie
poczęstunku, zespołowi muzycznemu „Gold” i innym zaangażowanym w przygotowanie imprezy.
Wszyscy rożniatowscy druhowie i mieszkańcy są dumni
z tego, że mają tak piękny budynek, który udało się im przywrócić dla potrzeb środowiska. Z całego serca dziękując Zarząd
zachęca mieszkańców, organizacje, banki, firmy do korzystania
z sali i zaplecza do organizowania różnych imprez. Chociaż, jak
zapewnia prezes Wiesław Pawłowski, do Walnego Zebrania
Wyborczego w dniu 27 lutego br. zakończono remont ostatniego pomieszczenia strażnicy – drugiego garażu, to jeszcze będzie
wiele prac do wykonania, ale już na zewnątrz budynku…

arch. W. Pawłowski
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W Miejskim Przedszkolu
w Uniejowie imprezy,
uroczystości i bale…

Bal karnawałowy

Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej w Miejsko –
Gminnym Ośrodku Kultury
w Uniejowie. Maja Perkowska zaśpiewała piosenkę
pt. „Wiosna, lato, jesień, zima”, Oliwia Kwiatkowska  „Kundel
Bury”, duet w składzie Aleksandra Wójcik, Barbara Troczyńska
„Wstrętna grypa”, Dawid Sztybrych „Lot kosmiczny”. Jury
oceniło występy dzieci następująco: I miejsce - Oliwia
Kwiatkowska, II miejsce – duet w składzie: Aleksandra Wójcik
i Barbara Troczyńska, III miejsce – Maja Perkowska,
wyróżnienie – Dawid Sztybrych
Marzec, marzec pięknie się wystroił i razem z dziećmi
Dzień Kobiet uroczyście obchodził.
Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyły
się 8 marca podczas uroczystego koncertu w sali OSP
w Uniejowie. Dzieci z grupy II - 3-latki, IV - 4-latki oraz V 5-latki zaprezentowały dla wszystkich kobiet, tych małych
i tych dużych, wspaniały występ. Maluszki, pod kierunkiem
Małgorzaty Kaźmierczak, wystąpiły w tańcu „De Colom”
oraz „Bergli” z kolorowymi wstążkami. Mimo, że był to
pierwszy publiczny występ najmłodszych przedszkolaków, to
jednak bez skrępowania, z uśmiechami na buzi powiedziały
wierszyk skierowany do wszystkich pań i dziewczynek.
4-latki, pod czujnym okiem pani Moniki Bartnik, pięknie się
zaprezentowały podczas „Walca” zatańczonego w strojach
z lat 20 i 30-tych oraz recytacji wierszy skierowanych do kobiet
z okazji ich święta. Całości dopełniły tańce w wykonaniu
osobno chłopców i dziewczynek. Były to „Nibylandia”
i „Wabank”.
Z kolei Pani Małgorzata Wojtasiak przygotowała 5-latki,
które zatańczyły „Polkę” i „Menueta”. Dzieci wykazały
się zdolnościami recytatorskimi oraz aktorskimi. Pięknie
recytowały wiersze oraz zabawiały widownię podczas
inscenizacji pt. „Przyjęcie”. Wszystkie kobiety otrzymały od
chłopców pełne ciepła i miłości życzenia oraz tradycyjnego
kwiatka,   wykonanego, jak na przedszkolaków przystało,
z kolorowego papieru.
Występ uświetniły również piosenki śpiewane wspólnie
oraz przez laureatów Festiwalu Piosenki o kobietach i dla
kobiet.
arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Przedstawienie jasełkowe w naszym przedszkolu to
już tradycja. Jak co roku w grudniu podczas spotkania
opłatkowego odbyła się jego premiera. Tegoroczne jasełka
zatytułowane „Maleńka przyszła miłość” zaprezentowały
dzieci 5 i 6-letnie z grupy V i VI pod kierunkiem nauczycielek:
Małgorzaty Wojtasiak i Małgorzaty Dzieran. Premierowe
przedstawienie obejrzały wszystkie przedszkolaki oraz
zaproszeni goście: Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów Piotr Majer, Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie
- Janusz Kosmalski, Dyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie
- Małgorzata Komajda, Ks. Prałat Andrzej Ziemieśkiewicz,
Radni Rady Miejskiej w Uniejowie: Teresa Łuczak, Marianna
Grzymska, s. Wanda ze Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy
od Niepokalanej Maryi, Instruktorzy z Hufca Uniejów, którzy
przynieśli ogień betlejemski.
Także gorąco powitaliśmy emerytów naszego przedszkola
oraz tych Rodziców, którzy wykazali się inicjatywą i pracą na
rzecz przedszkola, za co otrzymali specjalne podziękowania od
dyrektor przedszkola - Romany Kozińskiej.
Na koniec spotkania, wszyscy obecni, mali i dorośli
widzowie podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia.
Drugie przedstawienie dzieci zaprezentowały swoim
Rodzicom, a kolejne uczniom klas pierwszych Szkoły
Podstawowej w Uniejowie.
Równie pełen przeżyć i emocji był jasełkowy występ dla
Babć i Dziadków z okazji ich święta. Była to najliczniejsza
i najgoręcej oklaskująca, występujące na przedszkolnej
scenie dzieci, widownia. Oprócz Jasełek Babcie i Dziadkowie
wysłuchali dedykowane im wiersze, piosenki oraz życzenia,
poparte gorącymi buziakami i laurkami, zrobionymi
samodzielnie przez ich zdolne wnuczęta.
21 i 22 stycznia Święto Babć i Dziadków uczciły również
dzieci z innych grup. Dni te minęły w atmosferze radości,
uśmiechów i wzruszeń. Wierszem, piosenką i tańcem wnuki
podziękowały za miłość, wyrozumiałość i cierpliwość. Po
występach były również przy muzyce pląsy i zabawy z gośćmi
oraz słodkie poczęstunki, które były podziękowaniem dla
wnuków za pełne wzruszeń i radości chwile.
Jak karnawał to karnawał. W przepięknej przedszkolnej,
balowej sali, pod kierunkiem Wodzireja – klowna szalały
najróżniejsze postacie z bajek. Były księżniczki, królewny,
pszczółki, Indianki, czarownice, batmany, myszki, piraci,
supermeni, kowboje. Stroje dzieci były przecudowne i bardzo
ciekawe. Na bal do przedszkola przybył oczywiście Mikołaj.
Bawił się z dziećmi i pląsał, co dostarczyło dzieciakom wiele
emocji i wrażeń. Na koniec obdarował dzieci prezentami.
Troje dzieci z grupy V, pod kierunkiem nauczycielki
Małgorzaty Wojtasiak i czworo z grupy VI , pod kierunkiem
nauczycielki Małgorzaty Dzieran, wzięło udział w Gminnym

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Małgorzata Kaźmierczak
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Paulina Jaśkiewicz

Spotkanie z kulturą Indian
W połowie grudnia nasze dzieci odwiedziły Towarzystwo
Przyjaciół Uniejowa, w siedzibie którego została zorganizowana
wystawa kultury indiańskiej. Zostaliśmy tam przywitani przez
Ranoresa Zdzisława Wszołka, który zapoznał nas z kulturą
Indian Ameryki Północnej i Południowej. Podczas zajęć
niektóre dzieci przebierały się w stroje typowe dla tej kultury.
Ranores zaprezentował nam instrumenty muzyczne i narzędzia
niespotykane w naszym codziennym życiu. Pan Wszołek
przygotował dla nas różnorodne zabawy wywołujące ogromne
emocje. Dzieci bawiły się także drewnianymi zabawki, których
niestety nie można spotkać w żadnym sklepie. Uczniowie
dopingowali nauczycielki, które brały udział w przygotowanych
konkurencjach. Dziękujemy za bardzo ciekawe zajęcia i mamy
nadzieję, że będziemy mogli uczestniczyć w kolejnych warsztatach.
Ratujmy życie !!!
Wiele osób ma obawy przed udzieleniem komuś pierwszej
pomocy, jeszcze przed przyjazdem wykwalifikowanej służby
medycznej. Wielokrotnie słyszymy o bohaterskich zachowaniach
dzieci, które często działając instynktownie potrafią komuś
pomoc, dzwoniąc chociażby po pogotowie czy straż. Nasze dzieci
wzięły udział w zajęciach w zakresie pierwszej pomocy medycznej.
Poprowadził je strażak, a zarazem tata naszego ucznia - Piotr Ilski.
Pan Piotr przeprowadził pogadankę na temat pierwszej pomocy
w różnych sytuacjach zagrażających życiu. Dzieci obserwowały
czynności ratownicze, jakie należy podjąć podczas zasłabnięć,
złamań czy zranień. Pan Piotr zaprezentował także resuscytację
krążeniowo-oddechową na fantomie. Każde dziecko mogło także
przeprowadzić RKO na przygotowanych fantomach, oczywiście
pod czujnym okiem strażaka. Dziękujemy panu Piotrowi za
poświęcony czas i profesjonalne przeprowadzenie zajęć.

arch. R. Troczyński

Mędrcy Świata…
Święta Bożego Narodzenia są czasem spędzanym w gronie
rodzinnym. Wszyscy oczekują ich nadejścia, co poprzedzane jest
długimi przygotowaniami. Pamiętajmy jednak, że w święta nie są
najważniejsze prezenty oraz suto zastawiony stół. Najważniejsze
jest Dzieciątko leżące w ubogiej szopce, dla którego nie było
miejsca w żadnej gospodzie.

Jasełka - Mateusz i Kacper

arch. R. Troczyński

Spycimierskie kartki z kalendarza

„Od przedszkola do seniora”- śpiewa Amelia Zych

6.01.2016 roku dzieci brały udział w Jasełkach Bożonarodzeniowych w miejscowym kościele. Już we wstępie wspomniały
o Herodzie i jego spisie ludności. Maryja z Józefem ruszyli
w daleką drogę. Uciekali, uciekali, uciekali, na osiołku przez
pustyni żar… W tym roku Jasełka były ogromnym przeżyciem nie
tylko dla dzieci, ale także dla rodziców, którzy brali aktywny udział
w przedstawieniu. Niektóre mamusie recytowały wiersze
i śpiewały kolędy. Oczywiście Jasełka nie mogły obyć się bez
obecności Trzech Króli- Melchiora, Kacpra i Baltazara, w role
których wcielili się niezawodni tatusiowie. Cieszymy się, że zawsze
możemy liczyć na współpracę z rodzicami naszych dzieci.
Pomagajmy!
10 stycznia odbył się 24. Finał WOŚP. W tym roku wraz
z rodzicami kwestowali w Spycimierzu: Michalina, Łukasz,
Martyna i Klaudia. W godzinach wieczornych dzieci z naszej szkoły
zaprezentowały przedstawienie jasełkowe na hali sportowej
Zespołu Szkół w Uniejowie. Niektóre dzieci brały także udział
w losowaniu nagród. Cieszymy się, że główna nagroda trafiła
w ręce naszego ucznia. W przyszłym roku także postaramy się
pomóc w zbiórce pieniędzy, tym razem podczas 25. Finału WOŚP.
„Od przedszkola do seniora”
W tym roku po raz pierwszy odbyła się impreza pod hasłem
„Od przedszkola do seniora”, zorganizowana przez Publiczną
Szkołę Podstawową w Spycimierzu we współpracy z miejscową
Ochotniczą Straż Pożarną. W remizie strażackiej spotkały się
dzieci z miejscowej szkoły wraz z rodzicami, babcie, dziadkowie,
seniorzy ze Spycimierza oraz goście. Wszyscy zostali powitani
przez Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Spycimierzu oraz
prezesa OSP w Spycimierzu.
Pierwszą część spotkania rozpoczął występ grupy teatralnej,
która działa przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Aktorzy
zaprezentowali inscenizację „Kopciuszka. Wystąpił także Chór
„Kantylena” pod przewodnictwem pana Jakuba Pięgota. W
dalszej części dzieci zaprezentowały program artystycznomuzyczny, ukazujący życie człowieka od najmłodszych lat, aż po
jesień swoich dni. Dzieci przedstawiły życie przedszkolne, szkolne
oraz lata młodości. Dużą atrakcją było obejrzenie kolejnego
odcinka programu „Rolnik szuka żony”. Kandydatki brały udział w
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castingu na żonę idealną. Musiały zmierzyć się
z pytaniami rolnika, ale także z przygotowanymi
dla nich zadaniami. Dzięki programowi rolnik
znalazł dla siebie żonę, a wszyscy zaproszeni
goście brali udział w uroczystości weselnej.
Nie zabrakło Marsza Mendelsona i obrączek.
W krótkich przerwach między występami
losowano drobne upominki. Wszystkie
dzieci złożyły życzenia babciom, dziadkom
i zaproszonym gościom.
Całe spotkanie przebiegało w miłej
atmosferze, wśród zapachu kawy i pieczonego
przez rodziców dzieci ciasta. Cieszymy się, że na
wszystkich twarzach widzieliśmy uśmiech. Czy
może być coś piękniejszego? Na pewno NIE!
Ratujmy życie. Pod czujnym
okiem strażaka na fantomie
ćwiczy Justynka

W karnawale same bale…
Karnawał jest czasem zabaw. Poprzedza
Wielki Post, który przygotowuje nas do Świąt
Zmartwychwstania Pana Jezusa. Nasze dzieci

brały udział w zabawie choinkowej, podczas której
zaprezentowały bardzo ciekawe stroje, wymyślone
przez rodziców. Na balu pojawili się: policjanci, strażacy,
wróżki, zwierzątka itp. Po zaprezentowaniu swoich
strojów zaczęły się tańce i konkursy. Dziękujemy
rodzicom za przygotowanie przebrań oraz poczęstunek
dla małych tancerzy.
Wizyta papugi Figo
10 lutego dzieci brały udział w zajęciach prowadzonych przez pracownicę Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego w Płocku. Dzieci obejrzały prezentację
multimedialną o ptakach oraz odgadywały
przygotowane zagadki. Atrakcją było spotkanie
z piękną papugą (amazonką niebieskoczelną) o imieniu
Figo. Chętne dzieci karmiły ją ziarnami słonecznika
i jabłkiem.
Na zakończenie warsztatów papuga pozowała
do zdjęć, które będą dla wszystkich miłą pamiątką.
Mamy nadzieję, że naszą szkołę odwiedzą jeszcze inne
zwierzęta.

Karolina Smętkiewicz

arch. UM Uniejów

„Geotermia Uniejów” w ekopracowni
Uczniowie dwóch klas uniejowskiego gimnazjum mieli
okazję wziąć udział w prelekcji na temat wykorzystania wód
geotermalnych w Polsce, a szczególnie w Uniejowie. Zajęcia zostały
przeprowadzone 21 stycznia 2016 r. w ekopracowni Zespołu Szkół
w Uniejowie przez Karolinę Smętkiewicz i Ryszarda Kalińskiego.
Prelekcja odbyła się na zaproszenie Pani Dyrektor Małgorzaty
Komajdy oraz Pani Magdaleny Tylki. W zajęciach uczestniczyli
też goście m.in. Jacek Kurpik, prezes Geotermii Uniejów im.
Stanisława Olasa.
Pomimo, że uczniowie uczestniczący w prelekcji dobrze znają
Uniejów jako własne miejsce zamieszkania, to jednak dowiedzieli
się wielu interesujących informacji związanych z geotermią oraz
usystematyzowali sobie dotychczasową wiedzę o walorach
i atrakcjach turystycznych swojej małej ojczyzny.
W czasie spotkania uczniowie dowiedzieli się co oznacza skrót
OZE, jakie są rodzaje odnawialnych źródeł energii oraz co kryje się
pod pojęciem geotermia. Młodzieży została przekazana wiedza
teoretyczna o sposobach wydobywania wód i pozyskiwania
energii geotermalnej oraz o możliwości zagospodarowania tych
zasobów. Na przykładzie Uniejowa zaprezentowano korzyści dla
przyrody, społeczeństwa i rozwoju gospodarczego wynikające
z zastosowania geotermalnego bogactwa. Uczniowie przekonali
się jak wiele w naszym kraju zostało zrealizowanych inwestycji
związanych z geotermią do celów ciepłowniczych, rekreacyjnych
i uzdrowiskowych. W drugiej części prezentacji przyjrzeliśmy się
bliżej miejscowości Uniejów i temu jak miasto w ostatnich latach
zmieniło swoje oblicze dzięki geotermii.
Dzięki prelekcji młodzież została zachęcona do głębszego
poznawania walorów turystycznych Uniejowa i zdobywania
wiadomości o odnawialnych źródłach energii, a szczególnie
o wodzie geotermalnej, która jest przecież w Uniejowie na
wyciągnięcie ręki.
Każdy uczestnik zajęć otrzymał dodatkowe źródło wiedzy
o geotermii i Uniejowie w postaci broszur edukacyjnych, a także
gadżety promocyjne „Geotermii Uniejów”: plany lekcji i zakładki
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do książki, zaś szkoła otrzymała promocyjną tablicę korkową
z napisem „Dobrej energii życzy Geotermia Uniejów”. Materiały
te zostały wydane przez „Geotermię Uniejów” w ramach projektu
edukacyjnego o wykorzystaniu wód geotermalnych na przykładzie
Uniejowa pt. „Geotermia z klasą”. Działanie jest finansowane
z dotacji WFOŚiGW w Łodzi oraz ze środków własnych „Geotermii
Uniejów”. Projekt realizowany jest w latach 2015-2016. Bliższych
informacji o projekcie można zasięgnąć na stronie internetowej
„Geotermii Uniejów”.
Oprócz wydawania materiałów promocyjnych i edukacyjnych
zadanie to obejmuje również przeprowadzanie prelekcji
szkolnych w województwie łódzkim na temat wykorzystania
wód geotermalnych i promowania atrakcji turystycznych
Uzdrowiska Termalnego Uniejów. Na zakończenie projektu nastąpi
rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego o tematyce oszczędzania
wody, a jego laureaci będą mieć okazję do odwiedzenia Uniejowa.
Zachęcamy do pobrania i lektury nowych broszur
edukacyjnych związanych z wykorzystaniem wód geotermalnych
i atrakcjami turystycznymi Uniejowa: pt. „Geotermalne bogactwo”
oraz „Przyrodnicze spacery po Uniejowie”. Publikacje są
dostępne na stronie internetowej „Geotermii Uniejów” - www.
geotermia-uniejow.pl i na stronie www.ekouniejow.pl w zakładce
„Aktualności”.  
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Zespół Szkół w Uniejowie w roku otwartej szkoły
Cicho sza
Uczniowie klasy II c, w czasie kolejnego spotkania ze
sztuką współczesną, wyruszyli na poszukiwanie ciszy. Jedni
dostrzegli ją w falach morskich, inni szumie drzew i błękicie
nieba. Dziecięca wyobraźnia nie ma ograniczeń. W każdym
z tych wyimaginowanych obrazów cisza miała pozytywny
charakter. Jednak największą wartością spotkania było
odnalezienie spokoju wewnątrz siebie.
Elżbieta Wysakowska - Walters zaczęła zajęcia piękną
bajką edukacyjną. Siedmiolatki dostrzegły metaforyczne
przesłanie utworu – opanowanie emocji, spokój i cisza
prowadzą do sukcesu. Mieli również okazję poznać
ćwiczenia rozwijające inteligencję emocjonalną. Teraz
będzie im łatwiej zapanować nad ich wewnętrznym
łobuzem.
Noc z baśniami
Ta historia zdarzyła się nie tak dawno i nie tak daleko,
jak to zwykle w baśniach bywa…W nocy z 4 na 5 grudnia
2015 r. uczniowie Zespołu Szkół w Uniejowie z klasy II b
i II c/SP stali się częścią pewnej opowieści. Wyposażeni
w czerwone czapeczki, przemierzyli baśniowe komnaty,
którymi na chwilę stały się sale szkolne. W Komnacie
Baśniowych Opowieści wysłuchali baśni Hansa Chrystiana
Andersena pt.: „Pewna wiadomość” czytanej przez gościa
specjalnego, dyrektora Zespołu Szkół - panią Małgorzatę
Komajdę. Posilili się w Komnacie Baśniowego Jadła.
W Komnacie Wiedzy Tajemnej zmierzyli się z bajkowym
testem. W Komnacie Baśniowych Radości mogli zażyć
innych uciech - było karaoke, mikołajkowy tor przeszkód
oraz bajkowy seans filmowy.
Najwięcej radości sprawiła dzieciom tajna wyprawa
po uśpionej szkole. Z latarkami w dłoniach, zafascynowani
przygodą, szukali kolejnych niespodzianek. Na jednym
z korytarzy dostrzegli tajemniczą postać. Gdy podeszli
bliżej, okazało się, że to Mikołaj. Jegomość potrafił
rymować, a robił to tak zabawnie, że dziecięce buzie długo
zdobiły uśmiechy.
Po trudach piątkowej nocy,   krasnale zasnęły. Ale to
jeszcze nie koniec naszej opowieści. Kiedy rano trzeba
było iść do domu, nasi uczniowie zupełnie nie mieli
na to ochoty. Na szczęście, spędzą jeszcze wiele dni
w tym magicznym miejscu i jeszcze mnóstwo niespodzianek
przed nimi.
Joanna Wicherkiewicz
Wycieczka do Łodzi
8.12.2015 r. klasy Va i Vb były na wycieczce w Łodzi.
W programie był film pt. „Sawa. Mały wielki bohater”
oraz zwiedzanie Muzeum Fabryki. Film bardzo podobał
się uczniom, wszyscy wyszli z kina zadowoleni. Stwierdzili,

że zrobił na nich duże wrażenie. Muzeum Fabryki
w Manufakturze również spodobało się dzieciom. Duże
zainteresowanie wzbudziły, zarówno wśród chłopców jak
i dziewcząt, pracujące dziewiętnastowieczne maszyny
włókiennicze. Uczniowie dowiedzieli się jak powstawał
przemysł odzieżowy w Łodzi oraz o jego twórcach.
Wychowawcy kl. Va i Vb
Mistrzowie Powiatu
14.12.2015 r. w Wartkowicach odbyły się Zawody
Powiatowe Szkół Podstawowych Chłopców w Halowej
Piłce Nożnej. W zawodach wzięło udział 9 drużyn z całego
powiatu. W wyniku losowania Uniejów znalazł się w grupie
z Domaniewem i Kłódnem, wygrywając z Domaniewem 1:0
(bramka Piotr Lodziński) i z Kłódnem 1:0 (bramka Damian
Tarcz). Drużyna awansowała do grupy finałowej, w której
nasi chłopcy zaprezentowali się również znakomicie,
remisując z Dalikowem 0:0 i wygrywając z Pęczniewem
2:0 (bramki Piotr Lodziński). Reprezentacja Uniejowa
zapewniła sobie zwycięstwo w całym turnieju, tym samym
zostając Mistrzem Powiatu Szkół Podstawowych Chłopców
w Halowej Piłce Nożnej. Warto wspomnieć, iż bramka
decydująca o wygranej padła na 10 sekund przed końcem
spotkania! Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
Skład drużyny: Damian Tarcz, Michał Derlacz, Mateusz
Napieraj, Adrian Pilarczyk, Karol Landau, Jakub Przytuła,
Piotr Lodziński, Damian Bartosiak, Jan Czyżo, Mateusz
Miąsek, Mateusz Tołoczko.
Opiekun Tomasz Bartosik
Dobrze zuchem być...
Maszerują dzieci, dzieci maszerują w słońce i pogodę,
wichurę i deszcz....
Gromada Zuchowa Krasnonutki marszowym krokiem,
z okrzykiem na ustach i proporcem w dłoni, wkroczyła
w półmrok świetlicy szkolnej. Czekali tam na nich licznie
zgromadzeni rodzice, dziadkowie, druhny, druhowie
i zaproszeni goście. Po obrzędowym rozpoczęciu zbiórki
Szóstki otrzymały mapę szkoły, na której zaznaczono
miejsca ukrytych pudełek z zadaniami. Każde pudełko
symbolizowało jeden z punktów Prawa Zucha. Grupy
odnalazły na swojej trasie po dwa pudełka - Raperki
wytropiły pudła o nazwach Twierdza Polan i Drzewo
Obowiązków, Tęczowe Nutki wykonywały zadania
z pudeł Kraina Prawdy i Fałszu, Grota Doskonałości,
a Czerwonoskórym przypadły zadania z pudeł Sala Strachów
i Klucze do Serc. Po wykonanym zadaniu odszukiwali punkt
Prawa Zucha, który umieszczali na drabinie i podpalali
świecę z właściwym numerem. Na zbiórce pojawił się

UNIEJOWSKIE STRONY

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

arch. ZS w Uniejowie

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

Zabawa choinkowa

Grześ Kłamczuch, który przygotował dla przyszłych
zuchów pytania. Do kręgu został zaproszony Zły Duch, by
obserwować i uczyć się jak być dobrym. W pudełku Klucze
do Serc umieszczone było zadanie „Okaż szacunek wierszem
i piosenką swoim bliskim”. Następnie zespoły podarowały
przybyłym gościom klucze z napisami odzwierciedlającymi
ich uczucia. Po sprawdzianie znajomości poszczególnych
punktów Prawa Zucha, Strażnicy Ognia w ciszy odbierali
zapalone świece od przybyłych gości i ustawiali je wokół  
miejsca symbolizującego ognisko. Wszyscy obecni na
stojąco zaśpiewali Płonie ognisko i szumią knieje... Druhna
Barbara Zwolińska powiedziała gawędę, po której nastąpiło
uroczyste złożenie Obietnicy Zuchowej. Komendantka
Hufca - Małgorzata Rosik wraz z instruktorami oraz
Dyrektorem Zespołu Szkół - Małgorzatą Komajdą przystąpili
do wręczenia znaczków zuchowych i legitymacji.
Uroczystą zbiórkę zakończył śpiew Już do odwrotu głos
trąbki wzywa... Obecnych zaproszono do kręgu przyjaźni.
Przy zgaszonym świetle zaśpiewano Słoneczko już gasi
złoty blask...
pwd. Małgorzata Antoniak, pwd. Magdalena Derlacz
Góry w moim sercu...
W składzie Uniejowskiej Grupy Integracyjnej pojawiło
się liczne grono uczniów oraz absolwentów naszej szkoły.
W ubiegłym roku grupa wystąpiła wspólnie z zespołem
Raz Dwa Trzy. Koncert poprowadziła sama Anna Dymna. W
tym roku, w uniejowskiej Kolegiacie, w Święto Trzech Króli
zabrzmiały dźwięki góralskiej muzyki. Dzieci i młodzież
z naszej gminy, uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czepowie oraz uczniowie Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Stemplewie mieli
okazję uczęszczać na wspólne warsztaty wokalne, które
odbywały się w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w
Uniejowie. Zadaniem grupy było przygotowanie kilkunastu
utworów z repertuaru zespołu JazGot. Wielką atrakcją były
próby z żywymi instrumentami. Zaprzyjaźnieni z naszą
szkołą muzycy wzbudzali autorytet wśród uczniów: Marcin
Jaśkiewicz - gitara, Mirosław Madajski - trąbka, Łukasz
Mosiagin - gitara basowa, Tomasz Piasecki - akordeon,
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pianino, Bartosz Wroniszewski - perkusja, Maksymilian
Mielczarek - puzon. Już podczas prób nastrój góralskiej
muzyki i teksty utworów wprowadzały młodych i starszych
artystów w atmosferę miejsc związanych z tymi utworami.
Na wspólnym koncercie z czterdziestodziewięcioosobową grupą integracyjną zagrał Jan Trebunia - Tutka
i Jego Przyjaciele z Podhala. Dla wielu uczniów i absolwentów
wielkim sprawdzianem okazał się śpiew w duecie z Janem
Trebunią - Tutką czy Andrzejem Polakiem. Autorem wielu
piosenek jest Mirosław Kowalik - basista zespołu Raz
Dwa Trzy, który zaszczycił nas swoją obecnością wraz
z rodziną. Pan Mirosław, żona - Izabela, córka Dominika
i syn Paweł wzięli czynny udział w występach. Dla syna
Pawła był to debiut. Dzięki pomysłodawcy - terapeucie
z PŚDS w Czepowie - Mirkowi Madajskiemu, który zajął się
organizacją prób, prowadził konsultacje muzyczne z Janem
Trebunią - Tutką oraz Mirosławem Kowalikiem, uczniowie
naszej szkoły mieli okazję już po raz kolejny wziąć udział
w tak dużym przedsięwzięciu kulturalnym.
Serce się raduje, kiedy mamy wokół siebie tylu
pomysłowych ludzi, umiejących zaszczepić wśród dzieci,
młodzieży i dorosłych chęć do wspólnej działalności
artystycznej.
							
Magdalena Derlacz
Zabawa choinkowa Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
16 stycznia odbyła się zabawa choinkowa dla uczniów
Gimnazjum, a 23 stycznia dla uczniów Szkoły Podstawowej.
Dzieciom towarzyszyli rodzice, opiekunowie, nauczyciele
i dyrekcja. W trakcie zabawy Samorząd Szkolny przygotował
wiele konkursów z nagrodami. Żal było odchodzić z balu, bo
(jak zawsze) za szybko się skończył. Mógłby się oczywiście
później zacząć, bo komu to się chce na początku tańczyć
(cha, cha!).
      
Małgorzata Antoniak
Dzień Babci i Dziadka - Jasełka
22 stycznia 2016 roku /Zmierzch zapada./Na niebie
pojawia się gwiazda blada. Sala pięknie przystrojona,
nastrój czyni, miłych gości woła. Zebrało się bardzo
liczne grono i wtedy właśnie… Uczniowie klasy II b i II
c   celebrowali Dzień Babci i Dzień Dziadka,   wystawiając
jasełka. Osobliwy scenariusz zaskoczył zebranych gości,
ponieważ nagle przed nimi została odkryta cała misterna
praca związana z przygotowaniem przedstawienia.  
Najpierw na scenie pojawili się prowadzący, którzy powitali
zebranych gości. Potem rozległ się dzwonek, na scenę
wbiegły rozbawione, gotowe do zabawy dzieci. Jedna
z dziewczynek zaproponowała, żeby pobawić się w jasełka.
I zaczęło się… Rozbawione dzieci stały się chórem. Część
chłopców z klasy II c przebrała się za pasterzy, chłopcy
z II b godnie reprezentowali trzech króli. Grzeczna i miła
dziewczynka została obsadzona w roli Maryi, a przemiły
rozrabiaka został Herodem. Był też paź, diabełek, anioł
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rozkoszowali się ciastami domowego wypieku przy pięknie
przystrojonych kwiatami stołach. Spotkanie upłynęło
w serdecznej atmosferze, ponieważ wszystko co dobre
szybko się kończy. Wróżki i Czarodzieje musieli wrócić do
codziennych obowiązków. Frekwencja była wspaniała,
przybyło ponad 60 osób. Dziękujemy wam za to. Słowa
podziękowania należą się rodzicom za przygotowanie
wspaniałego poczęstunku.
arch. ZS w Uniejowie

  Małgorzata Antoniak

Dzień Babci i Dziadka

stróż i inne anioły – pastuszkowie słusznie zauważyli, że te
anioły to dziewczyny z ich szkoły. Humorystyczny charakter
przedstawienia wpłynął na nastroje wszystkich, równie
dobrze bawili się aktorzy, jak i zebrani goście. Radość
wypełniła salę gimnastyczną i serca. Tak to już jest, kiedy
w jednym miejscu zbiorą się życzliwi sobie ludzie. Trudno jest
opisać słowami wzruszenie. To jedno z tych doświadczeń,
które należy przeżyć. Głównym reżyserem przedstawienia
była       s. Wanda Bursiewicz. Nad całością czuwały
również wychowawczynie - Teresa Gadzinowska i Joanna
Wicherkiewicz. Dekoracją zajęła się p. Lidia Zaradzka,
a o kostiumy zadbało kilka osób – w tym również rodzice
uczniów.
W imieniu aktorów, siostry Wandy oraz własnym
serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami tego
wieczoru. Dziękujemy za wszelką życzliwość i serdeczność
oraz mnóstwo ciepłych, budujących słów.
Joanna Wicherkiewicz
Teresa Gadzinowska
Z babcią i dziadkiem wesoło mija czas!
Hasło to królowało 29 stycznia 2016 r. podczas
uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka, którą
przygotowały dzieci z klasy III b z wychowawczynią. Klasa
lekcyjna zamieniła się wieczorem w magiczną salę, do
której wprowadzani byli szczególni goście: Babcie – Wróżki
i Dziadkowie – Czarodzieje. Wnuczęta wręczały Wróżkom
przy wejściu własnoręcznie wykonane cukierkowe korale,
a Czarodziejom kolorowe, słodkie krawaty. Następnie dzieci
wykazały się swoimi umiejętnościami podczas pełnego
humoru montażu słowno – muzycznego. Do śpiewanych
piosenek przygotowany był układ taneczny, nie zabrakło
tańca Kaczuchy. Występ małych artystów wzbudzał nie
tylko wzruszenie wśród zgromadzonych, ale przede
wszystkim radość i masę śmiechu. Zacna publiczność nie
żałowała braw. Po części artystycznej przyszedł czas na
wspólne pląsanie, konkursy, malowanie twarzy i tańce.
Uczestnicy wspaniale się bawili. Na koniec wszyscy

Mam Talent?
Każde dziecko ma jakiś talent. Niektóre potrafią
pięknie śpiewać, inne doskonale rysować. Są też doskonali
matematycy, domorośli filozofowie. Czasami jednak
potrzeba wiele lat, zanim te naturalne walory zostaną
odkryte. Uczniowie z klasy II c, nie czekając na przyszłość,
która za chwilę stanie się przeszłością, odkrywają swe
naturalne moce już dziś.
Były już spotkania z aktorką i plastyczką parającą się
sztuką współczesną. Tym razem, 2 lutego 2016 roku,
gościem drugoklasistów był portrecista Łukasz Pawlak,
który poinstruował jak właściwie narysować twarz. Dzieci
patrzyły z zaciekawieniem, lecz kiedy miały zmierzyć
się z trudną sztuką rysowania twarzy, były pełne obaw.
Zachęcone przez nauczyciela, poddały się próbie, a efekt
przeszedł oczekiwania.  
Mali artyści już nie mogą doczekać się kolejnego
gościa, a że Uniejów artystami stoi, niebawem kolejna
niespodzianka. Dziękujemy serdecznie Panu Łukaszowi
i życzymy weny twórczej.
								
Joanna Wicherkiewicz
Tłusty czwartek – dzień łasuchów
,,Powiedział nam Bartek, że dziś tłusty czwartek,
a Bartkowa uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła”
W tym dniu uczniowie klasy III b o godzinie 8:10 wyruszyli
do Restauracji Herbowa, gdzie zostali zaproszeni na
warsztaty kulinarne, zorganizowane przez panią manager
Annę Jaworską, oczywiście przy pełnej akceptacji
właściciela. Na miejscu powitał przybyłych kierownik
sali – pan Grzegorz Grygielski i pani Paulina Pełka, która
wprowadziła małych cukierników w tematykę zajęć,
opowiadając o   tradycji   pieczenia pączków oraz poprzez
rozwiązywane przez dzieci zagadki związane z okresem
karnawału. Następnie pani kucharka Alicja Kosmalska
podzieliła zebranych na 5 zespołów i przypomniała
o zasadach higieny (mycie rąk). Każdy zespół pracował pod
bacznym okiem kucharzy i prowadzących, formował pączki
i wykonywał faworki. Gotowe specjały na tacach zanosili
do kuchni, gdzie pani kucharka Iwona Głowacka usmażyła
je, a mali cukiernicy „pudrowali” swoje wytwory. Po wykonanej pracy każdy zespół posprzątał swoje stanowisko.
Wysiłek  został nagrodzony – wszyscy obejrzeli bajkę pt.
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,,Bolek i Lolek”. Nadszedł wyczekiwany moment degustacji
wypieków, które bardzo smakowały. Czekała na nas  jeszcze
jedna bardzo miła niespodzianka: mali cukiernicy otrzymali
dla rodziców pięknie zapakowane wypieki. Tego dnia
na bok poszły kanapki i szkolny obiad, królowały pączki
z lukrem, cukrem pudrem, marmoladą …, każdy zajadał je
ze smakiem.
Takie działania są doskonałym sposobem, aby w ciekawy
sposób tworzyć okazje do poznawania i kultywowania
zwyczajów i tradycji. Przekazujemy podziękowania za
świetny pomysł zorganizowania tego typu zajęć pani Annie
Jaworskiej.
                                                               
Małgorzata Antoniak
Urszula Świerczyńska
„Książki naszych marzeń”
W ramach programu „Książki naszych marzeń”,
do którego przystąpiła nasza szkoła, uczniowie mieli
szansę zdecydować jakie książki chcieliby, żeby zostały
zakupione do biblioteki szkolnej. Program finansowany jest
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz wspierany
przez gminę Uniejów, która zdecydowała się na złożenie
wniosku, deklarując jednocześnie 20% wkładu własnego
na realizację zakupów. Szkoła otrzymała dotację rządową
i ze środków budżetu gminy w łącznej wysokości 2713 zł.
Z dostępnych środków zostało zakupionych 176 książek.
W ramach programu odbyły się w naszej szkole dwie
akcje, mające na celu popularyzację czytelnictwa wśród
dzieci i młodzieży oraz promowanie inicjatyw na rzecz
zwiększenia zainteresowania czytaniem książek wśród
uczniów. Pierwsza akcja miała miejsce w październiku
wśród jesiennej scenerii. Najmłodszych uczniów naszej
szkoły odwiedzili niecodzienni 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. Zgodnie z myślą naszej narodowej
poetki Wisławy Szymborskiej, że „Czytanie książek to
najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”,
goście zaprezentowali bajki i wiersze współczesnych
autorów literatury dziecięcej.
Drugie spotkanie odbyło się w grudniu, towarzyszyła
mu podniosła atmosfera związana ze zbliżającymi się
Świętami Bożego Narodzenia. Bajki i opowiadania
o tematyce  świątecznej i zimowej prezentowali dzieciom
zaproszeni goście: ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz –
Proboszcz Parafii pw. Św. Floriana w Uniejowie, Agnieszka
Bednarkiewicz – główny specjalista ds. księgowości
oświaty oraz Anna Komodzińska – pedagog Zespołu Szkół
w Uniejowie. Dzieci miały okazję posłuchać prawdziwej
historii o Świętym Mikołaju, poczuć zimową atmosferę
za sprawą wierszy Wandy Chotomskiej, Magdaleny
Witkiewicz i Ludwika Jerzego Kerna, a bajką Anny Sójki
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o złej czarownicy zostali zachęceni do wspólnego rodzinnego
czytania w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie
z dużym zainteresowaniem słuchali zaprezentowanych
utworów i chętnie brali czynny udział w akcji, odpowiadając
na zadawane im pytania.
Program „Książki naszych marzeń” poprzedza Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa, który w latach 2016 –
2020 będą wspólnie realizować Ministerstwa: Edukacji
Narodowej oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
		
Małgorzata Nitecka
Sylwia Kozińska
Monika Jabłońska
„Oswoiliśmy cyberprzestrzeń”
Na zakończenie projektu „Bezpieczna+” 20-osobowa
grupa teatralna przygotowała spektakl pod hasłem „Oswajamy cyberprzestrzeń”.
Młodzież gimnazjalna przedstawiła scenki rodzajowe z życia nastolatki, jej relacje z rodzicami, bratem,
nauczycielkami oraz przyjaciółką, które pogarszają się
znacząco z powodu komputera.
  W jej życiu pojawiają się zjawy: spam, uzależnienie, złe
treści, wirus i oszust, uświadamiające gimnazjalistce Wiki
czyhające na nią zagrożenia internetowe i na szczęście
przewartościowujące jej życie.
Młodzi aktorzy dali z siebie wszystko, by wiarygodnie
wypaść w swych rolach. Przekaz został też wzmocniony przez
ciekawe kostiumy, rekwizyty i scenografię. Przedstawienie
wzbogaciły również dobrze dobrane piosenki oraz efekty
muzyczne, które wytwarzały odpowiedni klimat i nastrój.
Tej premiery teatralnej gratulują swoim uczniom opiekunki:
Jolanta Chajdas, Agnieszka Pajor i Agnieszka Kaczmarek.
Na zakończenie wszyscy odebrali gratulacje i upominki z rąk p. Wiceburmistrza Piotra Majera oraz
p. Dyrektor Małgorzaty Komajdy. Pani Dyrektor wraz
z p. Komendantem Policji Adamem Czerwińskim wręczyli
też nagrody laureatom w konkursie informatycznym.
                                                                                      
Agnieszka Kaczmarek

arch. ZS w Uniejowie
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Szkolne wieści z Wielenina
„Kiermasz Bożonarodzeniowy”
W dniach od 11 grudnia do 20 grudnia 2015 roku w Szkole
Podstawowej w Wieleninie został zorganizowany „Kiermasz
Bożonarodzeniowy” poprzedzony kilkutygodniowymi
przygotowaniami. Zorganizowały go: Daniela Kwiatosińska,
Alicja Gapsa i Magdalena Andrysiewicz. To była niepowtarzalna okazja, aby nie tylko poczuć klimat zbliżających
się Świąt Bożego Narodzenia, ale również podziwiać
talenty artystyczne dzieci, rodziców, babć i nauczycieli oraz
dokonać zakupów. Na korytarzu wystawione były   stoiska,
na których mieniły się blaskiem i urzekały swym pięknem
i oryginalnością ozdoby bożonarodzeniowe wykonane
z różnych barwnych materiałów. Wykonano bombki, stroiki,
kartki, aniołki, szydełkowe ozdoby, mikołaje, choinki i wiele
innych ozdób świątecznych. Pokazaliśmy, że wykorzystując
własne zasoby i pomysłowość można uzyskać indywidualną
lub zbiorową korzyść. Bawiąc się uczymy się gospodarności
i wykorzystywania własnych talentów. Mogliśmy też poznać
nowe techniki plastyczne.
Kiermasz upłynął w przedświątecznej, miłej atmosferze,
a pomysłowość twórców zachwycała kupujących. Cieszył się
dużym zainteresowaniem wśród dyrekcji, uczniów, rodziców,
nauczycieli, pracowników szkoły, jak i gości naszej szkoły.
Udało nam się sprzedać większość przygotowanych dekoracji
świątecznych. Szczęśliwi z tego powodu   organizatorzy
składają wszystkim twórcom podziękowania.
Daniela Kwiatosińska
Magdalena Andrysiewicz
Alicja Gapsa

Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy

Gapsy wnuki zorganizowały piękną uroczystość z okazji Dnia
Babci i Dziadka.
21 stycznia 2016 roku był niezwykły nie tylko dla
dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków.
To dzień pełen uśmiechów, łez – wzruszeń i radości. Całość
poprowadzili konferansjerzy Ilary i Filip w tradycyjnych
strojach krakowskich. Na wstępie dzieci pokazały swoje
talenty recytatorskie oraz wokalne. Wspaniała publiczność
podziwiała i gromko oklaskiwała swoje ukochane wnuki,
które pięknie recytowały wiersze, radośnie  śpiewały piosenki
i tańczyły tańce ludowe: polkę, krakowiaka oraz kaczuchy.
Choreografem tańców była pani Magdalena Andrysiewicz.
Tancerki mogły się zaprezentować w nowo uszytych strojach.
Babcie i dziadkowie byli bardzo zadowoleni i dumni ze
swoich wnuków. Ich występy na długo pozostaną w pamięci
ukochanych babć i dziadków. Program artystyczny zapewnił
przybyłych gości o tym, że ich wnuczęta nie tylko osiągają
wspaniałe wyniki w nauce, ale również posiadają zdolności
muzyczne, taneczne oraz aktorskie.
Uroczystość uświetnił występ zaprzyjaźnionego ze szkołą
Zespołu Śpiewaczego ,,Włościanki” z Wielenina. Zaśpiewały
one najbardziej popularne pieśni ludowe. Wśród gości
nie zabrakło też naszych przyjaciół z Banku Spółdzielczego
w Poddębicach. Wnuczęta obdarowały swoich ukochanych
gości upominkami. Były to piękne serduszka, symbol miłości
wnuków do swoich dziadków. Na koniec, na fletach zostało
odegrane sto lat. Po części artystycznej zaproszono babcie
i dziadków oraz innych gości na słodki poczęstunek.
Gorące słowa podziękowania należą się również
rodzicom, którzy nie tylko dowieźli honorowych gości na
uroczystość, ale i podziwiali występy swoich dzieci.
Kochanym Babciom i Drogim Dziadkom jeszcze raz
życzymy samych pięknych chwil w życiu i tego, aby zawsze
byli dumni ze swych wnuków jak w tym dniu. Już zapraszamy
na przyszłoroczną uroczystość!                           
Daniela Kwiatosińska
Magdalena Andrysiewicz
Alicja Gapsa

10 stycznia przystąpiliśmy do zbiórki pieniędzy
podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Akcję
zorganizowaliśmy w Wieleninie i Rożniatowie. W sumie
w puszkach znalazło się 1377,45 zł. i 1 euro. W tym roku
wolontariuszami byli: Katarzyna Peraj, Julia Milczarek,
Natalia Milczarek, Aleksandra Kozłowska, Julia Świątczak,
Weronika Pecyna, Wiktoria Zyntera, a opiekowały się nimi
panie: Elżbieta Goszczyk i Alicja Gapsa.   
Elżbieta Goszczyk

W Szkole Podstawowej w Wieleninie pod kierownictwem
Danieli Kwiatosińskiej, Magdaleny Andrysiewicz i Alicji

arch. SP Wielenin

Dzień Babci i Dziadka
Dzień Babci i Dziadka
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Przedstawienia Jasełkowe w Wilamowie

arch. UM Uniejów

Orszak Trzech Króli
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arch. R. Troczyński / A. Sobczak

20 - lecie Chóru „Kantylena”

Koncert „Melodio Radość Daj”

arch. P. Michałowski

w wykonaniu Jana Trebunia Tutki, zespołu Jazgot i Uniejowskiej Grupy Integracyjnej
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arch. UM Uniejów

Bieg dla upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych

arch. Uniejowska Akademia Futbolu

Termy CUP 2016
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Walentynki

„Już przeminął czar choinki,
czas wysyłać walentynki!”
Nie tylko dorośli obchodzą walentynki. To też ważny
dzień dla starszych i młodszych uczniów. W tym roku święto
przypadło w niedzielę, więc nasza szkoła postanowiła uczcić
je w piątek 12 lutego. A jak do walentynek przygotowali
się uczniowie Szkoły Podstawowej w Wieleninie? Redakcja
„Piśmidełka” już miesiąc wcześniej rozpoczęła przygotowania
do tego szczególnego dnia. Wykonana została specjalna
skrzynka, do której można było wrzucać walentynki dla
swojego wybranka lub wybranki. A gdy nadszedł ów dzień,
specjalni listonosze roznieśli miłosną korespondencję od
klasy do klasy. Zwycięzcami, czyli Walentynką 2016 roku
została Cynthia Karcz, a Walentym 2016 roku - Marcel
Szczepuła.

Nie zapomniano o odpowiedniej dekoracji sali – pojawiły
się ozdoby w kształcie serc. Na przerwach - zamiast gwaru
uczniów - można było usłyszeć specjalnie przygotowaną
walentynkową playlistę. W Dzień Zakochanych królować
mógł tylko jeden kolor - czerwień. Każdy uczeń, który
w tym dniu założył czerwony element ubioru był chroniony
przed odpytywaniem i złą oceną. Ogłoszony został również
konkurs na „Najsympatyczniejszą koleżankę i kolegę
w szkole”. Wybory odbyły się, oczywiście, na demokratycznych
zasadach - każdy głos był tajny. Zwycięzcami zostali: Ilary
Controllo i Jacek Malinowski w kategorii klas I-III;   Amelia
Szczepuła i Rafał Olczyk w kategorii klas IV- VI. Zwycięzcom
pani dyrektor wręczyła dyplomy i słodkie upominki. Został
przeprowadzony również Konkurs Piosenki Walentynkowej
pod hasłem: „Miłość niejedno ma imię”. Uczniowie
zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Komisja
przyznała następujące nagrody: I miejsce - duet Aleksandra
Kozłowska i Wiktoria Królikowska; II miejsce (zespół)
- Wiktoria Zyntera, Julia Świątczak, Weronika Pecyna,
Ewelina Jagieła; III miejsce – Weronika Powłoka i  Patrycja
Pawlak; wyróżnienia: Amelia Mann, Weronika Rogalska
i Vanessa Karcz. Wszyscy zostali obdarowani upominkami
ufundowanymi przez „Piśmidełko” i Samorząd Uczniowski.
Za wszystkie atrakcje odpowiedzialna była opiekunka gazetki
szkolnej – Jolanta Kulej- Kwaśniewska.
Wielu krytykuje to święto za obce pochodzenie. Bez
względu na to, skąd się wzięło, na pewno jest dobrą
okazją do okazania najbliższym naszej sympatii. Najczęściej
walentynkę dajemy kilku osobom. To dobrze, bo przyjaźni
i miłości nigdy nie jest za dużo.
Jolanta Kulej- Kwaśniewska

Szkoła Podstawowa w Wilamowie
– kalejdoskop wydarzeń
Bóg się rodzi…
Jasełka bożonarodzeniowe, wystawione 6 stycznia
2016 roku, dedykowane były babciom i dziadkom z okazji
zbliżającego się ich święta. Tradycyjnie jak co roku, dzięki
gościnności strażaków jasełka odbyły się na sali OSP. Ten
szczególny czas świąt Bożego Narodzenia powoduje, że ta
uroczystość ma zawsze swój nastrój, jest inna niż pozostałe,
dostarcza wielu wrażeń i wzruszeń. W tym roku szkolnym
jasełka przygotowali uczniowie klas I-III pod kierunkiem pani
Wiesławy Pajor i pani Edyty Miśkiewicz. W cieniu choinki
i ubogiej szopki pojawiły się biblijne postacie związane
z przyjściem na świat Boga. Do „naszego Betlejem” przyszli

pastuszkowie, aniołowie i królowie. Pojawiły się również
diabełki, które „dusze uczone z dyplomem chciały zagarnąć
swoim ogonem”.
To była bardzo mądra i głęboka część artystyczna, która
skłaniała do refleksji i zatrzymania się na chwilę w tym
„zabieganym” świecie. Nie zabrakło oczywiście kolęd
i pastorałek, wykonanych przez chórek utworzony z uczniów
klas IV-VI.
Po jasełkach uczniowie, pod kierunkiem pani Sylwii
Wrąbel, przedstawili krótki montaż słowno- muzyczny dla
babć i dziadków oraz wręczyli im laurki. W oczach dziadków
pojawiły się łzy wzruszenia. Dla takich chwil warto żyć!
								
Edyta Miśkiewicz
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Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Choinka szkolna

Ach…co to był za bal!

10 stycznia 2016 r. odbył się XXIV Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy. Jak co roku uczniowie naszej szkoły
aktywnie włączyli się w zbiórkę pieniędzy. Członkowie
Samorządu Uczniowskiego razem z opiekunami od samego
rana zbierali pieniądze do puszek przed kościołem w Wilamowie. Każda osoba, która   wsparła Wielką Orkiestrę,
otrzymała od wolontariuszy serduszko.
Dwa dni wcześniej w szkole były sprzedawane hot–
dogi, a zebrane w ten sposób pieniądze również zostały
przeznaczone na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Uzbierano łącznie 1264,41 złotych. Wolontariuszami
byli: Aleksandra Bamberska, Eliza Pajor, Martyna Ludwicka,
Dawid Andrzejewski, Łukasz Andrzejewski, Szymon Wojech,
Justyna Rosik, Amelia Józefowicz, Edyta Cybulska, Andrzej
Warych, pani Sylwia Wrąbel i pani  Izabela Wróbel. Uczniowie
z wielkim zapałem zaproponowali udział w przyszłorocznym
finale.

Izabela Wróbel
Tradycyjnie uczniowie naszej szkoły bawili się na jednej
Turniej Wsi
z najbardziej oczekiwanych imprez – „Choince”. W tym
roku po raz pierwszy zabawę noworoczną zorganizowano
Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku uczniowie
w sali OSP w Wilamowie, która zmieniła się w tym dniu
ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie swoimi występami
w salę balową. Pięknie udekorowana biało-fioletowymi
artystycznymi uświetnili w dniu 16 stycznia 2016 r. Gminny
materiałami, balonami i gwiazdkami, oświetlona mrugaTurniej Wsi, który odbył się w sali strażackiej w Wilamowie.
jącymi lampkami stwarzała karnawałowy nastrój i zachęcała
Aby zawodnicy biorący udział w rozgrywkach
do zabawy. Od godziny 15.00 uczniowie mogli popisywać
turniejowych mogli nabrać sił do następnych konkurencji,
się swoimi umiejętnościami tanecznymi. Jak zawsze
a widzowie odpocząć od nadmiaru emocji, przerwy między
najmłodsza część szkolnej społeczności przebrana była
konkurencjami wypełniły występy uczniów.
za różne postacie ze świata baśni oraz filmu. Opiekunki
Dzieci z kl. I, IV,V,VI popisywały się swoimi umiejętnościami
Samorządu Uczniowskiego - panie Sylwia Wrąbel i Izabela
wokalnymi i tanecznymi. Zdolności taneczne zaprezentowała
Wróbel wykazały się wspaniałymi pomysłami, organizując
także 4-osobowa grupa dziewcząt z I klasy Gimnazjum
różnorodne konkursy, którymi zachęcały dzieci do
w Uniejowie, która ćwiczy swoje układy taneczne w szkole
wspólnej zabawy. Wszyscy uczniowie walczyli dzielnie,
w
Wilamowie.
dlatego też, oprócz nagród głównych dla biorących udział
Uczniów do występów przygotowywały panie: Beata
w konkurencji, były nagrody pocieszenia (cukierki) dla
Kos, Edyta Miśkiewicz, Sylwia Wrąbel i Joanna Binkiewicz.
wszystkich uczestników. Dodatkową atrakcją wieczoru dla
miłośników choinkowej zabawy był święty Mikołaj. Każde
Beata Kos
dziecko zostało obdarowane wspaniałą paczką i obietnicą
Mikołaja, że za rok - jak wszyscy będą grzeczni - to do nas
„Poczytaj mi, proszę”
powróci. W przygotowanie i uatrakcyjnienie tegorocznej
zabawy włączyli się również rodzice naszych uczniów.
9 lutego br. odbyła się akcja „Poczytaj mi proszę”, którą
Dla swoich pociech przygotowali pyszny poczęstunek.
zorganizowały Anna Gazda, Izabela Wróbel i Małgorzata
Wszystkim miłośnikom zabawy przygrywał do tańca
Pajor. Zaproszeni goście: p. Dorota Gralka (pielęgniarka),
DJ, który bawił uczniów świetnie dobraną muzyką.
p. Krystyna Maj (sołtys Wilamowa), p. Janusz Kosmalski
Na czas trwania karnawałowej imprezy powołano
(myśliwy), st. sierż. Małgorzata Ucińska (policjantka),
specjalną komisję, która wybrała kandydatów na zaszczytne
p. Krzysztof Mruk (strażak) czytali dzieciom opowiadania
tytuły. Następnie spośród wytypowanych kandydatów
i wiersze. W tym roku dotyczyły one nie tylko zagadnień
i kandydatek wylosowano króla i królową balu. Miano króla
związanych ze zdrowiem, ale także higieny osobistej
i królowej balu otrzymali: Blanka Juras i Krzysztof Karolak.
i bezpieczeństwa na terenie szkoły i poza nią. Czytanie
Zwycięzcy zostali przystrojeni w szarfy i korony. Na koniec
urozmaicone było różnymi zabawami: zabawy z chustą
wykonali wspólny taniec.
animacyjną, zabawa ruchowa przy piosence „Mydło
Zabawa trwała do godziny 19.00. Tego dnia dzieciom
pachnące” oraz kolorowanie plakatów związanych z tematem
towarzyszyło wiele emocji i pozytywnych wrażeń.
spotkania.
Razem z dziećmi w zabawach uczestniczyli także
								
zaproszeni goście.
Sylwia Wrąbel
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VI przygotowali prezentacje multimedialne, które
zaprezentowali w poszczególnych klasach, przeprowadzając
pogadanki na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz
zasad, którymi należy się kierować podczas surfowania
w sieci. Wyjaśnili też młodszym koleżankom i kolegom,
gdzie można uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa.
Uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób każdy internauta
może przyczynić się do tego, by Internet stał się miejscem
bezpiecznym i pozytywnym. Podkreślono również, że każdy
z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki
sposób z niej korzysta. Ponadto dzieci z klas II-VI wykonały
efektowne  prace plastyczne, które zostały umieszczone na
gazetce.
								
Magdalena Pajor
Goście uczestniczący w akcji „Poczytaj mi, proszę”

Na zakończenie były wspólne zdjęcia, a goście
otrzymali podziękowania. Korzystając z okazji, pani
policjantka przeprowadziła z dziećmi pogadankę dotyczącą
bezpiecznego wypoczynku podczas zbliżających się ferii
zimowych.
				
Anna Gazda, Izabela Wróbel

Dzień Bezpiecznego Internetu

Zgodnie z coroczną tradycją uczniowie naszej szkoły
świętowali Walentynki. Z tej okazji 12 lutego Samorząd
Uczniowski wraz z opiekunkami Sylwią Wrąbel i Izabelą
Wróbel przygotował wiele atrakcji walentynkowych.
Już od środy rozpoczęła działalność „Poczta
Walentynkowa”. Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość
wysłania kartek z życzeniami, pozdrowieniami lub
dowodami sympatii. W piątek kartki zostały dostarczone
do adresatów.   Po raz pierwszy w tym roku można było
zakupić własnoręcznie robione kartki walentynkowe. Poza
tym Samorząd Uczniowski ogłosił akcję ,,Ubieramy się na
czerwono”- uczniowie, którzy w tym dniu przyszli ubrani
właśnie w tym kolorze nie byli pytani. Zorganizowano także
,,Dzień słodkości”- sprzedaż słodyczy z motywem serca.
Walentynki to okres, kiedy bez problemu widzimy kto do
kogo czuje sympatię i ile znaczy jego uśmiechnięta buźka.
Ten dzień w szkole zawsze jest entuzjastycznie przyjęty.
Każdy marzy o małym serduszku lub miłosnym wierszyku.

arch. SP Wilamów

Sylwia Wrąbel

arch. SP Wilamów

9 lutego br. w całej Europie obchodzony był Dzień
Bezpiecznego Internetu zainicjowany przez Komisję
Europejską w 2004 roku. Wszystkie działania podejmowane
w ramach DBI realizowane były pod hasłem „Lepszy Internet
zależy od Ciebie!”.
Nasza szkoła również włączyła się do tej ogólnopolskiej
akcji,
ponieważ
podwyższenie
poziomu
wiedzy
i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu
dzieci i młodzieży do zasobów internetowych jest dla
nas bardzo ważne. W ramach akcji DBI uczniowie klasy

Walentynki

Sprzedaż kartek walentynkowych

Jasełka

40

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 1 / 49 / 2016

Z działalności uniejowskiego Hufca
Przekazanie Betlejemskiego
Światła Pokoju

arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

Grudzień to miesiąc oczekiwania na Święta Bożego
Narodzenia. Dla harcerzy jest to także okres oczekiwania
na Światło wędrujące po Europie, które przywożą skauci
austriaccy z Groty Narodzenia Dzieciątka Jezus w Betlejem,
a następnie przekazują innym skautom i harcerzom.
Polscy harcerze pobrali je 13 grudnia 2015 r. od skautów
słowackich w kościele na Krzeptówkach w Zakopanem
i rozwieźli po całej Polsce. Betlejemska sztafeta trwała
do Pasterki. Delegacje hufców z naszej Chorągwi
odebrały BŚP o godz. 19.00 w Archikatedrze Łódzkiej, po
Nabożeństwie Światła, od abpa Marka Jędraszewskiego,
Metropolity Łódzkiego. Od 22 grudnia patrole złożone
z instruktorów i harcerzy zaniosły Światło do: Szkół
Podstawowych w Uniejowie, Wieleninie i Poddębicach,
Zespołu Szkół, Gimnazjum, Zespołu Szkół Zawodowych,
Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach, Przedszkoli w Uniejowie i Poddębicach; instytucji i zakładów pracy - Urzędu Miasta w Uniejowie, Banku
Poddębickiego, Banku Malanowskiego, Przedsiębiorstwa
Transportowego ,,Henter”, GS „Samopomoc Chłopska”,
P.G.K. ,,Termy Uniejów”, „Geotermii Uniejów”; Parafii
pw. Św. Floriana w Uniejowie, Parafii pw. Św. Krzyża
w Spycimierzu, Sołtysów, Starostwa Powiatowego
w Poddębicach, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej,
Komendy Powiatowej Policji, Urzędu Skarbowego,
Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
Pracowni Krawieckiej ,,Hers” Pani Henryki Supeł,
Powiatowego Szpitala, Stacji Pogotowia Ratunkowego
,,Falck”, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,
Parafii pw. Św. Katarzyny, Biura Poselskiego Posła na

Sejm RP Piotra Polaka, SOSW w Stemplewie i Zakładu
Produkcyjnego K-FLEX w Wieleninie. Tradycyjnie już, 24
grudnia o północy, na Pasterce harcerze przekazali Święty
Ogień wszystkim mieszkańcom Parafii w Uniejowie
i Wieleninie wraz z przesłaniem ,,Zauważ człowieka”.
W Wigilię od rana uwijały się patrole harcerskie
i zuchowe , by zanieść Światło do jak największej ilości
domów naszych mieszkańców, którym bliska jest idea
Betlejemskiego Światła Pokoju.
hm. Barbara Zwolińska

Wigilia Hufcowa
Ponad 100 osób wzięło udział w zorganizowanej
22 grudnia 2015 roku przez Komendę Hufca ZHP
Uniejów Wigilii Hufcowej. Dzięki uprzejmości strażaków
spotkanie miało miejsce w sali OSP Uniejów. Licznie
przybyłe gromady zuchowe, drużyny harcerskie,
instruktorzy oraz zaproszeni goście mieli okazję spędzić
wyjątkowe popołudnie w zaprzyjaźnionym gronie.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pani Małgorzata
Komajda, Pani Elżbieta Goszczyk, Pani Romana Kozińska
i ks. Krzysztof Kaczmarek.
Organizatorzy zapewnili bogaty program spotkania,
a znalazły się w nim: występ członków „Małej Orkiestry”,
uroczyste wprowadzenie Betlejemskiego Światła Pokoju,
powitanie zebranych, część artystyczna, dzielenie się
opłatkiem, wieczerza, spotkanie z Mikołajem oraz
krąg pożegnalny. Dużym zaskoczeniem dla zebranych
okazały się jasełka, bowiem w aktorskie role z dużym
zaangażowaniem wcielili się instruktorzy. Spotkanie
z Mikołajem przyniosło także dużo radości, szczególnie
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najmłodszym zuchom i harcerzom, ale podarunkami
zostali obdarzeni wszyscy, nawet ci starsi uczestnicy.
Wigilijne spotkanie w harcerskim gronie, jak powiedzieli prowadzący – druhna Martyna i druh Konrad,  
to wyjątkowy, magiczny czas. Czas, podczas którego można na moment ochłonąć od gorączki przedświątecznych przygotowań, zatrzymać się, spojrzeć
na drugiego, bliskiego człowieka, z którym obcuje się
na co dzień, spotyka się na zbiórkach, na spotkaniach
instruktorskich. To wspaniała okazja, by spojrzeć
na siebie z dobrem i dobrze sobie życzyć.
pwd. Sylwia Wojtczak

Kurs przewodnikowski
„Na tropie”
Podczas dwóch styczniowych weekendów odbył się
kurs przewodnikowski prowadzony przez Zespół Kadry
Kształcącej Hufca ZHP Pabianice. Wzięło w nim udział: 17
harcerzy z Hufca Pabianice, 7 z Hufca Uniejów, 3 harcerki
z Hufca Skierniewice i 1 harcerka z Hufca Łódź Górna.
   15 stycznia 2016 r. kursanci przyjechali do Uniejowa.
Szkolenie odbyło się w Zespole Szkół w Uniejowie.
Uczestnicy zdobywali wiedzę na temat harcerskich metod
wychowawczych, umiejętności z zakresu: prowadzenia
dokumentacji gromady i drużyny, regulaminów
obowiązujących w ZHP, dotyczących mundurów,
odznak i oznak, musztry i ceremoniału harcerskiego.
Zapoznali się z przepisami prawnymi i organizacyjnymi
dotyczącymi wszelkich form wypoczynku, zapewnienia
bezpieczeństwa podczas harcerskich aktywności oraz roli
instruktora jako wychowawcy i opiekuna. Wykładowcy
podzielili się wiedzą na temat zapisów w statucie ZHP.
Teorię urozmaicały różnorodne gry i zabawy, które
cieszyły się aktywnością wśród uczestników. Dodatkową
atrakcją był pobyt na basenach termalnych.

UNIEJOWSKIE STRONY

41

Drugi weekend harcerze spędzili w Pabianicach. Tutaj
poruszono tematykę podstaw prawnych działalności
drużynowego, funkcjonowania w organizacjach
skautowych, planowania pracy, poszukiwania i współdziałania z sojusznikami. Kursanci poznali praktyczną
stronę
obsługiwania
Elektronicznego
Systemu
Harcerskich Danych. Podjęto tematy gospodarowania
finansami gromady/drużyny, asertywności i komunikacji,
motywacji oraz bycia liderem.
W hufcu gościła również Komisja Stopni Instruktorskich,
która doradzała w sprawie zadania kursowego, jakim było
przygotowanie próby przewodnikowskiej. Wyróżnienie
w tym temacie otrzymała m.in. dh. Lidia Sobczyńska
z Hufca ZHP Uniejów, której projekt bardzo podobał się
komisji. Omówiono również drugie zadanie kursowe
– scenariusze przyrzeczeń harcerskich. Gratulacje
otrzymali m.in. dh. Martyna Włodarska, dh. Karolina
Bugajak i dh Konrad Bączyk z Hufca ZHP Uniejów
za wyróżniający się projekt.
Szkolenie zakończyło się testem z przekazanej wiedzy.
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy ukończenia kursu
przewodnikowskiego. Kadrze kształcącej dziękujemy,
a harcerzom życzymy wytrwałości w kroczeniu wybraną
drogą i dalszych sukcesów.
Czuwaj!
dh. Milena Kudanowska

Noworoczne harce
Wraz z nowym rokiem kalendarzowym zuchy i harcerze Hufca ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie
przystąpili do realizacji kolejnych działań wynikających
z harmonogramu pracy hufca.
Już w drugi weekend stycznia, tj. w dniach 8-10.01,
harcerska brać w licznym gronie -102 osób - spotkała
się na Biwaku Noworocznym, organizowanym od lat
w Wieleninie. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Elżbiety
Goszczyk harcerze, tradycyjnie już, mogli przez trzy dni
korzystać z pomieszczeń tamtejszej Szkoły Podstawowej,
za co Komenda Hufca składa gorące podziękowania.
Stałym punktem biwaku był rozgrywany Turniej Tenisa
Stołowego. Ponadto w trzydniowym programie znalazły
się propozycje, tj.: prelekcja na temat życia pszczół –
prowadzona przez dh. pwd. Bogumiła Zielonkę, zajęcia
dotyczące dokarmiania zwierząt w porze zimowej
z udziałem myśliwych z Koła Myśliwskiego „Gęgawa”
z Uniejowa - na czele z Panem Witoldem Ochapskim
i Panem Januszem Kosmalskim, a także ognisko
z kiełbaskami i możliwość strzelania z wiatrówki, za co
zuchy, harcerze i instruktorzy składają podziękowania.  
Nie mogło też zabraknąć warsztatów dla poszczególnych
pionów metodycznych, świecowiska, podchodów,
zabaw przy muzyce, jak również udziału w niedzielnej
Mszy Świętej. Komendantem imprezy był dh pwd. Piotr
Kozłowski.

>>>
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Kolejnym bardzo ważnym zadaniem, jakiego
podjęli się nasi harcerze, był udział 7 - osobowej
reprezentacji hufca w kursie przewodnikowskim „Na
Tropie”, organizowanym przez Zespół Kadry Kształcącej
Hufca ZHP Pabianice. Zajęcia szkoleniowe odbyły się
w systemie dwuweekendowym, w terminie 15-17 i 2224 stycznia. Dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Małgorzaty
Komajdy pierwsze spotkanie kursantów miało miejsce
w Zespole Szkół w Uniejowie, natomiast kolejne zajęcia
w Pabianicach. A ponieważ nie samą nauką harcerze
żyją, kursanci i kadra skorzystali z okazji przebywania
w Uniejowie i spędzili prawie 2 godziny na Termach.
Kurs przewodnikowski, wzmacniając kadrę uniejowskiego hufca, ukończyli: Martyna Włodarska, Karolina
Bugajak, Konrad Bączyk z Uniejowa,  Karolina Powłoka,
Milena Kudanowska, Lidia Sobczyńska z Wielenina oraz
Natalia Tomczyk z Jeziorska. Kursantom gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów na szlaku instruktorskiej
służby.

Szkoleń ciąg dalszy
30 stycznia, dbając o wizerunek naszego hufca,
odpowiedzialny za prowadzenie strony internetowej
hufca - dh pwd. Damian Hync brał udział w warsztatach
graficznych, organizowanych przez Zespół Promocji
i Informacji Chorągwi Łódzkiej.
W styczniu jedna z drużyn zrzeszonych w naszym
hufcu świętowała 30. rocznicę istnienia. Była to 32

SDH   im. Zygmunta II Augusta z Zadzimia, którą z małą
przerwą prowadzi druh phm. Waldemar Terlecki. Z okazji
jubileuszu, w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej
w Zadzimiu, odbył się biwak połączony z pokazem
wspinaczkowym, na który licznie przybyli zaproszeni
goście, rodzice oraz Komenda Hufca. Harcerzom oraz
drużynowemu gratulujemy wytrwałości oraz życzymy
wielu sukcesów na szlaku harcerskiej przygody.
Innowacją, jaka pojawiła się w kalendarzu zamierzeń
programowych hufca, był zorganizowany w dniach
5-7 lutego I Hufcowy Zlot Harcerzy Starczych „Bądź
skuteczny i bezpieczny”, prowadzony przez dh. phm.
Annę Walczak i dh. phm. Waldemara Terleckiego przy
współpracy instruktorów. Miejscem trzydniowego
biwaku były pomieszczenia Zespołu Szkół w Uniejowie,
a program obejmował zajęcia harcerskie oraz z samarytanki
i pierwszej pomocy.
Pierwsze tego typu spotkanie harcerzy starszych
z różnych środowisk Hufca Uniejów było okazją do pracy
w swoim pionie metodycznym. Efektem zlotu jest pokaz
udzielania pomocy przedmedycznej, który harcerze starsi
zaprezentują na różnych spotkaniach i imprezach.
12 lutego Gromada Zuchowa Krasnonutki z Uniejowa, prowadzona przez druhny - pwd. Magdalenę
Derlacz i pwd. Małgorzatę Antoniak, spotkała się
w świetlicy Zespołu Szkół na uroczystej zbiórce. Spotkanie
miało wyjątkowy charakter, bowiem po sprawdzianie
znajomości poszczególnych punktów Prawa Zucha,
nastąpiło uroczyste złożenie Obietnicy Zuchowej przez 25
kandydatów. Komendantka Hufca -  pwd. Małgorzata Rosik
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oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie –
Pani Małgorzata Komajda wręczyły Znaczki
Zuchowe i legitymacje. W tej uroczystej
chwili zuchom towarzyszyli licznie
zgromadzeni rodzice, dziadkowie, druhny,
druhowie i zaproszeni goście. Cieszymy
się bardzo ze złożonej obietnicy, jesteśmy
dumni, że kolejne pokolenia wkraczają
w szeregi harcerskie uniejowskiego Hufca.
21 lutego harcerze i instruktorzy
Hufca Uniejów spotkali się, aby razem
świętować z okazji Dnia Myśli Braterskiej.
DMB to święto przyjaźni, obchodzone
22 lutego każdego roku przez harcerzy
i skautów na całym świecie. W ten dzień
harcerze myślą o sobie, składają sobie
życzenia, przesyłają kartki, organizują
różne gry terenowe lub spotykają się
przy ognisku. Nasi harcerze,   korzystając
z zaproszenia Komendantki Hufca druhny pwd. Małgorzaty Rosik, przybyli
do sali OSP Uniejów, gdzie w gronie
przyjaciół mogli bawić się, świętować
i miło spędzić czas. W programie
spotkania miały miejsce: pokaz udzielania
pierwszej pomocy w wykonaniu harcerzy
starszych, świecowisko z gawędą, pląsy,
gry, zabawy i słodki poczęstunek.
Wraz z nowym rokiem kalendarzowym
w pomieszczeniach Domu Harcerza
aktywnie ruszyły zajęcia świetlicowe,
prowadzone przez instruktorów hufca,
a skierowane do dzieci i młodzieży.
W godzinach 15:30 – 19:30 odbywają
się zbiórki zastępów, drużyn oraz zajęcia:
poniedziałek - zajęcia muzyczne, wtorek
- zajęcia kulinarne/szachowe, środa zajęcia plastyczne/pomoc w odrabianiu
lekcji - język rosyjski, niemiecki, geografia,
czwartek - zajęcia plastyczne/pomoc
w odrabianiu lekcji - matematyka, fizyka,
piątek - zajęcia muzyczne. Wszystkich
chętnych zapraszamy do skorzystania
z oferty zajęć.
Przedstawione powyżej sprawozdanie
z działalności to dopiero początek
tegorocznych przygód, a przed nami
jeszcze wiele zamierzeń i planów.
Zapraszamy wszystkie chętne dzieci,
chcące poznać zwyczaje zuchowe
i harcerskie do wstępowania w szeregi
gromad i drużyn. Swą gotowość można
zgłaszać do drużynowych działających
w środowiskach, jak również w Domu
Harcerza przy ul. Kilińskiego 18 w Uniejowie.
pwd. Sylwia Wojtczak
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Mirosław Madajski

Kalendarium wydarzeń Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czepowie
		 2015
- 19 grudnia – Zakończenie projektu „Droga karate - moją drogą”;
- 21 grudnia – Audycja radiowa w wykonaniu uczestników „Radio Kanada”;
- 22 grudnia – Wigilia w PŚDS w Czepowie.
			
2016
- 6 stycznia – Jasełka w Wilamowie/Udział 4 uczestników w koncercie
„Melodio radość daj”  z Janem Trebunia – Tutką w Kolegiacie w Uniejowie;
- 20 stycznia – Zajęcia fitness w Ogrodzie Zmysłów w Poddębicach;
- 27 stycznia – Dyskoteka Karnawałowa;
- 4 luty – Tłusty Czwartek/Dyskoteka;
- 9 luty – Zebranie społeczności nr 1/Rozpoczęcie VII Igrzysk pod Dachem (losowanie);
- 10 i 17 luty – Zajęcia fitness w Ogrodzie Zmysłów w Poddębicach.

arch. PŚDS w Czepowie

VII Igrzyska pod Dachem

Zakończenie projektu „Droga Karate - Moją Drogą”
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Orszak Trzech Króli
6 stycznia 2016 roku już po raz drugi wyruszył spod Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich do uniejowskiej Kolegiaty
Orszak Trzech Króli. Parafia pw. św. Floriana w Uniejowie przyłączyła się, podobnie jak w roku ubiegłym, do Fundacji
Orszak Trzech Króli, której celem jest propagowanie tradycji wspólnego, radosnego kolędowania ulicami polskich miast.
Uczestnicy orszaku mogli poczuć się jak prawdziwi monarchowie, a to za sprawą koron przygotowanych przez
uniejowską parafię. W nawiązaniu do biblijnej sceny przybycia Trzech Króli do Betlejem towarzyszyły im zwierzęta. Tym
razem był to wielbłąd i osiołek. Bardzo miłą, muzyczną niespodziankę zrobili przebywający w Uniejowie goście: Jan
Trebunia - Tutka oraz zespół Jazgot. Muzycy uświetnili orszak pastorałkami wykonanymi w pięknym góralskim stylu.
Kolorowy korowód mieszkańców gminy Uniejów, na czele z księdzem prałatem Andrzejem Ziemieśkiewiczem, przebył
drogę ulicami miasta na Mszę św. do Kolegiaty. Po Eucharystii czekała na wszystkich niespodzianka od księdza prałata –
gorące kakao i drożdżówki.
Święto nie odbyłoby się bez licznie uczestniczących w nim parafian, co doskonale pokazuje, że dzięki wspólnemu
zaangażowaniu można stworzyć niezwykłe i piękne wydarzenie.

arch. A. Sobczak

arch. UM Uniejów

Aleksandra Zielonka

Aby przybliżyć tradycję obchodzenia Święta Trzech Króli, zamieszczamy informacje zaczerpnięte ze strony Fundacji
Orszak Trzech Króli.
Dzień Objawienia Pańskiego, Święto Epifanii, potocznie nazywane w Polsce Świętem Trzech Króli, stanowi ważny
punkt w kalendarzu liturgicznym – należy do jednych z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół (III wiek w Kościele
Wschodnim oraz IV wiek w Kościele Zachodnim). Święto zamyka cykl świąteczny Bożego Narodzenia. Wspominane
jest wówczas wydarzenie opisane w Ewangelii Mateusza, w którym Mędrcy ze Wschodu, nazywani również Królami
lub Magami (w VIII wieku nadano im imiona Kacper, Melchior i Baltazar), wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się
nowonarodzonemu Jezusowi. Prowadzeni przez betlejemską gwiazdę, przynieśli Małemu Dzieciątku drogocenne
dary: mirrę, złoto i kadzidło. Po ponad pięćdziesięciu latach przerwy, od 2011 roku jest to w Polsce znowu dzień
wolny od pracy, podobnie jak i w wielu innych krajach, np. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii
czy Szwajcarii.
Orszak Trzech Króli jest to przedstawienie Jasełek wystawiane w przestrzeni publicznej, na ulicach wiosek,
miast i miasteczek w Polsce oraz zagranicą (…) W wielu miejscach przygotowywane są koncerty kolęd, występy
regionalnych kapel, różnorodne pokazy, konkursy na najpiękniejszą szopkę, betlejemską gwiazdę, najciekawsze,
„tematyczne” przebranie (…) Scenariusz tej jednej z największych rodzinnych, plenerowych imprez jest wszędzie
podobny, ponieważ oparty na ewangelicznym przekazie – Mędrcowie ze Wschodu (w tradycji przyjęło się, że było ich
trzech) wyruszają za Betlejemską Gwiazdą, by odkryć w ubogiej, niepozornej szopie najprawdziwszego Boga. Trzej
Królowie oddają mu pokłon, objawiając go tym samym całemu światu. Nieodzownym elementem każdego Orszaku
jest wspólne, głośne, radosne kolędowanie tysięcy ludzi, którzy idą za Trzema Królami ubranymi w piękne, barwne
stroje oraz ich rycerzami, wojownikami i dwórkami (…).
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„Melodio radość daj”

Mirosław Madajski

6 stycznia 2016 r. to dzień, który na długo zapamiętają młodzi uniejowscy artyści
i zgromadzona w uniejowskiej Kolegiacie publiczność. W wypełnionej po brzegi świątyni
odbył się koncert Jana Trebunia – Tutki pn. „Melodio radość daj”. Towarzyszyli mu muzycy
z Podhala, z którymi gra na co dzień w grupie Jazgot i Trebunie Tutki.
Na ten dzień z niecierpliwością czekali nie tylko młodzi
uniejowscy wokaliści, ale także ich najbliżsi. Warsztaty
przygotowujące do wspólnego koncertu odbywały się
systematycznie w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury
w Uniejowie. Trzy miesiące wspólnej pracy z żywym
akompaniamentem lokalnych muzyków oraz koncert
w kolegiacie sprawiły, że nasi artyści mogli przeżyć
niepowtarzalną muzyczną przygodę. Obok górali - Jana
Trebunia - Tutki (altówka, wokal), Andrzeja Polaka
(skrzypce, wokal), Józefa Doruli (akordeon), Szymona
Bobrowskiego (trąbka), na scenie pojawili się fantastyczni
goście: Mirosław Kowalik (zespół Raz Dwa Trzy), Izabela
Domańska - Kowalik (flet poprzeczny), Dominika Kowalik
(saksofon altowy), Paweł Kowalik (trąbka). Orkiestrę
współtworzyli lokalni instrumentaliści: Marcin Jaśkiewicz
(gitara), Mirosław Madajski (trąbka), Bartosz Wroniszewski
(perkusja), Łukasz Mosiagin (gitara basowa), Tomasz
Piasecki (instrumenty klawiszowe), Maksymilian Milczarek
(puzon).
Uniejowska Grupa Integracyjna (chór) liczyła dokładnie
49 osób. Byli to uczniowie Zespołu Szkół w Uniejowie
oraz jego absolwenci, uczniowie Szkół Podstawowych
w Wilamowie i Wieleninie oraz uczniowie Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Stemplewie,
a także Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.
W skład chóru wchodzili: Antoni Stępień, Lidia
Pająk, Aleksandra Gawrońska, Amelia Perkowska,
Kamil Gawroński, Oliwia Łuczak, Marianna Stefańska,
Gracjan Madajski, Weronika Napieraj, Oliwia Pietrzak,
Weronika Kujawa, Aleksandra Michalska, Julia Kotarska,
Alicja Kotarska, Oktawia Ircha, Julia Makowska, Oliwia
Raźniewska, Stanisław Jeżka, Zofia Winnicka, Julia
Winnicka, Mariusz Woźniak, Lidia Tomaszak, Patrycja
Jaśkiewicz, Hanna Sowa, Wiktoria Wicherkiewicz,
Martyna Kaźmierczak, Agnieszka Barcka, Dominika
Derlacz, Wiktoria Krzesłowska, Martyna Włodarska,
Paulina Woźniak, Martyna Paczesna, Aleksandra Mirek,
Aleksandra Bamberska, Wiktoria Zyntera, Wiktoria
Królikowska, Aleksandra Kozłowska, Vanessa Karcz, Klaudia
Wiankowska, Radosław Kuligowski, Żaneta Stanicka,
Beata Grzelak, Marika Wyrębska, Patrycja Jóźwik, Justyna
Leśniewska, Włodzimierz Rzadkiewicz, Dariusz Jaśkiewicz,
Jarosław Grabarczyk, Agnieszka Wesołowska.

Historia koncertów integracyjnych w Uniejowie ma swój
początek w 2005 roku, kiedy po raz pierwszy na dużą skalę
odbyły się warsztaty oraz koncerty pastorałkowe m.in.
w Uniejowie oraz Licheniu. Trzy ostatnie edycje to: „Punkt
widzenia”– autorski musical wystawiony dwukrotnie w
Zespole Szkół w Uniejowie (2013), „Dajmy sobie siły” –
koncert z zespołem Raz Dwa Trzy (2014) w sali rycerskiej
na zamku, prowadzony przez znaną aktorkę Annę Dymną
oraz tegoroczny „Melodio radość daj”.
Dzięki takim koncertom każdego roku przybywa
zwolenników działań artystyczno - integracyjnych
w Uniejowie. Anna Dymna, Adam Nowak (zespół Raz Dwa
Trzy), Monika Mazur („Na Sygnale”), Robert Żołędziewski
(„Tajemnica Westerplatte”), Monika Andrzejczak (TVP
Info), a teraz Mirosław Kowalik (zespół Raz Dwa Trzy)
i Jan Trebunia – Tutka (zespoły: Jazgot i Trebunie Tutki) to
osoby, które ciągle wspierają nasze działania artystyczne,
a przez swój duży autorytet promują również Uniejów
i uniejowską formę integracji. Za każdym razem istotą
koncertów jest integracja różnych środowisk i potencjału
wykonawców, a wspólnym mianownikiem wyłącznie
muzyka.
Organizator:
Uniejów
Uzdrowisko
Termalne
Mecenat (opieka finansowa oraz organizacyjna warsztatów i koncertu): Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o. o. w Uniejowie
Patronat: Anna Dymna – Prezes Fundacji Anny Dymnej
„Mimo wszystko”, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa,
Marcin Pamfil – Prezes P.G.K. „Termy Uniejów” Sp. z o.
o. w Uniejowie,   Ksiądz Prałat Andrzej Ziemieśkiewicz –
Proboszcz Parafii Uniejów
Współorganizatorzy: Parafia pw. św. Floriana
w Uniejowie, Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni
Sponsorzy: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o. o. w Uniejowie,
Universal Transport Poznań Sp. z o.o., 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, PHU „Koma” Marek Komajda
Partnerzy: Zespół Szkół w Uniejowie, Specjalny Ośrodek
Szkolno – Wychowawczy w Stemplewie, Szkoła Podstawowa
w Wilamowie, Szkoła Podstawowa w Wieleninie, Fundacja
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(sł. Izabela Domańska-Kowalik, muz. Mirosław Kowalik),
solo: Julia Winnicka i Julia Makowska; „Myślami przy
tobie” (sł. Izabela Domańska-Kowalik, muz. Mirosław
Kowalik), solo: Paulina Woźniak; „W żłobku dziecię leży”
(sł. Mirosław Kowalik, muz. Andrzej Fiś Jarząbek); „Mój
próg świadomości” (sł., muz. Mirosław Kowalik), solo:
Dominika Derlacz; płyta „Muzyko siłę daj”: „Muzyko
siłę daj” (sł. Mirosław Kowalik, Jan Trebunia-Tutka,
muz. Mirosław Kowalik); płyta „Góry w sercu” (sł. muz.
Mirosław Kowalik, Anna Trebunia - Wyrostek i Jan
Trebunia-Tutka): „Góry w sercu”, „Bliźniemu słowo”,
„Nie czekaj”, „Jestem i nie wiem”, „Zabierz ze sobą”,
solo: Wiktoria Krzesłowska; płyta „Betlejemska nowina”:
„Betlejemska nowina” z repertuaru Tabasco Club,
piosenka autorstwa: Mirosława Kowalika, solo: Martyna
Włodarska.

arch. P. Michałowski

im. Brata Alberta, Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”.
Realizatorzy warsztatów:
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie
Koordynator działań – Milena Pamfil
Pomysłodawca, organizator warsztatów: Mirosław
Madajski
Choreografia: Marta Kozanecka
Plakat: Julita Polipowska, Andrzej Andre Adamczewski
Pomoc pedagogiczna: Magdalena Derlacz
Prowadzenie koncertu: Tomasz Wójcik
Repertuar: płyta „Święta z Jazgotem”: „Najlepsza nowina”
(sł., muz. Mirosław Kowalik); „Cuda nad cudami” (sł.,
muz. Jan Trebunia-Tutka), solo: Stanisław Jeżka, Mariusz
Woźniak, Gracjan Madajski, Kamil Gawroński, Antoni
Stępień; „Radość wielka” (sł. Mirosław Kowalik, muz.
Andrzej Fiś Jarząbek, Mirosław Kowalik); „Śpij dziecino”
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Mierzyliśmy wysoko podczas
24. Finału WOŚP w Uniejowie

Robert Palka

10 stycznia 2016 r. po raz 24. Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeprowadziła
finałową zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu medycznego. Przez 23 lata działalności Fundacja
zakupiła sprzęt medyczny, wydając blisko 650 mln zł zebranych w corocznych finałach. Tegoroczna
kwesta była prowadzona z myślą o zakupie urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych
oraz na zapewnienie godnej opieki medycznej seniorów. Według informacji podanych przez
organizatora, zbiórkę pieniędzy przeprowadziło ponad 120 tys. wolontariuszy.
członków Uniejowskiego Klubu Karate Bassai, a także
walki rycerskie i potyczki Dworzan. O godzinie 20.00
pokazem fajerwerków, czyli tzw. „światełkiem do nieba”,
zakończyliśmy zbiórkę.
Kwota zebrana na terenie gminy Uniejów podczas
tegorocznego Finału WOŚP wyniosła 12 211,37 zł.
Serdecznie dziękujemy Państwu za wsparcie udzielone
podczas zbiórki, a szczególne wyrazy wdzięczności należą
się wolontariuszom Gminnego Sztabu WOŚP w Uniejowie.

arch. R. Troczyński

Nasza gmina również wzięła udział w finale. Zbiórka
była prowadzona przez wolontariuszy w pobliżu kościołów
parafialnych, a podsumowanie akcji odbyło się wieczorem
w hali sportowej Zespołu Szkół w Uniejowie.
Wolontariusze Gminnego Sztabu WOŚP w Uniejowie zapewnili uczestnikom wspaniałą zabawę.
Podczas ostatnich godzin zbiórki można było zobaczyć
Jasełka w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej
w Spycimierzu, pokaz karate zainscenizowany przez

Z nowym rokiem nowe książki

Beata Szymczak
Sylwia Szymańska

Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie zaprasza po nowości książkowe.
Z literatury popularno-naukowej polecamy: „Nowe gry i zabawy ruchowe w przedszkolu  
na świetlicy i w szkole”; A. Faber, E. Mazlish „Wyzwoleni Rodzice Wyzwolone Dzieci”; „Podstawy
zarządzania organizacjami”; „Word 2013 PL”; „Vademecum administratora”; W. Wrotek „Windows
8.1. PL dla seniorów”; S. Mędak „Jak się nie nudzić na emeryturze”; „Podstawy ekonomii”; M.
Żebrowski „Jerzy Giedroyć. Życie przed Kulturą”; S. Lis-Błoński „Bałachowcy”; „Tajemnice polskich
grobowców”, S. Koper „ Wpływowe kobiety”; „Na zakrętach historii”; „Polscy spadochroniarze”;
„Ludobójstwo niepotępione”.

>>>
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Urszula Urbaniak

Filmowe opowieści o Uniejowie i okolicy
Od 25 lat Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa prowadzi systematyczne działania, skierowane
na obronę ginących śladów przeszłości, na edukację regionalną i historyczną, wzbogaca życie
kulturalne mieszkańców poprzez organizowanie imprez kulturalnych oraz patriotyczno-religijnych.
obiektów, których już nie ma, spotkanie z ludźmi, którzy
odeszli. Na koniec, na prośbę zebranych, powtórzono
pokaz pierwszego filmu, który przyjęto z dużym
zainteresowaniem.
Po obejrzeniu obydwu filmów, obecna na drugim
wieczorze artystka Elżbieta Wysakowska-Walters
tak podsumowała to spotkanie: „Wieczory filmowe
organizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
stanowią wyjątkową okazję, żeby spotkać się z ludźmi,
którzy przez lata budowali i budują tkankę miasta Uniejów.
To czas dzielenia się doświadczeniami i wspomnieniami.
To czas, który w wyjątkowy sposób może pokazać jak
każdy mieszkaniec, bez wyjątku, jest ważnym ogniwem
łączącym naszą wspólną pamięć miejsca”.  

arch. TPU

Rok 2016 to Rok Jubileuszowy Stowarzyszenia. Został
zainaugurowany pierwszym wieczorem filmowym, który
odbył się 20 stycznia w Izbie Regionalnej. Projekcja
archiwalnego filmu dokumentalnego pt. „Uniejów
i okolice” potwierdziła potrzebę takich spotkań. Widzowie,
którymi byli mieszkańcy, ze wzruszeniem „wędrowali”
po Uniejowie z lat 80. XX wieku, dostrzegając zmiany,
jakie zaszły w ciągu ostatnich 30 lat, przypominając
sobie twarze tych, którzy pozostają już tylko na filmie czy
fotografii.
Drugi wieczór filmowy - 17 lutego rozpoczęto
projekcją „Czary mary w Uniejowie”. Była to również
sentymentalna „podróż”, wsłuchiwanie się w opowieści
o historii Uniejowa i okolicy, zaglądanie do miejsc,

Z literatury beletrystycznej posiadamy nowości: „Ciemniejsza strona Greya”; E. Mouzat
„Głos pożądania”; K. Kubilus „Jak zjeść słonia”; Le Carre John „Bardzo poszukiwany człowiek”;
M. Westmacott „Brzemię”; N. Socha, M. Witkiewicz „Awaria małżeńska”; R. Chaczko „Aż do dna”;
M. Orłowska „Całuję mama”; B. Kanik „Czuwałam przy uchylonym oknie”; N. Sońska „Garść pierników,
szczypta miłości”; A. Lis „Pozytywka”; K. Mirek „Rodzinne sekrety”; K. Dębska „Moje córki krowy”;
A. Rusin „Miłość w spadku”; M. Zuckoff „Lodowe piekło”; A. Lingas-Łoniewska „Skazani na ból”;
J. Michalski „Szepty miłości”; K. Puzyńska „Utopce”; M. Witkiewicz „Zamek z piasku”; A. J. Szepielak
„ Znów nadejdzie świt”; C. Ferey „Zulu”; M. David „Atlas chmur”.

Zapraszamy do przeglądania kolekcji nowości książkowych w naszym katalogu
on-line przez stronę Urzędu Miasta oraz facebook.
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Sylwia Szymańska

Dzień Kubusia Puchatka
Kubusiowe puzzle, kolorowanki i bańki mydlane. Nie obyło
się bez wspólnego zdjęcia, słodkości i niespodzianek,
które będą kojarzyły się dzieciom z biblioteką.
Akcja, mająca na celu popularyzację czytelnictwa
wśród najmłodszych, poprzedzona była dzień wcześniej
wizytą Puchatka w Zespole Szkół i Miejskim Przedszkolu
w Uniejowie. Kubuś został przyjęty bardzo ciepło
i serdecznie.

arch. ZS w Uniejowie

arch. MGBP w Uniejowie

W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie
obchodziliśmy 18 stycznia „Międzynarodowy Dzień
Kubusia Puchatka”. Ten szczególny dla dzieci dzień
uczciliśmy bardzo zabawowo. Wszystkich witał najbardziej
rozbrykany Tygrys świata oraz uroczy Kubuś Puchatek. Tego
dnia oprócz zagadek ze Stumilowego Lasu, Kubusiowych
powiedzonek i mądrości sowy, można było ulepić
z plasteliny Kubusia. Dla najmłodszych przygotowano

Dzieci z Puchatkiem i Tygryskiem

Kubuś w Zespole Szkół w Uniejowie

Turniej Wsi Gminy Uniejów
Turniej Wsi to wiejskie spotkanie integracyjne. Zatem
najprościej tłumacząc oznacza to, że na Turnieju Wsi mają
spotykać się mieszkańcy gminy, poznawać się nawzajem
i przy okazji dobrze się bawić. W tegorocznym Turnieju
Wsi w Wilamowie brało udział tylko pięć zespołów – pięć
wsi: Felicjanów, Lekaszyn, Ostrowsko, Wilamów i Wola
Przedmiejska.
Turniej jest także sprawdzianem nie tylko mieszkańców
wsi – ich sprawności fizycznej, kulinarnej itp., ale także
umiejętności działania sołtysów. To od nich się wymaga,
by zmobilizowali swoich ziomków do uczestnictwa, do
wspólnej zabawy, do konkurowania. Przecież oprócz
dobrej, wspólnej zabawy są też konkretne finansowe
nagrody.
Czyż nie lepiej osobiście uczestniczyć w zabawie niż
oglądać podobne rzeczy w telewizji na wygodnej kanapie,
hodując tzw. „mięsień piwny”. Media i tak już opanowało

lobby medyczno-farmaceutyczne. Można się tam
dowiedzieć najczęściej co łykać na wzmocnienie włosów,
paznokci, dziąseł, jak pozbyć się trądziku lub odchudzić
portfel.
Mieszkańcy gminy, sołtysi, działacze, prezesi
ruszmy się! Bądźmy aktywni! Wyłączmy telewizory, to
nam dobrze zrobi na stan zdrowia fizycznego i przede
wszystkim psychicznego. W tym roku, jak zawsze
w Wilamowie, były fajne konkurencje dla dorosłych
i młodzieży. Były atrakcyjne nagrody rzeczowe, finansowe,
był też poczęstunek.
Apeluję – sołtysi do roboty, jest to dla Was sprawdzian
jak potraficie działać, dajcie dobry przykład, zachęcając
mieszkańców swoich wsi do Wsi (Wiejskich Spotkań
Integracyjnych).
Ryszard Troczyński

>>>
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arch. UM Uniejów

>>>

Kapela swoimi występami uświetnia wiele imprez
i uroczystości wiejskich, gminnych, a także powiatowych
i wojewódzkich. Corocznie bierze udział w Przeglądach
Kapel Podwórkowych Ziemi Łódzkiej. Kapela jest na
miarę możliwości wspierana finansowo przez gminę, ale
jubileusz to okazja wyjątkowa – stąd wyjątkowy prezent:
mikrofon bezprzewodowy, o którym Kapela od dawna
myślała.
Organizatorami turnieju byli: MGOK Uniejów,
SP Wilamów, OSP Wilamów, Sołectwa: Wilamów
i Lekaszyn, P.G.K. „Termy Uniejów”, Radni Rady Miejskiej,
Urząd Miasta w Uniejowie. Turniej zorganizowano przy
wsparciu finansowym P.K.G. „Termy Uniejów” Sp. z o.o.
w Uniejowie.
Maciej Bartosiak

arch. A. Sobczak

arch. R. Troczyński

Tegorocznym zwycięzcą potyczek w Wilamowie została
drużyna z Felicjanowa. Zwycięzcy zdobyli 16 punktów,
pierwsze miejsce na podium i Złotą Miotłę. Mieszkańcy
Wilamowa zdobyli 14 punktów, co dało im drugie miejsce.
Kolejny na podium był Lekaszyn z wynikiem 12 punktów.
Trzy pierwsze drużyny otrzymały dofinansowanie do
wycieczki integracyjnej w kwotach 1.500,- 1.000,- i 500,zł, a wszyscy uczestnicy bilety wstępu do kompleksu
termalno - basenowego „Termy Uniejów”.
Impreza była doskonałą okazją do uczczenia 15-lecia
działalności „Kapeli ze wsi Wilamów”, wcześniejsza nazwa
zespołu to „Kapela Cyja” i „Kapela Podwórkowa Wilamów”.
Kapela liczy 5 osób: Patrycja Pająk jest wokalistką,
Eugeniusz Kuliński (akordeon), Witold Mroczek (gitara
basowa), Jan Mintus (klarnet) i Piotr Zasada (bęben).
Repertuar kapeli to przede wszystkim utwory znanych,
popularnych zespołów „podwórkowych” oraz własne
kompozycje, a także liczne utwory instrumentalne.
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„Pasją połączeni” to nazwa wystawy malarskiej, otwartej w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
przy ulicy Szkolnej 2, autorstwa Julity Polipowskiej, Marty Cholewo i Wojciecha Witkowskiego. Wystawę
trójki uzdolnionych malarzy otworzyła wiceprezes TPU – pani Małgorzata Charuba 29 stycznia 2016 r.
w Izbie Regionalnej Ziemi Uniejowskiej.

Marta Pokorska

arch. UM Uniejów

Prezentowane w Izbie prace wykonane
zostały tuszem, pastelami suchymi, farbami
olejnymi i akwarelami. Odwiedzający wystawę
mogli obejrzeć obrazy   przedstawiające kobiety,
konie, malownicze widoki i tereny Uniejowa.
Autorzy prac pochodzą z różnych regionów
Polski, w tym z Uniejowa, a połączyła ich wspólna
pasja – zamiłowanie do malowania.
Pierwsza autorka obrazów – uniejowianka
Julita Polipowska zajmuje się malarstwem
od kilku lat. Najczęściej sięga po farby olejne,
a tematem jej prac jest kobieta, akt, portret oraz
krajobraz, w tym rodzinny Uniejów. Prowadzi
zajęcia plastyczne dla dzieci, młodzieży oraz
dorosłych w Klubie Wojskowym 1 Dywizjonu
Lotniczego w Leźnicy Wielkiej. W czerwcu
2015 roku otrzymała wyróżnienie od Dowódcy
Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz
Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej
Ministerstwa Obrony Narodowej. Jej prace były
prezentowane na wystawach poplenerowych
m.in. w Sejmie.  
Druga malarka – Marta Cholewo pochodzi
z Białostocczyzny, a od kilku miesięcy
uczestniczy w zajęciach z rynku i malarstwa
w Klubie Wojskowym 1 Dywizjonu Lotniczego
w Leźnicy Wielkiej. Interesuje się różnymi
technikami malarskimi, m.in. tuszem, pastelami,
farbami olejnymi. Organizowała konkursy

arch. UM Uniejów

„Pasją połączeni”

Od lewej: Marta Cholewo, Wojciech Witkowski, Julita Polipowska

plastyczne i fotograficzne, pracując jako nauczyciel
w Ozorkowie. Prowadziła zajęcia z arteterapii z dziećmi
niepełnosprawnymi intelektualnie. Uczestniczyła w wystawach zbiorowych i poplenerowych. Obecnie studiuje
plastykę i historię sztuki.
Urodzony w Sierpcu Wojciech Witkowski maluje od
wielu lat głównie portrety, pejzaże, kwiaty i konie, różnymi
technikami malarskimi – farbami olejnymi, akwarelami
i pastelami. Jest członkiem Grupy Plastycznej Dorosłych
„Impresja”, działającej w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu
oraz Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Ciechanowie.
Współorganizuje konkursy plastyczne oraz prowadzi
zajęcia i warsztaty dla uczniów uzdolnionych plastycznie.
Jest uczestnikiem ogólnopolskich i międzynarodowych
plenerów plastycznych. Sześciokrotnie wygrywał i kilkakrotnie był nagradzany w ogólnopolskich konkursach
plastycznych. Jego prace były pokazywane na wystawach
zbiorowych, poplenerowych i indywidualnych.
Prężnie działające Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
umożliwia zorganizowanie w swojej siedzibie nie tylko
wystaw, ale też spotkań z interesującymi, pełnymi pasji
ludźmi.  
Izba Regionalna Ziemi Uniejowskiej to przede wszystkim idealne miejsce do zaprezentowania dorobku
kulturalnego Miasta i Gminy Uniejów. Okazja ku temu
w tym roku jest szczególna - Towarzystwo Przyjaciół
Uniejowa obchodzi 25-lecie swojej działalności. Pragnąc
podzielić się dokonaniami na rzecz mieszkańców Uniejowa
i okolic na przestrzeni 25 lat, Towarzystwo uruchomiło cykl
filmowy, tzw. „Sentymentalną podróż w czasie”.
     Pełna wspomnień podróż potrwa do końca października,
a główne uroczystości jubileuszowe zaplanowano pod
koniec listopada.
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Robert Palka

Spektakl na ½
Legenda o pączku
W Tłusty Czwartek Klub „Legenda” zaprosił
młodzież z Zespołu Szkół w Uniejowie do
wspólnego pieczenia pączków i chrustów.
Pod okiem fachowców dzieci zagniatały ciasto
i formowały wypieki. W oczekiwaniu na gotowe
produkty można było obejrzeć filmy i dowiedzieć
się o historii tego „słodkiego święta”. Każdy mały
uczestnik, po degustacji, otrzymał na miejscu
także słodkości dla rodziców i być może nauczył
się wiersza Władysława Broniewskiego „Tłusty
czwartek”:

foto W. Olczyk

Góra pączków, za tą górą
Tłuste placki z konfiturą,
Za plackami misa chrustu,
Bo to dzisiaj są zapusty.
Przez dzień cały się zajada,
A wieczorem maskarada:
Janek włożył ojca spodnie,
Choć mu bardzo niewygodnie,
Zosia - suknię babci Marty
I kapelusz jej podarty,
Franek sadzy wziął z komina,
Bo udawać chce Murzyna.
W tłusty czwartek się swawoli,
Później czasem brzuszek boli.

arch. A. Sobczak

Pawel.Wroniszewski@onet.pl

12 lutego 2016 r. w sali kominkowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie odbyło się
przedstawienie „Pokochasz ją siłą woli - spektakl na ½”.
Spektakl ten był przygotowywany z okazji Walentynek
- premiera walentynkowa. Przedstawienie zostało
powtórzone 2 tygodnie później, 26 lutego. Na scenie
wystąpili: Martyna Włodarska, Robert Palka, Krzysztof
Pietrzak, Marcin Jaśkiewicz, Tomasz Pęcherski, Łukasz
Mosiagin, Kacper Bienias, Maciej Gawroński.  
Spektakl był oparty na autorskim scenariuszu,
zainspirowany twórczością Edwarda Stachury i muzyką
z najnowszej płyty zespołu „GREASEN”, działającego
w domu kultury od kilku lat. Na potrzeby przedstawienia
w sali kominkowej zbudowano scenę dostosowaną
do potrzeb spektaklu. Pierwsze przedstawienie
zatytułowane „Masz e-mail”, w tym samym składzie
osobowym, odbyło się 14 lutego 2015 roku.

arch. UM Uniejów

foto W. Olczyk

w MGOK
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Karolina Smętkiewicz

Uniejów na Tour Salon 2016 w Poznaniu
W dniach 12-14.02.2016 r. Uniejów promował się na Międzynarodowych Targach Regionów
i Produktów Turystycznych Tour Salon 2016 w Poznaniu. Atrakcje turystyczne, które czekają
na odwiedzających Uniejów, przedstawialiśmy na stoisku „Term Uniejów” wspólnie z naszym
partnerskim miastem uzdrowiskowym z Truskawca (Ukraina).
podróże mogły zasięgnąć profesjonalnych informacji
o bazie noclegowej, gastronomicznej, transporcie,
a także przede wszystkim o atrakcjach, które należy
odwiedzić w danych regionach. Wśród najciekawszych
stoisk znalazło się oczywiście stoisko województwa
łódzkiego i Łodzi, na którym promowane były walory
turystyczne serca Polski.

arch. UM Uniejów

Tour Salon w ramach Międzynarodowych Targów
Poznańskich to bardzo ważne wydarzenie branżowe
w Polsce. Targi te cieszą się bowiem najdłuższym stażem
wśród targów turystycznych w naszym kraju. Mieliśmy
tę przyjemność, aby zaistnieć wśród najlepszych
i zachęcić odwiedzających nasze stoisko do odwiedzenia
Uniejowa i „Term Uniejów”. Odpowiadaliśmy na
pytania dotyczące tego, co ciekawego można zobaczyć
w Uniejowie. Spotkaliśmy się z bardzo pozytywnymi
opiniami o „Termach Uniejów” i innych obiektach
turystycznych w mieście. Kto już raz przyjechał do
Uniejowa, podkreślał, że zawsze bardzo chętnie tu
wróci i zachęci jeszcze do tego znajomych i rodzinę.
Targi Tour Salon 2016 zgromadziły w jednym miejscu
wszystkie podmioty branży turystycznej. Różnorodne
w swojej formie stoiska przyciągały potencjalnych
turystów do wielu interesujących regionów i miast
Polski, a także Europy i nawet najdalszych zakątków
świata. Osoby planujące w sposób praktyczny swoje

Pawel.Wroniszewski@onet.pl

14 lutego w Światowy Dzień Słodyczy spotkali
się w Restauracji „Herbowa” miłośnicy słodkich, ale
całusów. Dzień ten bowiem bardziej znany jest jako
Dzień Zakochanych.
Restauracja „Herbowa” zapewniła wyjątkowy
wystrój m.in. poprzez muzykę na żywo - poezja
o miłości - Artur Hołuszko (mandolinista, gitarzysta)
i Maciej Baranowski (wokalista, gitarzysta).
Wieżomistrz opowiedział Legendę o Boguchnie i jej
ukochanym zamkowym ogrodniku. Poczęstował gości
ciastkami wypiekanymi w Restauracji, w których
skrywała się sentencja o miłości. Każdy gość podczas
kolacji Walentynkowej otrzymał w prezencie ciastko
z migdałkiem, które oznacza powodzenie w miłości.
Chętni goście dostarczyli wspólne zdjęcia, którymi
wypełniliśmy walentynkowy herb.

foto W. Olczyk

Zakochani na zamku
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Ferie 2016 w gminie Uniejów

Ferie w filii bibliotecznej w Rożniatowie
W trakcie ferii zimowych w roku szkolnym 2015/2016
w filii bibliotecznej w Rożniatowie, jak co roku, odbywały się
zajęcia dla dzieci. Tegoroczna tematyka zajęć była powiązana
z ulubionymi bajkami i utworami muzycznymi dla dzieci.
Zajęcia miały formę elastycznych spotkań mieszkańców
Rożniatowa  i okolic oraz tych, którzy mają tutaj dziadków,
u których spędzali ferie. W trakcie zajęć rysowano oraz
malowano kolorowanki z bohaterami bajek, lepiono
z plasteliny, grano w gry planszowe, a przy sprzyjającej
pogodzie dzieci korzystały z ruchu na świeżym powietrzu.
Do prezentacji treści bajek i wierszy dla dzieci wykorzystano
nie tylko tradycyjną formę książkową, ale również,

dzięki zakupionemu sprzętowi,
e-booki. Tradycyjną formę prezentacji bajek wspierali starsi
czytelnicy, którzy czytali lub
pomagali w czytaniu młodszym dzieciom, które dopiero
zaczynają swoją przygodę
z książką.
Dodatkową atrakcją było
to, że dzieci nie tylko wska- Zajęcia w Domu Kultury w Uniejowie
zywały postać z ulubionej bajki, która ma zostać na pamiątkę, ale
również samodzielnie pokolorowały bajkowe postacie na swoich
dyplomach. Dzieciom towarzyszyły mamy lub babcie.
Na zakończenie wszyscy aktywni uczestnicy zajęć: Patryk
Andrzejewski, Vanessa Andrzejewska, Malwina Antczak,
Martyna Antczak, Martyna Gorzelańczyk, Tobiasz Kozłowski,
Zuzanna Kozłowska, Jacek Malinowski, Krystian Świątek, Klaudia
Wojtasiak, Laura Wojtasiak i Maksymilian Wojtasiak otrzymali
pamiątkowe dyplomy, oczywiście z ulubionymi postaciami
z bajek.

arch. MGOK Uniejów

Wszystko co dobre, szybko się kończy, a w szczególności
tegoroczne ferie – czas odpoczynku po trudach nauki
w szkole. Jednak dwa tygodnie to sporo czasu. W programie
zaproponowanym przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
i   Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie
znalazło się wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży. Każdego
dnia można było ciekawie spędzić wolny czas.
Pierwszy tydzień wypełniły „Bajkowe zabawy” z  Małym
Księciem, Gwiezdnymi Wojnami, Dinozaurami, Minionkami
oraz Alwinem i Wiewiórkami. W wyniku zabaw powstały
piękne roboty, dinozaury, minionkowe kubki, zawieszki oraz
planeta Małego Księcia. Drugi tydzień to „Feryjny misz –
masz”: warsztaty plastyczne i filmowe, zajęcia ruchowe na
XBOX oraz szachy.
Tradycyjnie ferie zakończył po raz 16. Gminny Festiwal
Piosenki dla Dzieci i Młodzieży, o którym w odrębnym
artykule.
Wsparcie finansowe udzielił: Urząd Miasta w Uniejowie
oraz Miejsko – Gminna Komisja ds. Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Uniejowie.
                           Beata Szymczak,  
Aleksandra Kałużna – Płaczek

Renata Skibińska
Ferie zimowe w filii bibliotecznej w Wilamowie
Tegoroczne zimowe ferie poświęcone były przede wszystkim
warsztatom etnograficznym. Warsztaty adresowane były do
wszystkich dzieci zainteresowanych rozwijaniem własnych
umiejętności. Podczas warsztatów   mali uczestnicy nauczyli się
wykonywać z bibuły wiosenne kwiaty (m.in. tulipany, fiołki, itp.).
Dwutygodniowy efekt końcowy zaskoczył wszystkich. Wykonane
stroiki będą miłą ozdobą i dekoracją nie tylko biblioteki,
ale i domów dzieci, które własnoręcznie je zrobiły.
Zapraszamy na dalszą kontynuację zajęć nie tylko ze
względu na dużą satysfakcję, ale także ze względu na rozwijanie
sprawności manualnych oraz pobudzanie wyobraźni, a przy tym
bibułowe kwiaty są zajęciem niegenerującym dużych kosztów.
Wsparcie finansowe udzielił: Urząd Miasta w Uniejowie
oraz Miejsko – Gminna Komisja ds. Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Uniejowie.
Maria Pastwińska

foto R. Skibińska

Ferie w Spycimierzu
Szkoła Podstawowa i filia biblioteczna w Spycimierzu
tradycyjnie zorganizowały zajęcia w szkole. W pierwszym
tygodniu ferii, od godz. 10.00 do 12.00, dzieci brały udział
w zajęciach plastycznych i ruchowych. Były gry stolikowe
i projekcja filmu, nie zabrakło także pysznych kiełbasek
pieczonych przy ognisku. Nie było tylko okazji do lubianych przez
dzieci zabaw na śniegu. Ale może w następnym roku…?
Zajęcia plastyczne w Rożniatowie

Paulina Jaśkiewicz
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Marcin Jaśkiewicz

Tradycyjnie od 16 już lat ferie zimowe kończy Gminny
Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży. Tegoroczna
Komisja Artystyczna w składzie: Maksymilian Milczarek  
przewodniczący, Jan Piaseczny, Marcin Jaśkiewicz, po
wysłuchaniu 44 młodych wykonawców w trzech kategoriach
wiekowych, postanowiła przyznać nagrody i wyróżnienia:
▪ Kategoria przedszkole:
- I nagroda - Oliwia Kwiatkowska
- II nagroda - Aleksandra Wójcik, Barbara Troczyńska
- III nagroda - Maja Perkowska
- wyróżnienie - Dawid Sztybrych (wszystkie dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie)
▪ Kategoria klasy I – III:
- I nagroda - Lidia Pająk (Zespół Szkół Uniejów), Zuzanna
Adamczyk (Szkoła Podstawowa Wilamów)
- II nagroda - Amelia Perkowska (Zespół Szkół Uniejów)
- III nagroda - Ola Gawrońska (Zespół Szkół Uniejów)
- wyróżnienie - Klaudia Józefowicz (Szkoła Podstawowa
Spycimierz), Julia Kowalska (Zespół Szkół Uniejów), Weronika
Rogalska (Szkoła Podstawowa Wielenin)
▪ Kategoria klasy IV – VI:
- I nagroda - Marianna Stefańska
- II nagroda - Oliwia Łuczak, Karolina Szczepańska

foto A. Sobczak

Gminny Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży

Uczestnicy Festiwalu z opiekunami

- III nagroda - Weronika Napieraj, Natalia Izydorczyk
(wszystkie dzieci z Zespołu Szkół w Uniejowie)
Organizatorem Festiwalu byli: Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury i  Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie.  
Wsparcie finansowe udzielił: Urząd Miasta w Uniejowie
oraz Miejsko – Gminna Komisja ds. Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Uniejowie.

Karolina Smętkiewicz

Ostatni weekend lutego upłynął
pod znakiem promocji Uniejowa oraz
pozostałych miejscowości należących do
Stowarzyszenia „Centralny Łuk Turystyczny”
na XXII Targach Regiony Turystyczne „Na
Styku Kultur” w Łodzi.
Na
wspólnym
stoisku
osoby
odwiedzające targi mogły zasięgnąć
wyczerpujących informacji o tym, jakie
atrakcje czekają na turystów w Uniejowie,
Kłodawie, Łęczycy, Piątku, Świnicach
Warckich, Tumie, Solcy Małej oraz gdzie
można dobrze zjeść, przenocować, wybrać
się na wycieczkę rowerem bądź kajakiem.
Tegoroczne targi wyróżniały się nową,
interaktywną formułą zapewniającą wiele
atrakcji i dobrą zabawę dla każdego – to
dzięki wprowadzeniu stref tematycznych:
rodzinnej, aktywności i kulinarnej.

Ponadto oprócz tradycyjnych stoisk wielu
regionów Polski i świata oraz biur podróży,
można było wziąć udział w inspirujących
spotkaniach z podróżnikami, w warsztatach
fotograficznych, a także w wycieczkach
krajoznawczych po Łodzi.
Często spotykaliśmy się z wyrazami
zadowolenia z pobytu w Uniejowie oraz
z pozytywnymi wrażeniami po osobistym
odwiedzeniu naszego uzdrowiska. Ci, którzy już (nie)raz u nas gościli z pewnością
chętnie jeszcze tu powrócą. Osoby, które nie
miały do tej pory okazji, aby przyjechać do
Uniejowa deklarowały, że zachęceni opinią
znajomych, materiałami i informacjami
zdobytymi na naszym stoisku, już wkrótce
zagoszczą w Uzdrowisku Termalnym
Uniejów i na szlakach Centralnego Łuku
Turystycznego.
Zapraszamy!

arch. UM Uniejów

Atrakcje Centralnego Łuku Turystycznego
na targach w Łodzi
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Koncert Dzieci „Suzuki”

Anna Bralewska
w nich udział dzieci z wielu ośrodków Polski, również z zagranicy,
aby razem muzykować. Warsztaty były organizowane wielokrotnie
latem w Sulejowie, a ostatnio w Sandomierzu.
Uniejów wybrano na miejsce warsztatów muzycznych
ze względu na jego centralne położenie i atrakcyjność sprzyjającą
pracy pedagogicznej i twórczej.
W imprezie wzięli udział muzycy ‐  nauczyciele pracujący
metodą Suzuki w Kaliszu, Olsztynie, Turku, Rzeszowie i Warszawie.
Dla potrzeb II Zimowych Warsztatów Dzieci Suzuki powstały nowe
kompozycje i aranżacje przygotowane przez Tomasza Gargóla,
Pawła Kulczyckiego oraz Pawła Panasiuka, którzy przygotowali
występ i poprowadzili zespoły młodych wykonawców na koncercie.
Dzieci wyjeżdżały z Uniejowa zachwycone, rodzice pełni
wdzięczności dla gospodarzy. Podobały się termy, zamek,
a najbardziej przedszkole, w którym odbywały się zajęcia
warsztatowe. Placówka ta okazała się wyjątkowo sprzyjającym
miejscem. Dzieci znalazły tam wszystko to, czego potrzebowały.
Bez Pani Dyrektor Romany Kozińskiej II ZWDS nie mogłyby się
wydarzyć.

arch. UM Uniejów

Na sali rycerskiej uniejowskiego zamku wysłuchano 28 lutego
2016 r. niezwykłego koncertu Zespołu Dziecięcego „Suzuki” pod
honorowym patronatem Burmistrza Miasta Uniejów. Koncert
zorganizowała Anna Bralewska, nauczycielka Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II Stopnia w Zduńskiej Woli w ramach II Zimowych
Warsztatów Dzieci Suzuki, które w roku ubiegłym również odbyły
się w Uniejowie. Dzieci przygotowywały się do występu wspólnie z
rodzicami, którzy jako najwierniejsi kibice wspierali swoje pociechy
podczas koncertu.
Metoda nauki małych dzieci gry na instrumentach muzycznych
zwana Suzuki stworzona została przez japońskiego skrzypka
Shinichi Suzuki w latach 40–50. XX w. Nowoczesna metoda ma
na celu harmonijny rozwój dziecka – rozwój jego intelektu, sfery
emocjonalnej, manualnej (korelacji sensoryczno‐ruchowej),
poczucia piękna. Poprzez muzykę dzieci poznają historię, tradycję
i kulturę regionalną. Uczą się działać w grupie, odpowiedzialności
i samodyscypliny. Do współpracy angażowane jest środowiska
rodzinne, znajomi, sąsiedzi, instytucje wychowawcze. Bardzo
ważnym elementem tej metody są warsztaty muzyczne. Biorą
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Świąteczny Turniej Piłki Nożnej
Uniejowskiej Akademii Futbolu

Tradycyjnie turniej odwiedził Święty Mikołaj, który wręczył
młodym piłkarzom wraz ze złotymi medalami słodkości.
Koordynatorem wydarzenia był Piotr Kozłowski - założyciel akademii, sędziami: Tomasz Bartosik, Zbigniew Kuglarz i  Piotr Woźniak.
Kto wie czy Świąteczny Turniej przy kolejnej okazji nie odbędzie
się nie w jeden, jak do tej pory, a w dwa dni, ponieważ chętnych do
gry nie brakuje i Akademia ciągle się rozrasta.
Dziękujemy piłkarzom oraz ich wiernym kibicom za cały rok
2015 i życzymy udanego 2016 roku!

arch. Uniejowska Akademia Futbolu

3 stycznia 2016 r. na hali sportowej Zespołu Szkół w Uniejowie
prawie 130 zawodników Uniejowskiej Akademii Futbolu stanęło
do tegorocznych rozgrywek piłkarskich z okazji Świątecznego
Turnieju Piłki Nożnej.
Turniej organizowany jest systematycznie od 2013 roku
w okresie świąteczno – noworocznym. Każdego roku przyciąga
coraz większą rzeszę zarówno zawodników, jak i kibiców.
W tegorocznych rozgrywkach wzięli udział młodzi piłkarze głównie
z pięciu roczników: 2004, 2005, 2006, 2007 i 2008. Należy jednak
dodać, że najstarszy zawodnik miał 13 lat, a najmłodszy 5. Tak jak
każdego roku turniej wsparli: Uzdrowisko Uniejów z Burmistrzem
Uniejowa na czele, P.G.K. „Termy Uniejów” Sp. z o.o. z prezesem
Marcinem Pamfilem, Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni oraz
firma sportowa „Olimpiko”.
Turniej trwał prawie cały dzień i miał dwie odsłony.
Do godziny 13-tej grali starsi zawodnicy, a później piłkarze z
młodszych roczników. Ogromną atrakcją dla zawodników była
obecność Dawida Krzyżowskiego – jednego z najlepszych Football
Freestyle’rów w Polsce, ćwierćfinalisty Mistrzostw Świata w
Brazylii. Prezentacje dla dzieci były fantastyczne i łączyły zarówno
wysokie umiejętności piłkarskie, jak i akrobatyczne Dawida.

Mirosław Madajski
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Karnawałowy Halowy Turniej Piłki
Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka

Po zaciętych pojedynkach wyłoniono zwycięzców
turnieju. I miejsce zajęła drużyna Team Stare Miasto,
II zespół z Uniejowa, a III Ochocki Turek.
Nagrody i puchary zwycięzcom wręczył Jacek Dominiak
(brat Zbigniewa). Sędziami meczów byli: Grzegorz Bartnik,
Igor Włodarczyk, Adrian Rojek, Dawid Matuszak.
Organizatorami turnieju byli: Urząd Miasta w Uniejowie, P.G.K. „Termy Uniejów” Sp. z o .o., Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie, Zespół Szkół w Uniejowie.

arch. A. Sobczak

W hali sportowej Zespołu Szkół w Uniejowie odbył
się 6 lutego 2016 roku Karnawałowy Halowy Turniej Piłki
Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka.  
W przyjaznej atmosferze rywalizowało ze sobą 11
drużyn: Witonia, Wieluń, Ochocki Turek, Dring Team
Kalisz, Absolwenci LO Poddębice, Uniejów, Leśne Tury,
Team Stare Miasto, Czarne Perły Łęczyca, Actimel Turek
i Viktoria Zadzim.

Aleksandra Kałużna – Płaczek

Uniejowski Klub Karate był gospodarzem Szkolenia
Kadry Polski w Karate, które odbyło się 13 i 14 lutego 2016
r. Karatecy trenowali na sali gimnastycznej Zespołu Szkół
w Uniejowie, przygotowując się do najważniejszego startu
w tym sezonie - w Pucharze Europy w Karate Shotokan,
Francja 2016. Trenerzy poszczególnych klubów oraz trenerzy
kadry - Maciej Grubski i Maja Ostrowska będą musieli za jakiś
czas wytypować reprezentację na ten wyjazd. Przez cały rok
zawodnicy swoimi wynikami i udziałem w szkoleniach walczą
o punkty, by uplasować się w czołówce i z końcem listopada
reprezentować nasz kraj. Nie zabrakło czasu na rozrywkę.
Dzięki uprzejmości „Geotermii Uniejów” sportowcy mogli
również zrelaksować się w wodach termalnych.

Maja Ostrowska

arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

Szkolenie kadry w Uniejowie

Uczestnicy szkolenia: Klub z Uniejowa, Poddębic, Łęczycy, Warszawy,
Brodnicy, Rypina

Po tragicznym wypadku na obozie Karate
Combat, podczas minionych wakacji, wszyscy
zawodnicy i przyjaciele żyją informacjami na
temat zdrowia zawodniczki klubu BASSAI - Ani
Płoszyńskiej. Cały czas, za pośrednictwem
trenerki - Mai Ostrowskiej, można dowiedzieć
się o kolejnych możliwościach wsparcia finansowego dla Ani.

Ania czuje się coraz lepiej i rokowania powrotu do sprawności napawają optymizmem.
Odwiedziła nas w klubie, by wśród kolegów
i koleżanek wziąć udział w jednym z treningów,
przygotowanym pod kątem jej aktualnych
możliwości. Trzymamy kciuki za powrót Ani
do klubu na stałe!

arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

Ania Płoszyńska wraca do zdrowia

Ania na treningu
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Pobiliśmy mróz i rekord Guinnessa

podążałam za kimś, kto torował mi drogę. I tak po wyjściu okazało
się, że każdy z kąpiących wyglądał, jakby miał starcie z piraniami krew lała się z nóg, rąk, a u niektórych również z brzucha. Takie te
kry płynące były ostre, że cięły jak żyletka.
Podczas morsowania kilkoro z nas wchodzi do wody, a potem
idzie pod prąd w stronę mostu. Na koniec  moczy stopy w miejscu,
gdzie rura wyrzuca gorącą wodę z basenów termalnych. Zajmuje
to ok. 8 minut. Inni wolą skakać i wygłupiać się w miejscu, a po
zakończeniu kąpieli biegają, aby ogrzać organizm. Są też tacy
śmiałkowie, którzy nurkują.
Tradycyjnie po kąpieli wszyscy członkowie klubu spotykają
się na gorącej herbatce z imbirem lub sokiem malinowym
w Restauracji Termalna Bistro&Cafe. Zawsze znajdzie się ktoś,
kto przyniesie coś słodkiego do herbaty i tak kolejną godzinę
spędzamy na wspólnym ogrzewaniu się, opowiadaniu wrażeń, czy
po prostu poznawaniu się nawzajem. Do Klubu „Komando Foki”
należą osoby z Uniejowa, Łodzi, Kalisza, Łęczycy, Łasku itd. Łączy
nas zamiłowanie do mocnych wrażeń i podwyższonej adrenaliny.
13 grudnia 2015 r. był dniem szczególnym dla Klubu Morsów,
ponieważ wraz z innymi klubami w całej Polsce, pobiliśmy rekord
Guinessa w jednoczesnym, wspólnym wejściu do wody w różnych
miejscach w kraju, z czego jesteśmy bardzo dumni. Zwieńczeniem
tego spotkania było wspólne ognisko.
Chciałabym zachęcić wszystkich, którzy się wahają, albo
którzy uważają nas za dziwaków - powinni odważyć się na ten
pierwszy raz. Na pewno nie pożałują, zwłaszcza, że przynależność
do klubu jest zupełnie bezpłatna. Być może będą razem z nami
uczestniczyć w cotygodniowych zimowych kąpielach.

arch. Klub Morsów „Komando Foki”

Członkowie Klubu Morsów „Komando Foki” spotykają się co
niedziela w okresie jesienno - zimowym o godz. 11-ej przy Domu
Pracy Twórczej, aby po wspólnej rozgrzewce wejść do wody nie
przekraczającej 5 stopni Celsjusza.
Swoją przygodę z tzw. „morsowaniem” zaczęłam niedawno,
bo od tegorocznego sezonu. W zeszłym roku towarzyszyłam
mężowi i innym śmiałkom (jak mi się wtedy wydawało). Stojąc
na brzegu rzeki, trzęsąc się z zimna, opatulona po uszy, robiłam
zdjęcia tym nieszczęśnikom - jak ich w myślach nazywałam.
Współczułam im bardzo, bo jako istota ciepłolubna nie
wyobrażałam sobie nawet zdjęcia odzieży wierzchniej, a co
dopiero zanurzenie się w lodowatej wodzie. W tym roku (sezonie
morsowym) postanowiłam chociaż raz spróbować wejść do rzeki.
Przecież tyle dobrego słyszy się o moczeniu w lodowatej wodzie,
o hartowaniu organizmu i wspaniałemu samopoczuciu. Jak mi
się nie spodoba, to sobie odpuszczę – myślałam. Zmobilizował
mnie mój mąż i tak oto 8-go listopada weszłam wraz z innymi
osobami do zimnej Warty. Muszę przyznać, że pierwszy odruch
był następujący - uciekać w ciepełko, bo nóg nie czuję. No, ale
co by sobie pozostali uczestnicy pomyśleli. Na szczęście, po kilku
sekundach, ciało tak się oswaja z lodowatą wodą i współgra
z nią, że nie czuje się w ogóle zimna, jedynie przyjemne mrowienie
na zanurzonych partiach ciała. I tak to dzięki tym nieziemskim
odczuciom moja przygoda z morsowaniem trwa do dziś i już
z żalem myślę o przerwie letniej.
Z doświadczenia wiem, że aby pewniej wchodziło się do
wody, potrzebna jest wcześniejsza rozgrzewka (w tutejszym
klubie morsów jest mnóstwo biegaczy, więc większość z nas po
prostu przed kąpielą biega, ale są też tacy, którzy rozgrzewają
się sami, wykonując różne ćwiczenia) oraz towarzystwo innych
osób, których wciąż w klubie przybywa. Jest nas coraz więcej,
co tym bardziej mobilizuje. Co tydzień jest ktoś z aparatem
fotograficznym, kto robi Morsom pamiątkowe zdjęcia, które
później z dumą udostępniamy swoim znajomym.
Najprzyjemniejszym uczuciem było wejście do rzeki, gdy na
ziemi leżał śnieg, był mróz, a temperatura wody była wyższa niż
powietrza - wtedy wcale nie czuło się zimna. Przy okazji można
było pobawić się w śniegu, grając w śnieżki lub robiąc orzełki.
Najgorszy moment dla mnie był wtedy, gdy rzeką płynęła kra.
Pamiętam jedną taką niedzielę. Posłuchałam ostrzeżeń tych,
co już od lat są Morsami i starałam się omijać płynące kry albo

Dorota Gamalczyk

Walentynki w Restauracji Termalna Bistro&Cafe
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Termy CUP 2016 - jeden z największych
turniejów halowych w województwie łódzkim
RTS Widzew Łódź, Znicz Pruszków, Oranje
Konin, Dwunastka Włocławek, Górnik Łęczyca,
Włókniarz Pabianice, Orlęta Aleksandrów
Kujawski, Prosna Kalisz, Boruta Zgierz, SMS Łódź
to tylko niektóre spośród wielu fantastycznych
drużyn, które wzięły udział w cyklu turniejów
Termy CUP 2016. Łącznie we wszystkich turniejach
wystąpiło prawie 600 młodych adeptów piłki
nożnej z 42 klubów.
W pięć kolejnych weekendów Uniejów gościł
młodych zawodników z roczników: 2004 (17.01),
2005 (23.01), 2007 (24.01), 2006 (31.01), 2008
(7.02). Podczas rozgrywek młodzi piłkarze walczyli
o „Termalny Puchar Burmistrza Miasta Uniejów”.
Na każdym turnieju najlepsze ekipy zostały
uhonorowane medalami, statuetkami, dyplomami.
Wszystkie drużyny otrzymały też karnety wstępu na
baseny termalne w Uniejowie. Podczas turniejów
organizatorzy nagradzali również wyróżniających
się zawodników w czterech kategoriach: najlepszy
bramkarz, najlepszy strzelec turnieju, najbardziej
wyróżniający się zawodnik i najlepszy zawodnik
Uniejowskiej Akademii Futbolu. Za największy
sukces uniejowskich zawodników można uznać
trzecie miejsce rocznika 2005 w konfrontacji z rok
starszymi rywalami.
Triumfatorzy i miejsca gospodarzy:
Rocznik 2004:
1. Zjednoczeni Stryków
3. UAF TERMY Uniejów (rocznik 2005)
6. UAF TERMY Uniejów (rocznik 2004)
Rocznik 2005:
1. Oranje Konin
9. UAF TERMY Uniejów (rocznik 2005)
10. UAF TERMY Uniejów (rocznik 2006)
Rocznik 2006:
1. RTS Widzew Łódź
6. UAF TERMY Uniejów (rocznik 2006)
UAF TERMY Uniejów (rocznik 2005) – PK
Rocznik 2007:
1. Górnik Łęczyca
5. UAF TERMY Uniejów
Rocznik 2008:
1. Dwunastka Włocławek
7. UAF TERMY Uniejów (rocznik 2008)
UAF TERMY Uniejów (rocznik 2007) – PK
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Mirosław Madajski

arch. Uniejowska Akademia Futbolu
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Organizatorem turnieju było Uzdrowisko Uniejów
we współpracy z P.G.K. „Termy Uniejów” Sp. z o.o.,
Uniejowskim Stowarzyszeniem Aktywni i firmą „Olimpiko”.
Koordynatorem zawodów był Piotr Kozłowski, a przy
organizacji pomagali: Piotr Woźniak, Tomasz Bartosik,
Mirosław Madajski i Przemysław Bednarek.

Jeszcze nie umilkł głośny doping kibiców i nie ostygły
emocje uniejowskich turniejów, a trenerzy Uniejowskiej
Akademii Futbolu po raz kolejny powołali swoich
zawodników. Tym razem 13 lutego reprezentacja rocznika
2005 wyjechała na turniej do Witoni i wywalczyła tam
czwarte miejsce, natomiast 16 i 17 lutego odbyły się
konsultacje szkoleniowe dla reprezentacji z roczników
2005 i 2007.

MGLKS rusza pełną parą!

Michał Kaźmierczak

Wszyscy, którzy interesują się polską piłką wiedzą jak ważnym okresem jest zima. Jest to czas wytężonej pracy, zawodnicy
rzadko widują się z piłką, a częściej z butami biegowymi, siłownią i innymi urządzeniami charakterystycznymi przy procesie
poprawiania siły i kondycji.
Nasza drużyna seniorów swój okres przygotowawczy
rozpoczęła 12 stycznia 2016 roku. Na ten czas trener
Sławomir Sałaciński, kierując się zasadą - najlepszym
treningiem jest mecz - przygotował aż 13 sparingów.
Nasi zawodnicy nie mogą narzekać na nudę! Trenują
2 razy w tygodniu jeden lub dwa sparingi. Miejmy
nadzieję, że te ciężkie treningi przyniosą efekty. Cele
na wiosnę nie uległy zmianie: drużyna chce wygrywać
i zakończyć sezon na jak najwyższym miejscu w tabeli.
Niestety już jesienią „Termalni” dysponowali dość wąską
kadrą (brak napływu młodzieży, starzy zawodnicy
opuszczający Uniejów w poszukiwaniu pracy lub piłkarskiej
emerytury), a teraz sytuacja wygląda jeszcze gorzej.
W drużynie jest kilka kontuzji, a kilku zawodników
deklaruje rezygnację z gry z powodów osobistych.
Najprawdopodobniej nie obędzie się bez transferów, na
razie jednak nikt nie dołączył do naszego zespołu. Zapowiada
się, że nasza drużyna będzie miała mniej reprezentantów
naszego miasta… Poniżej znajduje się pełnia lista sparingów
i wypowiedzi trenera Sałcińskiego oraz Adriana Kasztelana
– zarejestrowane po drugim sparingu naszej drużyny
(na razie pomimo problemów kadrowych nasza drużyna
odniosła 3 zwycięstwa i raz zremisowała). Dokładne
terminy sparingów mogą ulec zmianie.
Zachęcamy do bycia na bieżąco z informacjami
dotyczącymi naszej drużyny – wszystko dla kibiców znajdą
Państwo na stronie www.mglks.pl i na facebookowym
profilu naszej drużyny
Nie zapominajmy również o naszych młodszych
drużynach. Trampkarze od końca stycznia trenowali na
hali, a pierwszy sparing został zorganizowany pod koniec
lutego. Pierwszy mecz ligowy zaplanowany jest na ostatni
marcowy weekend.
Sparingi seniorów:
- 23.01 Olimpia Koło, 15 miejsce IV liga Wielkopolska południe
(odwołany),
- 30.01 Victoria Szadek,  3 miejsce A- klasa Sieradz II - 6:3,

- 3.02 Górnik Łęczyca, 5 miejsca Klasa Okręgowa - 4:4,
- 6.02 Zieloni Koźminek,  1 miejsce A-klasa Kalisz I - 2:0,
- 14.02 Boruta Zgierz, 19 miejsce IV liga łódzka -1:0,
- 20.02 Włókniarz Konstantynów, 8 miejsca Klasa Okręgowa
Łódź
- 24.02 Warta Dobrów, 7 miejsce klasa Okręgowa grupa Konin,
- 27.02 Włókniarz Moszczenica, 5 miejsce Klasa Okręgowa
Piotrków Trybunalski,
- 2.03 Tur 1921 Turek, 1 miejsce A- klasa Konin II,
- 5.03 Andrespolia Wiśniowa Góra,  15 miejsce IV liga łódzka,
- 9.03 Orzeł Parzęczew, 3 miejsce Klasa Okręgowa Łódź,
- 12.03 Jutrzenka Warta,  7 miejsce IV liga Łódź,
- 19.03 Świnice Warckie. 5 miejsce A- klasa Łódź III,
- Wicher Dobra, 1 miejsce Klasa Okręgowa grupa Konin (termin
do ustalenia).

Trener Sławomir Sałaciński wypowiedział się o okresie
przygotowawczym: „Przygotowania do rundy wiosennej
zaczęliśmy 12 stycznia. Pierwsze treningi były raczej lekkie
i miały na celu przygotować do ciężkiej pracy jaka nas czeka.
W pierwszym okresie będziemy pracować nad siłą
i wydolnością. Jeśli chodzi o sparingi to będę je traktował
jak kolejną jednostkę treningową, a wynik będzie sprawą
drugorzędną. Trochę będę chciał poeksperymentować
w ustawieniu, a zawodnicy dostaną zadania, z których będą
rozliczani”.
Adrian Kasztelan po drugim sparingu powiedział:
„Zimowa przerwa w meczach ligowych to okazja do ciężkich
treningów i rozegrania wielu sparingów. Mamy już trochę
treningów w nogach, wiec wyniki w meczach sparingowych
nie są dla nas priorytetem, tym bardziej, że drugi mecz
gramy praktycznie w jedenastu. Traktujemy to jako bardzo
dobrą jednostkę treningową. Może trochę denerwować
łatwość traconych bramek w tych dwóch sparingach, ale
jestem pewien,   że czym bliżej ligi, tym nasza gra będzie
lepsza i pewniejsza. Jeżeli chodzi o rundę wiosenną to
oczywiste jest, że celujemy w jak najwyższe miejsce i z taką
myślą trenujemy”.
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów

W poprzednim numerze „Uniejowskich Stron”, w artykule „Społecznicy z Rożniatowa”, w kilku
miejscach wspomnieliśmy o darczyńcach/sponsorach świadczących pomoc rzeczową, finansową
lub inną na rzecz remontu tamtejszej remizy OSP, mieszkańców Kolonii i wsi Rożniatów. Wówczas
imiennie nie wymieniliśmy żadnego z nich. Tym razem jest wystarczający powód, by zaprezentować
jeden z zakładów pracy, choć znajdujący się tuż za granicą naszej gminy, który ma w tym wielkie
zasługi…

Firma „Budobruk” Grażyny Chmieleckiej
z Kozanek Podleśnych
Gdyby autostrada A-2 była jednocześnie granicą
rozdzielającą naszą gminę z sąsiednią – Świnice
Warckie – to posiadłość państwa Grażyny i Jerzego
Chmieleckich należałaby do nas. I tak w większości
podstawowe zakupy robią w rożniatowskim
sklepie, często bywają w Uniejowie.
Pani Grażyna, jeszcze jako Ziółkowska, mieszkając z rodzicami w Jaszczurowie, dawniejszym
przysiółku Czepowa, uczęszczała do ówczesnej
szkoły podstawowej w tej miejscowości (pamiętam
tę miłą blond – uczennicę!). Pan Jerzy wychowywał
się w Rożniatowie, w którym pobierał pierwsze
nauki szkolne…
Dziś 57-letnia Grażyna Chmielecka jest
absolwentką Akademii Ekonomicznej (obecnie
Uniwersytet Ekonomiczny) w Poznaniu. Z wyższym wykształceniem magisterskim ekonomisty
w 1982 roku rozpoczęła pracę, jako nauczycielka
matematyki w Szkole Podstawowej w Chwalborzycach, a później uczyła w Gimnazjum im. św.
Faustyny Kowalskiej w Świnicach Warckich (od 9 lat
jest już na emeryturze). W 1980 roku wyszła za mąż
i zamieszkała w gospodarstwie męża w Kozankach
Podleśnych. Mają dwoję dzieci – syna Krzysztofa
i córkę Ewelinę. Pani Grażyna, oprócz zainteresowań
(dobra książka, film, podróże), pasjonuje się od lat
pszczelarstwem. Posiada pasiekę składającą się

z 55 uli i o pszczołach może opowiedzieć wszystko…
W lipcu 1995 roku, wraz z mężem Jerzym,
posiadającym wykształcenie budowlane, założyła
firmę o nazwie „Termo – Elewacja”, zajmującą się
ocieplaniem budynków. – Początki były trudne.
Nie poznaliśmy dokładnie potrzeb klientów tego
typu usług, które dopiero pojawiły się na rynku. Po
roku zmieniliśmy profil działalności na brukarstwo,
a dopiero w 2010 roku nadaliśmy naszej firmie
nazwę „Budobruk” – wspomina początki pani
Grażyna. Prowadząc księgowość, zajmuje się
też sporządzaniem ofert dla klientów, sprawami
pracowniczymi i finansowymi. Z kolei mąż
Jerzy zajmuje się specyfikacjami technicznymi,
organizacją i nadzorem prac oraz współpracą
z kontrahentami.
„Budobruk” w Kozankach Podleśnych 3, 99140 Świnice Warckie /tel./fax 63 288 15 17,
tel. kom. 662 041 972/ prowadzi następujący
zakres działalności: układanie kostki brukowej
betonowej i granitowej, wykonywanie odwodnień
i przepustów, aranżację terenów zielonych,
ogrodów itp. Współpracuje z wiodącymi na rynku
producentami kostki brukowej. - Naszym klientom
oferujemy bezpłatnie indywidualny projekt
aranżacji wykonany przez współpracujących
z firmą grafików, dzięki czemu jesteśmy w stanie
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Grażyna i Jerzy Chmieleccy

zaoferować usługi idealnie dopasowane do potrzeb
klientów – zachwala usługi właścicielka.
Bogate
doświadczenie,
wysoka
jakość
realizacji usług oraz umiejętności pracowników to
najważniejsze atuty tej firmy. – Część pracowników
jest z nami od czasu założenia firmy, tak więc są
to już fachowcy z ogromnym doświadczeniem
zawodowym. Ponad dwudziestoletnia praktyka
zapewnia nam stabilną pozycję na rynku usług
budowlanych, potwierdzoną licznymi referencjami
– z dumą podkreśla pani Grażyna.
W ciągu roku wykonują około 12 tysięcy metrów
kwadratowych placów manewrowych, parkingów
oraz chodników. Wykorzystują do tego sprzęt:
samochód ciężarowy – wywrotkę z HDS, koparko
– ładowarkę JCB, mini koparkę, dwa samochody
osobowo – ciężarowe do 3,5 tony, 4 zagęszczarki
gruntu o różnym obciążeniu itp. W planach
mają dalszy rozwój firmy, wymianę sprzętu na
nowszy oraz zakup sprzętu ułatwiającego pracę
pracownikom.
Pani Grażyna, zapytana o formy wsparcia dla
rożniatowskiej straży i mieszkańców, odpowiedziała
skromnie: - Jesteśmy wyjątkowo dumni z pomocy
w realizacji programu społecznego we współpracy
z OSP Rożniatów. Dobrze, że zechciał to rozwinąć
pan Wiesław Pawłowski – prezes rożniatowskiej
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jednostki OSP i sołtys Rożniatowa Kolonii, tym
samym składając podziękowanie państwu
Grażynie i Jerzemu Chmieleckim za wsparcie:
- Państwo Chmieleccy są bardzo zżyci i oddani
Rożniatowowi, jako środowisku, a zwłaszcza
strażnicy. Trzeba wspomnieć, że Jerzy dzieciństwo
swoje spędził w Rożniatowie i tu uczęszczał do
szkoły podstawowej. Dziś także czuje się jak
mieszkaniec tej miejscowości, bo mieszka na
granicy gmin. My, mieszkańcy Rożniatowa,
jesteśmy przekonani, że sercem jest z nami. Za to
należy się wielkie podziękowanie.
Już od dawna w środowisku działał w Komitecie
Budowy Studni Głębinowej przy straży, jako
punktu czerpalnego wody w czasie wielkiej suszy.
Zaangażował się w Komitecie Budowy Wodociągu
z własnego wcześniej wykonanego odwiertu
i hydroforni przy budynku OSP. Brał udział
w telefonizacji wsi, budowie chodnika wiejskiego
i wielu jeszcze innych pracach na rzecz naszego
środowiska i parafii Wielenin.
Dla naszej jednostki OSP jest pierwszym
wyróżniającym się w ostatnich kilku latach,
w takich pracach, jak: wielki wkład w wymianę
pokrycia dachowego na strażnicy; pomoc
ludzi i sprzętu w robotach przygotowawczych
remizy do remontu kapitalnego; zaangażowanie
pracowników, maszyn i materiałów przy budowie
chodników (około 250 m2) i wylaniu chodnika
betonowego (ok. 60 m2) na terenie strażnicy; udział
w wykonaniu ogrodzenia i utwardzenia placu
OSP; wykonanie posadzki w remizie. Na wielką
pochwałę zasługuje pomoc w budowie pomnika ze
św. Florianem odeszłym do wieczności strażakom.
Były też nasadzenia krzewów ozdobnych i jeszcze
wiele innych prac, których nie sposób wymienić.
W tych poczynaniach państwo Chmieleccy
zasługują na miano Wielkich Społeczników. Są
ludźmi wielkiego serca, chyba nie zdarzyło się, aby
odmówili komuś potrzebującemu pomocy. Pan
Jerzy od wielu lat jest członkiem naszej jednostki,
a Zarząd uhonorował go Brązowym Medalem
za Zasługi dla Pożarnictwa. Na wielkie uznanie
zasługuje żona Grażyna za złożenie poręczenia
w banku na kredyt, jaki musieliśmy zaciągnąć
na opłacenie firmy remontującej naszą remizę.
To bardzo rzadki przypadek, ale są jeszcze tacy
ludzie. Za to należy się wielki szacunek, a nasza
Jednostka chyli przed nimi czoło. Dziękujemy!
Takiej Firmie i takim Społecznikom należy się
wielkie uznanie…
Marek Jabłoński
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Młodzi, a też pozytywnie zakręceni

arch. R. Troczyński

W wilamowskiej OSP dominują młodzi! W ostatnich latach przybyło wielu młodych druhów.
Ukoronowaniem tego świeżego powiewu było ostatnie zebranie sprawozdawczo - wyborcze. Zarząd
OSP Wilamów zdecydowanie się odmłodził - prawie sami 30-latkowie.

Wspólne zdjęcie starych i nowych władz jednostki

Nowym prezesem został Krzysztof Troczyński,
jego zastępcą – Dawid Wrąbel, sekretarzem – Filip
Tomaszewski, skarbnikiem – Tomasz Jaśkiewicz,
naczelnikiem – Krzysztof Mruk, zastępcą naczelnika –
Rafał Zawadzki, a gospodarzem obiektu – Sylwester
Skibiński.
Były takie opinie, że młodzi ludzie nie chcą się
angażować społecznie, że OSP starzeje się. Jak widać
te wizje pesymistów idą w kąt. Trzeba być pozytywnie
zakręconym, żeby mimo obowiązków rodzinnych,
pracy zawodowej i naturalnej skłonności do rozrywek,
znaleźć czas na działalność społeczną. Jest to dobry
sprawdzian młodych czy potrafią się wykazać, czy
wzięli dobry przykład ze swoich ojców, dziadków
i pradziadków, a obowiązki druhów z OSP coraz bardziej
zwiększają się. Ciągle muszą się szkolić, aby podołać
wymaganiom stawianym ochotnikom. Współczesny
strażak musi umieć obsługiwać nowoczesny, coraz
bardziej skomplikowany sprzęt, gasić pożary, ratować
ludzi w wypadkach komunikacyjnych, przeciwdziałać

klęskom pogodowym. Strażacy gaszą, ratują z wraków
samochodów, zabezpieczają lądowiska helikopterów
ratunkowych, usuwają połamane drzewa, kierują
ruchem, zabezpieczają przed skutkami powodzi, usuwają
gniazda os. Oprócz tego są ratownikami medycznymi.
A tak w ogóle są na każde wezwanie.
Szanujmy druhów z OSP, bo wykonują społecznie,
niezmiernie ważne funkcje dla nas - dla obywateli.
Strażacy od zarania byli też animatorami kultury.
Organizują, wspomagają wszelkie działania z tej
dziedziny. Są oni od zawsze uczestnikami wszystkich
świąt kościelnych i państwowych, godnymi następcami
swoich przodków - całych zastępów druhów od ponad
stu lat.
Jeżeli młodzi ludzie decydują się na taką działalność,
to cześć im i chwała. Tradycja nie ginie, szanujmy
i podziwiajmy tych młodych ludzi. Bądźcie tak jak wasi
poprzednicy bohaterami, nie zapominajcie o nich
i bierzcie z nich przykład. Niech wam nigdy nie zagaśnie
entuzjazm, heroizm i chęć działania.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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fot. Giedymin Jabłoński/Zbiory Europejskiego Centrum Solidarności

Materiały z pierwszego zjazdu Solidarności z 1981 roku czy kulis obrad Okrągłego
Stołu to tylko część historycznych zbiorów filmowych Video Studio Gdańsk, która
będzie dostępna w ECS.

Centralnie na zdjęciu Ryszard Troczyński. Fotografię zrobiono w październiku 1981 r. na I Zjeździe Delegatów Związku. Międzynarodowa Konfederacja Wolnych
Związków Zawodowych przekazała wtedy „Solidarności” profesjonalną kamerę telewizyjną, zestaw montażowy i sto kaset.

(…) Pomiędzy Fundacją Archiwum Filmowe „Drogi
do niepodległości” a Europejskim Centrum Solidarności
doszło do symbolicznego scalenia archiwów filmowych.
Fundacja w 2004 roku została założona przez Video
Studio Gdańsk (…) Część jej zbiorów w formie
zdigitalizowanej już została wykorzystana podczas
tworzenia wystawy stałej ECS-u – czytamy na stronie
www.trojmiasto.pl (zakładka archiwum).
Jaki związek ma powyższa informacja z Uniejowem?
Na zdjęciu oraz przede wszystkim na kartach historii
Telewizji Gdańskiej w latach 80-tych zapisał się Ryszard
Troczyński, znany w gminie przede wszystkim jako
autor zdjęć publikowanych na łamach kwartalników:
„W Uniejowie” i „Uniejowskie Strony” oraz tygodnika
„Echo Turku”. To także instruktor młodych adeptów
fotografii – prowadzi koło fotograficzne w miejscowych

szkołach. Pan Ryszard jest bacznym obserwatorem, pisze
felietony, stał się inicjatorem wielu wydarzeń.
Pracę w charakterze „Kamery Solidarności” Ryszard
Troczyński wspomina z ogromnym sentymentem: W 1970
r. pracowałem w Gdańsku na terenie Stoczni im. Lenina
i chcąc nie chcąc musiałem maszerować na komitet.
W 1980 r. pracowałem w Telewizji Gdańskiej, gdzie miałem
okazję brać udział w rejestrowaniu wydarzeń sierpniowych,
od ich zarania. Entuzjazm, który ogarnął nas wszystkich
pragnieniem poprawy Ojczyzny, był potężny, napawał
takim optymizmem, że od razu uwierzyłem w możliwość
jego sukcesu. Ciągle wierzę, mimo że nie wszystko
układa się tak jak powinno i ten remont kraju przeciąga
się i wykonywany jest nieudolnie, że wreszcie zapanuje
normalność i porządek.
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Bieg dla upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych
Sportowa rywalizacja w patriotycznym duchu? Tak było 28 lutego podczas Biegu
„Tropem Wilczym”. W niedzielne południe w Uniejowie również uczczono pamięć Żołnierzy
Wyklętych biegiem na dystansie 1963 metrów.

arch. UM Uniejów

foto W. Olczyk

Bieg jest oddaniem hołdu żołnierzom polskiego
podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego
działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych
granic RP oraz popularyzacja wiedzy na ten temat.
Uniejowska trasa Biegu „Tropem Wilczym”, który
zorganizowano w ramach ogólnopolskiej akcji wydarzeń
sportowych odbywających się jednocześnie w niemal
dwustu różnych miejscach, została wytyczona na terenach
uzdrowiskowych za Zagrodą Młynarską. Prawie setka
biegaczy wystartowała spod wiatraków, by najpierw wałem,
a następnie uliczką abpa Jakuba Świnki przemierzyć trasę
o długości 1963 metrów. Osobliwy dystans jest odniesieniem
do roku, w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty.
Na tym jednak nie koniec. Po pierwszym biegu
i 15-minutowej przerwie na złapanie oddechu, uczestnicy
ustawili się na linii startowej kolejnego biegu, tym razem
na dystansie 10 kilometrów. Ponieważ bieg był honorowy,
nie mierzono czasu. Po ostrym wysiłku biegacze mogli się
zregenerować przy ognisku z kiełbaskami na terenie Zagrody
Młynarskiej.
Organizatorem biegu był Klub Biegacza „Geotermia
Uniejów” wspólnie z Klubem Biegacza „Maraton Turek”.

Pow Wow time już 9 kwietnia 2016!
Jak co roku w kwietniu, na hali sportowej przy Zespole
Szkół w Uniejowie, odbędzie się Festiwal Muzyki
i Tańca Indian Ameryki Północnej Pow Wow. Będzie to
już czternasta edycja wiosennego festiwalu, na którą
serdecznie Państwa zapraszamy. O tym, że Uniejów stał
się „stolicą” dla pasjonatów tej kultury w Polsce wiemy nie
od dziś. Uniejowski festiwal zaskarbił sobie także sympatię
gości z zagranicy: Czech, Niemiec, Anglii, Szkocji, Rosji,
Szwecji czy Danii. Podczas Pow Wow odbędą się konkursy
taneczne w kategoriach: Men’s Northern Traditional,
Women’s Northern Traditional, Fancy Shawl, Jingle Dress,
Men’s Fancy.   Żywą oprawę muzyczną imprezy tworzyć
będą zespoły, tj. Maka Sapa z Polski czy Wanbli Ohitika
z Czech. Nie zabraknie tańców społecznych, do których
zawsze zapraszana jest publiczność zgromadzona na hali,
a także ciekawych zabaw i konkursów.
Gościem tegorocznego festiwalu będzie Goodshield
Aguilar - Indianin Oglala Lakota i Pasqua Yaqui. Aquilar

jest muzykiem multiinstrumentalistą, gra na bębnach,
gitarze, basie, banjo, flecie i pianinie. Jego muzyka to
zarówno tradycyjne dźwięki, jak i muzyka akustyczna
z tekstem mówionym. Nasz Gość jest także znanym
aktywistą, działającym na rzecz Buffalo Field Campaign,
która walczy o ochronę bizonów w Ameryce Północnej,
o czym także opowie podczas spotkania w Uniejowie.
Imprezą towarzyszącą festiwalowi będzie „Bieg
na Rzecz Ziemi”, który stał się już nieodłączną częścią
Uniejowskiego Pow Wow. Bieg ten to inicjatywa
nawiązująca do tradycji „Świętego Biegu na Rzecz Ziemi
i Życia” (Sacred Run for Land And Life) i rodzimych tradycji
biegowych.
Wszystkich serdecznie zapraszamy na Uniejowskie
Pow Wow -  już 9 kwietnia!
Do zobaczenia!
Szina Sarnecka

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Biegiem do zdrowia
Burmistrz Miasta Uniejów,
“Geotermia Uniejów”, P.G.K.
“Termy Uniejów”, MGOK
w Uniejowie i Restauracja
“Herbowa” zapraszają na I Bieg
Mieszkańców Uniejowa pod
nazwą „Biegiem do zdrowia”.
  Trasa biegu na dystansie 2
km przebiegać będzie alejkami
Zespołu Zamkowo – Parkowego.
  Start i meta będą miały
miejsce przy amfiteatrze
zamkowym.
  Po biegu odbędzie się wspólne
pieczenie kiełbasek na ognisku.

arch. Zespół Ranores

Zapraszamy wszystkich chętnych 28 maja 2016 r.
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Nawet zwierzęta doceniają walory naszej gminy

Foto Kontrasty

Foto Zagadka

Ryszard Troczyński

arch. Koło fotograficzne

Co i gdzie to jest ?
W poprzednim numerze kwartalnika foto zagadką było zdjęcie remizy strażackiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Spycimierzu.
Wpłynęło kilkanaście poprawnych odpowiedzi. Nagrodę wylosował pan Rafał Janik ze Spycimierza. Gratulujemy!
Kolejną foto zagadką jest obiekt znajdujący się na terenie gminy Uniejów - Co, gdzie to jest? Na odpowiedzi - smsy z dopiskiem
„Foto zagadka”, kierowane pod numer tel. 517-138-165, czekamy do 15 maja 2016 r.

