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Na Święta Bożego Narodzenia
oraz nadchodzący Nowy Rok
dużo radości i szczęścia rodzinnego
oraz niosącego pokój
Błogosławieństwa Bożego
życzy
Samorząd Miasta i Gminy Uniejów
(63) 28 89 787
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Redakcji
Zbliżający się wielkimi krokami koniec 2016 roku
skłania do podsumowań mijających dwunastu miesięcy.
Zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym każdy
z nas robi mały bilans tego, jaki był dla nas ten rok, co
udało się osiągnąć, a czego nie, jakie wyzwania czekają
jeszcze przed nami... Podobnie Redakcja kwartalnika
postanowiła dokonać małego podsumowania wydarzeń
mających miejsce na terenie naszej gminy. Nieco dalej,
o 14 lat wstecz sięgniemy, czytając wywiad z Burmistrzem
Józefem Kaczmarkiem - lokomotywą współczesnych
przemian, która napędza nasze społeczeństwo do wspólnego, aktywnego działania. I trzeba w pełni przyznać,
że z ogromnym sukcesem. To dzięki lokomotywie
napędzającej społeczeństwo do działania, zaangażowanym
w lokalne życie mieszkańcom gminy i jej Przyjaciołom,
wspierających nas także finansowo, udało się zrealizować
liczne projekty, wydarzenia i inicjatywy.
Trudno w takim krótkim wstępie wspomnieć
o wszystkich zorganizowanych wydarzeniach, o ukończonych w 2016 roku inwestycjach i planowanych
w przyszłym 2017 roku.
W tym roku gmina Uniejów rozpoczęła realizację
projektu promocji gospodarczej regionu z udziałem
zagranicznych gości, ukończyła rewitalizację cerkiewki,
wybudowała ulicę Jana Pawła II, ustawiła nowe wiaty
przystankowe dla uczniów szkół na terenie całej gminy.
Z inicjatyw podjętych przez mieszkańców warto
przypomnieć zawiązanie Parafialnego Stowarzyszenia
„Spycimierskie Boże Ciało” oraz Koła Gospodyń
Wiejskich „Rożniatowianki”.
Z projektów, które gmina rozpoczęła w tym roku
należy wspomnieć o uzyskaniu dofinansowania na budowę
bulwarów wzdłuż rzeki Warty oraz na zagospodarowanie
budynku starej plebanii do nowych funkcji użytkowych.
Czytelnicy, którzy chcą być na bieżąco z wiadomościami
o tym, co dzieje się na naszym terenie, koniecznie powinni
sięgnąć do kompendium informacji znajdujących się
w artykule burmistrza „Z prac Samorządu”.
W nadchodzącym roku życzymy naszym Czytelnikom,
aby nadal byli wiernymi fanami naszego kwartalnika, aby
zrealizowali wszystkie swoje plany i marzenia, ale przede
wszystkim, aby cieszyli się każdym dniem.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzmy Państwu
rodzinnie spędzonego czasu, dużo zdrowia, spokoju
i radości, aby był to czas wypełniony odpoczynkiem.
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14. Zagospodarowanie budynku dawnej plebanii
15. Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie - Janusz Kosmalski
16. Medale dla uniejowskiego biznesu – Karolina Smętkiewicz
17. Zwyciężyliśmy z konkursie uzdrowisk polskich
EKO HESTIA SPA - Karolina Smętkiewicz
18. Uroczyste wręczenie nagrody EKO HESTIA w Uniejowie Karolina Smętkiewicz
20. Otwarcie drogi w Hipolitowie - Justyna Bródka-Przytuła
20. Odbiór nieczystości stałych - Wioletta Majewska
21. Dobiegły końca prace renowacyjne cerkwi
21. Upłynęło 15 lat ciepłej wody – Paweł Wroniszewski
22. Wyróżnienie dla Geotermii Uniejów – Karolina Smętkiewicz
22. Nowe osiedle domków jednorodzinnych
23. Wizytacja komisji sejmowej w Uniejowie
– Aleksandra Zielonka
23. Ogólnopolska Narada Inspektorów Nadzoru Budowlanego
– Maciej Bartosiak
24. Konferencja o współpracy międzynarodowej
24. Złote Gody – Anna Kowalska
25. 50-lecie pożycia małżeńskiego – Anna Kowalska
25. Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego dla Młodzieżowej
Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów – Aleksandra Zielonka
25. Nie bądźmy obojętni zimą na los drugiego człowieka
– Jolanta Figurska
26. Gmina Uniejów z lotu…drona
26. Ponad 3 000 zł wesprze szpital w Łęczycy
– Aleksandra Zielonka
27. „Lilia Ogrodnika” – promujemy najpiękniej ukwiecone miejsca
w gminie – Karolina Smętkiewicz
28. Kamera u Rożniatowianek
29. Stypendia Burmistrza Miasta Uniejów
– Agnieszka Bednarkiewicz, Milena Kudanowska
30. Przedszkolne nowinki – Małgorzata Kaźmierczak, Monika
Szafarz, Marta Pajor, Monika Bartnik, Dorota Leśniewska,
Wioletta Gralka, Angelika Kurpik, Małgorzata Wojtasiak,
Małgorzata Dzieran, Romana Kozińska, Henryka Jagieła
33. Przegląd wydarzeń Zespołu Szkół w Uniejowie – Joanna
Wicherkiewicz, Magdalena Tylki, Małgorzata Rybak,
Mirosława Wiśniewska, Agnieszka Pajor, Anna Bugajak,
Sandra Jagieła, Monika Jabłońska, Małgorzata Nitecka,
Agnieszka Kaczmarek, Katarzyna Pruchlat, Anna Rafalska,
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38. Spycimierz w jesiennych barwach – Paulina Jaśkiewicz
39. Jesienne kalendarium Szkoły Podstawowej w Wieleninie –
Jolanta Kwaśniewska, Beata Maciejewska, Barbara Fligiel,
Beata Czerwińska, Jolanta Kwaśniewska, Daniela
Kwiatosińska, Martyna Janiak, Beata Maciejewska
43. Co jesienią w szkole słychać? Wieści ze Szkoły Podstawowej
w Wilamowie – Izabela Wojtczak, Edyta Miśkiewicz, Sylwia
Wrąbel, Joanna Binkiewicz, Wiesława Pajor, Joanna Wójcik,
Wioletta Pietrzykowska, Anna Gazda, Aneta Szkutnik, Beata
Kos, Izabela Wróbel
51. Kalendarium najważniejszych wydarzeń Powiatowego
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Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie
– Mirosław Madajski
52. Czepowianie brązowymi medalistami Mistrzostw Polski
- Mirosław Madajski
52. Srebrna „Pozytywka” – Mirosław Madajski
53. Czepów ma swoje radio – Mirosław Madajski
54. „Życiem swym nauczaj” - Monika Kuszyńska we wspólnym
koncercie z Uniejowską Grupą Integracyjną
– Mirosław Madajski
55. Hufcowy Kurs Zastępowych „Nie- możliwe” – Anna Walczak
56. Święto Chorągwi Łódzkiej – pwd. Małgorzata Rosik
56. Rozpoczęcie nowego roku akademickiego – Marta Pokorska
57. Koncert z okazji 1050-lecia Chrztu Polski – Piotr Witas
58. Październik w parafii Wilamów – Maria Pastwińska
58. Jesienno-zimowe warsztaty w bibliotece
– Beata Szymczak, Sylwia Szymańska
59. „Cała Polska czyta dzieciom” – Beata Szymczak
59. Rozstrzygnięcie jesiennych konkursów
– Aleksandra Kałużna - Płaczek
60. Nowości biblioteczne - Beata Szymczak, Sylwia Szymańska
61. Halloween na zamku – Jędrzej Kałużny
61. Jesienny koncert Seniora – Robert Palka
62. Mikołajkowy weekend – Maciej Bartosiak
63. Nowy sezon – nowy zespół „Termalni” w okresie przemian
– Michał Kaźmierczak
64. Kalejdoskop sportowy Zespołu Szkół w Uniejowie - Szymon
Bugajak, nauczyciele w-fu Zespołu Szkół w Uniejowie
67. „Ze zdrowiem mi do twarzy” – Mirosław Madajski
68. Sukcesy Damiana Berczyńskiego w biegach masowych
– Mirosław Madajski
68. Jesień najmłodszych uniejowskich piłkarzy
– Piotr Kozłowski, Tomasz Bartosik
70. Nie mogło nas tam zabraknąć – Piotr Kozłowski
71. Wycieczka po medale zawodników Uniejowskiego Klubu
Karate – Maja Ostrowska
71. III Puchar Polski w Karate Shotokan NSKF – Maja Ostrowska
72. Jak tworzy się historia, czyli jubileusz ,,Biegu Do Gorących
Źródeł” – Włodzimierz Chajdas
74. Turniej Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka
– Robert Palka
75. Rekordowy Turniej Uniejowskiej Akademii Futbolu
– Mirosław Madajski
76. Konferencja Polskiego Stowarzyszenia Biegów
- Jarosławiec 2016 – Włodzimierz Chajdas
77. Biegacze Geotermii Uniejów na 27. Biegu Niepodległości
– Robert Stasiak
78. Gmina Uniejów przyjazna Seniorom – Urszula Urbaniak
79. II miejsce na zawodach strzeleckich – Janusz Kosmalski
80. Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński
82. Anna Piaseczna - finalistka konkursu „Polka Roku” 2016
w Wielkiej Brytanii – Anna Piaseczna
83. Narodowe Święto Niepodległości w Uniejowie
– pwd. Sylwia Wojtczak
84. Hubertus 2016 – Adam Kosmalski
85. Myśliwi z „Gęgawy” zorganizowali ognisko dla uczniów
– Marzena Cebulska
86. Boruta literacki – część III – Zbigniew Pastwiński
90. Ich historie nie mogą odejść w niepamięć – Urszula Urbaniak
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Burmistrz Józef Kaczmarek
- lokomotywa przemian

arch. UM Uniejów

Pozytywnie zakręcony - niezaprzeczalna lokomotywa współczesnych przemian, działający jak
mechanizm zegara. Mechanizm, który porusza - ożywia każdy trybik, wszystkie kółeczka. Jeden z przypadkowo spotkanych na rynku Uniejowianin porównał burmistrza do Kazimierza Wielkiego. Król ten zastał
Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Józef Kaczmarek, gdy objął tę funkcję Uniejów był małym,
zapomnianym miasteczkiem, z upadłym przemysłem, odrapany, z dziurawymi drogami. Mało kto wiedział,
gdzie to miasteczko się znajduje.

Dożynki gminne w Spycimierzu - Burmistrz w środku

Obecnie, gdy znajoma powiedziała przyjaciółce
z Warszawy, że ma dom letniskowy w Uniejowie, tamta
z zazdrością zapytała, czy w „TYM” Uniejowie. I miała
rację, bo Uniejów to miasto ludzi pozytywnie zakręconych,
z pomysłami i inicjatywą oraz kochających swoją małą
ojczyznę. To są te kółeczka – trybiki, ale sprężyną, która
cały mechanizm napędza, jest Burmistrz Uniejowa Józef
Kaczmarek. W jednym z pierwszych wydań kwartalnika
„W Uniejowie’’ napisałem o swoich marzeniach dotyczących
naszego miasta. Wielu lekko się ze mnie podśmiewało.
To, co obecnie dzieje się przekroczyło moje najśmielsze
wyobrażenia. Burmistrz, mimo że nabiega się wokół
spraw Uniejowa i gminy, biega w terenie, uprawia sport,
w myśl zasady „w zdrowym ciele, zdrowy duch”. Łączy
dwa w jednym - zza biurka czy z pędzącego samochodu

nie przyjrzy się dokładnie i nie zobaczy, co jeszcze należy
zrobić. Natomiast jadąc na rowerze, jest w stanie na bieżąco
zlustrować swój teren administracyjny. Postanowiliśmy
zapytać Józefa Kaczmarka, jak on to robi i jakie jeszcze
przedsięwzięcia planuje.
Zanim będą pytania, sugerowane przez autora
powyższego tekstu – Ryszarda Troczyńskiego – pewne
wprowadzenie. Czytelnikom obydwu uniejowskich
kwartalników, we wszystkich numerach, przekazywane
są liczne informacje o tym, co dzieje się w gminie
Uniejów. To swoistego rodzaju kroniki najnowszych
dziejów naszej gminy. Pierwszy wywiad z Panem, tuż
po objęciu funkcji burmistrza, przeprowadzono w 2002
roku. W 12/2002 numerze kwartalnika Towarzystwa
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Przyjaciół Uniejowa „W Uniejowie” ukazała się Pana
krótka nota biograficzna – to bardzo odległy czas…
Pełni Pan obowiązki Burmistrza Uniejowa od listopada
2002 roku, a zatem jest to już IV kadencja. Nie wszyscy
wiedzą lub pamiętają czym zajmował się Pan wcześniej,
gdzie Pan pracował. Panie Burmistrzu proszę powiedzieć
Czytelnikom „Uniejowskich Stron” kilka słów o sobie:
kim jest Pan z wykształcenia, czym się Pan interesuje,
jaka jest droga Pana kariery zawodowej?
Staram się unikać odpowiedzi na podobne pytania.
To dlatego, że wolę mówić o rzeczach istotniejszych dla
gminy i jej mieszkańców. Poza tym, Czytelnicy kwartalnika
to głównie osoby stąd, mogące kojarzyć moją osobę
z poprzednich miejsc pracy, bo moja dotychczasowa kariera
od zawsze była związana z gminą Uniejów i samorządem.
Z wykształcenia jestem historykiem. Nauczałem tego
przedmiotu pracując w Szkole Podstawowej w Wieleninie.
Z historią związane są również moje zainteresowania.
Tam też pełniłem funkcję dyrektora placówki. Pracę w
samorządzie rozpocząłem w 1998 roku, jako wicestarosta w pierwszej kadencji Rady Powiatu Poddębickiego. Kolejne
wybory, w 2002 roku, przeniosły mnie pod uniejowski
adres, przy ul. Bł. Bogumiła 13, a ten pozostaje niezmienny
aż do dziś.

arch. J. Tatarkiewicz

Jeżeli już znajdę wolną chwilę, to staram się ją
wykorzystać aktywnie. Kiedyś byłem zapaleńcem piłki
nożnej, teraz chętnie jeżdżę rowerem, czasem konno,
uprawiam także popularny wśród mieszkańców naszej
gminy nordic walking. Często staram się zaglądać na
basen. Pływanie wieczorem pozwala mi oczyścić umysł
i zrelaksować się po ciężkim dniu – czytelnikom również to
polecam. Wizyta na Termach, zwłaszcza w okresie jesiennozimowym koi zmysły, a w dodatku wzmacnia odporność.
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We wspomnianym wyżej pierwszym wywiadzie,
wśród hierarchii ważności problemów do rozwiązania,
wymienił Pan: /…/ kontynuacja i rozszerzenie zabiegów
balneologicznych służących określeniu ostatecznych
wartości
leczniczych
wód
geotermalnych
/…/,
wykorzystywanie walorów naszych okolic (rzeka, zabytki,
wody geotermalne) z myślą o przyciągnięciu turystów
/…/, promowanie gminy w mediach /…/ Dzisiaj to jest
jakby za nami… Trudno nie dostrzec, że odkąd jest
Pan Burmistrzem, obecnie już Uzdrowiska Termalnego
Uniejów, nastąpił gwałtowny i prężny rozwój turystyczny
miasta. Osoby mieszkające tutaj od urodzenia
dostrzegają i odczuwają te zmiany najbardziej. Zapewne
wymaga to ogromnej kreatywności, przedsiębiorczości
i nakładów finansowych. Skąd wziął się pomysł na
rozwój Uniejowa?
Historia uniejowskich gorących źródeł sięga końca
lat 70. XX w., kiedy to poszukiwano w Polsce złóż ropy
naftowej i gazu ziemnego. W Uniejowie zamiast tych
nieodnawialnych surowców odnaleziono wodę geotermalną.
Ku zaskoczeniu i rozczarowaniu badaczy, z głębokości
ponad 2 km zamiast „czarnego złota” wytrysnęła gorąca
woda, której jeszcze wtedy nie było jak zagospodarować.
To oczywiste, że za nowym na ten czas źródłem energii
geotermalnej, nie zagospodarowanym dotąd na terenie
naszego kraju, stały pięknie brzmiące, ale niestety nadal
hipotetyczne rozwiązania. Wybór któregokolwiek z nich
wiązał się z ryzykiem, które ktoś musiał wziąć na siebie.
Jeżeli nawet pominęlibyśmy kwestie odpowiedzialności
za decyzję rozpoczęcia inwestycji, nadal pozostaje problem
budżetu gminy, który - bez wsparcia zewnętrznymi
finansami - plan na eksploatację gorących źródeł przepychał
z powrotem do sfery marzeń o dobrobycie. Zatem wyzwanie
stojące przed samorządem wymagało jednocześnie
rozpoznania i przeanalizowania obszaru działalności
zupełnie dla nas obcej oraz znalezienia takich źródeł
finansowania, które w zamian nie będą chciały ingerować
w suwerenność gminy i obszar eksploatacji źródeł.
Pierwszy krok postawiony przez władze gminy
w kierunku wykorzystania wód, jeszcze za czasów mojej
pracy w Starostwie Powiatowym, poczyniono w sferze
ciepłownictwa. Pomysł eksploatacji solanek na terenie
powiatu wspierał starosta - Alfred Szałyga. Powołana
w 1999 r. spółka Geotermia Uniejów umożliwiła
zawarcie partnerstwa i korzystanie ze wsparcia środkami
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, którego prezesem był wówczas Marek Kubiak.
To pierwsze duże środki zewnętrzne, po które sięgnęliśmy.
Dzięki temu eksploatacja wody mogła wreszcie zaistnieć,
otwierając dopiero wtedy więcej możliwości wykorzystania
gorących źródeł. Pojawiła się realna szansa wykorzystania
leczniczych właściwości wody i rozwoju gminy właśnie
na tym obszarze. Skierowanie gminy na wąskie tory tylko
branży leczniczej mogłoby w przyszłości znów ograniczyć
nas barierą finansów – rozwój sieci ciepłowniczej był z góry

>>>
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arch. Ł. Kamiński

>>>

Nagroda I stopnia w konkursie “Sposób na sukces” w 2013 roku

ograniczony przez brak otaczających miasto znaczących
potencjalnych odbiorców usług geotermii. Już wtedy trzeba
było myśleć o komercyjnym wykorzystaniu źródeł, które
będzie w stanie udźwignąć koszt planowanych inwestycji.
Dlatego starałem się przekonać Radę, by lokalizację
planowanych wtedy basenów przenieść na drugą stronę
Warty, w sąsiedztwie jednego z naszych największych
skarbów średniowiecza, a nie – jak zakładano na początku
– na terenach za miastem, położonych wzdłuż Kościelnicy.
Decyzja ryzykowna i nierzadko krytykowana umożliwiła
wykorzystanie potencjału tego miejsca do rozwoju turystyki,
która – nie ukrywam – jest branżą pozwalającą generować
dużo większe zyski i myśleć o postawieniu następnego
kroku – tym razem w kierunku przekształcenia uśpionej
wówczas gminy w markowy kurort, będący sam w sobie
silną i rozpoznawalną marką.
Otrzymanie statusu uzdrowiska w 2012 r. było dla
Uniejowa przełomowym wydarzeniem. Powiem nawet,
że rewolucyjnym. Z pozycji miasteczka istotnego niemal
wyłącznie dla najbliższego zaplecza awansowaliśmy do roli
ośrodka leczniczo-wypoczynkowego, który jest wizytówką
regionu i gorącym punktem na turystycznej mapie Polski. W
budowaniu tych przemian, oprócz osób które wymieniłem
wcześniej, udział mieli również Eugeniusz Synakiewicz
– burmistrz w poprzedzającej moją pracę w Uniejowie
kadencji, a w późniejszym czasie także Wicemarszałek
Województwa Łódzkiego i Poseł na Sejm Stanisław Olas
– stąd jego imieniem nazwano spółkę gminną - Geotermia
Uniejów.
W 13. numerze „W Uniejowie”, z kwietnia
2003 roku, w relacji z uroczystej sesji napisano:
/…/ Burmistrz Miasta Józef Kaczmarek wyraził
zadowolenie, że pierwsza sesja nowego roku odbywa
się w zamku, który 7 lat temu wraz z częścią parku
został wydzierżawiony ZSP w Warszawie. Całość
parku /…/ jest bardzo zaniedbana /…/ Następnie
burmistrz omówił koncepcję zagospodarowania wód

geotermalnych do celów leczniczych. Badania wód
do celów balneologii rozpoczął zmarły prof. Andrzej
Żebrowski. Kontynuatorem tych prac jest jego syn
dr Michał Żebrowski /…/ Swoje wystąpienie dr
Żebrowski zakończył apelem, aby władze samorządowe
uczyniły wszystko, by zamierzenia powstania ośrodka
balneologiczno-sportowo-rekreacyjnego ziściły się
przynajmniej w 2004 roku /…/ Z kolei w czerwcu
2003 roku odbyło się I Ogólnopolskie Święto Wody Uniejów 2003. W wydaniu specjalnym kwartalnika
„Uniejowskie
Strony”,
inaugurującym
to
wydarzenie, w słowie wstępnym napisał Pan: Jakże
wiele miast zawdzięczało wodzie swoje powstanie
i rozwój. Dla położonego w dolinie środkowej Warty
i jego mieszkańców stanowi źródło egzystencji oraz
niepowtarzalną szansę rozwoju dzięki wykorzystaniu
podarków szczodrobliwej natury w postaci leczniczych
wód geotermalnych i wspaniałych walorów
krajobrazowych /…/ Dziś, po 13 latach można
powiedzieć, że dzięki umiejętnemu wykorzystaniu
wód termalnych w Uniejowie powstał geotermalny,
ekologiczny system ciepłowniczy. Rozwinęła się
balneoterapia i rekreacja oraz ożywienie działalności
gospodarczej za sprawą wybudowanych atrakcji
turystycznych – nowoczesnego kompleksu „Termy
Uniejów”, skansenu Zagroda Młynarska czy boisk
piłkarskich, podgrzewanych jako jedyne w Polsce
wodą termalną. Uniejowski zamek należy też do
kompleksu termalnego. O tym, jak wiele projektów
udało się zakończyć, świadczą wydane broszury
z okazji 20 lat Samorządu Miasta i Gminy Uniejów,
Działania Samorządu Miasta i Gminy Uniejów
w kadencji 2010-2014, wkładki inwestycyjne,
informacje o ukończonych zadaniach, publikowane
na łamach kwartalnika. Jakie z Pana punktu
widzenia, ważne inwestycje udało się zrealizować
przez te 14 lat?
Odpowiedzią na to pytanie mógłbym z powodzeniem
zapełnić strony sporej rozmiarów książki. Przez ostatnie
14 lat, jak już wspomniano w poprzednim pytaniu,
w krajobrazie gminy zmieniło się bardzo wiele, a to z kolei
przełożyło się na codzienne życie jej mieszkańców oraz
wizerunek gminy w województwie, w kraju i za granicą.
Na pewno przełomową inwestycją było powstanie
Geotermii, budowa sieci ciepłowniczej oraz infrastruktury
niezbędnej do uruchomienia basenów termalnych, ale o tym
już mówiłem przed chwilą. Wartą wspomnienia inwestycją
z tamtego okresu była przebudowa „Zbyszka” i „Jagienki”
– budynków po hotelu robotniczym, usytuowanym
w zaciszu zabytkowego zamkowego parku. Zmiana
topornych szarych bloków w nowoczesny obiekt,
zagospodarowany przez Instytut Zdrowia Człowieka
na potrzeby działalności uzdrowiska, jest według mnie
trochę symboliczna, bo dzięki niej zniknął opuszczony
i zaniedbany relikt poprzedniego ustroju, a w jego miejscu
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pojawił się jeden z pierwszych argumentów na poparcie
naszego wniosku o status uzdrowiska.
Po otwarciu kompleksu „Termy Uniejów” w 2008
roku, kolejnym kamieniem milowym w rozwoju gminy
była intensywna seria inwestycji w latach 2009-2012.
Powstałe i zmodernizowane wtedy obiekty rekreacyjne
pozwoliły na stworzenie oferty turystycznej z prawdziwego
zdarzenia: rozbudowany kompleks termalny pozwalał od
tego momentu obsłużyć już nie kilkuset, a kilka tysięcy
klientów w ciągu jednego dnia. Do skromnej propozycji
noclegu w Kasztelu Rycerskim (około 25 łóżek) dołączyły
hotele o wysokim standardzie w odrestaurowanym
zamku, Domu Pracy Twórczej (przebudowane dawne
kino „Ustronie”) i Zagrodzie Młynarskiej oraz powstałe
w ramach prywatnej inwestycji komfortum „Lawendowe
Termy”. W sumie liczba dostępnych miejsc noclegowych,
tylko w ramach wymienionych obiektów wzrosła ponad
dziesięciokrotnie. Modernizacja Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich i dostosowanie go do nowych funkcji
tchnęło w średniowieczne mury nowe życie. Nocleg
w królewskich warunkach to jedno, a niepowtarzalna
przestrzeń konferencyjna, która pozwoliła ściągnąć do
Uniejowa środowisko biznesowe – staliśmy się dzięki
temu znaczącym miejscem na mapie Polski gotowym do
organizacji każdego rodzaju wydarzeń, eventów, również
tych o znaczeniu międzynarodowym, to drugie.
Lata 2009-2012 to również niesamowite zmiany
na terenie całej gminy. Inwestycje w turystykę choć
najbardziej zauważalne, tak naprawdę spożytkowały dużo
mniej środków w porównaniu z tymi, które udało się nam
pozyskać z programów unijnych i spożytkować na budowę
infrastruktury. Sektor turystyki stał się nie tylko motorem
napędowym gminy pod względem gospodarczym, ale dał
również możliwość ubiegania się o środki z unii na budowę
i modernizację całego zaplecza niezbędnego dla obsługi
turystów i kuracjuszy. Powstałą w ten sposób infrastrukturę,
w postaci kilometrów dróg, chodników, ciągów wodnokanalizacyjnych czy sieci elektroenergetycznej i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w gminie uważam za
bezpośredni zysk mieszkańców. Myślę, że zmiany na lepsze
stały się przez ten czas już wyraźnie zauważalne.
Za strategiczne uważam także projekty poprawiające
bezpieczeństwo – przede wszystkim mieszkańców,
w drugiej kolejności również poczynionych dotąd
inwestycji i obiektów dziedzictwa historycznego na terenie
gminy. Mam tu na myśli wydarzenia z 2011 roku, kiedy
powódź spowodowała nieodwracalne straty m.in. niszcząc
bezcenny, ponad stuletni drzewostan w zabytkowym parku.
Tamtych strat nie byliśmy w stanie cofnąć, ale postaraliśmy
się, aby tego typu zagrożeń uniknąć w przyszłości. Mobilny
system ochrony przeciwpowodziowej, który dzięki
wsparciu WFOŚiGW w Łodzi zamontowaliśmy wzdłuż
terenów inwestycyjnych, chroni zabytki i nowe obiekty
przed wezbraniem rzeki. Budowa zbiornika retencyjnego
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i modernizacja wałów, a także dalsze plany inwestycyjne
związane z „okiełznaniem” rzeki jeszcze to poczucie
bezpieczeństwa - mam nadzieję - wzmocniły.
Na pewno ogromny wpływ na kształt miasta mają i będą
mieć w przyszłości inwestycje w zakresie budownictwa
mieszkaniowego. Projekt wielorodzinnej zabudowy
w postaci bloków, z których 3 już powstały i są w użytku,
natomiast 2 kolejne właśnie powstają, uzupełni oferta
52 domów w formie osiedla, które lada chwila zacznie
się powiększać. Skoro stawiamy na sukces i zakładamy
dalszy rozwój gminy, to powinniśmy myśleć o każdym
elemencie składającym się na komfort życia obecnych
i nowych mieszkańców. W dodatku, dzięki dotacji
z Banku Gospodarstwa Krajowego, w jednym z ostatnio
powstałych bloków udało się zakupić i wyposażyć 10
nowych lokali socjalnych, rozwiązując tym samym problem
zabezpieczenia rodzin zajmujących dotychczas mieszkania
komunalne wymagające natychmiastowego remontu.
Cieszy mnie również fakt, że w ramach pozyskanych
środków mogliśmy sobie pozwolić na regularne wsparcie
rozwoju szkół, podczas gdy inne samorządy borykały się z
dylematem zamykania placówek z powodu niżu. Kompleks
Boisk Piłkarskich im. Wł. Smolarka, hala sportowa przy
Zespole Szkół w Uniejowie oraz w Szkole Podstawowej
w Wieleninie, zewnętrzne boiska piłkarskie, place zabaw,
a także ułatwiony dostęp do korzystania z basenów
termalnych to tylko kilka ze zrealizowanych projektów
w ramach edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.
Trudno byłoby wymienić tutaj inne poczynione nakłady,
jak modernizacja obiektów czy wyposażenia szkół, warto
na pewno wspomnieć o jednym z najśmielszych, niedawno
zrealizowanym projekcie informatyzacji. „E-usługi
publiczne w gminie Uniejów” to ponad 3 mln zł w całości
zainwestowane w wyposażenie szkół oraz instytucji
kulturalnych, urzędu i jego jednostek organizacyjnych
w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.
W ramach projektu zakupiliśmy m.in.: 827 komputerów
osobistych dla każdego ucznia, 89 ultrabooków, 30
tablic interaktywnych i 5 zestawów do przeprowadzania
wideokonferencji, 31 projektorów, 19 drukarek różnego
typu, 30 zestawów komputerowych oraz oprogramowanie
edukacyjne, biurowe i antywirusowe. To skok cywilizacyjny
na niespotykaną dotychczas w naszym kraju skalę.
Problemem z jakim boryka się każdy samorząd
(są oczywiście wyjątki, takim przykładem jest
np. gmina Kleszczów) jest brak wystarczających
środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb
gminy, a co dopiero mówić o kosztownych,
wielomilionowych inwestycjach. Skąd gmina pozyskiwała i pozyskuje w większości środki na projekty
inwestycyjne?
Od 2002 roku, czyli na przestrzeni ostatnich 14 lat,
łączna wartość wszystkich inwestycji, wyniosła ponad 250
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możemy patrzeć się z nadzieją w przyszłość jeśli chodzi
o kolejne inwestycje.

Urodziny uzdrowiska - Burmistrz dzieli tortem

milionów złotych. Choć w tej materii zmieniło się najwięcej,
to wbrew pozorom na rozwój turystyki i lecznictwa
uzdrowiskowego przeznaczyliśmy tak naprawdę część tej
sumy. Samorząd objął strategię zrównoważonego rozwoju,
dlatego z pozyskanych środków połowę zainwestowaliśmy
w uzdrowisko, drugą zaś w modernizację gminy. Na te
same działania (bez dofinansowania) gmina z budżetu może
obecnie przeznaczyć nie więcej niż 2 mln rocznie. Bazując
wyłącznie na tym: budowa i remont dróg oraz chodników,
rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego, ciepłociągu,
instalacja prawie 380 przyzagrodowych oczyszczalni
ścieków, przebudowa sieci elektroenergetycznej, remonty
strażnic, szkół i innych budynków użyteczności publicznej,
zakup wyposażenia dla straży czy zagospodarowanie
terenów rekreacyjnych dla mieszkańców – inwestycje,
na które przeznaczono ponad 120 mln realizowalibyśmy
aż przez 60 lat. A to dopiero połowa z zakończonych
dotychczas przedsięwzięć.
Gdy tylko pojawiły się możliwości otrzymania unijnego
dofinansowania, zarówno jeszcze przedakcesyjnych, jak
i środków w programach po wejściu Polski do UE, byłem
przekonany, że jest to nasza niepowtarzalna szansa, którą
musimy wykorzystać. Dotacje te pozwoliły nam dużo
śmielej myśleć o jakimkolwiek rozwoju społecznym
i gospodarczym gminy, dzięki temu, że mogliśmy
realizować inwestycje, na które na pewno samodzielnie nie
moglibyśmy sobie pozwolić, bazując jedynie na budżecie
gminy. Środki unijne pozyskiwane z wielu programów
na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat nie są oczywiście
jedynymi dotacjami zewnętrznymi. Nie jest bowiem
największą sztuką wnioskowanie o dotacje tylko z jednego
źródła i uzależnienie realizacji projektu tylko od jednej
możliwości dofinansowania. Moją strategią działania było
zawsze wielotorowe podejście do inwestowania, a więc
jak najbardziej zróżnicowane wykorzystanie wszystkich
szans dotacji z różnych źródeł. W przypadku Uniejowa
taki montaż finansowy pozwolił na to, że mogliśmy
urzeczywistnić nasze plany i marzenia oraz sprawia, że dziś

Największe znaczenie mają fundusze pochodzące
z UE, a o ich znaczeniu świadczy fakt, że Uniejów już
od 2004 roku znajduje się w czołówce miast w Polsce
o największej efektywności ich pozyskania i wydatkowania
oraz największym dofinansowaniu projektów. Od 2004
samorząd pozyskał ponad 200 mln zł na różnorodne
projekty, a wartość dofinansowania w przypadku niektórych
z nich wyniosła nawet ponad 90%. Kluczowym aspektem
prowadzonej przez nas polityki rozwoju gminy jest
efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych, w tym
przede wszystkim pochodzących z UE, choć nie tylko, bo
pewien udział mają także środki pochodzące z programów
regionalnych i krajowych, m.in. z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
W budynku Urzędu Miasta i w Pana gabinecie
są liczne certyfikaty, dyplomy, statuetki za osiągnięte
sukcesy, miejsca rankingowe itp. Na bieżąco
informowaliśmy o tym Czytelników „Uniejowskich
Stron”. Wszystkie są ważne, ale które mają
szczególne znaczenie?
Istotnie, nagrody przyznawane od kilkunastu lat gminie
Uniejów są widocznym potwierdzeniem efektywności
działań inwestycyjnych i promocyjnych oraz przemian,
które tak dynamicznie się u nas dokonują. Wyróżnienia
te świadczą o prawidłowo i atrakcyjnie prowadzonych
działaniach w zakresie marketingu terytorialnego Uniejowa.
Trudno jest powiedzieć, które są ważniejsze, a które mniej
ważne, ponieważ każdą formę docenienia naszej pracy
traktujemy bardzo poważnie i z jednakową satysfakcją.
Niemniej jednak, chyba największe wrażenie wywierają
takie nagrody, które wskazują, że jesteśmy liderem w skali
ogólnopolskiej, ponieważ jeszcze kilkanaście lat temu
nikomu w Uniejowie nawet się o tym nie śniło. Jednymi
z najważniejszych wyróżnień są nagrody w konkursie
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Polska Pięknieje 7 cudów Funduszy Europejskich” (2009, 2013), czołowe
miejsca w kraju zdobywane niemal rokrocznie w Rankingach
Samorządów „Rzeczpospolitej” (2006, 2007, 2009, 2010,
2011, 2012), a także nagrody w Plebiscycie Magazynu
National Geographic Traveler „7 Nowych Cudów Polski
2012” i w konkursach Polskiej Organizacji Turystycznej za
„Najlepszy Produkt Turystyczny Roku” (Wyróżnienie POT
2011 i Certyfikat POT 2012).
Nasze doświadczenie i skuteczność w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych, głównie unijnych ma swoje
odzwierciedlenie
w
różnych
rankingach
m.in.
w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”.
W klasyfikacji za lata 2004-2009 zajęliśmy 9-te miejsce
wśród wszystkich gmin Polski według kryterium udziału
wydatków majątkowych finansowanych ze środków
unijnych w wydatkach majątkowych ogółem. W tym
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Burmistrz (trzeci z lewej) na Gminnym Turnieju Wsi w Wilamowie

samym rankingu za lata 2009-2012 gmina Uniejów była
już na pierwszym miejscu w kraju z wynikiem blisko 70%,
wyprzedzając takie gminy turystyczne jak Hel czy Szczyrk.
Gdy mowa o naszych ostatnich wyróżnieniach,
chciałbym podzielić się nieukrywanym zadowoleniem
z tego, że Uniejów został wyróżniony na forum innych
polskich uzdrowisk, także tych z dużo dłuższymi
tradycjami. Uniejów jako jedyne uzdrowisko w Polsce
został laureatem pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu
EKO HESTIA SPA i odebrał 100 tys. zł na realizację działań
proekologicznych. W konkursie oceniano inwestycje
i działania proekologiczne oraz projekty i programy z
zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody,
aktywizujące społeczność lokalną, zrealizowane w latach
2010-2015. Zgłoszony do konkursu projekt pt. „Uzdrowisko
Termalne Uniejów – w przyjaźni z przyrodą” zdobył uznanie
komisji konkursowej za nowatorskie i skuteczne działania
proekologiczne oraz inwestycje związane z szeroko pojętą
ochroną środowiska. Nagroda zostanie przeznaczona na
wykonanie ścieżki dydaktycznej w Uniejowie oraz szereg
działań z zakresu edukacji ekologicznej.
Jakimi z kolei osiągnięciami w zarządzaniu
gminy przez te lata może się Pan pochwalić, a co
należałoby zmienić, usprawnić, czego nie udało się
jeszcze osiągnąć? Jakie są pomysły, aby poprawić
wizerunek miasta i gminy oraz polepszyć jakość
życia jego mieszkańców?
W Uniejowie pomimo tego, że miejscowość wśród
wszystkich polskich uzdrowisk ma najkrótszą historię
lecznictwa, to dzięki ogromnemu zaangażowaniu różnych
grup społecznych i dobrej współpracy, udało się w ciągu
ostatniej dekady zrealizować wiele pomysłów i dzięki

nim diametralnie zmienić oblicze gminy. Nie byłoby
uzdrowiskowego sukcesu Uniejowa, gdyby nie wsparcie
parlamentarzystów, wszystkich władz regionu: władz
samorządowych i rządowych województwa łódzkiego,
a także wielu instytucji, takich jak m.in. Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi. Nasz sukces zawdzięczamy oczywiście również
samorządowi
gminy,
aktywnym
przedstawicielom
społeczności lokalnej, miejscowym przedsiębiorcom oraz
inwestorom prywatnym, w tym firmom z zewnątrz, które
przekonały się o tym, że warto u nas realizować ciekawe
i proekologiczne przedsięwzięcia.
Pomimo tego, że mamy na swoim koncie wiele
osiągnięć i wiemy w jakim kierunku idziemy, to oczywiście
nigdy nie jest tak, aby nie mogło być lepiej. Nigdy nie
spoczywamy na laurach – biorąc pod uwagę nasze plany
i marzenia, stale jesteśmy na początku drogi rozwoju.
Systematycznie pracujemy nad poprawą wizerunku
uzdrowiska i całej gminy oraz nad tym, by mieszkańcom
żyło się coraz lepiej. Te duże, rzucające się w oczy
inwestycje i bardziej spektakularne projekty są bardzo
istotne, gdyż stanowią swoiste koło zamachowe rozwoju
gospodarczego i impuls, bez którego nie byłyby możliwe
przemiany w sferze społecznej i ekonomicznej na terenie
całej gminy. To właśnie one motywują społeczność do tego,
by rozwijać przedsiębiorczość, podejmować różne działania
i współpracę np. w stowarzyszeniach oraz brać aktywny
udział w życiu społecznym gminy. Ponadto, moim zdaniem,
nie wszystko powinno spoczywać tylko i wyłącznie na
barkach samorządu, który powinien być skupiony bardziej
na przyciąganiu prywatnych inwestorów. Naszą rolą jest
m.in. odkrywanie i wzmacnianie potencjału społecznego,
wspieranie działalności gospodarczej, zachęcanie do
samodzielnej aktywności poprzez ukazywanie możliwości
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złóż geotermalnych – dysponujemy na ten moment jedyną
w Polsce słoną wodą termalną, która nadaje się do
spożycia (potwierdzają to certyfikaty) – docelowo myślimy
o użyciu wody w przemyśle spożywczym, kosmetycznym,
przetwórstwie, współpracujemy z uczelniami wyższymi
nad rozwojem użycia solanki w medycynie i rehabilitacji.
Na bazie wody obecnie opieramy działalność leczniczorekreacyjną w formie kąpieli, ale w przyszłości chcemy
w oparciu o minerały zawarte w solance tworzyć kosmetyki,
soki oraz konserwowe produkty regionalne, takie jak ogórek
termalny czy papryka solankowa, a także wodę butelkować
- dla klientów stanie się źródłem zdrowia, dla gminy zaś
podstawą nowych miejsc pracy.

Burmistrz z Nagrodą im. G. Palki “Samorządowy Oskar 2012”

działań, a nie dawanie gotowych rozwiązań. To już jest
zadaniem samych mieszkańców gminy, aby skorzystać z jej
rozwoju i możliwości podejmowania własnych inicjatyw.
Dobrymi przykładami tego typu własnych inicjatyw
oddolnych są m.in. prace pozwalające na wyremontowanie
kapliczek w sołectwach, wyjazdy integracyjne, czy też
zrzeszanie się w różnych stowarzyszeniach i aktywne
działania.
Praca na stanowisku burmistrza tak aktywnie
działającej gminy, jakim bez wątpienia jest
Uniejów, nie jest zapewne lekka i wymaga dużego
zaangażowania, co skutkuje brakiem wolnego czasu
dla siebie. Jakie wyzwania, oczekiwania, trudności
spoczywają na barkach gospodarza miasta i gminy
Uniejów?
To oczywiste, że jako burmistrz muszę liczyć się z tym, że
jest to nieustanna służba mieszkańcom mojej gminy, którzy
już od czternastu lat darzą mnie swoim zaufaniem. Jest to
niewątpliwie wyzwanie, któremu staram się każdego dnia
sprostać, aby móc spełniać liczne i różnorodne oczekiwania
stawiane przez mieszkańców i turystów przedstawicielom
samorządu Uniejowa. Tak, jak to bywa w życiu – są
i chwile trudniejsze, gdy faktycznie trzeba okazać się
umiejętnościami negocjacji, asertywności i odpornością
na stres, lecz także, a może nawet i przede wszystkim, są
chwile bardzo pozytywne związane z satysfakcją z ciężkiej
pracy, która przynosi radość i poczucie spełnienia.
Oczywiście każdy zdaje sobie sprawę, że
zrealizowanie inwestycji wymaga spełnienia szeregu
warunków i dużych nakładów finansowych. Panie
Burmistrzu czy może uchylić Pan rąbka tajemnicy
i zdradzić jakie kolejne inwestycje są w planach?
Jak widzi Pan rozwój gminy w najbliższych latach?
Chcemy dalej rozwijać uzdrowisko, które jest na
początku drogi, ale ma przed sobą ogromny potencjał.
Pracujemy nad poszerzeniem możliwości eksploatacji

Myślimy o kolejnych inwestycjach w strefie
uzdrowiskowej: zamierzamy po raz kolejny rozbudować
kompleks
termalno-basenowy
„Termy
Uniejów”,
przygotowujemy dokumentację na koncepcję budowy
bulwarów nadwarciańskich, uzyskaliśmy dofinansowanie
na uzbrojenie kolejnych terenów inwestycyjnych. Na pewno
musimy myśleć perspektywicznie, a nie w kontekście
4-letniej kadencji. Podążanie za trendami, dostępność
technologicznych nowinek oraz wsparcie środków unijnych
dają obecnie szansę skoków cywilizacyjnych, których
samorządy mogą w przyszłości nie udźwignąć. Rozwijając
ofertę turystyczną powinniśmy dalej odważnie obierać cele,
potrafiąc przy tym zachować zdrowy rozsądek. Dzisiejszy
bilans zysków i strat musi uwzględniać również to, w jaki
sposób te proporcje będą się układać za 10, 20 i więcej lat.
Wydobycie wody geotermalnej stało się motorem
licznych przemian w sferze gospodarczej i społecznej naszej
gminy. Odtąd kierunek rozwoju Uniejowa wyznaczają
funkcje usługowe w branży turystyczno-rekreacyjnej.
Dzięki wielu inwestycjom o łącznej wartości ponad
200 mln zł Uniejów powoli staje się gminą nowoczesną
i wyróżniającym się na tle kraju ośrodkiem uzdrowiskowym.
Chciałbym, abyśmy dalej utrzymali pozycję pioniera nie
tylko w zakresie wykorzystania termalnych źródeł. Jeżeli
nadal ma być o nas głośno, nie wysiadajmy z pociągu, który
moim zdaniem pędzi obecnie właściwymi torami.
Od wielu lat kwartalnik „Uniejowskie Strony”
zamieszcza stałe rubryki: „Z prac Samorządu”
i „Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie”.
To są główne źródła informacji o dokonaniach
i zamierzeniach Samorządu Miasta i Gminy. Są
też informacje o działalności podległych instytucji
i placówek, relacje z licznych imprez i wydarzeń.
Realizują je ludzie – jak napisano we wstępie: /…/
z pomysłami i inicjatywą oraz kochający swoją małą
ojczyznę. To są te kółka – trybiki, ale sprężyną, która
cały mechanizm napędza jest burmistrz Uniejowa Józef
Kaczmarek /…/, który sam o sobie powiedział kiedyś,
że jest pozytywnie zakręcony na punkcie Uniejowa…
Rozmawiali
Marek Jabłoński, Marta Pokorska
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•

•

•

•

•

4.11 wraz z ks. Jarosławem Olszewiczem i mieszkańcami Hipolitowa oraz gośćmi: Dyrektorem
Kancelarii Marszałka Woj. Łódzkiego – Marcinem
Młynarczykiem,
Dyrektorem
Departamentu
Rolnictwa i Ochrony Środowiska Woj. Łódzkiego
– Jakubem Gajewskim, właścicielem firmy
MARKBUD – Marianem Strzałką, dokonaliśmy
otwarcia drogi w Hipolitowie. Koszt przebudowy
prawie kilometra jezdni wyniósł
248.723,04
zł i był współfinansowany ze środków budżetu
Województwa Łódzkiego.
Nadal trwają prace budowlane na ul. Jana Pawła II.
Prawie kilometrowy łącznik pomiędzy ul. Targową
i drogą wojewódzką nr 473 (ul. Dąbska) został
poszerzony o chodnik z kostki brukowej. Prace obejmą
także wykonanie kilometra kanalizacji deszczowej
oraz pionowe oznakowanie jezdni. Inwestycja za
1.260.000,00 zł poprawi bezpieczeństwo i komfort
poruszania się w okolicy pobliskiego osiedla,
ponadto odciąży nieco ul. Wiśniową, przy której
mieści się przedszkole miejskie. Prace na ul. Jana
Pawła II wykonują: P.P.H.U. Ekoinżbud z Uniejowa
oraz firma „EVECO” z Łodzi.
Zakończyliśmy rewitalizację cerkwi w Uniejowie,
odbiór prac budowlanych udało się wykonać pod
koniec listopada. Szczegółowy opis i kosztorys prac
wewnątrz numeru.
Przystąpiliśmy
do
opracowania
Lokalnego
Programu Rewitalizacji dla Gminy Uniejów.
W ramach realizacji zadania dwukrotnie odbyły
się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy,
pierwsze – informacyjne, 22.11.2016, kolejne,
podczas którego omówiono sposoby wyznaczania
obszaru zdegradowanego – 6.12.2016. W tym celu
przeprowadziliśmy również ankietę dotyczącą
określenia problemów i zjawisk kryzysowych oraz
potrzeb w zakresie rewitalizacji.
Złożyliśmy 5 wniosków o dofinansowanie projektów
z zakresu turystyki: rozbudowa kompleksu
termalno-basenowego „Termy Uniejów”; Rozwój
uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz
dostosowanie do nowych funkcji istniejącej
infrastruktury turystycznej; Budowa infrastruktury
turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż

rzeki Warty w Uniejowie; Intensyfikacja gospodarki
turystycznej w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę
tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej;
Wykorzystanie potencjału gminy Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych.
•

Miejskie Przedszkole w Uniejowie realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich, pn.
„Przedszkole równych szans”. Wartość projektu
wynosi 512 123,74 zł, przy czym dofinansowanie
ze środków unijnych to aż 435 305,18 zł czyli 85%
wartości projektu. W postepowaniu przetargowym
wpłynęło 19 ofert w ramach 7 odrębnych części
zamówienia: na środki higieny osobistej i środki
chemiczne (2 oferty), wyposażenie meble (2 oferty),
wyposażenie sal (1 oferta), materiały plastyczne
(1 oferta), sprzęt elektroniczny (4 oferty),
wyposażenie sportowe (3 oferty), wyposażenie
kuchni (5 ofert) i wyposażenie edukacyjne (1 oferta).

•

Pozyskaliśmy dofinansowanie od Marszałka na przebudowę dróg w Kozankach Wielkich i Zaborowie

•

PGK Termy Uniejów rozpoczęło budowę 2 kolejnych bloków mieszkalnych.

•

Podpisaliśmy umowę na renaturyzację Strugi
Spycimierskiej

•

Ogłosiliśmy ponowny przetarg na drogę do terenów
uzdrowiskowych. Wpłynęła jedna oferta od Jolanty
Piotrowskiej z Sędziejowic na kwotę 449 000,00 zł,
która została wybrana.

•

Rozstrzygnęliśmy przetarg na termomodernizację
budynków komunalnych (Kościelnicka 44a, Felicjanów 29, Wilamów 24, Wilamów 51). W czterech
odrębnych częściach postępowania wpłynęło łącznie
9 ofert.

•

W ramach programu prewencyjnego „Profilaktyka
społeczna w powiecie poddębickim na lata 20162018” prowadzonego przez KPP Poddębice Gmina
dofinansowała ponadnormatywne służby policji na
terenie naszej gminy.

•

20.11 wraz z parafiami przeprowadziliśmy zbiórkę
na rzecz modernizacji szpitala w Łęczycy. Podczas
kwesty, która odbyła się na terenie: Uniejowa,

>>>
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Uniejowa, Aleksandra Tarnowska – prezes łaskiego
UTW oraz dr n. med. Marek Rożniecki.

Wielenina, Wilamowa i Spycimierza. Udało się
zebrać kwotę w wysokości: 3.193,52 zł.
•

Gminna spółka PGK Termy Uniejów ogłosiła
sprzedaż lokali w domkach termalnych wraz
z działkami na osiedlu, które niebawem powstanie
przy ul. Targowej w Uniejowie. Spółka – inwestor,
zapowiada budowę w sumie 52 domów w zabudowie
typu „bliźniak”, przy czym pierwsze „m” Termy
planują oddać do użytku lokatorów już na wiosnę
2018 roku.

•

Przeprowadziliśmy
do
projektu
„Wsparcie
inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych,
obrót nimi lub ich rozwój”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Program „Przetwórstwo i marketing produktów
rolnych” przeznaczony jest dla rolników,
domowników lub małżonków rolników, którzy
podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników
w pełnym zakresie.

•

•

•

Przeprowadziliśmy komunalizację dróg w miejscowości Uniejów (ul. bł. Bogumiła, ul. Ogrodowa)
oraz zjazdów do rzeki Warty (ul. Wodna, ul.
Zamkowa, planowana ulica Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa)
Gmina przekazała aportem spółce komunalnej PGK
Termy Uniejów działkę pod budowę garaży przy ul.
Mickiewicza w Uniejowie.
Przyznaliśmy po raz trzeci „Jednorazowe stypendium
Burmistrza Miasta Uniejów za wyniki w nauce dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów
z terenu Gminy Uniejów oraz nagród Burmistrza za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury”. Studenci
oraz uczniowie szkół średnich otrzymali nagrody
w wysokości 500-750 zł oraz bony o wartości 300 zł.
Z kolei uczniom i młodzieży zajmującej się kulturą,
sportem oraz działalnością artystyczną przyznano
nagrody w kwocie 300-400 zł, w zależności od liczby
zgłoszeń. W sumie nagrodzone zostały 177 osoby,
w tym 21 studentów i 17 uczniów szkół średnich.

Wydarzenia:
•

162 słuchaczy Uniejowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku rozpoczęło nowy rok akademicki
2016/2017. Uroczysta inauguracja miała miejsce 5
października w Sali Rycerskiej na Zamku. Gośćmi
uroczystości byli m.in: Anna Mroczek – dyrektor
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi, Piotr Majer – Zastępca Burmistrza

•

Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku
Szkolnego 2016/2017, podobnie jak w poprzednich
latach, wystartowała w Uniejowie. W środę 28
września na placu przed „Termami” było uroczyście,
ale przede wszystkim – aktywnie! Imprezę połączono
z Finałem Wojewódzkim w Indywidualnych Biegach
Przełajowych w Ramach Igrzysk Młodzieży
Szkolnej, Gimnazjady i Licealiady. W biegach, które
nastąpiły bezpośrednio po uroczystej inauguracji
wzięło udział kilkaset młodych sportowców ze szkół
z terenu całego województwa.

•

W dniach 6-7.10 w Zamku w Uniejowie odbyła
się XXXII narada ogólnopolska Wojewódzkich
Inspektorów Nadzoru Budowlanego.

•

16.10 w Kolegiacie odbył się Koncert z okazji
1050-lecia chrztu Polski. Publiczność słuchała
trzech solistów: pani Emilii Zielińskiej (sopran),
pana Mariusza Adama Ruty (tenor), oraz pana
Rafała Pikały (bas).

•

3.11 członkowie i przyjaciele Koła Łowieckiego
„Gęgawa” tradycyjnie spotkali się na dorocznym
święcie „Hubertus”, podczas którego odbyło się
polowanie, zakończone ogniskiem w Hubertówce.

•

4.11 w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie 20 par
małżeńskich z terenu gminy, które przeżyły wspólnie
50 lat zostało odznaczonych medalami Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie.

•

11.11 odbyły się gminne obchody Święta
Niepodległości. Uroczystość upamiętniająca 98.
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
rozpoczęła się zbiórką delegacji przy Domu
Harcerza. W dalszej części programu znalazły się:
przemarsz do Rynku, uroczystości przy pomniku
Bohaterów Września 1939 roku (Apel Poległych,
gawęda harcerska, składanie wiązanek kwiatów,
krótki koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej ZHPOSP Uniejów), Msza Święta za Ojczyznę oraz
gorący poczęstunek dla uczestników gminnego
spotkania.

•

19.11 odbył się Turniej Piłki Siatkowej im.
Zbigniewa Dominiaka. W turnieju uczestniczyło 12
drużyn: Stare Konie, Drink Team Kalisz, Wirtualni,
Witonia, Ochocki Turek, Absolwenci LO Poddębice,
Nadleśnictwo Turek i Grodziec, MKS Malanów,
Plażowicze, Tury, Uniejów; zwyciężyli Plażowicze.
Gratulacje!
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•

24.11 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie
odbył się Jesienny Koncert zorganizowany z okazji
Dnia Seniora przez MGOK w Uniejowie.

•

Weekend Mikołajkowy trwał w tym roku dłużej
niż zazwyczaj, bo w dniach 2-6.12.2016. Obszerną
relację z wydarzenia znajdą Państwo wewnątrz
kwartalnika na stronie 62.

•

Podczas niedzielnej Mszy Świętej w dniu 4 grudnia
2016 roku pani Małgorzata Dobrzyńska-Musiela z
firmy konserwatorskiej „Restauro” przedstawiła
za pomocą prezentacji multimedialnej wyniki
przeprowadzonych badań konserwatorskich wnętrza
świątyni.

•

Jako jeden z beneficjentów środków unijnych
przeznaczonych na promocję regionu, wzięliśmy
udział w konferencji pn. „Zmieniamy Łódzkie
z Funduszami Europejskimi – dotacje na
internacjonalizację”, która odbyła się 9.12 na Zamku
w Uniejowie.

•

•

•

Relacja z X Biegu Do Gorących Źródeł pojawiła się
w Sieradzkiej TV Media. Wideo o tym samym tytule
jest dostępne w serwisie YouTube.com na kanale
sieradzkiej telewizji.
Relacje telewizyjne z Konstancina z uroczystej
gali z okazji obchodów 25-cio lecia SGU, podczas
której ogłoszono nasze zwycięstwo pojawiły się
w serwisach: Rzeczpospolita TV, i TV Piaseczno,
Siewie.tv oraz w ŁWD w TVP3 Łódź (18.10).
O konkursie Eko Hestia Spa można było również
posłuchać w relacji RMF Classic i przeczytać
w kwartalniku na stronie 17.
Po raz kolejny ekipa realizująca cykl programów
Agroexpress dla łódzkiej TVP3 odwiedziła gminę
Uniejów. Tym razem kamera podglądała prace
Rożniatowianek. Panie zaprezentowały się przy
tworzeniu ozdób i dekoracji bożonarodzeniowych.
Wywiadów udzielili również sołtys RożniatowaKolonii i prezes OSP Rożniatów Wiesław
Pawłowski, a także radny Tadeusz Warych.
W drugiej części programu pracownik urzędu,
Mateusz Leśniewski oraz prezes PGK Termy
Uniejów, Marcin Pamfil, opowiedzieli o zbliżających
się w gminie inwestycjach. Materiał jest nadal
dostępny na stronie stacji www.tvp.lodz.pl, emisja
programu była 20.11.

Relacji z Weekendu Mikołajkowego można było
zarówno posłuchać w radiu, podczas porannego
pasma „Wolno wstać” w RMF FM (3.12 i 6.12) jak
i obejrzeć w telewizji – wejścia na żywo w programie
„Pytanie na śniadanie” w TVP2 (6.12)

Nagrody i odznaczenia:
•

Zespół Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina
zdobył wyróżnienie w kategorii Zespoły Pieśni
i Tańca podczas 17. Ogólnopolskiego Przeglądu
Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 2016”, który
odbył się w dniach 29 września – 2 października
2016 roku we Włocławku w Centrum Kultury
Browar. Serdecznie gratuluję!

•

Medalem „Zasłużony dla Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskowych RP” podczas gali z okazji 25-lecia
SGURP wyróżniono również trzech inwestorów
prowadzących działalność w Uniejowie: Instytut
Zdrowia Człowieka prowadzący Uzdrowisko
Uniejów Park, CS Investment Sp. z o.o. –
spółkę prowadzącą Medical SPA Hotel****
Lawendowe Termy oraz firmę Wiatr-Bud
Regina Wiatr prowadzącą Hotel Uniejów****
ecoActive&Spa i Browar Wiatr w Uniejowie.

•

11.10 Geotermia Uniejów im. S. Olasa sp. z o.o.
została wyróżniona medalem honorowym im.
Erazma Syksta przez Polskie Stowarzyszenie
Geotermiczne. Geotermia obchodzi w tym roku
15-lecie działalności.

•

18.10 na zamku w Uniejowie została wręczona
nagroda, którą Uniejów otrzymał w I edycji
konkursu Eko Hestia Spa za nowatorskie i skuteczne
działania proekologiczne oraz inwestycje związane
z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Uroczyste
ogłoszenie laureata konkursu miało miejsce 28.
września w uzdrowisku Konstancin-Jeziorna
z okazji obchodów 25-cio lecia Stowarzyszenia
Gmin Uzdrowiskowych.

•

Wśród 18 nominowanych do Nagrody Gospodarczej
Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie
2016” w ramach kategorii „Nagroda Publiczności”
znalazła się gmina Uniejów. Dziękujemy wszystkim
internautom, którzy oddali na nas swoje głosy.

•

Serdeczne gratulacje dla klubu Karate Bassai za
zdobycie 12 złotych i 15 brązowych medali na
mistrzostwach Pucharu Europy we Francji.

Uniejów w mediach:
•
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Bulwary nad rzeką Wartą w Uniejowie
Drugim projektem, który przedstawił Burmistrz Józef Kaczmarek na sesji mikołajkowej, był projekt „Budowy
infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki warty w Uniejowie”. Zadanie otrzymało
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 6 290 000 zł, natomiast całkowita kwota realizacji
inwestycji to 10 454 999, 99 zł. Planowany czas realizacji zaplanowany jest na koniec 2019 roku.

Jak podkreślił burmistrz: Jest to bardzo trudna do
zrealizowania inwestycja ze względu na małą przestrzeń
od strony zabudowy jednorodzinnej miasta. W związku ze
skomplikowanymi sprawami prawnymi, własnościowymi,
problemem poszerzenia pasa gruntów projekt niestety nie
będzie wyglądał w taki sposób, jakbyśmy tego sobie życzyli.
Najważniejsze jest jednak to, że wizerunek Uniejowa bardzo
się zmieni od strony zamku. Projekt wykonania bulwarów
obejmuje bowiem teren od Strugi Spycimierskiej aż do zamku,
a od drugiej strony od mostu do ulicy 22 lipca.
Przedmiotem
opracowania
dokumentacji
było:
przeprowadzenie prac geodezyjnych i wykonanie badania
geologicznego, wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu,
opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu bulwarów
nad rzeką Wartą, projektu budowlanego, przygotowanie
karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz wykonanie
inwentaryzacji przyrodniczej, siedliskowej, uzyskanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację
przedsięwzięcia, pozwolenia wodno-prawnego na realizację
przedsięwzięcia i pozwolenia na budowę.
Zakres dokumentacji obejmował: obszar położony
w dolinie Warty z terenami przylegającymi bezpośrednio
do linii brzegowej rzeki Warty, po stronie zachodniej na
odcinku od ujścia lewobrzeżnego dopływu Warty - Strugi
Spycimierskiej (Siekiernika) do obszaru leżącego na
przedłużeniu ulicy 22 lipca, po stronie wschodniej - od terenu
bezpośrednio przylegającego do mostu na Warcie (na południe

od mostu i drogi nr 72, ulica Łęczycka, do obszaru leżącego na
przedłużeniu ulicy 22 lipca).
W ramach inwestycji zaprojektowane zostały tereny
rekreacyjne: ciągi spacerowe - szlak rekreacyjny „Bose
stopy”, przystań kajakowa (w naturalnej zatoce rzeki Warty,
zakłada obsługę 15 osad kajakowych, teren zielony jako
miejsce rekreacyjne oraz miejsce do przygotowania kajaków
do transportu kołowego), kino letnie, uwzględniono poprawę
stanu technicznego kładki pieszo-jezdnej (poszerzenie ciągu
pieszego) oraz wydzielenie miejsc odpoczynku z siedziskami,
place zabaw, siłownię terenową, fontanny, tryskacze z wodą
geotermalną, schody terenowe, skarpy z siedziskami, pomosty
widokowo-odpoczynkowe, tarasy, ławki podgrzewane wodą
geotermalną, wodny krąg, szlak rekreacyjno-poznawczy.
W ramach ciągów spacerowych wykonane zostaną szlaki
„Uniejów na przestrzeni dziejów” i „Ptaki środkowej Warty”.
W latach 60-tych wykonane zostały bulwary w Uniejowie,
a ich centralna przestrzeń została ulokowana w rejonie
mostu. Powstały wówczas dwa pawilony i wieża z flagą,
nawiązująca do kontrolnej roli ratowników w tym obszarze.
Między przystanią a plażą została wybudowana kawiarnia
„Walentynka” o charakterze modernistycznym. Przestrzeń,
która została wtedy zagospodarowana nad wschodnim
brzegiem Warty stanowiła idealne miejsce wypoczynku,
aktywności zarówno mieszkańców, jak i przyjezdnych.
Posiadające w Uniejowie swoją historię bulwary, mają szansę
tknąć w miasto niewykorzystany w tamtych latach potencjał.

Zagospodarowanie budynku dawnej plebanii
Podczas świątecznej sesji, zorganizowanej w dniu 6 grudnia 2016 roku w zamku, Burmistrz Józef Kaczmarek
opowiedział o podjętej współpracy pomiędzy Parafią pw. św. Floriana w Uniejowie i samorządem miasta w zakresie
zagospodarowania budynku po dawnej plebanii na instytucję kultury. Wniosek o dofinansowanie projektu „Rozwój
instytucji kultury w Uniejowie” ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi uzyskał wystarczającą ilość punktów
i otrzyma dotację w kwocie prawie miliona złotych. Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2 059 018, 46 zł.
Projekt był omawiany na kilku spotkaniach, a jego
realizacja jest możliwa dzięki otwartości ks. prałata
Andrzeja Ziemieśkiewicza, Biskupa Pomocniczego Diecezji
Włocławskiej Stanisława Gębickiego, zgodzie Jego Ekscelencji
Księdza Biskupa Wiesława Meringa na wydzierżawienie

gminie plebanii i części działki, przychylności Diecezjalnego
Konserwatora Zabytków - ks. Piotra Sierzchała, Łódzkiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Wojciecha
Szygendowskiego. Zakres dokumentacji przygotowali
pracownicy Urzędu Miasta, którego koncepcję zaakceptowały,
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uczestniczące w spotkaniach, Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury - Milena Pamfil i Dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej - Beata Szymczak.
Na mocy podpisanego aktu notarialnego przez Burmistrza
Uniejowa gmina przez najbliższe trzydzieści lat będzie
dzierżawiła obiekt starej plebanii oraz działkę ze skarpą nad
Wartą z przeznaczeniem na urządzenie bulwarów.
W starym budynku plebanii znajdą się m.in. pomieszczenia
biblioteki i ośrodka kultury. Gmina Uniejów posiada
inwentaryzację budynku oraz ekspertyzy techniczne, wstępną
koncepcję adaptacji budynku na bibliotekę i Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury wraz z wizualizacjami, opracowanie
wielobranżowego
projektu
budowlano-wykonawczego
zakładającego wykonanie: nowych podłóg i stropu wraz
z izolacją przeciwwilgociową, konstrukcji i pokrycia dachowego,
nowej instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, instalacji
c.o. oraz teletechnicznej, termomodernizacji budynku, stolarki
okiennej i drzwiowej.

wrzesień - listopad 2016 r.
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Po gruntownej renowacji budynku zostaną oddane do
użytku: zespół pomieszczeń bibliotecznych (księgozbiór
ogólnie dostępny, czytelnia, wypożyczalnia, świetlica dla
dzieci ze stanowiskami komputerowymi, sala konferencyjna),
zespół pomieszczeń pomocniczych (socjal pracowników, biuro,
magazynek, pomieszczenie porządkowe, zespół sanitariatów),
pomieszczenia MGOK (sala wielofunkcyjna dla ekspozycji
i prezentacji), pomieszczenia sanitarne wspólne z biblioteką.
Budynek zostanie podwyższony z celu zagospodarowania
użytkowego poddasza.
W ramach zagospodarowania terenu zostaną wykonane:
wejście do budynku od strony ulicy 22 lipca, chodniki z kostki
betonowej, ogrodzenie, miejsca postojowe z 36 miejscami
parkingowymi, teren zieleni, oświetlenie terenu.
Planowany czas realizacji przedsięwzięcia, kiedy obiekt
otrzyma nowy zewnętrzny wygląd i funkcje, przewidziany jest
na koniec 2018 roku.

Janusz Kosmalski

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

W okresie wrzesień - listopad 2016 r. odbyły się
cztery sesje Rady Miejskiej w Uniejowie. Ilość zadań
realizowanych przez gminę w tym okresie spowodowała
ciągły ruch środków budżetowych. Taka sytuacja
przesądziła o tym, że nieodłącznym punktem wszystkich
sesji stały się dwie uchwały: uchwała wprowadzająca
zmiany do budżetu gminy Uniejów na 2016 rok oraz
uchwała wprowadzająca zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2016-2027.
Drugim w kolejności tematem obrad sesji były
nieruchomości. W ciągu trzech miesięcy Rada Miejska,
w drodze uchwał, wyraziła zgodę na wydzierżawienie
w trybie bezprzetargowym działki rolnej, położonej
w Czepowie, Uniejowie, części działki, położonej
w miejscowości Kuczki oraz w Uniejowie. Decyzją Rady
Miejskiej, również w trybie bezprzetargowym, wynajęto
pomieszczenia w budynku byłego Ośrodka Zdrowia
w Uniejowie. W omawianym okresie, mocą podjętych
uchwał, gmina Uniejów przejęła, w drodze darowizny,
prawo własności działki w celu poszerzenia drogi, nabyła
nieruchomość zabudowaną, położoną w Dąbrowie oraz
wniosła aportem do spółki PGK „Termy Uniejów” prawo
własności niezabudowanych działek. Kwestie dotyczące
nieruchomości zamknęła decyzja Rady Miejskiej
o włączeniu drogi wewnętrznej, będącej ulicą Jana Pawła II
w Uniejowie, do katalogu dróg gminnych.

Trzecim w kolejności najczęściej podejmowanym
tematem było wprowadzenie zmian w uchwale dotyczącej
opłaty uzdrowiskowej. Do katalogu upoważnionych do
poboru opłaty dodano jeden podmiot oraz wprowadzono
zmiany wynikające z przekształceń dotychczas istniejących
inkasentów opłaty uzdrowiskowej.
Nowymi tematami, które pojawiły się w porządkach
obrad było podjęcie uchwały w sprawie diety przysługującej
Przewodniczącemu Rady za udział w pracach Rady oraz
przyjęcie na 2017 rok rocznego programu współpracy
gminy Uniejów z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Tematykę ostatniej XXXVIII sesji w okresie
sprawozdawczym zdominowały uchwały określające
stawki podatków na 2017 rok. W tym zakresie Rada Miejska
przyjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do
naliczenia podatku rolnego, uchwałę w sprawie wysokości
podatku od nieruchomości oraz podatku od środków
transportowych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że
w 2017 roku nadal będą obowiązywały podjęte w 2015 roku
uchwały w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów
oraz uchwały określające wzory formularzy deklaracji
i informacji na podatki: od nieruchomości, rolny i leśny.
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arch. KDK „Hugonówka”

Medale dla uniejowskiego biznesu

Karolina Smętkiewicz

Na zaproszenie Zarządu SGU RP w obchodach
uroczystości dnia 28 września w Uzdrowisku KonstancinJeziorna uczestniczyli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta
RP, Ministerstwa Zdrowia, Polskiej Organizacji Turystycznej,
samorządowcy z miejscowości uzdrowiskowych, a także
przedstawiciele instytucji oraz firm, które zostały odznaczone
podczas gali.
Wręczono, nadane przez Prezydenta RP, odznaczenia
państwowe oraz odznaki honorowe „Za Zasługi dla Turystyki”.
Specjalnym wyróżnieniem przyznawanym wyłącznie przy okazji
kolejnych jubileuszy jest medal „Za zasługi dla Stowarzyszenia
Gmin Uzdrowiskowych RP” wręczany osobom i instytucjom
wybitnie zasłużonym dla rozwoju gmin uzdrowiskowych.
Medalem „Zasłużony dla Stowarzyszenia Gmin
Uzdrowiskowych RP” wyróżniono również trzech inwestorów
posiadających działalność w Uniejowie: Instytut Zdrowia
Człowieka prowadzący Uzdrowisko Uniejów Park, CS Investment
Sp. z o.o. – spółkę kierującą Medical SPA Hotel**** Lawendowe
Termy oraz firmę Wiatr-Bud Regina Wiatr zarządzającą Hotel
Uniejów**** ecoActive&Spa i Browar Wiatr w Uniejowie.
Medale oraz podziękowania za wkład w krajową turystykę
uzdrowiskową z rąk Jana Golby i Janusza Gromka odebrały
Panie: Łucja Chudzik (Lawendowe Termy), Edyta Przerwa
(Uzdrowisko Uniejów Park) oraz Regina Wiatr (Hotel
Uniejów oraz Browar Wiatr).
Wybór kandydatów do wyróżnienia medalem SGU
RP został uzasadniony tym, że wszystkie wymienione podmioty
gospodarcze od kilku lat przyczyniają się w znaczącym stopniu
do sukcesów gospodarczych Uniejowa. Rozwój infrastruktury
turystycznej w Uniejowie zapoczątkowany wykorzystaniem wód
geotermalnych do celów rekreacyjnych w kompleksie termalnobasenowym „Termy Uniejów”, a także widoczny dynamiczny
rozwój społeczno-gospodarczy miasta przyczyniły się do wzrostu
atrakcyjności miasta dla turystów i inwestorów zewnętrznych.
Walory przyrodnicze i atrakcje turystyczne Uniejowa sprawiły,

arch. KDK „Hugonówka”

Z okazji jubileuszu 25-lecia Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, w którym członkiem jest gmina
Uniejów, zostały wyróżnione osoby przyczyniające się do rozwoju społeczno-gospodarczego polskich uzdrowisk.

Medal odbiera Pani Edyta Przerwa

że Uniejów uzyskał status uzdrowiska termalnego w 2012 r.
Te wszystkie przemiany naszego miasta i gminy spowodowały,
że podmioty gospodarcze zaczęły postrzegać Uniejów jako
lokalizację atrakcyjną do zainwestowania. Warto podkreślić, że
wszyscy inwestorzy doskonale wpisują się w ideę ekologicznego
uzdrowiska, ponieważ obiekty hotelowe zostały zaprojektowane
w taki sposób, aby były przyjazne środowisku poprzez
zastosowanie nowoczesnych technologii oszczędzania wody
i energii cieplnej, a co najważniejsze wszystkie korzystają
z geotermalnej sieci ciepłowniczej i nie emitują dzięki temu
żadnych zanieczyszczeń do atmosfery.
Jesteśmy przekonani, że takie wyróżnienie dla
inwestorów działających na naszym terenie jest dobrą okazją do
wyrażenia uznania właścicielom inwestycji, które przyczyniają
się do dynamicznego rozkwitu gospodarczego Uniejowa jako
uzdrowiska, jednocześnie uwzględniając ideę zrównoważonego
rozwoju, wartość korzystania z lokalnych zasobów oraz
poszanowania środowiska przyrodniczego. Inwestycje te
są bowiem doskonałym przykładem tego typu działań
gospodarczych w miejscowości uzdrowiskowej oraz przykładem
owocnej współpracy samorządu ze sferą biznesu.
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Karolina Smętkiewicz

Zwyciężyliśmy w konkursie uzdrowisk polskich

EKO HESTIA SPA

Uniejów został laureatem pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu EKO HESTIA SPA
i otrzymał 100 000 zł na dalszą realizację działań proekologicznych. Zgłoszone do konkursu przedsięwzięcie
pt. „Uzdrowisko Termalne Uniejów – w przyjaźni z przyrodą” zdobyło uznanie komisji konkursowej
za nowatorskie i skuteczne działania proekologiczne oraz inwestycje związane z szeroko pojętą ochroną
środowiska. Nasze uzdrowisko zostało wyróżnione spośród innych nominowanych uzdrowisk z długimi
tradycjami, takich jak: Busko-Zdrój, Nałęczów i Sopot.
Ogłoszenie Laureata I edycji Konkursu EKO
HESTIA SPA odbyło się 28 września 2016 r. podczas
obchodów 25-lecia Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych
RP w Uzdrowisku Konstancin-Jeziorna. Podczas uroczystości
nagrodę odebrał osobiście Burmistrz Uniejowa. Konkurs jest
wspólną inicjatywą Grupy ERGO Hestia i Stowarzyszenia
Gmin Uzdrowiskowych RP.
Jako zwycięska gmina, Uniejów otrzymał
nagrodę finansową, ufundowaną przez Grupę ERGO Hestia
z przeznaczeniem na realizację dalszych planów i inwestycji
związanych z ochroną środowiska na terenie wyróżnionej
gminy. Jak zadeklarował Burmistrz Uniejowa -Józef
Kaczmarek zostanie ona przeznaczona na projekt ścieżki
dydaktycznej w Uniejowie oraz szereg działań z zakresu
edukacji ekologicznej.
O sukcesie Uniejowa w konkursie EKO HESTIA SPA
zadecydowało kompleksowe podejście do zrównoważonego
rozwoju gminy, czyli postawienie na rozwój sfery społecznogospodarczej przy jednoczesnym poszanowaniu środowiska
przyrodniczego. W tej dziedzinie Uniejów może z powodzeniem
służyć jako dobry przykład dla innych miejscowości
turystycznych w Polsce. Uniejów wygrał przede wszystkim
konsekwencją, determinacją i kreatywnością w działaniach na
rzecz kompleksowego wykorzystania unikalnego potencjału
turystycznego, który jeszcze do niedawna – nawet dosłownie –
drzemał głęboko pod ziemią, bądź istniał wprawdzie od setek
lat, ale był niedostatecznie wypromowany.
Uniejów jest wyjątkowym uzdrowiskiem –
najmłodszym w Polsce, jedynym kurortem w województwie
łódzkim oraz jedynym uzdrowiskiem termalnym. Jak
podkreśla Burmistrz Kaczmarek – W Uniejowie pomimo
tego, że miejscowość wśród wszystkich polskich uzdrowisk
ma najkrótszą historię lecznictwa, to dzięki ogromnemu
zaangażowaniu różnych grup społecznych i dobrej współpracy,
udało się w ciągu ostatniej dekady zrealizować wiele pomysłów
i dzięki nim diametralnie zmienić oblicze gminy. Nie byłoby
uzdrowiskowego sukcesu Uniejowa, gdyby nie wsparcie
parlamentarzystów, wszystkich władz regionu: samorządowych
województwa łódzkiego na czele z Marszałkiem, rządowych
z Wojewodą, a także wielu instytucji, takich jak m.in.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Łodzi, czy Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej
w Poznaniu. Nasz sukces zawdzięczamy oczywiście również
samorządowi gminy, aktywnym przedstawicielom społeczności
lokalnej, miejscowym przedsiębiorcom oraz inwestorom
prywatnym, w tym firmom z zewnątrz, które przekonały się
o tym, że warto u nas realizować ciekawe i proekologiczne
przedsięwzięcia. Moment wyróżnienia Uniejowa na tle
wszystkich polskich uzdrowisk jest doskonałą okazją do tego,
abym mógł podziękować Tym wszystkim, którym zawdzięczamy
naszą nagrodę. Teraz zrobimy wszystko, aby wygraną sumę
zagospodarować w taki sposób, aby zrealizowany dzięki niej
projekt służył nam wszystkim, a działania, które podejmiemy,
przyczyniły się do wzmocnienia pozytywnego wizerunku nie
tylko Uzdrowiska Termalnego Uniejów, lecz także i innych
polskich kurortów – deklaruje Burmistrz Józef Kaczmarek.
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– Komisja konkursowa doceniła nie tylko realizację
od podstaw przedsięwzięcia „Uzdrowisko Termalne Uniejów
– w przyjaźni z przyrodą”, ale również systematyczną
działalność na rzecz upowszechnienia i wzrostu świadomości
ekologicznej lokalnej społeczności – podsumowuje dr Jan
Golba, Prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych
w Polsce. Doceniliśmy też wykorzystanie wód geotermalnych
nie tylko jako atrakcji turystycznej i uzdrowiskowej, ale przede
wszystkim elementu zrównoważonego rozwoju i ochrony
środowiska całej gminy.
W kwalifikacji konkursowej uwzględniane były
inwestycje i działania proekologiczne oraz projekty i programy
m.in. z zakresu edukacji ekologicznej oraz ochrony przyrody,
aktywizujące społeczność lokalną, zrealizowane przez
uczestników w latach 2010-2015.
– ERGO Hestia to jedyne w Polsce towarzystwo ubezpieczeń,
którego główna siedziba jest zlokalizowana w uzdrowisku,
dlatego idea zrównoważonego rozwoju jest nam bliska od
początku naszej działalności – podkreślił Piotr M. Śliwicki,
Prezes Grupy ERGO Hestia. Pomysł ufundowania nagrody EKO
HESTIA SPA, promującej najbardziej proekologiczne gminy
uzdrowiskowe w Polsce, to naturalna konsekwencja naszych
dotychczasowych działań w sferze ochrony środowiska. W ich
trakcie udało się z jednej strony kompleksowo zagospodarować
na potrzeby całej gminy potencjał wód termalnych, ale też
z niezwykłą dbałością rozwinąć program edukacji ekologicznej
wśród najmłodszych mieszkańców. Idea zrównoważonego
rozwoju, która przyświecała tym działaniom, jest niezwykle
bliska również Grupie ERGO Hestia. - Jestem pod ogromnym
wrażeniem osiągnięć i dynamicznego rozwoju Uniejowa
na przestrzeni kilku ostatnich lat. Cieszę się, że ta nagroda
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zasłużenie trafia do miejscowości, która konsekwentnie buduje
swoją nową uzdrowiskową tożsamość w oparciu o rozwiązania
przyjazne dla lokalnej społeczności i najbliższego otoczenia
Jeszcze bardziej cieszy mnie deklaracja wykorzystania nagrody
na program edukacji ekologicznej i ścieżek dydaktycznych na
zielonych terenach Uniejowa – powiedział Piotr Śliwicki.
Polska w chwili obecnej posiada 45 uzdrowisk
statutowych. Do I edycji Konkursu EKO HESTIA SPA
zgłoszenia przesłało aż 11 gmin uzdrowiskowych z całego
kraju: Inowrocław, Nałęczów, Krynica-Zdrój, Rabka-Zdrój,
Szczawnica, Sękowa, Konstancin-Jeziorna, Sopot, BuskoZdrój, Solec-Zdrój i Uniejów.
Opracowano z wykorzystaniem tekstu komunikatu
prasowego archiwum Ergo Hestia.

Karolina Smętkiewicz

Uroczyste wręczenie nagrody EKO HESTIA
SPA w Uniejowie
W Sali Rycerskiej uniejowskiego zamku 18 października 2016 r. została wręczona nagroda, którą
Uniejów otrzymał w I edycji konkursu EKO HESTIA SPA.
Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli Grupy
ERGO Hestia – fundatora nagrody Eko Hestia Spa oraz
przedstawiciela Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych
RP wraz z zaproszonymi gośćmi podczas przekazania
wyróżnienia w formie statuetki i symbolicznego czeku
na sumę 100 tysięcy zł. W spotkaniu wzięli udział: Pani
Jolanta Zięba-Gzik (Członek Zarządu Województwa
Łódzkiego), Pani Iwona Swobodzińska-Perdenia (Dyrektor
Przedstawicielstwa Grupy Ergo Hestia), Pan Mikołaj Kunica
(Dyrektor Biura Komunikacji Grupy Ergo Hestia), Pan Leszek
Dzierżewicz (Zastępca Prezesa Zarządu Stowarzyszenia
Gmin Uzdrowiskowych RP, Burmistrz Ciechocinka), Pan

Wojciech Fułek (Przedstawiciel Polski w Europejskim
Związku Uzdrowisk, Członek Honorowy Stowarzyszenia
Gmin Uzdrowiskowych RP, Pomysłodawca konkursu EKO
HESTIA SPA), Pan Jan Sztaudynger (Kierownik Zespołu
ds. Funduszy Unii Europejskiej i Doradców Energetycznych
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi) oraz przedstawiciele mediów – TVP3 Łódź.
Na początku uroczystości Burmistrz Uniejowa - Józef
Kaczmarek przywitał Gości i wyraził swoje zadowolenie
z tego, że Uniejów – najmłodsze polskie uzdrowisko zostało
wyróżnione na forum wszystkich innych miejscowości
zdrojowych, które mają dużo dłuższe tradycje w zakresie
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Gmin Uzdrowiskowych RP) oraz Pani Jolanta Zięba-Gzik
(Członek Zarządu Województwa Łódzkiego).
Na zakończenie uroczystości wykonano wspólne zdjęcie
pamiątkowe, potwierdzające, że wyróżnienie Uniejowa
w konkursie jako uzdrowiska najbardziej przyjaznego
przyrodzie jest naszym wspólnym sukcesem i nagrodzone
działania realizowane są dzięki wspólnemu zaangażowaniu.
Uroczystość była dokumentowana przez reporterów TVP3
Łódź – patrona medialnego konkursu, zaś materiał był
emitowany w Łódzkich Wiadomościach Dnia.
Teraz przed Uniejowem stoi nie lada wyzwanie –
w ciągu najbliższego roku mamy za zadanie zagospodarować
otrzymaną nagrodę finansową z przeznaczeniem na realizację
dalszych działań proekologicznych. Jak zadeklarował
Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek projekt obejmie
m.in. utworzenie ścieżki dydaktycznej na terenie Uzdrowiska
Termalnego Uniejów oraz szereg działań z zakresu edukacji
ekologicznej, skierowanych nie tylko do mieszkańców naszej
gminy, lecz także do społeczności innych polskich uzdrowisk.

1.arch. R. Troczyński

balneoterapii. Faktycznie, Uniejów może służyć jako dobry
przykład miast, które postawiły na dynamiczny wzrost
społeczno-gospodarczy zgodnie z ideą zrównoważonego
rozwoju, czyli z jednoczesnym poszanowaniem zasobów
przyrody, tak aby przyszłym pokoleniom zostawić środowisko
w jak najlepszym stanie oraz żeby budować świadomość
ekologiczną młodych obywateli. Uzdrowisko Uniejów
może pochwalić się wieloma inwestycjami i działaniami
promocyjno-edukacyjnymi, które bazują na wykorzystaniu
walorów przyrodniczych, szczególnie wód geotermalnych
i dzięki którym gmina w ciągu zaledwie kilkunastu lat zyskała
zupełnie nowe oblicze nowoczesnej gminy turystycznej.
Wszystkie działania inwestycyjne i edukacyjne realizowane
w latach 2010-2016 zostały przedstawione podczas spotkania
przez Karolinę Smętkiewicz z Działu Promocji UM Uniejów,
zajmującą się aplikacją Uniejowa do konkursu Eko Hestia Spa,
w formie prezentacji zatytułowanej „Uzdrowisko Termalne
Uniejów – w przyjaźni z przyrodą”.
Podczas spotkania Burmistrz Uniejowa podziękował
Kapitule Konkursowej za to, że starania samorządu
i mieszkańców naszej gminy w budowę i promocję marki
Eko Uniejów zostały dostrzeżone i nagrodzone. Jednocześnie
podkreślił znaczenie owocnej współpracy Uniejowa z władzami
województwa łódzkiego oraz instytucjami finansującymi wiele
projektów proekologicznych, takimi jak WFOŚiGW w Łodzi.
Kluczowym momentem uroczystości było samo
wręczenie nagrody EKO HESTIA SPA dla Uniejowa przez
Pana Mikołaja Kunicę – przedstawiciela Grupy Ergo Hestia.
Na ręce Burmistrza przekazano statuetkę oraz symboliczny
czek. Następnie miały miejsce wystąpienia Gości – głos zabrał
Pan Mikołaj Kunica, który odczytał uroczysty list gratulacyjny
przekazany władzom i społeczności gminy Uniejów przez
Prezesa Zarządu Ergo Hestia - Pana Piotra M. Śliwickiego.
W dalszej kolejności przemówienia gratulacyjne
wygłosili: pomysłodawca konkursu EKO HESTIA SPA Pan Wojciech Fułek (Przedstawiciel Polski w Europejskim
Związku Uzdrowisk, Członek Honorowy Stowarzyszenia
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Otwarcie drogi w Hipolitowie
Prawie kilometrowy odcinek drogi w Hipolitowie został
oficjalnie oddany do użytku podczas uroczystości poświęcenia
i przecięcia wstęgi 4 listopada 2016 roku.
Poświęcania drogi dokonał ks. Jarosław Olszewicz – Proboszcz
Parafii Wielenin, a biało-czerwoną wstęgę, symbolicznie
otwierającą drogę, przecięli: Dyrektor Kancelarii Marszałka
Województwa Łódzkiego - Marcin Młynarczyk, Dyrektor
Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego - Jakub Gajewski,
właściciel firmy MARKBUD - Tadeusz Malesza, Burmistrz
Uniejowa - Józef Kaczmarek, Zastępca Burmistrza - Piotr
Majer, Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie - Janusz

Kosmalski, sołtys Hipolitowa - Edward Bieńko, mieszkańcy
Hipolitowa.
Całkowity zakres prac inwestycyjnych drogi obejmował
wykonanie: koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem,
podbudowy z kruszyw łamanych o grubości 20 centymetrów
oraz nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa
wiążąca i ścieralna). Ponadto pobocza wzmocniono kruszywem
z tłucznia kamiennego o grubości 15 centymetrów.
Wykonawcą robót była firma MARKBUD Sp. z o.o.
w Poddębicach, a całkowity koszt realizacji zadania wyniósł
248.723,04 zł i był współfinansowany ze środków budżetu
województwa łódzkiego.

Odbiór nieczystości stałych
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. 2016
r. poz. 250 j.t.) każda nieruchomość, która nie ma możliwości
podłączenia do sieci kanalizacyjnej powinna być wyposażona
w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości
płynnych lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Właściciele
nieruchomości zobowiązani są do posiadania umowy na
odbiór nieczystości ciekłych lub osadów ściekowych z firmą
asenizacyjną oraz do przechowywania dowodów uiszczenia
opłat za wykonanie tych usług.
Opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać
się z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich
przepełnienia bądź wylewania nieczystości na powierzchnię
terenu. Częstotliwość wywozu nieczystości powinna być zatem
dostosowana do pojemności zbiornika i ilości wody zużywanej
w gospodarstwie domowym.
Właściciele przydomowych oczyszczalni zobowiązani są do
należytego dbania o zamontowane na ich posesjach urządzenia.
Zalecane jest, aby po wykonanych pracach serwisowych
określonych w instrukcji obsługi przydomowej oczyszczalni,
taka informacja odnotowana została w dzienniku użytkownika,
który został dołączony do Państwa instrukcji obsługi. Prawidłowa

Justyna Bródka-Przytuła

Wioletta Majewska

eksploatacja poprawi żywotność urządzenia, jego bezawaryjne
użytkowanie oraz uniknięcie ponoszenia kosztów usunięcia
awarii wynikającej z winy użytkownika.
Osobom, które jeszcze nie dokonały obowiązkowego
zgłoszenia do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych
(szamb) i przydomowych oczyszczalni, przypominamy
o konieczności wywiązania się z tego obowiązku. Druk
zgłoszenia dostępny jest na stronie Urzędu Miasta w Uniejowie,
zakładka ochrona środowiska lub w Urzędzie Miasta w pokoju
numer 10. Wypełnione zgłoszenie należy dostarczyć do sołtysa
miejscowości, w której się zamieszkuje, bezpośrednio do Urzędu
Miasta w Uniejowie (pok. nr 10) lub na sekretariat.
Jednocześnie przypominamy przedsiębiorcom o podpisaniu
indywidualnej umowy na wywóz odpadów pochodzących
z działalności gospodarczej oraz do przechowywania
dowodów uiszczania opłat za te usługi. Złożona do Urzędu
Miasta deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi dotyczy jedynie nieruchomości
zamieszkałych i odbioru odpadów komunalnych wytwarzanych
w gospodarstwach domowych. Nie ma możliwości mieszania
odpadów powstałych z tytułu prowadzonej działalności
i z terenu gospodarstwa domowego.
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Dobiegły końca prace renowacyjne cerkwi
Prace renowacyjne cerkwi, grobowca rodziny Tollów, który
położony jest przy drodze wojewódzkiej nr 473 w Pierwszym
Lesie, zostały zakończone pod koniec listopada.
W ramach realizacji zadania: „Rewitalizacja cerkwi
w Uniejowie” wykonano prace polegające na: położeniu
nowych posadzek, założeniu izolacji poziomej, nowego
pokrycia dachowego, wykonaniu elementów ślusarskich oraz
tynków wewnętrznych ścian i sklepień. Otrzymaliśmy zgodę
od Nadleśnictwa Turek na uporządkowanie drzew przy leśnej
drogi prowadzącej do cerkwi i bezpośrednio przy niej tak, aby na
budynek nie nachodziła wilgoć.

Renowacja zabytku przede wszystkim miała na celu
poprawienie jego stanu technicznego i zabezpieczenie go
na lata przed dalszym negatywnym działaniem czynników
środowiskowych.
Koszt realizacji inwestycji wyniósł 193 400,00 zł, natomiast
dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego przeznaczone
na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane
przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa
łódzkiego stanowiło 60. 000,00 zł.
Prace remontowe wykonane zostały przez Pracownie Robót
Sztukatorskich i Konserwacji Zabytków Arkady w Łodzi.

Upłynęło 15 lat ciepłej wody

Pawel.Wroniszewski@onet.pl

W 2001 roku została zakończona inwestycja „Uciepłowienie miasta Uniejowa w oparciu o wody termalne”.
Za pomocą nowatorskiego systemu grzewczego rozpoczęto ogrzewanie pierwszych budynków. Dzisiaj liczba
odbiorców przekracza 2 tysiące osób, a sieć ciepłownicza liczy 13 kilometrów.
„Naszym celem jest pokrycie siecią całej powierzchni miasta
tak, aby wszyscy mieszkańcy mogli cieszyć się tym ekologicznym
źródłem ciepła” - mówi Jacek Kurpik, Prezes Zarządu Spółki
„Geotermia Uniejów”, pełniący tę funkcję od czerwca 2001 roku.
Wszystko zaczęło się w 1978 roku od prac wiertniczych
w poszukiwaniu ropy naftowej i gazu ziemnego, co zakończyło się
znalezieniem gorącej wody o bogatym składzie mineralogicznym
na głębokości 2000 metrów.
Początek lat 90-tych to wykonanie, pod kierunkiem
naukowców, dwóch kolejnych odwiertów geotermalnych. Po
wybudowaniu systemu grzewczego w latach 2000-2001 podjęto
badania i uzyskano świadectwa naukowe, potwierdzające także
lecznicze właściwości wody ze źródeł uniejowskich i zaczęto
stosować ją do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych.
Przyszłość to wykorzystanie walorów chemicznych wody
w przemyśle kosmetycznym, spożywczym i farmaceutycznym,
dlatego podjęta została współpraca m.in. z Instytutem
Ogrodnictwa w Skierniewicach i Uniwersytetem Medycznym
w Łodzi oraz prywatnymi firmami.

Dużym zainteresowaniem wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej województwa łódzkiego cieszył się projekt „Geotermia
z klasą”, w ramach którego przeprowadzono wiele prelekcji
przedstawiających historię i przyszłość uniejowskich wód
geotermalnych.
„Przed nami kolejne poszukiwania nowych kierunków
wykorzystania walorów naszej wody oraz prace nad dalszymi
ograniczeniami emisji dwutlenku węgla do atmosfery” - podsumowuje Prezes Jacek Kurpik.

Pierwszy szyld Geotermii Uniejów
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Wyróżnienie dla Geotermii Uniejów
Geotermia Uniejów im Stanisława Olasa sp. z o.o. otrzymała cenne odznaczenie
w formie Medalu Honorowego im. Erazma Syksta, przyznawane przez Polskie
Stowarzyszenie Geotermiczne.
Uroczystość wręczenia medalu miała miejsce 11 października 2016 r.
w czasie Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego
z okazji jubileuszu 10-lecia PSG. Zebranie odbyło się podczas V Ogólnopolskiego
Kongresu Geotermalnego w Mszczonowie - siedzibie Geotermii Mazowieckiej.
Wyróżnienie zostało przyznane za 15-lecie funkcjonowania geotermalnej
sieci ciepłowniczej w Uniejowie, w uznaniu fundamentalnego wkładu w rozwój
geotermii w Polsce, jej popularyzację i promocję, a także działań władz lokalnych,
wielu instytucji i firm dla budowy geotermalnej sieci c.o. i wszechstronnego
wykorzystania ciepła Ziemi dla nowoczesnego rozwoju Uniejowa.

Nowe osiedle termalne
domków jednorodzinnych

W Uzdrowisku Termalnym Uniejów powstaje kolejna inwestycja będąca uzupełnieniem przestrzeni miejskiej oraz gotowym
rozwiązaniem dla tych, którzy chcieliby tu zamieszkać.
Spółka „Termy Uniejów” wybudowała już osiedle bloków termalnych, którego mieszkańcy korzystają z największego
uniejowskiego skarbu bez wychodzenia z domu, czyli wody solankowej, przy pomocy tzw. „trzeciego kurka”, znajdującego się
w łazience każdego z mieszkań. Na mapie Uniejowa powstały już 3 bloki z zastosowaniem takich rozwiązań technologicznych.
Kolejne 2 są obecnie w budowie. Razem to 150 mieszkań. Inwestorzy poszli jednak o krok dalej i proponują kolejne rozwiązanie,
czyli nowe osiedle termalne, ale tym razem połączonych ze sobą domków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej, również
z dostępem do uniejowskiej leczniczej solanki do celów kąpielowych oraz z ogrzewaniem gazowym. Nowe osiedle z kompleksowym
uzbrojeniem terenu, w bliskim sąsiedztwie lasu, ma liczyć 52 domki, a oddanie pierwszych domków planowane jest już na wiosnę
2018 roku.
Domki z użytkowym poddaszem, o powierzchni użytkowej od 115 m2 do 123 m2, w zależności od opcji, będą posiadały oddzielny
podjazd z jednym miejscem parkingowym dla mieszkańców oraz garaż. Cała powierzchnia działki to ok. 250 m2. Wśród rozkładu
pomieszczeń wewnątrz domu, na parterze przewidziano pomieszczenia o funkcji dziennej, w tym: kuchnię, spiżarnię, salon
z wyjściem na taras i ogród, wc, kotłownię / pomieszczenie gospo-darcze oraz garaż.
Na piętrze zlokalizowano 3 pokoje, łazienkę oraz 2 garderoby.
Każdy domek zostanie przykryty
dachem dwuspadowym o konstrukcji
drewnianej. Kolorystyka budynków
zostanie utrzymana w spokojnych
tonacjach z fragmentami ścian zrealizowanych jako okładzina z desek.
Dużym atutem nowego osiedla
termalnego jest również cena 3 tys.
zł za metr2 powierzchni użytkowej,
bez formalności związanych z pozwoleniem na budowę, czy uzbrojeniem terenu. Wszystkie te działania
znajdują się po stronie inwestora.

Kontakt:

e-mail: domkitermalne@termyuniejow.pl,

tel.: 506 040 534
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Wizytacja komisji sejmowej
w Uniejowie
15 września 2016 r. w Uniejowie odbyła się wizytacja sejmowa
Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. Spotkanie
miało miejsce w Medical Spa Hotel Lawendowe Termy**** w obiekcie, który jest przykładem inwestycji wybudowanej ze
środków unijnych z ostatniego okresu programowania. Goście
zostali powitani przez gospodarza obiektu - Panią Łucję Chudzik
i gospodarza gminy - Pana Józefa Kaczmarka.

Aleksandra Zielonka

Punktem wyjściowym rozmów był przykład Uniejowa jako
dobrych praktyk w sięganiu po unijne pieniądze. Burmistrz
Kaczmarek, w formie prezentacji, przedstawił gościom
najważniejsze projekty realizowane w Uniejowie. Oprócz
przedstawienia flagowego obiektu, czyli uniejowskich term,
Burmistrz opowiedział o różnorodności zaplecza hotelowego
i gastronomii (m.in. Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich,
Domu Pracy Twórczej, Zagrodzie Młynarskiej), współpracy
z prywatnymi inwestorami, którzy świetnie uzupełniają ofertę
turystyczną gminy oraz zaprezentował bazę sportową (m.in.
halę sportową oraz boisko przy Zespole Szkół w Uniejowie,
halę sportową w Wieleninie, boisko do Beach Soccera i sportów
plażowych w Uniejowie). W ramach podsumowania spotkania
Burmistrz zaprosił gości do obejrzenia obiektów.
W ocenie parlamentarzystów Uniejów jest doskonałym
przykładem przemiany małego miasteczka w uzdrowisko
o znaczeniu ogólnopolskim.

arch. UM Uniejów

Obradom przewodniczył Zastępca Przewodniczącego Komisji
Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - Pan Marek Matuszewski.
W wizytacji uczestniczyli: Wiceminister Sportu i Turystyki
- Pan Dawid Lasek, Posłowie na Sejm RP - Pani Małgorzata
Niemczyk, Pan Wojciech Kossakowski i Pan Jerzy Kozłowski,
Członek Zarządu Województwa Łódzkiego - Pani Jolanta ZiębaGzik, Dyrektor Generalny Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
- Pan Mirosław Suski, Dyrektor Biura Wojewody Łódzkiego Pan Zbigniew Natkański oraz Wiceprezes Polskiej Organizacji
Turystycznej - Pan Bartłomiej Walas.
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Ogólnopolska Narada Inspektorów
Nadzoru Budowlanego

Łódzkiej - Pan prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, dyrektorzy
i pracownicy wydziałów właściwych w sprawach administracji
architektoniczno-budowlanej w urzędach wojewódzkich,
kadra kierownicza i pracownicy wojewódzkich inspektoratów
nadzoru budowlanego oraz kierownictwo Głównego Nadzoru
Budowlanego.

arch. UM Uniejów

XXXII Ogólnopolska NaradaWojewódzkich Inspektorów
Nadzoru Budowlanegoodbyła się w dniach 6-7 października 2016
r. w zamku w Uniejowie. Wybór miejsca, w którym odbyło się
spotkanie, był nieprzypadkowy. Wyjaśnił to Wojewoda Łódzki,
który przytoczył historię narodzin przemysłowej Łodzi i odniósł
ją do ostatnich lat bujnego rozwoju turystycznego Uniejowa.
Obrady rozpoczęła prezentacja niecodziennych rozwiązań
architektonicznych i budowlanych wdrażanych w Uniejowie,
zaprezentowana przez gospodarza - Burmistrza Uniejowa - Józefa
Kaczmarka. Narady ogólnopolskie miały charakter szkoleniowy
i pozwoliły uczestnikom na zaktualizowanie wiedzy i wymianę
doświadczeń.
Na spotkaniu,zorganizowanym przez Głównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz Łódzkiego Wojewódzkiego
Inspektora Nadzoru Budowlanego,obecni byli m.in.:
Wojewoda Łódzki - Pan Zbigniew Rau, Rektor Politechniki

Maciej Bartosiak
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Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas,
gdy kocha się zawsze w radości i smutku
bez względu na dobry czy zły los.
Jan Paweł II
Medal Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawany
jest przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej małżeństwom,
które przeżyły wspólnie 50 lat. To nagroda i podziękowanie za
ofiarną miłość, za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy
i wyrzeczeń dla dobra założonej przed pół wiekiem rodziny, za
piękny przykład zgodnego życia dla młodych pokoleń.
4 listopada br. do Domu Pracy Twórczej przybyły pary
małżeńskie, aby wspólnie świętować jubileusz 50-lecia pożycia
małżeńskiego. Uroczystej dekoracji medalami, w imieniu
Prezydenta RP, dokonał Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek.
Towarzyszyli mu: Przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz
Kosmalski, ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego - Anna Kowalska i z-ca kierownika Urzędu Stanu
Cywilnego - Jolanta Pająk.
Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na poczęstunek
i chwilę wspomnień. O oprawę artystyczną uroczystości zadbała

Podczas konferencji podjęto dyskusje na temat współpracy
międzynarodowej miast polskich – przedstawiony został raport
badań przez prof. dr. hab. Marcina Szewczaka, zasad współpracy
wojewody z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacji
oraz praktycznych aspektów nadzoru prawnego.
Informacje uzyskane ze strony www.nist.gov.pl

Anna Kowalska

Złote Gody
Kapela „Spod Baszty”. Były toasty, wspomnienia i tańce.
Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali
odznaczeni Państwo: Daniela i Mirosław Krzesłowscy, Krystyna
i Władysław Becalikowie, Jadwiga i Franciszek Pilarkowie,
Jadwiga i Władysław Zwolińscy, Janina i Bronisław Skowerańda,
Ewa i Ryszard Pietruchowie, Kazimiera i Józef Gadomscy,
Zenobia i Józef Olczykowie, Marianna i Bogumił Stefańscy, Zofia
i Zygmunt Kucińscy, Jadwiga i Kazimierz Kaźmierczakowie,
Krystyna i Mirosław Sobierajowie, Krystyna i Władysław
Wodzińscy, Władysława i Czesław Dopierałowie, Alicja i Ryszard
Bratos, Teresa i Kazimierz Łuczakowie, Janina i Czesław Koźba,
Irena i Władysław Zasada, Kazimiera i Stanisław Kantyka, Wanda
i Jan Andrzejczakowie.
Jubilatom składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia
spełnienia marzeń, długich lat życia oraz doczekania w dostatku
i zdrowiu kolejnych rocznic.

Państwo Wanda i Jan Andrzejczakowie dekorowani
medalami przez Burmistrza Józefa Kaczmarka

arch. UM Uniejów

Uniejowski zamek gościł w dniach 21-22 listopada 2016 roku
uczestników konferencji pn. „Współpraca międzynarodowa
miast polskich oraz prawne aspekty nadzoru nad jednostkami
samorządu terytorialnego”, zorganizowanej przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego.
W konferencji uczestniczyli: Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pan Minister
Sebastian Chwałek, Wojewoda Łódzki - Pan prof. dr hab.
Zbigniew Rau, Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu
Terytorialnego - Pani dr Iwona Wieczorek, Wojewoda Dolnośląski
- Pan Paweł Hreniak, Wojewoda Mazowiecki - Pan Zdzisław
Sipiera, Wojewoda Śląski - Pan Jarosław Wieczorek, Wojewoda
Świętokrzyski - Pani Agata Wojtyszek, Dyrektor Departamentu
Administracji Publicznej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji - Pan Grzegorz Ziomek oraz Dyrektor Generalny
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - Pan
Andrzej Jarema.

1.arch. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

Konferencja o współpracy międzynarodowej

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

Małżeństwa, które w 2017 roku będą obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego, a ślub brały poza Uniejowem i chcą, aby wystąpić
w Ich imieniu o Medal „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, proszone są o zgłoszenie tego faktu do 15 marca 2017 roku w Urzędzie
Stanu Cywilnego w Uniejowie (ul. bł. Bogumiła 13, pok. 11 lub telefonicznie pod numerem tel. 63 288 97 89).

Aleksandra Zielonka

Nikomu z naszej gminy nie trzeba przedstawiać uniejowskiej
orkiestry. Od ponad 35 lat uświetnia najważniejsze wydarzenia
patriotyczne, religijne, strażackie i kulturalne na naszym
terenie. Ale sława uniejowskich muzyków dawno przekroczyła
już granice gminy. Coraz wyższy poziom artystyczny, jaki
zdobywała orkiestra w trakcie swojego rozwoju, przyniósł
jej imponującą ilość nagród na festiwalach i przeglądach
szczebli wojewódzkich, regionalnych, ogólnopolskich
i międzynarodowych. Jeżeli wziąć pod uwagę umiejętność
prezentacji muzyki podczas musztry paradnej, uniejowscy
muzycy od lat utrzymują się w krajowej czołówce wśród
orkiestr OSP.
W tym roku na koncie orkiestry pojawiła się kolejna nagroda
- Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie kultury.
Tym razem muzycy nie musieli bezpośrednio prezentować
swoich umiejętności, gdyż nagroda była uhonorowaniem ich
dotychczasowego dorobku.
Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie
kultury zostały przyznane w tym roku po raz pierwszy 20
podmiotom z całego regionu łódzkiego i wręczone podczas
uroczystej Gali w Łódzkim Domu Kultury.
Nagroda miała na celu uhonorowanie twórców, artystów,
wydarzeń oraz projektów kulturalnych, które w sposób
wyjątkowy wniosły wkład w rozwój kultury województwa
łódzkiego, promując region w Polsce i poza jej granicami

1.arch. Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie

Nagroda Sejmiku Województwa Łódzkiego
dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej
ZHP-OSP Uniejów

oraz przyczyniły się do dynamizowania życia kulturalnego
i kształtowania tożsamości regionalnej. To prestiżowe
wyróżnienie za szczególne osiągnięcia w dziedzinie
upowszechniania kultury i za twórczość artystyczną trafiło do
Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów.
Nagrodzeni w konkursie otrzymali nagrody pieniężne,
listy gratulacyjne i kwiaty od Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Łódzkiego - Pana Marka Mazura (pomysłodawcy
nagrody), Wicemarszałka Województwa Łódzkiego - Pana
Dariusza Klimczaka, Członków Zarządu Województwa
Łódzkiego - Pani Joanny Skrzydlewskiej i Pani Jolanty ZiębyGzik.
Orkiestrze gratulujemy odniesionego sukcesu i życzymy
kolejnych!

Nie bądźmy obojętni zimą na los
drugiego człowieka
Z uwagi na okres zimowy i na niskie temperatury zwłaszcza
w nocy, nasze organizmy są narażone na wychłodzenie. Prosimy
więc, aby zwrócić szczególną uwagę na osoby samotne oraz te,
które mogą potrzebować pomocy w związku z zasłabnięciem lub
mogą być nietrzeźwe. Nie bądźmy obojętni wobec tych osób.
Jeżeli widzimy osobę leżącą na chodniku, narażoną na
działanie niskiej temperatury, zgłośmy ten fakt na Policję lub

Jolanta Figurska

Pogotowie, a jeżeli nasz sąsiad jest samotny i wymaga pomocy
to poinformujmy Ośrodek Pomocy, który podejmie stosowne
działania.
Każdy, kto zauważy osobę potrzebującą pomocy i schronienia,
może uratować czyjeś życie, dzwoniąc do Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie na numer telefonu: 63
288 80 26 oraz na numer alarmowy 112 lub 997.
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Gmina Uniejów z lotu… drona
Zapraszamy do odkrycia na nowo gminy Uniejów – a to za
sprawą wyjątkowego spaceru z lotu ptaka, a dosłownie z lotu…
drona.
Zrealizowany film promocyjny przedstawia atrakcje turystyczne
oraz walory gospodarcze naszej gminy. Wyjątkowość filmu polega

na tym, że gmina pokazana jest z wysokości kilkuset metrów.
Mamy zatem niepowtarzalną okazję podpatrzeć jak wygląda
nasze uzdrowisko z zupełnie innej, niecodziennej perspektywy.
Film promocyjny dostępny jest na stronie www.uniejow.pl
w zakładce Położenie i ludność. Życzymy miłego oglądania.

Aleksandra Zielonka

Dokładnie 172 lata temu dzięki hojności miejscowej
społeczności powstał pierwszy w Łęczycy szpital mogący
hospitalizować 35 osób w warunkach stacjonarnych. W 1973
roku wprowadzono na terenie miasta do realizacji nowy
projekt obiektu na 365 łóżek. Wraz z realizacją projektu
przeniesiono chorych ze starego szpitala do nowej siedziby
przy ul. Zachodniej, w której szpital znajduje się do dzisiaj.
Miejsce to wymaga ciągłej modernizacji w trosce o lepsze
warunki dla pacjentów. Jedną z najpilniejszych inwestycji jest
modernizacja bloku operacyjnego. W tym celu Stowarzyszenie
Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej ogłosiło zbiórkę publiczną.
Zasięg terytorialny zbiórki obejmował wszystkie miasta i gminy
powiatu łęczyckiego oraz gminy zrzeszone w Stowarzyszeniu,
w tym również gminę Uniejów.
Zbiórka na terenie naszej gminy przeprowadzona została 20
listopada 2016 r. i odbywała się na terenie: Uniejowa, Wielenina,
Wilamowa i Spycimierza. Dzięki wszystkim mieszkańcom
„Wielkiego Serca”, którzy gotowi byli udzielić wsparcia
finansowego, udało się zebrać kwotę w wysokości: 3 193,52
zł. Zebrana kwota została przekazana na konto organizatora
zbiórki: Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej.
Dziękujemy wszystkim darczyńcom za gest ofiarności
i życzymy dużo zdrowia, ponieważ posiadanie dobrego zdrowia
czyni ludzi szczęśliwymi.

arch. UM Uniejów

Ponad 3 000 zł wesprze szpital w Łęczycy
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„Lilia Ogrodnika”
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Karolina Smętkiewicz

- promujemy najpiękniej ukwiecone
miejsca w gminie
Za nami pierwsza edycja konkursu „Lilia Ogrodnika” na najpiękniejszy ogród, balkon lub okno w gminie Uniejów, w którym wybraliśmy najpiękniej ukwiecone miejsca. A wybór nie był taki łatwy – do konkursu
wpłynęło bowiem łącznie 10 zgłoszeń od właścicieli przydomowych ogródków (miejskich, przy gospodarstwach wiejskich i ogrodów przyjaznych turystom) oraz ukwieconych balkonów.
Konkurs „Lilia Ogrodnika”, który po raz pierwszy
zorganizował uniejowski Samorząd ma na celu zwrócenie uwagi
na estetykę gminy. Staramy się dbać o tereny zielone przez
cały rok – wyjaśnia Józef Kaczmarek, Burmistrz Uniejowa.
Spółka „Termy Uniejów” zajmuje się tematem kompleksowo.
Zieleń może być wizytówką miejscowości albo kulą u nogi
samorządów. Wybraliśmy pierwszy scenariusz – zadbany rynek,
skwery, rabatki wymagają wysiłku wielu pracowników przez
cały rok, bo aranżacje zmieniają się wraz ze zmianą pór roku,
ale efekt jest: opinie nt. estetyki Uniejowa są bardzo korzystne.
Chciałbym, żeby do budowy tego pozytywnego wizerunku
przyłączyli się także mieszkańcy. Jeżdżąc rowerem przez gminę
mijam wiele pięknych ogródków – dzięki „Lilii Ogrodnika”
mieszkańcy mogli się nimi wreszcie pochwalić. Sądzę, że
w ten sposób także zainspirują sąsiadów i znajomych, a to tylko
z pożytkiem dla gminy.
Komisja jednogłośnie nominowała wszystkie zgłoszenia
do głównych nagród, a następnie w każdej z czterech kategorii
wybrała laureatów. Dodatkową „nagrodę publiczności” mogli
przyznawać też internauci w specjalnym głosowaniu. W skład
komisji konkursowej weszli: Patrycja Królik – Przewodnicząca
(Właścicielka
Firmy
Produkcyjno-Handlowo-Usługowej
Patrycja Królik), Teresa Łuczak – Wiceprzewodnicząca
(Prezes Stowarzyszenia Ogrodniczego Polskiego Związku
Działkowców „U Bogumiła” w Uniejowie, Radna Rady Miejskiej
w Uniejowie), Karolina Smętkiewicz – Sekretarz (Podinspektor
ds. Promocji UM w Uniejowie), Ks. Wojciech Kaźmierczak
(Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Spycimierzu, Wiceprezes Parafialnego Stowarzyszenia
„Spycimierskie Boże Ciało”) i Emilia Pietrzykowska („Termy
Uniejów”).
Podczas wizyt u gospodarzy członkowie komisji mieli
okazję przekonać się o tym, że każdy właściciel zgłoszonego
ogrodu lub balkonu bardzo starał się, aby zaprezentować
wypielęgnowaną i zadbaną kompozycję roślinną w swoim
ogrodzie lub na balkonie. Członkowie komisji byli pod
wrażeniem zaangażowania gospodarzy i ich wkładu
w upiększanie kwiatami terenu naszej gminy.
Komisja konkursowa
następujących kryteriów:

oceniła

zgłoszenia

według

1. Zastosowanie roślinności rodzimego pochodzenia (rośliny

2.
3.
4.
5.

ozdobne i zioła), sezonowość i różnorodność gatunkowa
roślin;
Pomysłowość kompozycji oraz to, czy kompozycja
roślinności jest zadbana i przemyślana, a także stopień
własnego wkładu pracy;
Widoczność kompozycji z zewnątrz;
Zastosowanie i estetyka małej architektury ogrodowej;
Dostępność dla turystów (w przypadku kategorii ogród
przyjazny turyście).
Poniżej przedstawiamy wyniki oceny komisji konkursowej
oraz wyniki głosowania internautów w poszczególnych
kategoriach:

Ogród przydomowy miejski:
1. Ogród Pani Stanisławy Rachubińskiej w Uniejowie przy ul.
Targowej 27 – liczba punktów: 182 / 200 oraz miejsce 1
w głosowaniu internautów z liczbą głosów: 87 / 442 (19,7%
wszystkich głosów).
2. Ogród Państwa Małgorzaty i Jacka Jaszczurów w Uniejowie
przy ul. Kościelnickiej 122 – liczba punktów: 147/200
oraz miejsce 7 w głosowaniu internautów z liczbą głosów:
26/442 (5,9% wszystkich głosów).
3. Ogród Pani Kazimiery Bednarek w Uniejowie przy ul.
Spacerowej 3 – liczba punktów: 126/200 oraz miejsce 8
w głosowaniu internautów z liczbą głosów:18 / 442 (4,1%
wszystkich głosów).
Ogród przy gospodarstwie wiejskim:
1. Ogród Państwa Celiny i Stefana Bartosiaków w Wilamowie
53 – liczba punktów: 146/200 oraz miejsce 9 w głosowaniu
internautów z liczbą głosów: 14/442 (3,2% wszystkich
głosów).
2. Ogród Pani Magdaleny Karniszewskiej w Spycimierzu 19
– liczba punktów: 143/200 oraz miejsce 3 w głosowaniu
internautów z liczbą głosów: 67/442 (15,1% wszystkich
głosów).
3. Ogród Pani Ireny i Wojciecha Irchów w Orzeszkowie
Kolonii 33 – liczba punktów: 142/200 oraz miejsce 10 w
głosowaniu internautów z liczbą głosów: 6/442 (1,3%
wszystkich głosów).
Balkon lub okno:
1. Balkon Pani Joanny Gołdyki-Komajdy w Uniejowie przy
Kilińskiego 2 – liczba punktów: 191/200 oraz miejsce 2
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>>>
w głosowaniu internautów z liczbą głosów: 79/442 (17,9%
wszystkich głosów).
2. Balkon Pani Marianny Peszel w Uniejowie przy ul. Targowej
27 – liczba punktów: 114/200 oraz miejsce 6 w głosowaniu
internautów z liczbą głosów: 34/442 (7,7% wszystkich
głosów).
Ogród przyjazny turyście:
1. Ogród Pani Moniki Jabłońskiej w Uniejowie przy ul. Polnej
50 – domki całoroczne „Leśna Przystań” – liczba punktów:
224/250 oraz miejsce 5 w głosowaniu internautów z liczbą
głosów: 54/442 (12,2% wszystkich głosów).
2. Ogród Pana Wiesława Dudzińskiego w Lekaszynie 9 – liczba
punktów: 224/250 oraz miejsce 4 w głosowaniu internautów
z liczbą głosów: 57/442 (12,9% wszystkich głosów).
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się na Zamku
w Uniejowie w dniu 19.XII. Laureaci poszczególnych kategorii

(4 osoby) otrzymają tablicę „Lilia Ogrodnika” do zawieszenia
na ogrodzeniu ogrodu, wykonaną z drewna z grawerem,
zaprojektowaną przez Bogusława Krzciuka z Akademii Sztuk
Pięknych w Łodzi. Dodatkową nagrodą dla zwycięzców
będą indywidualne konsultacje dotyczące pielęgnacji ogrodu
i roślin ze specjalistą branży ogrodniczej, przeprowadzone
wiosną przyszłego roku. Wszyscy nominowani (10 osób)
otrzymają dyplomy, udział w międzynarodowych targach
„Gardenia” 4.03.2017 r. w Poznaniu, talony na zakupy w
sklepie ogrodniczym, zestaw profesjonalnych zdjęć, promocję
na łamach wydawnictw Urzędu Miasta w Uniejowie, promocję
podczas wystawy fotograficznej. Zwycięzca głosowania
internautów otrzyma dyplom z logotypem „Lilia Ogrodnika”.
Serdecznie gratulujemy wszystkim Nominowanym,
a przede wszystkim Laureatom konkursu „Lilia Ogrodnika”!

Kamera u Rożniatowianek
Wiejskich. Panie zaprezentowały się przy tworzeniu
ozdób i dekoracji bożonarodzeniowych. Wywiadów
udzielili także sołtys Rożniatowa-Kolonii, prezes
OSP Rożniatów - Wiesław Pawłowski i Radny Rady
Miejskiej w Uniejowie - Tadeusz Warych.

arch. UM Uniejów

Po raz kolejny ekipa realizująca cykl programów
„Agroexpress” łódzkiej TVP3 odwiedziła gminę
Uniejów.
Tym razem kamera podglądała prace Rożniatowianek
– jedynego w gminie Uniejów Koła Gospodyń

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Stypendia Burmistrza Miasta Uniejów
26 listopada 2016 roku po raz trzeci zostały wręczone jednorazowe stypendia Burmistrza Miasta Uniejów
za wysokie wyniki w nauce uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom z terenu gminy Uniejów oraz
nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Burmistrz
Józef Kaczmarek chciał w ten sposób nagrodzić młodzież oraz zachęcić innych do nauki oraz aktywności na rzecz
miasta i gminy.
Konrad Bączyk, Marcelina Bączyk, Martyna Gierada, Patrycja
Gralka, Oktawia Ircha, Paulina Kudanowska, Krzysztof Kulczycki,
Żaneta Kurpik, Adam Michalak, Zofia Ostrowska, Aleksandra
Sobańska, Lidia Sobczyńska, Natalia Szczęsna, Lidia Tomaszak
Lidia, Julia Winnicka, Adrianna Wojtczak.
Za czynny udział w działalności orkiestry, reprezentację gminy
na uroczystościach i zawodach nagrody otrzymali członkowie
ZHP-OSP: Aleksandra Adamiak, Aleksandra Białas, Maria
Dębowska, Ada Domowicz, Sebastian Galoch, Stanisław Jeżka,
Weronika Kujawa, Kinga Landzińska, Marcelina Michalska,
Ewelina Miśkiewicz, Kacper Miśkiewicz, Katarzyna Obolewska,
Małgorzata Obolewska, Radosław Obolewski, Agata Pyziak,
Paulina Sulecka, Bartłomiej Zembik; członkowie OSP Spycimierz:
Kamil Gadomski, Martyna Grzelak, Adrian Napieraj, Sylwia
Napieraj, Łukasz Pasternak, Marta Pełka, Daria Pyziak, Weronika
Starecka, Karolina Szymczak, Damian Winnicki, Dawid Winnicki,
Kamil Zielonka.
Za promowanie zwyczajów historycznych i reprezentowanie
gminy nagrody przyznano członkom Uniejowskiej Akademii
Rycerskiej: Karolina Bugajak, Witold Kwiatosiński, Bartłomiej
Łukasik, Kacper Walczak, Jakub Wojciechowski, Michał
Wojciechowski, Dominik Wojtczak.
Za reprezentowanie szkoły i gminy na uroczystościach
kulturalnych nagrody odebrali uczniowie: Szkoły Podstawowej
w Wieleninie: Bartosz Czyżo, Sebastian Kolasa, Rafał Olczyk,
Szymon Szczepuła; Zespołu Szkół w Uniejowie: Daria Dębowska,
Tobiasz Glinka, Zofia Grzelak, Klaudia Grzelewska, Oktawia Ircha,
Kacper Jaśkiewicz, Klaudia Józefowicz, Michał Kołodziejczak,
Jan Kujawa, Dawid Kujawiak, Karol Pawlak, Justyna Wawrzyniak,
Wiktoria Wicherkiewicz, Jakub Wojciechowski, Julia Wolska;
Szkoły Podstawowej w Wilamowie: Aleksandra Bamberska,
Martyna Ludwicka, Łukasz Andrzejewski
Za czynny udział w mistrzostwach karate członkowie
Uniejowskiego Klubu Karate Bassai: Aleksandra Bierzyńska,
Marta Długosz, Weronika Kujawa, Maja Matusiak. Nagrodzone
zostały również osoby wyróżniające się aktywnością społeczną:
Ewelina
Wilczyńska ze Stowarzyszenia RTG „Dusza”; Agnieszka
Barcka, Damian Berczyński, Dominika Derlacz, Martyna Gierada,
Martyna Kaźmierczak Martyna, Wiktoria Krzesłowska, Paulina
Woźniak z Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni; Patrycja
Pająk i Klaudia Jóźwiak.
Życzymy dalszych sukcesów.
Agnieszka Bednarkiewicz, Milena Kudanowska

arch. UM Uniejów

Studenci oraz uczniowie szkół średnich otrzymali nagrody
w wysokości 500-750 zł oraz bony o wartości 300 zł. Natomiast
uczniowie i młodzież zajmująca się kulturą, sportem oraz
działalnością artystyczną odebrali nagrody w kwocie 300-400 zł.
W sumie nagrodzonych zostało 177 osób, w tym 21 studentów
i 17 uczniów szkółśrednich.
Za wysokie wyniki w nauce nagrody otrzymali studenci:
Justyna Barcka, Agnieszka Charuba, Dominik Cnotalski,
Justyna Dudkowska, Martyna Gierada, Jędrzej Kałużny, Monika
Kaźmierczak, Anita Kowalska, Patrycja Kowalska, Maciej
Kubasik, Justyna Kuna, Witold Kwiatosiński, Joanna Michalak,
Klaudia Mielcarek, Patrycja Pająk, Daria Pilarek, Anna Plak,
Dominika Sikorska, Aleksandra Sobańska, Karolina Szafran,
Tobiasz Winnicki; uczniowie szkół średnich: Paulina Bamberska,
Sylwia Banasiak, Agnieszka Barcka, Weronika Borowska, Marcin
Cebulski, Justyna Doniak, Martyna Kaźmierczak, Natalia Klata,
Dawid Kujawiak, Wiktoria Krzesłowska, Kinga Landzińska, Patryk
Miśkiewicz, Tomasz Nykiel, Karol Pawlak, Kacper Walczak,
Wiktor Warych, Nikola Zimnowłocka.
Za reprezentowanie i promocję gminy na turniejach i zawodach
sportowych zostali nagrodzeni z klubu MGLKS Termy Uniejów/
Ostrowsko: Bartosz Bednarkiewicz, Michał Bugaj, Patryk
Bugajak, Bartosz Czyżo, Rafał Czyżo, Michał Derlacz, Dominik
Galoch, Sebastian Galoch, Adam Graczyk, Dawid Graczyk, Jakub
Janiak, Maciej Janiak, Kamil Janicki, Krystian Kapuścik, Bartosz
Kąpielski, Dominik Kolasa, Michał Kowalski, Adrian Kozłowski,
Adrian Lemiesz, Witold Leśniewski, Gracjan Madajski, Jakub
Marańda, Kacper Marciniak, Piotr Matusiak, Adam Michalak,
Patryk Misiak, Kacper Moks, Konrad Moks, Dominik Musiałowski,
Kacper Musiałowski, Maciej Olczyk, Kamil Pajor, Łukasz Pietrzak,
Mateusz Piłatowski, Miłosz Piszczałkowski, Witold Przytuła, Piotr
Rosiak, Dominik Sikora, Patryk Sikora, Patryk Skiera, Tomasz
Sowa, Sebastian Stasiak, Kacper Śmigielski, Krystian Świątczak,
Jakub Zdych, Kamil Zielonka.
Za działalność artystyczną, taneczną, występy na różnych
uroczystościach oraz promocję gminy zostali uhonorowani
ze Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego Zespołu Tańca
Dawnego „Dworzanie”: Monika Doruch, Weronika Górka, Eryk
Górniak, Maria Graczyk, Paweł Graczyk, Klaudia Grzelewska,
Patrycja Grzelewska, Łucja Majda, Wiktor Majda, Patrycja
Miśkiewicz, Oliwia Obraniak, Oliwia Raźniewska, Szymon
Zimnowłocki.
Za prowadzenie drużyny ZHP, reprezentację hufca i gminy na
różnych uroczystościach nagrody odebrali członkowie hufca ZHP:
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Przedszkolne nowinki
Strażacy w przedszkolu

		

Małgorzata Kaźmierczak, Monika Szafarz

Prace w Czarodziejskim Ogrodzie
Przedszkolaków

Przedszkolaki ochoczo wzięły się za porządki w dydaktycznym
ogrodzie przedszkolnym. Własnymi siłami, w czasie aktywnej
zabawy, zadbały o estetykę naszego ogrodu – wyrywały chwasty,
grabiły, podlewały. Ponadto prowadziły obserwacje przyrodnicze,
zapoznawały się z rozwojem, budową, sposobem pielęgnacji
roślin, z wielkim zapałem pracowały i pomagały wykopywać
i oczyszczać pietruszkę, marchewkę, buraczki, dynię oraz selery,
które wyrosły piękne i duże. Po zapełnieniu wszystkich skrzynek
i koszyków warzywa zostały przeniesione do przedszkola, aby tam
odpowiednio przetrzymać na zimę. Zbiory zostały wykorzystane
na sałatki warzywne oraz jako ozdoba i pomoce dydaktyczne
w kącikach warzywnych we wszystkich grupach.
			

Marta Pajor, Monika Szafarz

Podaj dalej... drugie życie odpadów – akcja
Sprzątanie Świata

Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich pochopnie do
kosza! Zrób wszystko, by odpad za szybko nie trafił na wysypisko!
Pod takim hasłem 16 września 2016 r. dzieci z Miejskiego
Przedszkola w Uniejowie po raz kolejny włączyły się w akcję.
Sprzątanie Świata miało na celu promowanie poszanowania
zasobów i efektywnej segregacji, unikanie odpadów – szacunek
do przedmiotu, uświadomienie Polaków o ich wpływie na
środowisko i ilość wytwarzanych odpadów podczas codziennych
czynności. Nasze przedszkolaki, zaopatrzone w rękawice ochronne
i worki na odpady, w atmosferze emocjonalnego zaangażowania
uczestniczyły w akcji i oczyszczały z odpadów najbliższą okolicę –
osiedle domków jednorodzinnych oraz teren przedszkolny.
			

Monika Bartnik, Marta Pajor

Dzień Przedszkolaka

„Każdy przedszkolak dobrze wie, że kiedy wrzesień już
kończy się, od najmłodszego aż po starszaka, wszyscy świętują
dzień przedszkolaka…”Tak też było w Miejskim Przedszkolu
w Uniejowie.

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

We wrześniu w naszym przedszkolu odbyła się próbna
ewakuacja. Przybyli strażacy z OSP w Uniejowie z panem
Prezesem Krzysztofem Janiakiem na czele. W ramach akcji
„Cała Polska czyta dzieciom” Pan Krzysztof przeczytał dzieciom
wiersz Jana Brzechwy pt. „Pali się”. W ten sposób przybliżył
dzieciom trudną, niebezpieczną i odpowiedzialną pracę strażaków.
Wiele ciekawości wzbudzał, jak zwykle, wóz strażacki. Strażacy
zaprezentowali wyposażenie wozu bojowego oraz sposób w jaki
udzielają pierwszej pomocy. Lanie wody z węży strażackichto
największa frajda dla przedszkolaków. Podczas takich spotkań
dzieci wzbogacają swoją wiedzę oraz uczą się uważnego słuchania
literatury dziecięcej.
Wycieczka do lasu dzieci 4-letnich z panem Błażejem Chmieleckim

20 września 2016 r. dzieci uczciły Dzień Przedszkolaka.
Z tej okazji dyrektor przedszkola - pani Romana Kozińska,
w imieniu swoim i wszystkich pracowników placówki, złożyła
przedszkolakom życzenia. Podziękowaniem ze strony dzieci
były miłe, pełne radości i zadowolenia wypowiedzi pod hasłem:
„Za co lubimy przedszkole”. Zabawy przy muzyce pozwoliły
na integrację dzieci młodszych i starszych, a uśmiechnięte buzie
świadczyły o czerpaniu radości ze wspólnej zabawy oraz z bycia
przedszkolakiem. Nie zabrakło też „Hymnu Przedszkolaka”,
którego słowa i melodia spodobały się dzieciom i niejednemu
przedszkolakowi szybko utkwiły w pamięci. „Chociaż jestem
jeszcze mały, przedszkolak ze mnie wspaniały” - tak dzieci
skandowały podczas przemarszu w okolicy przedszkola. Słychać
było również śpiew i wiwatowanie.
Na zakończenie, aby upamiętnić ten dzień, dzieci zasadziły
w ogrodzie dydaktycznym wieloletnią roślinę ozdobną, która
odpowiednio pielęgnowana wzrastać będzie razem z nimi.
   
				
Dorota Leśniewska

Spotkanie z policjantami

23 września 2016 r. dzieci 4 i 5-letnie wraz ze swoimi paniami
odwiedziły Komisariat Policji w Uniejowie. Celem wycieczki było
poznanie pracy policjantów oraz utrwalenie zasad ruchu drogowego
i przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci.
Panowie Policjanci objaśnili jak należy zachować się w kontaktach
z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz
do kogo zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Ponadto
przypomnieli wszystkim numer alarmowy na policję 997 i 112.
Udzielili również informacji na temat bezpiecznego poruszania
się po ulicy i przypomnieli przedszkolakom o konieczności
jeżdżenia w fotelikach samochodowych.
Podczas spotkania przedszkolaki obejrzały policyjne radiowozy,
a przy tym miały możliwość zobaczyć, co znajduje się w środku.
Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek.
Na zakończenie wizyty przedszkolaki wręczyły Panom Policjantom
podziękowanie. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze.
				

Marta Pajor

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

Spotkanie z leśniczym

W dniu 26.09.2016 r. dzieci 5-letnie z oddziału V i VI wraz ze
swoimi paniami wybrały się na wycieczkę do lasu w miejscowości
Zieleń, gdzie spotkały się w Leśniczówce zpanem leśniczym
inż. Witoldem Ochapskim i panem podleśniczym Zbigniewem
Boczkiem.
Pan Witold Ochapski przeczytał wiersz „W lesie” oraz
opowiedział na czym polega praca leśniczego, jakie zwierzątka
i roślinki można spotkać w lesie, pokazał numerator leśny, poroże
jelenia (wieniec), a także kły dzika. Następnie przedszkolaki w
warunkach naturalnych obejrzały las, przeszły ścieżką edukacyjną
Zieleń i z wielkim zainteresowaniem wysłuchały wielu ciekawostek
przyrodniczych opowiedzianych przez leśniczego. Na zakończenie
dzieci podziękowały za poświęcony czas oraz wspaniałą wycieczkę
po lesie.
				

Monika Szafarz

Jesienne wycieczki

Czas jesieni to dla dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie
czas wycieczek. 30 września podczas pięknej, słonecznej pogody
dzieci 4- letnie, z grupy III i IV, wyjechały do lasu na spotkanie
z miłośnikiem przyrody, panem Błażejem Chmieleckim.
Tam poznały warstwy lasu, różne gatunki roślin i zwierząt
oraz porównywały gatunki drzew i krzewów. Zapoznały się
z mechanizmem powstawania wydmy. Dzień wycieczki był
jednocześnie Dniem Chłopca. Na leśnej polanie dzieci częstowały
się ciasteczkami i ciepłą herbatką oraz pląsały, ciesząc się pięknym,
jesiennym słoneczkiem. Na zakończenie dzieci nazbierały skarbów
do kącików przyrody oraz uhonorowały przewodnika - Pana
Błażeja Medalem „Przyjaciel lasu”.
Dzieci 4- letnie z obydwu grup wyruszyły w październiku na
kolejną wycieczkę, tym razem do Turku. Tutaj wyszalały się w sali
zabaw „Sowa”. Małpi gaj, basen z kulkami, ścianka wspinaczkowa,
gra interaktywna to niektóre z wielu atrakcji tego miejsca.
Podczas wyjazdu gościliśmy również w Nadleśnictwie Turek,
gdzie pan leśniczy Radosław Szociński bardzo ciekawie i obrazowo
opowiadał o lesie, jego mieszkańcach i roślinności. Dzieci mogły
przyjrzeć się zgromadzonym eksponatom oraz wsłuchiwać się
w odgłosy i dźwięki wydawane przez różne zwierzęta i ptaki.
Obejrzały również bajkę edukacyjną pt. „Dzik Ryjo”.
Na wycieczkach dzieci poszerzyły swoją wiedzę z zakresu
edukacji przyrodniczej oraz nabyły wiele ciekawych doświadczeń
i przeżyć.
			
Małgorzata Kaźmierczak, Wioletta Gralka
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troskliwe ramiona, dobre rady, czyste sale, wszelkie naprawy
i smaczne posiłki. Po części artystycznej głos zabrała Pani
Dyrektor, która skierowała do grona pedagogicznego oraz
pracowników przedszkola wiele ciepłych słów.
Życzenia dodały wszystkim pracownikom dużo otuchy i sił do
podejmowania wyzwań. Podziękowania i życzenia złożył również
Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów - Piotr Majer. Święto to
uświetnił także bukiet cudownych życzeń, przekazany wraz ze
słodkościami przez naszych wspaniałych Rodziców.
Kochane Dzieci - bardzo Wam dziękujemy! Dla Was będziemy
starać się jeszcze, jeszcze, jeszcze bardziej…
		
				
Marta Pajor

Pasowanie na Przedszkolaka

W Przedszkolu Miejskim w Uniejowie 20 października br.
odbył się wyjątkowy dzień dla dzieci z grupy I i II - uroczyste
Pasowanie na Przedszkolaka. Z tej okazji maluchy przygotowały
program artystyczny pod opieką Moniki Bartnik i Angeliki Kurpik.
Dzieci po raz pierwszy wystąpiły w nowej roli przedszkolaka aktora, który tańczy, śpiewa i recytuje. Choć był to pierwszy
występ dzieci przed tak ważną dla nich publicznością-rodzicami,
to mali artyści spisali się na medal.
W uroczystości brały udział także dzieci 4-letnie,
uczęszczające już drugi rok do przedszkola, które w imieniu
wszystkich przedszkolaków powitały nowe dzieci. Maluchy
złożyły uroczyste ślubowanie, które odczytali rodzice, po czym
pani Marta Pajor (w zastępstwie pani Dyrektor) „zaczarowanym”
ołówkiem pasowała każdego malucha, gratulując mu wstąpienia w
grono przedszkolaków. Występ dzieci wzbudził ogromne emocje.
Wszyscy mali artyści zostali nagrodzeni gromkimi brawami.
Na koniec uroczystości udali się do swoich sal, gdzie otrzymali
od wychowawców pamiątkowe dyplomy oraz miłe niespodzianki
w postaci słodkiego poczęstunku przygotowanego przez radę
rodziców.
				

Angelika Kurpik

Z pracownikiem banku rozmawiamy
o oszczędzaniu

W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” 27 października
2016 roku w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie odbyło
się spotkanie z panią Cecylią Józefiak – Dyrektorem Banku
Spółdzielczego w Poddębicach Oddział w Uniejowie.
Nie tylko upowszechnianie głośnego czytania dzieciom było

„Dziś jest święto naszych Pań, niespodziankę mamy dla
nich. Każdy pięknie jest ubrany, w dłoni trzyma kwiat dla Pań.
A z kwiatami są życzenia, zdrowia i zadowolenia. By w przedszkolu
było miło, aby wszystko się spełniło”.
13 października dzieci 5- letnie zaprosiły gości na uroczystość
z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na której zaprezentowały się
rewelacyjnie. Nie zabrakło wierszy, życzeń, piosenek w języku
polskim i angielskim, gry na instrumentach, tańców. Za część
artystyczną przedszkolaki zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Na zakończenie wręczyły wszystkim pracownikom naszego
przedszkola i zaproszonym gościom laurki, pragnąc w ten
sposób
podziękować swoim ukochanym nauczycielom
i pracownikom przedszkola za opiekę, wychowanie, naukę,

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Dzień Edukacji Narodowej

Pasowanie na przedszkolaka
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celem spotkania. Książka Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak pt.
„Basia i pieniądze”, którą przeczytała starszym przedszkolakom
pani Cecylia Józefiak, stała się inspiracją do podkreślenia roli
planowania zakupów i ich wartościowania oraz zwiększania
świadomości odbioru przekazu reklamowego, promocji czy gratisu.
Spotkanie z bankowcem było też okazją do promowania idei
oszczędzania oraz do zainicjowania tegorocznej akcji „Góra
Grosza”.
					
Dorota Leśniewska

„Cała Polska czyta dzieciom”

Podczas spotkania 10 listopada 2016 r., w grupach VII i VIII,
tym razem dzieciom czytali policjanci z Komisariatu Policji w
Uniejowie, pan kom. Adam Czerwiński oraz pani st. sierż. Katarzyna
Czupryńska . Dzieci wysłuchały opowiadań z książek pt. „Misiowe
przedszkole” i „Przygody Misia Uszatka”. Wizyta policjantów była
okazją do zachęcenia dzieci do czytania książek, także utrwalenia
wiedzy dzieci na temat ich własnego bezpieczeństwa w świecie
dorosłych oraz przepisów ruchu drogowego.
Goście wzięli udział w zabawach ruchowych, sprawdzali czy
dzieci poprawnie odpowiadają na pytania w quizie. Starszaki
otrzymały w prezencie maskotki, które będą przypominać o wizycie
policjantów i ich naukach o bezpieczeństwie na co dzień. Idąc za
przykładem dorosłych, policjantów, wiele dzieci w przyszłości na
pewno sięgnie po książki, z których tak wiele mogą się nauczyć
i bardzo wzbogacić swoje życie.

Wycieczka starszaków do teatru w Kalisz

23 listopada 2016 r. dzieci obejrzały spektakl pt. „NIEBOskłon”.
Zupełnie odmienny od tych, które oglądały dotychczas.
Przedszkolaki spotkały się z aktorami, którzy zabrali je do
krainy tęczy, słońca, deszczu, śniegu i chmur. Odbyli podniebną
podróż w świat wyobraźni, kreatywności i działania. Spektakl
poruszał wrażliwość dzieci i rozwijał ich zdolność do rozumienia
różnorodnych zjawisk.
Przedstawienie było radosne i dostarczyło wielu przeżyć.
Równie radośnie dzieci spędziły kolejną godzinę w Kaliszu - po
spektaklu bawiły się w sali zabaw „Haligali”. Oczywiste jest, że
wykorzystały wszystkie atrakcje, które oferowała im sala. Nasz
kolejny wyjazd uważamy za bardzo udany.
					

Małgorzata Wojtasiak

Misiowe przygody z ruchem drogowym

25 listopada 2016 r. w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie
odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Pluszowego
Misia, na którą dzieci przyniosły swoje ulubione maskotki - misie.
Uroczystość rozpoczęła piosenka „Święto Pluszowego
Misia”. Następnie przedszkolaki z grupy VII i VIII przedstawiły
inscenizację pt. „O misiu, który odważył się być mądrym”.
Nie zabrakło wspólnych zabaw ze swoimi misiami, czy przy
piosenkach „Misie dwa” i „Kolorowe sygnały”. W tym dniu został
również rozstrzygnięty X Powiatowy Konkurs Plastyczny pod
hasłem „Misiowe przygody z ruchem drogowym”.
Jury konkursu, w składzie Janusz Kosmalski - Przewodniczący
Rady Miejskiej w Uniejowie, Aleksandra Kałużna - Płaczek instruktor plastyki w MGOK w Uniejowie oraz st. sierż. Katarzyna
Czupryńska i sierż. Krzysztof Sobieraj - policjanci z Komisariatu
Policji w Uniejowie, w dniu 17 listopada 2016 r. dokonało oceny
51 prac.

Mikołajki

Przyznano następujące nagrody: I miejsce - Maria Sadłowska
- Drwalew, II miejsce -Magdalena Janczak - Uniejów, III miejsce Szymon Świątczak - Wartkowice oraz 10 wyróżnień dla: Malwiny
Marek - Wartkowice, Ewy Leśniewskiej - Pełczyska, Inez Sikory
-Wartkowice, Dawida Górki - Spycimierz, Igora Bierzyńskiego Wartkowice, Martyny Sobieraj - Uniejów, Julii Kowal, Marceliny
Figurskiej, Mai Pilarczyk i Patryka Zygmunta – Uniejów.
Tradycyjnie pan Janusz Kosmalski ufundował nagrodę specjalną,
którą otrzymała Wiktoria Werner - Wartkowice. Wszyscy
uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy podziękowania, a obecni na uroczystości obdarowani zostali
słodyczami.
			

Małgorzata Dzieran, Romana Kozińska

Mikołajki

„Wszystkie dzieci Mikołaja kochają
Wszystkie dzieci na Niego czekają
Moc prezentów każdemu przyniesie
Każe dziecko z prezentów się cieszy...”
6 grudnia to dzień szczególny, właśnie w tym dniu wszystkie
pociechy czekają na Świętego Mikołaja. Już od samego rana
w naszym przedszkolu słychać było piosenki o Mikołaju oraz
rozmowy między dziećmi: Ciekawe czy Mikołaj do nas dzisiaj
przyjedzie? I przyjechał… i to nie jeden a nawet kilku Mikołajów,
którzy przybyli z różnych stron świata ( Chiny, Rosja, Włochy,
Belgia, Polska itp.) Taką niespodziankę sprawili uczniowie
klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Konopnickiej w
Poddębicach wraz z wychowawczynią panią Agnieszką Kujawą.
Uczniowie, w przepięknych strojach, prezentowali zwyczaje
związane z „Mikołajkami”. W ramach akcji „Cała Polska czyta
dzieciom” przeczytali bajkę pt. „Królowa Śniegu”. Dzieci z
uwagą śledziły przebieg akcji bajki, a następnie zaprosiły gości do
wspólnych zabaw i pląsów muzycznych. Dzień ten był niezwykle
radosny i pełen wrażeń dla całej społeczności przedszkolnej.
Na zakończenie spotkania wszystkie przedszkolaki otrzymały
prezenty, własnoręcznie zrobione przez uczniów L.O. oraz zielone
drzewka do przystrojenia w każdej sali. Wszyscy bawili się
wspaniale! Nasze przedszkole odwiedzili również Radni Naszego
Miasta, którzy przywieźli ze sobą dużo uśmiechu oraz worki
pełne prezentów, ufundowane przez Burmistrza Miasta Uniejów,
a w nich dla każdego coś dobrego.
			
			

W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy!
Wioletta Gralka, Henryka Jagieła

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

>>>
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Przegląd wydarzeń Zespołu Szkół
w Uniejowie
Spotkanie z Ułanami
9 września br. tradycyjnie gościli w naszej szkole członkowie
Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych
Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich
z jego Komendantem panem Andrzejem Walterem. Ułani
zaprezentowali naszym uczniom wspaniały pokaz umiejętności
władania szablą i lancą.
Warsztaty plastyczne
14 września br. dziewiątka uczniów z Gimnazjum wzięła
udział w warsztatach plastycznych, które odbyły się w
Parzęczewie - w przepięknym budynku Biały Młyn. Zajęcia
prowadził artysta malarz – pan Wojciech Witkowski z panią
Julitą Polipowską (uniejowską malarką, której serdecznie
dziękujemy za zaproszenie naszych uczniów na warsztaty).
Międzynarodowy Dzień Kropki
15 września br. uczniowie młodszych klas Szkoły
Podstawowej celebrowali Międzynarodowy Dzień Kropki –
Dot Day.
Święto powstało z inspiracji książką Petera Reynoldsa,
opowiadającą historię dziewczynki o imieniu Vashti, która
uważała, że nie potrafi rysować. Naszkicowała tylko małą
kropkę i dzięki tej małej kropce oraz nauczycielce plastyki, która
zachwyciła się jej rysunkiem, uwierzyła w swoje możliwości.
Celem tego nietypowego święta jest wzbudzenie
u dzieci kreatywności, zachęcenie do tworzenia i działania,
uświadomienie, że w każdym człowieku drzemie talent.
Z okazji święta mali artyści z Uniejowa stworzyli
Wielokropkowe Drzewo Talentów, na które patrzyli z radością
i dumą. To znak, że cel został osiągnięty.
			

Joanna Wicherkiewicz

				Magdalena Tylki
Z wizytą w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
20 września 2016 r. uczniowie klas szóstych podstawówki,
wierni miłośnicy zwierząt, wraz z nauczycielką przyrody Małgorzatą Rybak, po raz kolejny, pojechali do Schroniska
dla Bezdomnych Zwierząt w Łęczycy. Celem wyjazdu było
przekazanie darów dla jego podopiecznych, wyrabianie
właściwego stosunku do zwierząt, chęci niesienia pomocy
i wsparcia.
Uczniowie zebrali i przekazali 95 kg karmy (dziennie
w Schronisku zużywa się aż 150 kg), koce, kołdry, miski,
smycze. Wszystkim było przykro z powodu cierpienia piesków,
ale pocieszające jest to, że ich opiekunowie wkładają w swoją
pracę dużo serca.
Dziękujemy pani Ewie Trzmielewskiej za opiekę i wspaniałe
zdjęcia.
				
Małgorzata Rybak

arch. ZS w Uniejowie

Akcja „Sprzątanie Świata”
W Polsce akcja odbywa się co roku, począwszy od 1994.
Krajowym patronem i koordynatorem akcji jest Fundacja Nasza
Ziemia. Celem akcji jest promowanie działań na rzecz ochrony
środowiska, budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej

uczniów oraz odpowiedzialność za środowisko naturalne.
16 września 2016 roku, w godzinach 8.45- 11.00, po raz
kolejny uczestniczyliśmy w „Sprzątaniu Świata”. Dzięki
słonecznej pogodzie akcja przebiegała bardzo szybko,
sprawnie oraz z dużym zaangażowaniem uczestników.
Każda grupa wraz z opiekunem miała wyznaczony teren,
który solidnie posprzątała. W sumie zebrano 101 worków
śmieci oraz zlikwidowano dwa „dzikie wysypiska”.
Po zakończonej akcji uczniowie otrzymali posiłek w szkole
lub w wyznaczonych miejscowościach (dzięki współpracy
z sołtysami gminy Uniejów lub dzięki pomocy „Przyjaciół
Szkoły”).
Uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata”
uświadomili sobie jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne
oraz o czystość swojego otoczenia, jakie mogą być negatywne
skutki zaniechania tych działań w przyszłości. Uczniowie
wyrazili również nadzieję, iż ich praca nie pójdzie na marne,
a mieszkańcy, którzy obserwowali prowadzone działania, sami
zadbają o czystość w swojej najbliższej okolicy.

Uczniowie klasy VI a - wykonawcy uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości (wśród uczniów pani Agnieszka Pajor - odpowiedzialna za oprawę
muzyczną)

>>>
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Wycieczka do Biskupina
22 września br. uczniowie klas IV, V i VI naszej szkoły byli
na wycieczce w Biskupinie. Pogoda dopisała, więc wszyscy
od rana byli w świetnych humorach. Dzieci w autokarze
wspominały jeszcze wakacje, ale z uwagą śledziły, co dzieje się
za szybami autobusu, jakie mijają miasta i dopytywały, o której
w końcu dojadą.
Osadę Biskupin wielu z nich już widziało, jednak za każdym
razem odkrywają coś nowego. Samo położenie i nastrój tam
panujący robi wrażenie. Już po przekroczeniu bramy wszyscy
poczuli, jakby znaleźli się w bardzo odległych czasach. Chaty,
płoty, warsztaty oraz stroje mijających ludzi budziły ogólne
zainteresowanie.
Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wyplata się z wikliny
kosze różnej wielkości i przeznaczenia - niektórzy zakupili sobie
nawet coś na prezent. Z uwagą przyglądali się kobiecie, która
przędła na kołowrotku i tkała na krosnach, bo takie czynności
mogą zobaczyć już tylko na filmie. Podziwiali też wyroby
gliniane, misy, garnki, ale przede wszystkim pomysłowość
ludzi z tamtych czasów.
Nasi uczniowie mieli też okazję obejrzeć spektakl
historyczny, walki rycerskie i festiwal mody średniowiecznej.
Dziewczęta z zainteresowaniem obserwowały przygotowania
modowe: czesanie, biżuterię i suknie, natomiast chłopcy patrzyli
na okazy różnej broni. Wielu, oczywiście z naszej wycieczki
również , chodziło z łukami na plecach.
Dzieci interesowały się wszystkim, zaglądały do każdego
pomieszczenia, zadawały liczne pytania i brały udział we
wszystkich możliwych warsztatach. Wycieczka była świetną
lekcją historii, ale i lekcją wychowawczą. Jej uczestnicy na
pewno wiele się nauczyli i zapamiętali, a przy tym doskonale
się bawili.
Opiekę nad uczniami podczas wycieczki sprawowali
nauczyciele: dyrektor Rafał Wincenciak oraz wychowawczynie:
Małgorzata Rybak, Katarzyna Pruchlat, Mirosława Wiśniewska.
			

Mirosława Wiśniewska

arch. ZS w Uniejowie

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
„Książka i możliwość czytania to jeden z największych
cudów naszej cywilizacji” Maria Dąbrowska

Uczniowie z panią Małgorzata Rybak w Dniu Milusińskiego

Dzień Głośnego Czytania przypada na 29 września.
Uczniowie kl. III c SP postanowili uczcić to święto, sprawiając
niespodziankę młodszym kolegom i koleżankom. Udali się
z wizytą do przedszkolaków i przeczytali „maluchom” wiersze
swojego ulubionego poety Jana Brzechwy z serii „Zwierzyniec”.
Dzieci słuchały w skupieniu, a uśmiechy malowały się zarówno
na twarzach słuchających, jak i czytających.
Czytanie na głos stymuluje rozwój, wzbogaca słownictwo
oraz rozwija wyobraźnię. Okazji do głośnego czytania jest
wiele. Róbmy to jak najczęściej!
			Joanna Wicherkiewicz
Wybory, wybory…
Demokracja - także w szkole. Kolejny raz odbyły się
wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Każdy chciałby
,,rządzić”, ale wybór należał do społeczności uczniowskiej.
Wyborcy, bezwzględni i dociekliwi, swój znak poparcia
oddali 29 września 2016 r. Był to wielki test popularności.
Wcześniej uczniowie zapoznali się z ordynacją wyborczą.
Warunkiem dostania się na listę kandydatów było poparcie
przynajmniej swojej klasy, dobre wyniki w nauce i kultura
osobista.
Nadszedł dzień wyborów. Był to szczególny dzień, ponieważ
uczniowie wybierali też nowych opiekunów Samorządu.
Nerwowa atmosfera panowała tego dnia już od samego rana.
Kandydaci do władz Samorządu, a także nauczyciele starali się
spokojnie przeżyć test popularności.
W wyniku wyborów opiekunami Rady SU zostały Panie:
Anna Rafalska, Ewa Trzmielewska, Joanna Pawlak i Agnieszka
Pajor (które będzie wspierać Anna Bugajak), natomiast spośród
zgłoszonych kandydatów uczniowskich 10 najwyższych
wyników zdobyli: B. Czyżo, F. Kos, O. Ircha, N. Szczęsna, M.
Michalak, W. Tomczyk, K. Gdańska, N. Banasiak, W. Kujawa,
J. Kotarska.
Przed wybranymi poważne zadania, na początek trzeba się
ukonstytuować. Dla nas, uczniów i opiekunów Samorządu
Uczniowskiego, zaczął się czas pracy i godzenia obietnic
wyborczych z rzeczywistością szkolną. Wybranym na nową
kadencję życzymy dużo sukcesów.
                                           
			
Agnieszka Pajor, Anna Bugajak
VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
30 września 2016 r., w ramach projektu edukacyjnego,
w gimnazjum odbył się Dzień Tabliczki Mnożenia. Celem
akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania-uczenia
się matematyki. Akcję przeprowadziło 10 uczniów klasy
III B gimnazjum, pod opieką pani Jolanty Wieczorek i pani
Katarzyny Pruchlat.
Przygotowania rozpoczęto 14 września 2016 r. Uczniowie
wykonywali plakaty, transparenty, gazetkę, opracowywali
konkursy i szykowali losy. Natomiast 26 września w całej
szkole ogłoszono, że w piątek, 30 września odbędzie Dzień
Tabliczki Mnożenia i poinformowano uczniów o możliwości
wzięcia udziału w konkursach.

www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Bicie rekordu Guinnessa w resuscytacji krążeniowo-oddechowej

I wreszcie nadszedł ten długo wyczekiwany dzień.
Jedna z komisji (znajdująca się przy wejściu do szkoły)
sprawdzała znajomość tabliczki mnożenia wśród rodziców
przyprowadzających dzieci, pracowników szkoły oraz chętnych
uczniów. Druga komisja zajmowała się przepytywaniem
uczniów klas trzecich, piątych i szóstych. Trzecioklasiści
przystąpili do udziału w konkursie, wykorzystując programy
multimedialne zainstalowane na tabletach, natomiast uczniowie
klas piątych i szóstych odpowiadali na wylosowane pytania.
Ostatnia komisja egzaminowała klasy czwarte za pomocą
tabletów. Później wyruszyła ulicami miasta, aby przepytać
dorosłych. Towarzyszyło im hasło „ Młodsi pytają, czy starsi
tabliczkę mnożenia pamiętają”. Większość odpowiadała wręcz
wzorowo, ale jak to bywa, zdarzały się osoby, które sobie nie
radziły. Odwiedziliśmy m.in. uniejowskie banki, Urząd Miasta,
Uniwersytet Trzeciego Wieku i bibliotekę.
Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem. Uczniowie (ale
i dorośli) w przyjemny i niecodzienny sposób przypomnieli
sobie tabliczkę mnożenia.
		

Sandra Jagieła - uczestniczka projektu

Dzień Chłopaka w Va
W tym roku szkolnym klasa Va wraz z wychowawcą
- Małgorzatą Rybak obchodziła Dzień Chłopaka podczas
wycieczki do Łodzi. Uczniowie obejrzeli film oraz odwiedzili
ZOO. Dzięki włączeniu się do jesiennej akcji zbiorki żołędzi
i orzechów dla mieszkańców Ogrodu, otrzymaliśmy zniżkę
na zakup biletów wstępu (zgromadziliśmy około 50 kg).
Dzięki temu wszyscy byli zadowoleni: dzieci ze zwiedzania,
a zwierzęta ze smakołyków.
				
Małgorzata Rybak
Akcja „Cała Polska czyta dzieciom”
11 października 2016 r. w Zespole Szkół w Uniejowie
odbyła się akcja „Cała Polska czyta dzieciom”. Jak co roku,
przygotowano ją we współpracy z Miejsko-Gminną Biblioteką
Publiczną w Uniejowie.
Tym razem swoją obecnością zaszczycili nas Panowie:
Mirosław Madajski (Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej
Rady Miejskiej w Uniejowie), Krzysztof Janiak (Prezes
Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie) oraz Piotr Woźniak
(Wiceprezes Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni”).
Zaproszeni goście zaprezentowali małym słuchaczom z klas
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

I-III bajki i wiersze, których bohaterowie często towarzyszyli im
w dzieciństwie. Dzieci z zapartym tchem wysłuchały przygód
Reksia, Koziołka Matołka, Słonia Trąbalskiego i wspólnie
z czytającym recytowały tekst „Rzepki” Juliana Tuwima. Nad
całością czuwała pani Beata Szymczak - Dyrektor M-GBP
w Uniejowie.
Akcja przyniosła zamierzony skutek, ponieważ uczniowie,
chcąc się dowiedzieć jak zakończyły się przygody bajkowych
postaci, tłumnie udali się do biblioteki szkolnej, aby
wypożyczyć zaprezentowane przez gości książki.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w akcji. Myślimy, że zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci był
to bardzo mile spędzony czas.
			
Bibliotekarki:
			
Monika Jabłońska
			
i Małgorzata Nitecka
„Jakże nie płonąć w podzięce…”
14 października to szczególny dzień w kalendarzu
imprez szkolnych. Tegoroczne świętowanie rozpoczęło się
tradycyjnie od części poświęconej Papieżowi Janowi Pawłowi
II z okazji Dnia Papieskiego. Uczniowie pod kierunkiem
ks. Piotra Kasprzaka przygotowali „audycję telewizyjną”,
która przypomniała postać Papieża, zwracając szczególną
uwagę na Wielkość tego wyjątkowego Nauczyciela. Przekaz
słowny wzbogaciły piosenki religijne w wykonaniu członków
scholi przy akompaniamencie ks. Pawła Robaka na gitarze. Do
odśpiewania „Barki” zostali włączeni wszyscy obecni na hali:
uczniowie, nauczyciele, goście i pracownicy. To była bardzo
wzruszająca i budująca chwila.                                     
II część uroczystości to występ kl. III C (pod kierunkiem
wychowawczyni Agnieszki Kaczmarek) z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Uczniowie przedstawili m.in. nowe wersje:
„Inwokacji” A. Mickiewicza i „Balladyny” J. Słowackiego.
To uwspółcześnione spojrzenie na klasykę ujawniło talenty
aktorskie naszych uczniów i rozbawiło publiczność. Potem
odbył się wielki pokaz mody, służący zaprezentowaniu różnych
typów uczniowskich, takich jak: elegancik, lizus, kujon,
hiphopowiec, męczennik, heavymetalowiec, dresiarz, czy
wreszcie pretty women.
W podzięce dla nauczycieli i pracowników szkoły
Samorząd Uczniowski wraz z opiekunką panią Agnieszką Pajor
przygotował piosenki, życzenia oraz cukierki-niespodzianki.
			

Agnieszka Kaczmarek

>>>
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Bicie rekordu w RKO po raz trzeci
17 października 2016 r. po raz trzeci uczniowie Zespołu Szkół
w Uniejowie przystąpili do akcji bicia rekordu w jednoczesnej
resuscytacji krążeniowo-oddechowej, prowadzonej przez jak
największą liczbę osób. Tegoroczna akcja udzielania pierwszej
pomocy była pierwszą próbą zdobycia wpisu do Księgi
Rekordów Guinnessa.
Zgodnie z wytycznymi Guinnessa lekcję poprowadziła
szkolna pielęgniarka. 45 uczniów z klasy Va i VI b SP oraz III c
gimnazjum obejrzało krótki film nt. udzielania pierwszej pomocy.
Pod nadzorem czterech, wykształconych w tej dziedzinie osób,
uczniowie wykonywali naprzemiennie 30 uciśnięć i 2 oddechy
ratownicze. Wyznaczony przez organizatorów (WOŚP) czas
został dokładnie zmierzony i całą akcję uwieczniono na filmie.
Wszystkim uczestnikom akcji wręczono odznaki „Dobrego
ratownika”.
Udzielanie pierwszej pomocy jest bardzo ważne, dlatego też
nie unikajmy tego rodzaju ćwiczeń, aby w przyszłości ratowanie
komuś życia nie sprawiało nam problemów.
Dziękujemy uczniom biorącym udział w tej akcji oraz
osobom nadzorującym: szkolnej pielęgniarce - pani Dorocie
Gralce, strażakom - panu Markowi Matusiakowi i panu
Mirosławowi Napierajowi oraz nauczycielom - pani Karolinie
Marosik, pani Lidii Zaradzkiej, panu Andrzejowi Filasowi.
		

Katarzyna Pruchlat - koordynator akcji

Bezpieczni w pobliżu budowy
18 października br. Zespół Szkół w Uniejowie, w ramach
ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej Skanska
„Bezpieczni w pobliżu budowy”, odwiedził Tomcio Brygadzista
z przyjaciółmi.
Zabawni bohaterowie (udane kreacje aktorskie) okazali się
bardzo dobrymi nauczycielami. Przeprowadzili jedyną w swoim
rodzaju lekcję bezpieczeństwa. Uczniowie dowiedzieli się jak
bezpiecznie przejść przez ulicę, dlaczego warto nosić odblaski
i z jakimi zagrożeniami wiąże się wejście na plac budowy.
Temat poważny, potraktowany w zabawny sposób, wywołał
uśmiech na dziecięcych twarzach. Wiadomości przyswojone
w radosnej atmosferze na długo zagoszczą w ich pamięci.
				

Joanna Wicherkiewicz

Próbna ewakuacja
19 października br. w naszej szkole odbyła się próbna
ewakuacja. Jej przebieg nadzorował przedstawiciel Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach.
Dziękujemy Druhom Strażakom Jednostki OSP Uniejów
i Jej Prezesowi panu Krzysztofowi Janiakowi za pomoc
w przeprowadzeniu akcji.
				

Anna Rafalska

Nagrody dla pracowników oświaty
20 października br. ponad 230 osób odebrało z rąk Łódzkiego
Kuratora Oświaty i Wicewojewody Łódzkiego medale
i nagrody. Podczas uroczystości, zorganizowanej w sieradzkim
Starostwie, docenieni zostali nauczyciele z powiatów:

sieradzkiego, zduńskowolskiego, wieluńskiego, łaskiego,
poddębickiego, wieruszowskiego i pajęczańskiego.
Wśród odznaczonych było także dwoje przedstawicieli
naszego Zespołu Szkół: Pani Dyrektor Małgorzata Komajda,
która została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi nadanym
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Pan Szymon
Bugajak - nauczyciel wychowania fizycznego, któremu
Minister Edukacji Narodowej przyznała Medal Komisji
Edukacji Narodowej.
W tym miejscu warto wymienić wyróżnionych
i nagrodzonych w poprzednich latach przedstawicieli Zespołu
Szkół: dyrektor Małgorzata Komajda - Medal Komisji
Edukacji Narodowej, Nagroda Ministra Edukacji Narodowej;
wicedyrektor Janusz Stawicki, nauczyciele: Elżbieta Bartnik,
Magdalena Derlacz, Agnieszka Kaczmarek - Medal Komisji
Edukacji Narodowej; sekretarka Stanisława Urbaniak - Złoty
Krzyż Zasługi; Szymon Bugajak - Brązowy Krzyż Zasługi.
Natomiast w roku szkolnym 2016/2017 Nagrody Burmistrza
otrzymali: dyrektor Małgorzata Komajda, wicedyrektorzy:
Rafał Wincenciak i Janusz Stawicki oraz nauczyciele: Anna
Komodzińska, Małgorzata Antoniak, Magdalena Tylki
i Małgorzata Rybak.
				
Katarzyna Pruchlat
Spotkanie z mieszkańcami Jersey
Już po raz drugi, odpowiadając na zaproszenie nauczycielki
języka angielskiego - Anny Rafalskiej, naszą szkołę odwiedzili
przesympatyczni mieszkańcy Jersey. Podczas spotkania
opowiadali o swoim życiu, pracy, rodzinie i zainteresowaniach.
Uczniowie zadawali pytania i z wielkim zaciekawieniem
słuchali opowieści Jerseyczyków. Na koniec zadali kilka pytań
uczniom i zaprosili do wspólnej zabawy podczas tradycyjnego
tańca.
Rozbawieni uczniowie z trudem rozstawali się
z sympatycznym małżeństwem, zasypując ich pytaniami
również podczas przerwy. Oprócz świetnej zabawy była to dla
uczniów znakomita okazja, aby porozmawiać z rodowitymi
użytkownikami języka angielskiego, poznać tradycje
i przekonać się po raz kolejny jak przydatny jest język angielski
w życiu.
				

Anna Rafalska

Dzień Milusińskich
25 października 2016 r. w naszej szkole odbył się Dzień
Milusińskich - wystawa małych zwierząt hodowanych w domu
przez uczniów.
Październik jest wyjątkowym miesiącem - miesiącem
dobroci dla zwierząt, przypomina nam, że powinniśmy
traktować zwierzaki z poszanowaniem ich naturalnych potrzeb
- jak istoty żywe, zdolne do odczuwania bólu, radości czy
wdzięczności. Głównym celem jest wyrobienie świadomości
przed podjęciem decyzji o posiadaniu zwierzaka, odpowiedź
na pytanie, czy nas na to stać, czy mamy wystarczająco dużo
czasu, by się nim zająć, czy będziemy dobrymi opiekunami.
Pod hasłem „W schroniskach jest mnóstwo zwierząt, które
czekają na pomoc, my chcemy pomóc”, podczas wystawy odbyła
się zbiórka datków dla potrzebujących zwierząt ze schroniska.

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

Zebrano kwotę 448,50 zł, a także 23,690 kg karmy oraz zabawki,
koce, poduszki. Swoich milusińskich, w przepięknej scenerii,
którą tworzyły prace plastyczne poświęcone zwierzakom,
wykonane przez uczniów na lekcjach przyrody i plastyki,
zaprezentowało ponad 40 miłośników żółwi, chomików,
świnek morskich, królików, szynszyli i papug. Uczniowie mieli
okazję podzielić się swoimi doświadczeniami w bezpośrednim
obcowaniu ze zwierzętami. Opowiadali o wymogach hodowli,
o tym, co lubią i czego nie znoszą ich pupile, jak reagują, gdy
jest im źle, a jak okazują swoje zadowolenie. Podczas wystawy
odbyły się konkursy na najmilszego Milusińskiego, wypasioną
klatkę i najciekawszą metryczkę.
W wyniku głosowania, przez zwiedzających wystawę,
wyróżniono:
• Milusiński: królik Chicka - op. G. Madajski - Va, chomik
Puszek - op. M. Miąsek - VI b, królik Kaja - op. B. Swęderski
- I a gim., świnka morska Dżejkop - op. B. Wincenciak - IV a,
świnka morska Pusia - op. D. Pająk - II b, żółw Tuptuś - op.
C. Antoniak, świnka morska Lusia - op. M. Kaźmierczak - VI
a, królik Puszek - op. O. Łuczak - Va, chomik Rubin - op. M.
Człapa - VI b, papużki Gwizdek i Gwiazdka - op. M. Pełczyńska
- II a, chomik Niki - op. W. Napieraj - VI a, chomik Julian - op.
J. Figurska – II c, królik Sami - op. J. Świątczak - I a gim.,
chomik Tuptuś - op. O. Kałużna - III b, królik Hermiona - op.
A. Marciniak - III a.
• „Wypasiona” klatka: op. O. Pietrzak - VI a, op. M. Miąsek VI b, op. M. Pełczyńska - II a, op. B. Wincenciak - IV a , op. M.
Kaźmierczak - VI a, op. A. Człapa - IV a, op. W. Antoniak - III
c, op. G. Madajski - Va, op. O. Łuczak - Va, op. N. Fiktus - V b
,op. N. Musiała - III c.
• Metryczka: op. M. Włazałek - IV b, op. N. Malinowska - IV
a, op. N. i J. Balcerzak - VI a i IV b, op. O. Łuczak - Va, op. D.
Pająk - II b, op. K. i O. Kujawiak - V b i VI a, op. N. Gadomska
- V b, op. B. Wincenciak - IV a, op. M. Sibińska - III b, op. A.
Szafarz - IV a.
Małgorzata Rybak
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arch. ZS w Uniejowie

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Od lewej wręczający Nagrody Burmistrza: Piotr Majer - Zastępca Burmistrza,
Teresa Łuczak - Radna Rady Miejskiej, Janusz Kosmalski - Przewodniczący
Rady Miejskiej. Nagrodzeni: Anna Komodzińska, Małgorzata Antoniak,
Małgorzata Komajda, Rafał Wincenciak, Janusz Stawicki, Magdalena Tylki,
Małgorzata Rybak

najstarszych klas - w tym dniu przyszli ubrani w stroje galowe,
aby podkreślić swój szacunek dla ważności święta.
Zespół uczniów klasy VI a SP w składzie: Natalia Balcerzak,
Magdalena Galoch, Agata Głowacka, Eryk Górniak, Anna
Grabowska, Natalia Izydorczyk, Martyna Kaźmierczak,
Martyna Kowalczyk, Kamil Król, Jakub Kucharski, Jakub
Kucharzyk, Weronika Kujawa, Kinga Kujawiak, Joanna Kupis,
Norbert Marciniak, Weronika Napieraj, Oliwia Pietrzak,
Wiktoria Rosiak, Oskar Tarcz, Oliwia Zbytniewska i Julia
Zygmunt przygotowali uroczysty program słowno-muzyczny
pt. „Barwy mojej Ojczyzny”. Pięknym głosem występ wsparła
uczennica klasy Va - Marianna Stefańska. Wystąpił także autor
„Sensacji XX wieku” Bogusław Wołoszański, w którego rolę
wcielił się uczeń naszego gimnazjum - Adam Michalak.
Scenariusz poruszał trudne i wzruszające chwile historii
naszego państwa- okresu 123 lat niewoli. Dzieci w wierszach,
piosenkach i pieśniach mówiły i śpiewały o rozbiorach,
powstaniach, o niezłomnej walce Polaków o wolność. Pokazały
postawę matek uczących swoje dzieci języka polskiego w
obliczu rusyfikacji i germanizacji, przybliżyły postać Marszałka
Józefa Piłsudskiego, legionistów, a przede wszystkim nadzieję
na niepodległość i odwrót zaborców. W sposób wymowny i
Na sztukę dynia
sugestywny ukazały trzech zaborców, zniewoloną i pokonaną
W ostatnim tygodniu października uczniowie klasy III a
Polskę, i na koniec jej zwycięstwo. Uczniowie przygotowali
szkoły podstawowej z ogromnym zapałem przystąpili do akcji
stroje dla swoich charakterystycznych ról, zadbali o szczegóły
Babiego Lata – „Na sztukę dynia”. Najwięcej zabawy mieli
.Wszyscy byli świetnie przygotowani, recytowali i śpiewali
podczas wyjmowania nasion, które wysuszą i wykorzystają
oczywiście z pamięci. Dzieci wyśpiewały takie pieśni jak:
do ponownego wzrostu na polu. Nie zabrakło im pomysłów na
„Warszawianka”, „Pierwsza Brygada”, „Piechota”, Ojczyzno
wykonanie wielu „Twarzy Pani Jesieni”. Owoce dyni zdobili
ma”, „Rota”, „Przybyli Ułani”, „Biały krzyż”.
materiałami ekologicznymi: jarzębiną, liśćmi, gałązkami,
Dla uczczenia Święta, występujący uczniowie oraz ich
bibułą, kolbami kukurydzy itp.
opiekunowie i dyrekcja mieli przypięte biało-czerwone
Dziękujemy właścicielce – pani Małgorzacie Brożek oraz
kokardki.
załodze pensjonatu „Babie Lato” za wspaniałą zabawę!
Uroczystość odbyła się w obecności pocztów sztandarowych
 							 – Szkoły Podstawowej
(Olga Wincenciak, Izabela Struś,
		
Kacper Michalak) i Gimnazjum (Magdalena Michalak, Bartosz
				
Magdalena Derlacz
Bednarkiewicz, Patrycja Borowska, Alicja Świtalska, Paweł
Antoniak, Karolina Pełka).
Uroczysta akademia – 98. rocznica Odzyskania przez
Akademię
przygotowali
nauczyciele:
Mirosława
Polskę Niepodległości
Wiśniewska - wychowawca kl. VI a, Agnieszka Pajor, Lidia
10 listopada 2016 r., przeddzień 98. Narodowego Święta
Zaradzka, Renata Pełka, Elżbieta Bartnik.
Niepodległości, uczniowie naszej szkoły świętowali na wiele
		
sposobów. Przede wszystkim wszyscy - od najmłodszych do
			
Mirosława Wiśniewska
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Paulina Jaśkiewicz

Spycimierz w jesiennych barwach
Pierwszy dzwonek

arch. PSP w Spycimierzu

1 września 2016 r. uczniowie naszej szkoły, rodzice
i nauczyciele wzięli udział we Mszy Świętej, rozpoczynając tym
samym nowy rok szkolny 2016/2017. Po Eucharystii wszyscy
udali się do szkoły, gdzie Pani Dyrektor przywitała zebranych
na uroczystości. Naukę w Publicznej Szkole Podstawowej
w Spycimierzu w bieżącym roku szkolnym rozpoczęło 13
uczniów klas I –III oraz 8 dzieci oddziału przedszkolnego.
Pierwsza po wakacjach wizyta w murach szkoły zakończyła
się spotkaniami w klasach ze swoimi wychowawcami.

Wieniec dożynkowy

Duże wrażenie zrobił wieniec przygotowany przez dzieci ze
szkoły w Spycimierzu na tegoroczne dożynki w Spycimierzu.
Pomysł wykonania wieńca dożynkowego narodził się dużo
wcześniej. Po rozmowie z sołtysem Spycimierza dyrektor
szkoły zaakceptowała propozycję. Na spotkaniu w szkole z Radą
Rodziców omówiono pomysł i ustalono harmonogram prac.
Przyjęto do wykonania propozycję wieńca, przedstawiającego
ciągnik rolniczy wg. pomysłu Mateusza Karniszewskiego
i jego mamy. Prace nad ciągnikiem trwały około trzech
tygodni. Wspólnymi siłami rodziców, dzieci i Pani dyrektor,
a także dziadków naszych wychowanków udało się stworzyć
okazały wieniec. Wykonano także rekwizyty, nawiązujące
do prac żniwnych: kosy, sierpy, cepy, grabie i widły. Wieniec
dożynkowy przedstawiciele społeczności szkolnej przekazali
na ręce burmistrza Pana Józefa Kaczmarka, który dziękując za
podarunek ofiarował dzieciom kosz ze słodyczami. Miło nam,
że wieniec do dziś można oglądać w budynku urzędu naszego
miasta.

„Kocham, lubię, szanuję…”

16 września, jak co roku, odbyła się akcja Sprzątania
Świata. Uczniowie otrzymali worki, rękawice i pod opieką
wychowawców wyruszyli na wcześniej wyznaczony teren.
Celem akcji było posprzątanie śmieci w najbliższej okolicy,

Igor i Amelia kwestują na rzecz szpitala w Łęczycy

m.in. folii, papierów, plastików. Po tej ciężkiej pracy, ale także
ekologicznej lekcji uczniowie zostali zaproszeni na ciepły
poczęstunek. Wszyscy wrócili do domu ze świadomością
dobrych uczynków na rzecz najbliższej okolicy.

„Ślubuję…”

14 października 2016 r. odbyło się ślubowanie i pasowanie
pierwszoklasistów. W tym roku szkolnym naukę w klasie
pierwszej rozpoczęło troje 6 latków: Igor Ilski, Kacper
Pizulski i Antonina Zych. W uroczystości wzięli udział rodzice
pierwszoklasistów, zaproszeni goście, ksiądz proboszcz oraz
nauczyciele. Klasa pierwsza przygotowała część artystyczną,
podczas której zaprezentowała swoje umiejętności wokalne
i recytatorskie. Uczniowie ślubowali być dobrymi Polakami
oraz w pełni angażować się w życie szkoły. Pani dyrektor
dokonała pasowania swoich wychowanków poprzez dotknięcie
tradycyjną stalówką. Uczniowie zaś odcisnęli palce na akcie
ślubowania. Nasi tegoroczni pierwszoklasiści obok dyplomów
i tradycyjnych prezentów otrzymali, wykonane przez rodziców
i Panią dyrektor, wspaniałe rogi obfitości, które symbolizują
dostatek i obfitość darów na obecny rok i kolejne lata szkolne.
Rodzice wręczyli je swoim pociechom. Zadowolone dzieci nie
kryły radości z niespodzianki, a dorośli obecni na pasowaniu
byli mile zaskoczeni niezwykłym prezentem.

arch. A. Pizulska

Pamiętamy

Kacper Pizulski w pieśni Jana Pietrzaka „Żeby Polska była Polską”

Tuż przed 1 listopada 2016 r. uczniowie - wraz
z nauczycielami i z księdzem proboszczem - udali się na
cmentarz. Wszystkie dzieci zabrały ze sobą znicze, które
zapaliły na grobach swoich bliskich. Nie zapomniały także o
grobach nieznanych żołnierzy, wokół których zagrabiły liście,
zapaliły tradycyjne światełko i odmówiły modlitwę. Dzieci
pamiętały o właściwym zachowaniu się na cmentarzu, aby
nie zakłócać spokoju zmarłych oraz osób odwiedzających to
miejsce.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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zbierali pieniądze do puszek przed kościołem w Spycimierzu.
Podziękowania kierujemy w stronę osób, które poświęciły
swój czas na tak bardzo potrzebną zbiórkę. Należą do nich
uczniowie: Michalina i Łukasz Pasternak, Igor Ilski, Amelia
Zych wraz z rodzicami Panią Katarzyną Pasternak, Panią Anną
Ilską i Panią Ewą Zych.

Korowód dożynkowy dzieci PSP w Spycimierzu

Akademia z okazji Święta Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości uczniowie uczcili podczas
uroczystego apelu, który odbył się 10 listopada 2016 r.
Uczniowie klas I-III przedstawili trudne losy naszej Ojczyzny
oraz drogę do odzyskania wolności. Apel rozpoczął się od
zaśpiewania hymnu Polski. Podniosły charakter nadawały
barwy narodowe, godło oraz stroje galowe. W tym wyjątkowym
dniu dzieci nosiły własnoręcznie wykonane kotyliony.
11 listopada 2016 r. dzieci wystąpiły z programem podczas
Mszy Świętej w Kościele pod wezwaniem Krzyża Świętego
w Spycimierzu. Śpiewając pieśni religijne i patriotyczne,
recytując wiersze, zaprezentowali krótką lekcję historii
mieszkańcom Spycimierza i okolic.

20 listopada 2016 r. obchodzono uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata. Dzieci z naszej szkoły wraz z księdzem proboszczem - wykonały na tę okoliczność
piękne nakrycia głowy. Dzieci z dużym zaangażowaniem
wycinały wzory i ozdabiały je według własnego pomysłu. Nad
pracą czuwał ksiądz proboszcz, który zaprojektował korony
i pomagał dzieciom w ich wykańczaniu. W niedzielę na
Mszy Świętej w miejscowym kościele można było podziwiać
dziewczynki i chłopców, którzy przepięknie prezentowali się
w korowodzie królewskim z koronami na głowach.

arch. PSP w Spycimierzu

arch. PSP w Spycimierzu

Niedziela Chrystusa Króla

Zbiórka dla szpitala w Łęczycy

20 listopada 2016 r. odbyła się zbiórka publiczna na rzecz
modernizacji bloku operacyjnego szpitala im. Św. Faustyny
Kowalskiej w Łęczycy. Chętni uczniowie wraz z rodzicami
Produkcja królewskich koron idzie pełną parą

Jesienne kalendarium

Szkoły Podstawowej w Wieleninie
Akcja charytatywna „Pomóż i Ty”
Od połowy września 2016 r. uczniowie i nauczyciele naszej
szkoły wzięli udział w akcji charytatywnej „Szkoło pomóż
i Ty”, zorganizowanej przez Fundację na Rzecz Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych.Redakcja „Piśmidełka” zajęła się
sprzedażą „kalendarzyków cegiełek”, przysłanych przez
Fundację. Zebrane pieniądze w kwocie 70 zł przekazaliśmy na
rzecz Fundacji. Wszystkim, którzy wsparli akcję, serdecznie
dziękujemy. Pamiętajmy: Pomagając innym, pomagamy sobie.
                                                              
			

Jolanta Kwaśniewska
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Pierwszoklasiści ruszają z Bogiem do szkoły
Dziś do Jezusa przyszły pierwszaki,
By z Nim przecierać nowe szlaki,
By pomagał nam w nauce
I był dobry każdy uczeń.
O to szczerze się modlimy
I Ciebie, dobry Boże prosimy,
Bądź z nami w szkolnej ławie,
Przy nauce i zabawie.
W kościele parafialnym w Wieleninie 25 września 2016
r. podczas Mszy św. o godzinie 1200 odbyło się poświęcenie
przyborów szkolnych dla dzieci z klasy pierwszej. W uroczystości
uczestniczyli rodzice, wychowawczyni klasy i katechetka. Po
akcie poświęcenia uczniowie, pięknie recytowanymi wierszykami,
prosili Pana Boga - najlepszego Ojca, aby błogosławił trud nauki
i pracy na nowym etapie ich życia. Ksiądz Proboszcz podarował
pierwszakom pamiątkowe obrazki ze znanych baśni oraz na
zachętę do nauki - słodkie upominki. Poświęcenie przyborów
szkolnych dla klasy I odbyło się po jedenastu latach przerwy.
Wspierajmy modlitwą najmłodszych uczniów, by podołali
trudnym obowiązkom, które czekają ich w szkole.
				

Beata Maciejewska

VI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

arch. SP Wielenin

30 września 2016 r. obchodziliśmy w naszej szkole VI
Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to międzynarodowa
akcja, która ma na celu propagowanie zabawowej formy nauczaniauczenia się matematyki. Ma ona zachęcić do przypomnienia sobie
tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja jest
okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po
wakacjach. W naszej szkole Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
obchodziliśmy po raz pierwszy. Już dziś wiemy, że za rok znów
przyłączymy się do tej akcji. Do konkursu o Tytuł „Mistrza
Tabliczki Mnożenia” zgłosiło się 19 uczniów z klas IV, V, VI oraz
jeden uczeń z klasy III. Uczniowie, przy użyciu komputerów,
mieli w jak najkrótszym czasie udzielić prawidłowych
odpowiedzi na 50 losowo wybranych przykładów z zakresu
tabliczki mnożenia do 100. O wygranej decydowała bezbłędność,
jak i szybkość w udzielaniu odpowiedzi. Najszybciej i bezbłędnie
na wszystkie pytania odpowiedzi udzieliła uczennica klasy V Amelia Szczepuła. Uczeń z klasy III - Brajan Gabryszak również
w krótkim czasie uporał się z przykładami.

Uczniowie otrzymali dyplomy za zajęcie I miejsca
w Mistrzostwach Tabliczki Mnożenia oraz nagrodę w postaci
dużej, „czekoladowej tabliczki”.
Gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy wszystkich chętnych
do udziału w następnej edycji Światowego Dnia Tabliczki
Mnożenia w ostatni piątek września 2017 roku.
			
Barbara Fligiel
Wybory, wybory, wybory!
3 października 2016r. rozpoczęła się w naszej szkole kampania
wyborcza do Rady Samorządu. Trwała 3 dni i zakończyła się
tajnymi wyborami. Do Rady Samorządu pretendowało 6 uczniów:
Tomasz Cichomski, Vanessa Karcz, Dominik Kolasa, Aleksandra
Kozłowska, Filip Mann, Katarzyna Peraj.
Po przeprowadzonym, tajnym głosowaniu wyłoniono
skład Rady Samorządu: Przewodniczącą została Aleksandra
Kozłowska, Zastępcą - Dominik Kolasa, Skarbnikiem - Vanessa
Karcz i Filip Mann, łącznikiem klasowym - Katarzyna Peraj
i Tomasz Cichomski
			

Beata Czerwińska-opiekun SU

Sukcesy naszych uczniów
6 października 2016 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Uniejowie miała miejsce uroczysta gala wręczenia
nagród zwycięzcom powiatowych konkursów o tematyce
jesiennej. Na uroczystość zostali zaproszeni również uczniowie
naszej szkoły. Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych
kategoriach otrzymali: Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesienne
impresje” ,kategoria przedszkole: Anna Pietrzak, kategoria kl.
I-III: wyróżnienie - Zuzanna Andrysiewicz; Powiatowy Konkurs
Literacki „Jesień wierszem pisana”, kategoria kl.III-IV:III
nagroda -Bartosz Kazimierski, wyróżnienie - Amelia Nadolna,
kategoria kl. V-VI: III nagroda- Adrian Brożyński.
Gratulujemy zdolności literackich, plastycznych i życzymy
dalszych sukcesów.
			

Jolanta Kwaśniewska

Nowi członkowie SKO w naszej szkole
Ważną rolę w codziennym życiu człowieka odgrywa
umiejętność
właściwego
gospodarowania
pieniędzmi.
W Szkolnej Kasie Oszczędności w Szkole Podstawowej
w Wieleninie oszczędzają prawie wszyscy. Co więcej, w każdym
roku szkolnym przybywają nowi członkowie. Tradycją jest,
że podczas uroczystości ślubowania uczniowie klasy I zostają
przyjęci do grona Szkolnej Kasy Oszczędności, działającej pod
patronatem Banku Spółdzielczego w Poddębicach. Tak też było
i w tym roku, 14 października, który był dniem pełnym wrażeń
i wzruszeń, zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Podczas trwania
tej uroczystości uczniowie klas pierwszych otrzymali prezenty
w postaci książeczek SKO z wkładem w wysokości 5,00 zł,
a dodatkowo worki sportowe i koszulki z logo Banku
Spółdzielczego w Poddębicach, natomiast od Szkolnej Kasy
Oszczędności w Wieleninie dostali skarbonki, aby już od
pierwszej klasy uczyły się systematycznego oszczędzania.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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z uczniami, a nie jest to praca łatwa. Rodzice również pamiętali
o naszym święcie. Nie zabrakło życzeń, kwiatów i słodkiego
poczęstunku.

Święto Niepodległości

W tym roku szkolnym, przyjęcia pierwszaków na członków
SKO podjął się, przybyły do naszej szkoły z bajkowej ,,Krainy
Bankowości”, skrzat Koszałek Opałek. Będzie on naszym
kronikarzem i przewodnikiem w przygodzie po oszczędnościach.
Jednak głównymi bohaterami, prowadzonej przez niego w naszej
szkole kronice będą uczniowie, a zarazem członkowie Szkolnej
Kasy Oszczędności. Będzie spisywał, fotografował, nagrywał,
publikował na blogowisku i opisywał w ,,Bankowej Kronice”
ich talenty i osiągnięcia. To właśnie przed nim pierwszaki
musiały udowodnić, że są godni członkowstwa w SKO. No
i udało się! Wszyscy wyszli z tej próby zwycięsko! Pierwszaki
pięknie powtarzały trudne wyrazy, połykały ,,tabletki mądrości
i oszczędności”, a nawet z uśmiechem wypiły ,,kwaśny eliksir‘’
i cierpliwie znosiły wyczesywanie ,,głupotek z główek” bajkowym
grzebieniem. Wykazały się też dużą sprawnością fizyczną. Na
pewno pomogła im obecność rodziców i oczywiście trochę skrzat
Koszałek Opałek.
Po uroczystym pasowaniu przez dyrektor szkoły - panią
Elżbietę Goszczyk ,,magicznym piórem” i odciśnięciu swojego
kciuka w kronice skrzata, stały się pełnoprawnymi członkami
SKO. A Koszałek Opałek z bajkowej ,,Krainy Bankowości’’ życzy
wszystkim członkom SKO, tym nowym i tym starym, aby w roku
szkolnym 2016/2017 mogli za uzbierane pieniądze spełniać swoje
marzenia i rozwijać swoje talenty! Ma też nadzieję, że uczniowie
nauczą się zarządzania finansami osobistymi i wyrobią w sobie
nawyk świadomego oszczędzania.
			

Daniela Kwiatosińska

Chociaż na dworze deszcz jesienny
I z drzew kołując, spada liść,
Dzisiaj dzień ma blask wiosenny
I skrzydła ma radosna myśl.
Bo dzisiaj Dzień Nauczyciela...
Szczególny dzień - święto polskiej szkoły, święto uczniów,
nauczycieli, pracowników obsługi i tych, co szkoły prowadzą
i nadzorują. W tym dniu uczniowie mieli okazję złożyć wszystkim
nauczycielom podziękowania za przekazaną wiedzę i trud włożony
w kształtowanie serc i umysłów. Swoją wdzięczność uczniowie
wyrazili poprzez przedstawienie, ukazujące ich codzienną pracę

Jak co roku, nauczyciele otrzymali nagrody za swoją
pracę na rzecz rozwoju naszej szkoły. Tegoroczna Nagroda
Burmistrza trafiła do Pani Dyrektor i Pana Piotra Kozłowskiego
- wieloletniego nauczyciela wychowania fizycznego i instruktora
harcerskiego, który uzyskał w tym roku stopień nauczyciela
dyplomowanego. Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymały Panie
Martyna Janiak, Daniela Kwiatosińska i Barbara Fligiel.
Za wzorowe wykonywanie swoich obowiązków Nagrody
Dyrektora Szkoły otrzymali również pracownicy obsługi:
Pan Gabriel Kwaśniewski, Pani Teresa Kolasa, Pani Barbara
Zwierzyńska, Pani Anna Miśkiewicz i Pani Anna Zawadzka.
Ach, co to był za dzień, naprawdę piękny!
			
Martyna Janiak
Pamiętamy o Papieżu Janie Pawle II
16 października2016r. minęła 38. rocznica wyboru
kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Obecni uczniowie
naszej szkoły nie pamiętają papieża Jana Pawła II w taki sposób,
jak starsze pokolenie. Dlatego pamięć o wielkiej postaci naszego
narodu powinna być nieustannie pielęgnowana i przekazywana
potomnym. 				
Społeczność szkolna uczciła to ważne wydarzenie
uroczystym apelem, modlitwą w formie wspólnego śpiewu pieśni
„Barka”, zapaleniem znicza w miejscu pamięci i obejrzeniem
filmu biograficznego „Jan Paweł II - historia papieża Polaka”.
Oby dzieci potrafiły dostrzec w młodzieńczym życiu Lolka,
a dziś świętego Jana Pawła II przykład do naśladowania, by
wyrastać na dobrych ludzi.
			

Beata Maciejewska

„Kocham Cię Polsko” - czyli Święto Niepodległości
11 listopada - dzień wyjątkowy, święto narodowe i okazja,
by wspomnieć oraz uhonorować tych, którzy poświęcili się
w imię ojczyzny. W szkole o niepodległości i patriotyzmie
trzeba mówić, choć nie musi być patetycznie i smutno. Może
być inaczej - wesoło, niekonwencjonalnie, ciekawie. Ważna
jest pamięć i szacunek dla tych, którym zawdzięczamy wolność
i niepodległość. W taki właśnie sposób uczciliśmy 98. rocznicę
Odzyskania Niepodległości. Scenariusz przedstawienia był
napisany tak, aby trafić do młodych odbiorców. Nasza uroczystość
składała się z dwóch części - oficjalnej i rozrywkowej.
W pierwszej części dzieci z klasy V opowiedziały o Dniu
Niepodległości z pomocą reporterów. Prezenter zapowiedział
sondę uliczną na temat wiedzy Polaków o Dniu 11 listopada.
Reporter Dominik pyta przechodniów: Czy pan wie dlaczego
jutro obchodzimy Święto Niepodległości? Dla jednych jest to
czerwona kartka z kalendarza, można sobie dłużej pospać oraz
odwiedzić kumpla, inni wiedzą, że to Święto Niepodległości, ale
wiążą je z uwolnieniem się od komuny, a największą wiedzę na
ten temat ma harcerz. Reporterka Julia podsumowuje wypowiedź
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W drugiej części programu postawiliśmy na zabawę.
Przedstawiciele klas wzięli udział w szkolnym konkursie pieśni
i piosenek patriotycznych. Szczególnie wzruszającym akcentem
akademii była radość najmłodszych dzieci, które podczas
śpiewanych, patriotycznych pieśni wymachiwali radośnie
wykonanymi przez siebie chorągiewkami. A wspólny śpiew grup
i klas dostarczył wielu wzruszeń. Uczniowie biorący udział w
konkursie wyglądali wyjątkowo. Szczególną uwagę zwracały
takie elementy stroju jak: kotyliony na piersiach, biało-czerwone
wianeczki na głowie, barwy narodowe.
Na zakończenie uczniowie z wielkim entuzjazmem wyrazili
swoje uczucia do Ojczyzny, śpiewając piosenkę „Kocham Cię
Polsko”. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni drobnymi
upominkami. Akademia z okazji Święta Niepodległości była dla
uczniów wspaniałą lekcją historii oraz okazją do wysłuchania
wielu znanych i bliskich każdemu Polakowi piosenek. Wszystkim
udzielił się podniosły nastrój dnia, wszak zrozumienie, czym jest
patriotyzm to ważne zadanie dla każdego Polaka.
			

Jolanta Kwaśniewska

Wycieczka do Warszawy
17 listopada 2016 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w wycieczce do Warszawy, zorganizowanej dzięki pieniądzom
zebranym w czasie szkolnych kiermaszów świątecznych.
Wyjechaliśmy wcześnie rano, aby jak najszybciej cieszyć się
urokami stolicy. Na początku udaliśmy się do Centrum Nauki
Kopernik, gdzie mieliśmy okazję uczestniczyć w niezwykle
interesujących zajęciach. Dzieci samodzielnie wykonywały
doświadczenia i eksperymenty, pozwalające zrozumieć otaczający
nas świat. Co więcej, po raz pierwszy widzieliśmy sztukę
teatralną w wykonaniu… robotów. Brzmi niewiarygodnie, lecz w
dzisiejszych czasach okazuje się być to realne. Po fantastycznych
wrażeniach związanych ze światem nauki udaliśmy się na Zamek
Królewski. Tam w towarzystwie bardzo ciekawie opowiadających
przewodników zwiedzaliśmy kolejno pięknie zdobione komnaty.
Jest to element naszego dziedzictwa kulturowego, o którym każdy
powinien wiedzieć i chociaż raz tam być.
W ten sposób minął nam dzień pełen wrażeń. Mamy nadzieję,
że ponownie odwiedzimy Warszawę i uda nam się zwiedzić
jeszcze więcej pięknych miejsc.
			

Martyna Janiak

„Andrzejkowy szał”
Wróżby andrzejkowe to bardzo stary zwyczaj, który swoją
genezę ma jeszcze w czasach słowiańskich. Ludzie zawsze
byli ciekawi swojej przyszłości i głęboko wierzyli w to, że są
takie magiczne dni w roku, które o tej przyszłości wiele mogą
powiedzieć. Do takich dni należała wigilia św. Andrzeja i wigilia
św. Katarzyny. Był to czas, kiedy wszystkie panny i kawalerowie
organizowali sobie wróżby o charakterze matrymonialnym, bo

arch. SP Wielenin

chłopca: Brawo, brawo wspaniała wiedza! Nasuwa się wniosek:
Im dana osoba jest bliżej edukacji szkolnej, tym większa jest
jej świadomość. Część oficjalna zakończyła się odśpiewaniem
Hymnu Narodowego.

Andrzejki

tylko takie ich interesowały. Oczywiście andrzejki należały do
dziewcząt, a katarzynki to czas wróżb dla kawalerów. Dziś w
naszej tradycji pozostały andrzejki jako czas wróżb dla obojga
płci, ale przede wszystkim jest to czas na spotkania w gronie
znajomych i przyjaciół, czas tańców i zabaw. Dla podtrzymania
tradycji oraz dla dobrej zabawy Samorząd Uczniowski naszej
szkoły zorganizował andrzejkową zabawę dla wszystkich dzieci.
Najpierw dzieci wysłuchały gawędy o tym, jak dawniej wróżono
i bawiono się, a później same przystąpiły do wróżb. Nie mogło
zabraknąć wróżb tradycyjnych, czyli wróżby z butów, obierek
jabłka, łupin orzecha, talerzyków oraz karteczek i kart. Podczas
wspólnej zabawy dowiedzieliśmy się również, która dziewczyna
i który chłopak w nadchodzącym roku będzie miał największe
powodzenie oraz co kogo czeka w drugim semestrze nauki.
Między wróżbami był czas na tańce i pląsy. Atmosfera była
bardzo dobra, wszyscy świetnie się bawili. Było wesoło i nikt
nie gniewał się o nienajlepszą wróżbę. Dzieci doskonale przecież
wiedzą, że andrzejkowe wróżby traktujemy z przymrużeniem
oka.
			

Beata Czerwińska - opiekun SU

Mamy nową ekopracownię
Dawna klasa nr 12 zmieniła swój wygląd nie do poznania.
Nowe stoliki, lampy, krzesła, biurko, pomoce dydaktyczne,
tematyczne wystawki - wszystko to robi wrażenie. Zielona
kolorystyka pracowni nawiązuje do spokojnych barw przyrody
i pozytywnie wpływa na nastrój przebywających tam osób.
Nowy sprzęt: laptop, tablica interaktywna w nowoczesny
sposób uatrakcyjnią przebieg lekcji i zajęć dodatkowych,
a aparat fotograficzny pozwoli uwieczniać piękno naszej ojczystej
przyrody. Podsumowując, nasza eko-pracownia przyrodnicza
„Zielona klasa” stała się nowoczesnym, przestronnym
i funkcjonalnym pomieszczeniem. Jesteśmy przekonani, że nasi
uczniowie będą realizować tu swoje przyrodnicze pasje. Remont
sali był możliwy dzięki funduszom, pozyskanym na ten cel,
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi – dotacja w wysokości 25 500,00 zł i środkom
własnym gminy Uniejów w wysokości 4 501,49 zł.
			

Jolanta Kwaśniewska

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

UNIEJOWSKIE STRONY

43

Co jesienią w szkole słychać?

Wieści ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie
Sprzątanie świata
Tradycyjnie, w trzeci weekend września odbył się finał
Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie świata – Polska”, w tym
roku pod hasłem: „Podaj dalej...drugie życie odpadów”.
Głównym jego przesłaniem było: promowanie poszanowania
zasobów i efektywnej segregacji, unikanie odpadów –
szacunek do przedmiotu, uświadomienie Polaków o ich
wpływie na środowisko i ilość wytwarzanych odpadów
podczas codziennych czynności.
Daj drugie życie przedmiotom, nie wyrzucaj ich
pochopnie do kosza! Zrób wszystko, by odpad za szybko nie
trafił na wysypisko!
16 września br. uczniowie klas I-VI wraz z opiekunami
wyruszyli w przydzielony im teren, aby wysprzątać śmieci
oraz częściowo zlikwidować dzikie wysypiska. Każda osoba
zaopatrzona była w rękawice jednorazowego użytku, które
zapewniały bezpieczeństwo podczas zbierania odpadów.
Wyznaczone tereny dokładnie wysprzątano, a akcję
udokumentowano licznymi zdjęciami.
Szkolna akcja zakończyła się miłym akcentem.
Wyczerpani robieniem porządku na naszej planecie, mogliśmy
odpocząć przy wspólnym posiłku i miło spędzić czas.
Przekonani, że wykonaliśmy wartościową pracę na rzecz
naszej gminy i naszych pięknych lasów, rozeszliśmy się do
domów.
				Izabela Wojtczak

Dzięki integracji z zuchami z innych gromad poznaliśmy
wiele nowych piosenek, pląsów i zabaw, które wykorzystujemy
teraz na zbiórkach. Następne Święto Chorągwi za rok
w Kutnie. Na pewno nas tam nie zabraknie. Czuwaj!
				

Edyta Miśkiewicz

Dzień Nauczyciela
14 października to święto wszystkich nauczycieli,
uczniów oraz pracowników szkoły. Aby je uczcić uczniowie
z Samorządu Uczniowskiego, pod kierunkiem opiekunek
pań Sylwii Wrąbel i Joanny Wójcik, zorganizowali uroczystą
akademię.
Były tradycyjne podziękowania dla pracowników
szkoły, wiersze, piosenki, a także układ taneczny ukazujący
lekcję w humorystyczny sposób. Na koniec zwyczajowe
,,Sto lat” odśpiewali wszyscy uczniowie naszej szkoły,
a przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli kwiaty
i słodką niespodziankę. Nie zabrakło uśmiechu i radości.
				

Sylwia Wrąbel

Ślubowanie kasy l
14 października 2016 roku odbyło się uroczyste
ślubowanie i pasowanie na uczniów klasy I. Na uroczystość
przybyli zaproszeni goście: Krzysztof Bielawski - Radny Rady
Miejskiej, ksiądz Bogusław Karasiński - Proboszcz Parafii
Wilamów, Krzysztof Troczyński - Prezes OSP Wilamów oraz
Jolanta Pietrzak - Prezes Stowarzyszenia „RTG Duszy”.

Święto Chorągwi Łódzkiej w Łasku

Podczas patrolu - według trasy wyznaczonej na mapie zuchy poznały pracę policjanta, zwiedzały Komisariat Policji
w Łasku oraz wykazywały się sprawnością podczas toru
przeszkód. Zwieńczeniem długiej, bo liczącej 5 kilometrów
trasy było zdobycie odznaki „policjanta”. Mimo dość
niesprzyjającej pogody, wszyscy świetnie się bawili, śpiewali
i pląsali. Najlepsze oczywiście były noce, gdyż mimo ciszy
nocnej zuchy ochoczo dyskutowały o przeżyciach z danego
dnia, a o śnie nawet nie myślały.

arch. SP Wilamów

W dniach 16-18 września 2016 roku dziewięcioro zuchów
z gromady zuchowej „Wilamowskie skrzaty” uczestniczyło w
biwaku z okazji Święta Chorągwi Łódzkiej -organizowanym
w Łasku. Zuchy wraz z drużynowymi Edytą Miśkiewicz
i Sylwią Wrąbel wzięły udział w grach i zabawach terenowych.

Ślubowanie Klasy I (od lewej wychowawczyni kl. I p. Edyta Miśkiewicz,
uczniowie klasy I oraz ślubujący na sztandar Ela Maruszak i Mikołaj
Polipowski)
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Dzień Papieski

arch. SP Wilamów

„Bądźcie świadkami miłosierdzia” to hasło tegorocznego
XVI Dnia Papieskiego. Z tej okazji w dniu 18 października br.
w naszej szkole odbył się apel. Uczniowie klas II -VI wierszem
i piosenką uczcili pamięć Papieża Polaka, Jana Pawła II,
którego postać znana jest każdemu polskiemu dziecku
i milionom ludzi na całym świecie. Apel rozpoczęliśmy
ulubioną piosenką Papieża - „Barką”. W montażu słownomuzycznym przybliżyliśmy postać świętego Jana Pawła II
jako świadka miłosierdzia. Pokazaliśmy, że i my możemy
pełnić dobre uczynki poprzez pomoc słabszym, chorym
i potrzebującym.
				Wiesława Pajor
Wróżby andrzejkowe (wróżki Amelka Józefowicz i Ola Mirek, wróżący
Dawid Andrzejewski i Bartek Szafarz)

Uczniowie klasy I, by zasłużyć na przyjęcie do braci
uczniowskiej, musieli zaprezentować swoje umiejętności
w obecności wszystkich zebranych i „szkolnych duszków”,
w postacie których wcieliły się uczennice klasy IV - Nikolina
i Wiktoria.
Śpiewając piosenki, odgadując zagadki, a także wypijając
„magiczny napój”, przygotowany przez rodziców, uczniowie
zasłużyli na ślubowanie i pasowanie, którego dokonała
pani dyrektor Alicja Własny. Następnie wszyscy otrzymali
upominki, dyplomy pamiątkowe i oczywiście legitymacje
szkolne, świadczące o byciu uczniem naszej szkoły. Rodzice
uczniów klasy I podarowali w prezencie roletę do klasy.
Po występach, przyrzeczeniu i upominkach nadszedł czas
na słodki poczęstunek, który zakończył ten uroczysty dla
pierwszaków dzień.
				

Edyta Miśkiewicz

Dzień Chłopca
30 września br. cała szkoła świętowała Dzień Chłopaka.
Z tej okazji członkowie Samorządu Uczniowskiego wraz
z opiekunkami - paniami Sylwią Wrąbel i Joanną Wójcik
ogłosili akcję ,,Dzień krawata” – uczniowie, którzy w tym
dniu przyszli w krawacie, nie byli pytani.
Natomiast podczas przerw z okazji ,,Dnia słodkości”
sprzedawane były hot-dogi i słodycze. Na koniec dnia wszyscy
świetnie bawili się na dyskotece, a każdy chłopiec został
obdarowany słodką niespodzianką w postaci batona. Chłopcy
mile zaskoczeni, z uśmiechami na twarzy, podziękowali
koleżankom za tę miłą niespodziankę.
Dodatkowo okazji Dnia Chłopca dziewczyny z każdej
klasy przygotowały niespodzianki dla swoich kolegów. Starsi
uczniowie z klas IV -VI świętowali, tańcząc i bawiąc się w
zabawy zaplanowane przez koleżanki. Sale dzieci z klas II
i III zamieniły się na chwilę w Krainy Słodkości pełne ciast,
ciasteczek i cukierków. Natomiast pierwszaki Dzień Chłopca
uczciły wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku.
		

Sylwia Wrąbel, Joanna Binkiewicz

Smacznie i zdrowo w Restauracji „Kleopatra”
w Grabowie
Na zaproszenie pani Angeliki Stachowiak, właścicielki
Restauracji „Kleopatra”, uczniowie klasy I i II wzięli udział
w warsztatach kulinarnych, dyskotece i spotkaniu z „Panem
Pikusiem”. Spotkanie w Grabowie rozpoczęliśmy od
powitania z „Pikusiem”, który oprowadził nas po restauracji,
a następnie zaprosił wszystkich na wspólną zabawę dyskotekę w rytmie disco.
Po wyczerpujących tańcach dzieci oglądały warsztaty
z tzw. carvingu, czyli wycinania motywu kwiatowego
w owocach. Pani Angelika zaprezentowała nam wycinanie
kwiatka w melonie. Trzeba przyznać, że wszystkich zaskoczył
niezwykle piękny efekt końcowy. W ramach warsztatów
kulinarnych uczniowie wykonywali szaszłyki owocowe,
które później zjedli z apetytem. Podsumowaniem pobytu
w restauracji był pyszny obiad zaserwowany przez
właścicielkę. Wyczerpani tanecznymi pląsami i do syta
najedzeni wróciliśmy do szkoły. Czekamy na kolejne
zaproszenia! Chętnie znów zagościmy w murach „Kleopatry”.
Wycieczka do Łodzi
W dniu 4 listopada br. uczniowie klas IV-VI uczestniczyli
w wycieczce do Łodzi. Atrakcji było wiele: kino i film pt.
„Jak zostać kotem”, McDonald’s, a tam, to co dzieci lubią
najbardziej - jedzenie do syta. Następnie wystawa Lego oraz
wesoła zabawa klockami. Ach jak to miło dzieckiem być…
				

Joanna Wójcik

Święto Szkoły
10 listopada br. był dla naszej szkoły dniem podwójnie
ważnym. Wtedy właśnie świętowaliśmy jubileusz 40-lecia
nadania naszej placówce sztandaru oraz imienia Marii
Skłodowskiej-Curie. I również tego dnia odbył się uroczysty
apel z okazji Święta Niepodległości.

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

Stypendia Burmistrza Miasta Uniejów

Państwo Krystyna i Mirosław Sobierajowie
odznaczeni medalami przez Burmistrza
Józefa Kaczmarka

Inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
arch. UM Uniejów
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Jubileusz Biegu „Do Gorących Źródeł”

Mecz młodych piłkarzy Uniejowskiej Akademii Futbolu
arch. UM Uniejów/W. Olczyk/UAF

Świąteczny Turniej Piłki Nożnej Uniejowskiej Akademii Futbolu

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Turniej Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka

Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2016/2017

Zawodnicy Uniejowskiego Klubu Karate Bassai z medalami zdobytymi na Pucharze Europy w Karate Shotokan NSKF we Francji

arch. A. Sobczak / UM Uniejów / R. Troczyński
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Mikołajkowy weekend

arch. UM Uniejów / R. Troczyński /

A. Sobczak

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Przybyli goście ani przez chwilę nie mogli się nudzić,
gdyż czekało na nich wiele atrakcji. Mogli podziwiać kącik
Patronki, gdzie wyświetlana była prezentacja na temat
Noblistki, zajrzeć do najstarszych kronik szkoły, a także
tych bardziej aktualnych, ocenić zdolności plastyczne oraz
fotograficzne naszych uczniów, oglądając wystawę ich prac.
Trzeba wierzyć, że jest się do czegoś zdolnym... Trzeba
mieć wytrwałość i wiarę w siebie - te słowa naszej Patronki
przyświecały całej uroczystości, która podzielona była na
dwie części.
Pierwsza część poświęcona została pamięci o naszej
Patronce. Dyrektor Alicja Własny przypomniała kilka
faktów z życia Skłodowskiej-Curie. To był również czas
na wspomnienia. Uczniowie przedstawili najważniejsze
wydarzenia z historii szkoły. Oczy wszystkich zwrócone były
na sztandar, który tego dnia był szczególnie ważny, gdyż
dokładnie 40 lat temu został przekazany szkole.
Drugą częścią uroczystości był apel upamiętniający 98.
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pamięć
minionych dni i dumę z odzyskanej Niepodległości przywołały
wiersze o tematyce patriotycznej. Całości dopełniły pieśni
i piosenki, które chwytały za serca i wzruszały.
Przy okazji Święta Szkoły tradycyjnie Dyrektor,
Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców przyznali tytuły
„Przyjaciela Szkoły”. Tym razem wyróżnienia otrzymały dwie
uniejowskie firmy: Antik-Centrum i „Termy Uniejów”.
Uroczystość zakończona została rozstrzygnięciem
Szkolnego Konkursu Plastycznego „Portret Marii
Skłodowskiej-Curie” oraz wręczeniem nagród laureatom.
To był piękny i ważny dzień w życiu naszej szkoły.
Życzymy Jej i sobie więcej tak wspaniałych jubileuszy.
			

Wioleta Pietrzykowska

Spotkanie z policją
17 listopada 2016 roku dla uczniów klas I-III odbyła się
prelekcja, którą poprowadziły funkcjonariuszki Komendy
Powiatowej Policji w Poddębicach: sierż. Sylwia Kaźmierczak
i post. Marta Bartczyk. Zaproszone policjantki poruszyły
bardzo ważne tematy z zakresu bezpieczeństwa na drogach

arch. SP Wilamów

W obecności zaproszonych gości: Piotra Majera
- wiceburmistrza Uniejowa, Krzysztofa Bielawskiego –
radnego, księdza Bogusława Karasińskiego – proboszcza
parafii Wilamów, dyrektorów zaprzyjaźnionych szkół,
Jolanty Pietrzak – prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju
Dzieci i Młodzieży „RTG Duszy”, Krystyny Maj – sołtys
Wilamowa, Marii Pastwińskiej z miejscowej biblioteki,
Krzysztofa Troczyńskiego – prezesa OSP Wilamów, Kamili
Łysiak reprezentującej firmę Antik-Centrum oraz Agnieszki
Wilczyńskiej – Przewodniczącej Rady Rodziców, nasi
uczniowie złożyli hołd Patronce szkoły - Marii SkłodowskiejCurie.

Święto Szkoły (odnowienie ślubowania na sztandar szkoły przez
przewodniczących klas: Błażej Pietrzak, Maja Gapsa, Monika Rogacka,
Patryk Skiera, Szymon Wojech i Dawid Andrzejewski)

oraz mówiły o skutkach agresji słownej i fizycznej. Uczniowie
mieli także niecodzienną możliwość bliższego przyjrzenia się
wyposażeniu policjanta, jak również wozu policyjnego.
				

Anna Gazda

Miesiąc Bibliotek Szkolnych
W październiku obchodziliśmy
Miesiąc Bibliotek Szkolnych.

Międzynarodowy

Na filarach szkolnego korytarza oraz w bibliotece
pojawiły się cytaty promujące czytelnictwo. W bibliotece
rozpoczął się też kiermasz książek z Hurtowni i Wydawnictwa
Drugi Tom, który trwać będzie do świąt Bożego Narodzenia.
Zorganizowano także konkurs czytelniczy „Baśnie wielu
pokoleń” skierowany do uczniów kl. I-III. Wytypowano 5
uczniów z kl. II i 6 z kl. III. Uczestnicy konkursu mieli zapoznać
się z treścią 10 baśni: Kopciuszek, Księżniczka na ziarnku
grochu, Czerwony Kapturek, Brzydkie kaczątko, Calineczka,
Śpiąca królewna, Jaś i Małgosia, Królewna Śnieżka, Kot w
butach, O rybaku i złotej rybce. Mogli w tym celu skorzystać
z zorganizowanej w bibliotece wystawy książek, zawierającej
różne wersje baśni będących przedmiotem konkursu.
Konkurs przeprowadzono 26 października 2016
r. – wydarzenie to można potraktować jako uroczyste
otwarcie kącika do czytania, bowiem w przeddzień, koło
biblioteki pojawiła się kanapa i fotele. Na wstępie spotkania
bibliotekarka zapoznała wszystkich zgromadzonych z historią
i gatunkiem baśni oraz przeprowadziła pogadankę o znanych
autorach baśni. Następnie uczestnicy konkursu przystąpili
do rozwiązywania zadań (w sumie 8). Zadania polegały na
poprawianiu błędnych tytułów baśni, podawaniu tytułu baśni
w oparciu o wylosowany rekwizyt, rozpoznawaniu tytułu

>>>
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baśni na podstawie czytanego fragmentu itp.
Rozdanie nagród laureatom oraz dyplomów i drobnych
upominków dla wszystkich uczestników konkursu odbyło się
18 listopada 2016 r.
				

Aneta Szkutnik

Co roku, w trzeci czwartek listopada, obchodzony
jest Światowy Dzień Rzucania Palenia. W związku z tym
wydarzeniem pani Anna Gazda przygotowała tablicę
informacyjną, która po raz kolejny jednym uczniom
przypominała, innym uświadamiała zagrożenia związane
z paleniem tytoniu.
A dla dzieci z oddziału przedszkolnego przeprowadzona
została pogadanka w ramach programu: „Czyste powietrze
wokół nas”.
				

Anna Gazda

Zdrowie ukryte w skarbach jesieni
21 listopada br. uczniowie klasy II, zgodnie z realizowanym przez szkołę cyklem zajęć pt. „Zdrowe warsztaty
kulinarne”, zaprosili do siebie koleżanki i kolegów z klasy
III na „zdrowie ukryte w skarbach jesieni”. Swoim gościom
drugoklasiści zaserwowali sok wyciskany na bieżąco z jabłek
i marchwi oraz pyszne tostowo-warzywne kanapki. Smaczna
zabawa wszystkim przypadła do gustu.
				

Beata Kos

Hokus-pokus, czary-mary… Nie ma lekcji,
więc są czary…
25 listopada br. Samorząd Uczniowski zorganizował
Andrzejki dla całej społeczności uczniowskiej. W tym dniu
jedna z klas lekcyjnych została zamieniona w „salę wróżb”.
To dziewczęta z klasy czwartej, piątej i szóstej zadbały
o magiczny nastrój. Rada Samorządu Uczniowskiego na ten
moment przeobraziła się we wróżki. Te niezwykłe, magiczne
damy przepowiadały wszystkim chętnym przyszłość
z kart, szklanej kuli, magicznych serc, kombinacji cyfr z daty
urodzenia i ciasteczek. Po andrzejkowych wróżbach wszyscy
wspaniale się bawili na dyskotece, humory dopisywały,
a przepowiedziana przyszłość zawsze może się spełnić...Warto
o tym pamiętać!
				

arch. SP Wilamów

Dzień Rzucania Palenia

Konferencja w Sieradzu (od lewej stoją: p. Violetta Florkiewicz Koordynator
Sieradzkiej Regionalnej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie, p.
Izabela Wróbel szkolny koordynator programu, p. Alicja Własny dyrektor
szkoły, p. Anna Gazda Szkolny koordynator programu

Szkół i Przedszkoli znalazła się także nasza szkoła. Na ten
certyfikat pracowaliśmy przez trzy lata. W ramach programu
systematycznie organizowaliśmy między innymi: gminne
konkursy, szkolne akcje (Cała Polska czyta dzieciom, Tydzień
zdrowia, Dzień bez hałasu, Śniadanie daje moc, Marsz po
zdrowie).
O zdrowiu pamiętaliśmy także podczas Jarmarków
Wilamowskich oraz dużo mówiliśmy na zajęciach
dydaktycznych. Jesteśmy przekonani, że nasze wysiłki
wyzwoliły u uczniów wiele pozytywnych nawyków i choć
trochę kształtować będą w przyszłości właściwe wzorce
sprzyjające utrzymaniu zdrowego stylu życia.
Koordynatorki: Anna Gazda i Izabela Wróbel
Spotkania z pedagogiem
20 października br. w naszej szkole zagościła pani Agata
Traczyk, pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Poddębicach, która przeprowadziła zajęcia dla uczniów.
W klasie III odbyły się warsztaty pt. „Rozwiązywanie sytuacji
konfliktowych – gry i zabawy”. Natomiast spotkania, które
odbyły się w klasie V i VI, dotyczyły motywacji i efektywnej
nauki.
Kolejne warsztaty z panią pedagog pt. „Dobrze czuję się w
szkole” odbyły się 1 grudnia br. Adresowane były zarówno do
trzecioklasistów, jak i ich rodziców, a dotyczyły umiejętności
współpracy i rozwijały „dobry kontakt”. Wszystkie spotkania
zorganizowała pani Anna Gada.

Joanna Wójcik
				

Joanna Binkiewicz

Szkoła promująca zdrowie
24 listopada 2016 r. na Konferencji Wojewódzkiej
„Szkoła Promująca Zdrowie” zostały wręczone Certyfikaty
Wojewódzkiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie.
Wśród dziesięciu placówek z Sieradzkiej Regionalnej Sieci

Więcej informacji związanych z bieżącym życiem
wilamowskiej podstawówki znajdziecie Państwo na
nowej stronie internetowej szkoły: www.spwilamow.
szkolnastrona.pl

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

Spotkanie ze św. Mikołajem w klubie Nautilus

Miting
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Warsztaty z Robertem Moskwą

Spotkanie piłkarskie z DPS Skęczniew

arch. PŚDS w Czepowie

Mirosław Madajski

Kalendarium wydarzeń Powiatowego Środowiskowego

Domu Samopomocy w Czepowie

- 9 września - udział w spotkaniu z Reprezentacyjnym Oddziałem Konnym Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15.
Pułku Ułanów Poznańskich na boisku przy Zespole Szkół w Uniejowie;
- 11 września - V Dożynki Powiatowe w Poddębicach. Festiwal i Jarmark Kultury Ludowej;
- 12 września - wizyta gości z Domu Pomocy Społecznej w Łodzi - Helenówka - mecz piłki nożnej;
- 14 września - udział w XIV Festiwalu Piosenki Wakacyjnej w Łęczycy (II miejsce). Zajęcia fitness w Ogrodzie Zmysłów;
- 16 września - spotkanie z gośćmi z Domu Pomocy Społecznej ze Skęczniewa - mecz piłki nożnej;
- 28 września, 12 i 26 października, 23 listopada - zajęcia fitness w Ogrodzie Zmysłów;
- 30 września - Dzień Chłopaka w naszym ośrodku - Pogadanka nt. bezpieczeństwa z Policją z Komendy Powiatowej
w Poddębicach. Udział w Łódzkim Mitingu Lekkoatletycznym w Łodzi;
- 5 października - Spotkanie pn. „Ze zdrowiem mi do twarzy” z Katarzyną Dziurską w Zespole Szkół w Uniejowie;
- 6-9 października - udział w XVII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Drużyn 7-osobowych Olimpiad Specjalnych drużyn żeńskich i męskich;
- 14 października - Obchody Dnia Edukacji Narodowej;
- 31 października i 2 listopada – Wyjazd na cmentarze;
- 18 listopada - Spektakl pt. „Szaleństwa Panny Róży” w wykonaniu Teatru Art-Metanoia z Krakowa;
- 29 listopada - Zajęcia warsztatowe „Jak mówić po polsku? - z Moniką Andrzejczak, pogodynką TVP INFO;
- 30 listopada - Andrzejki;
- 6 grudnia - Mikołajki w Uniejowie.
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Czepowianie brązowymi
medalistami Mistrzostw Polski

piłkarzy, zagrali również zawodnicy z ekipy „Giganci”
Opoczno. Warto przypomnieć, że to właśnie „Giganci”
Opoczno i „Trampek” Czepów wywalczyli bezpośredni
awans, zwyciężając w swoich grupach podczas
majowego Łódzkiego Turnieju Piłki Nożnej w Opocznie.
W Koninie zagrały dwie łódzkie drużyny. Obie ekipy
wywalczyły w swoich grupach sprawnościowych
brązowe medale. Brawo!

arch. PŚDS w Czepowie

Niczym w piosence Andrzeja Boguckiego „Trzej
przyjaciele z boiska, skrzydłowy, bramkarz i łącznik…”
uczestniczyli nasi piłkarze w XVII Ogólnopolskim
Turnieju Piłki Nożnej 7-osobowej drużyn męskich
i żeńskich Olimpiad Specjalnych w Koninie.
Piotr Tarcz, Piotr Grabarczyk i Damian Berczyński
wraz z trenerami reprezentowali nasze województwo na
ogólnopolskich zawodach. W drużynie, oprócz naszych

Mirosław Madajski

Srebrna „Pozytywka”

arch. PŚDS w Czepowie

Zespół muzyczny „Pozytywka” zajął 2. miejsce na
Festiwalu Piosenki Wakacyjnej w Łęczycy. Zwyciężyła
solistka, reprezentująca Warsztaty Terapii Zajęciowej
z Rąbienia.
Sukces jest tym większy, że w festiwalu wzięło udział
aż 21 placówek z całego województwa łódzkiego. Zespół
z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy

Mirosław Madajski

w Czepowie zaprezentował dwie piosenki: „Dwa serca
jak pociągi dwa” oraz „Smak i zapach pomarańczy”.
„Pozytywka” wystąpiła w składzie: Barbara Tomczyk,
Agnieszka Wesołowska, Katarzyna Łukaszewska, Emilia
Olejnik, Dariusz Jaśkiewicz, Jarosław Grabarczyk,
Włodzimierz Rzadkiewicz i Dariusz Kaźmierczak.
Opiekunem zespołu jest Mirosław Madajski.
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Czepów ma swoje radio

Mirosław Madajski

Po zakończeniu projektu, na mocy porozumienia,
radiowęzeł będzie dalej służył uczestnikom zajęć
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie.
Realizatorem projektu było Stowarzyszenie Centrum
Promocji Sportu i Rekreacji Dragon. Projekt trwał
od początku września do końca listopada 2016 r.
Wzięło w nim udział 15 uczestników. Koordynatorem
przedsięwzięcia był Mirosław Madajski, a zajęcia
poprowadzili również: Katarzyna Kwiatosińska, Iwona
Nowak i Martyna Kaźmierczak.
Stowarzyszenie każdego roku uatrakcyjnia
czas podopiecznym z Czepowa. Tematyka zajęć,
organizowanych przez CPSiR Dragon, zawsze wykracza
poza ofertę czepowskiej placówki. Niepełnosprawni
uczestnicy od wielu już lat dostają szansę udziału
w
niecodziennych
formach
terapeutycznych.
Uczestniczyli już np. w: profesjonalnych treningach
karate, integracyjnych turniejach piłki nożnej,
zajęciach rękodzielniczych przy czerpaniu papieru
i ceramice w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Łęczycy,
integracyjnych zajęciach artystycznych z dziećmi
i młodzieżą z Zespołu Szkół w Uniejowie. Wszystkie
inicjatywy stowarzyszenia są po to, aby uczestnicy
podejmowali się nowych ról społecznych, nowych
zadań, aby stawiali sobie kolejne, nowe cele, a z zajęć
czerpali dużo radości.
Wsparcie finansowe na to zadanie radiowe
stowarzyszenie otrzymało, w wyniku konkursu ofert,
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji
Województwa Łódzkiego.

arch. PŚDS w Czepowie

„Mówię, słucham, rozumiem” - taką nazwę nosił
tegoroczny projekt, którego beneficjentami byli
uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czepowie.
Projekt „Mówię, słucham, rozumiem” nazywany był
roboczo przez uczestników „projektem radiowym”.
Poprzez jego realizację beneficjenci nabyli podstawowych
umiejętności, dzięki którym poprowadzili samodzielnie
najprawdziwsze audycje radiowe. W placówce
zainstalowany został profesjonalny system radiowęzłowy,
a uczestnicy do prowadzenia audycji przygotowywali się
podczas tajemniczo brzmiących warsztatów: „WdechWydech”, „Info-Portal”, „Poczytka”, „NadawcaOdbiorca” i „Radio Kanada”. Wszystko po to, aby lepiej
zrozumieć, zinterpretować i dalej przekazać informacje,
które słyszą każdego dnia, czy to z radia, internetu,
telewizji czy prasy. Niezwykle ważną rzeczą w projekcie
była umiejętność pozyskiwania rzetelnych informacji.
Projekt radiowy dla niepełnosprawnych uczestników
pełnił funkcję przede wszystkim edukacyjną, uwrażliwiał
w zakresie kultury, wiedzy muzycznej, angażował w
sprawy społeczne, uczył współpracy w grupie, pełnił
funkcję medium jaką jest informacja i rozrywka. Zajęcia
miały też za zadanie motywować do systematycznej pracy
w różnych obszarach codziennego życia. Niewątpliwie
największą atrakcją projektu były warsztaty pn. „Jak
mówić po polsku?” z Moniką Andrzejczak - prezenterką
telewizyjną, znaną jako pogodynka w TVP Info i TVP
3 Łódź. Jej wykształcenie polonistyczne i logopedyczne,
bogate doświadczenie telewizyjne dostarczyły „młodym”
radiowcom bezcennej wiedzy i z pewnością na długo
zostaną w pamięci.

Zajęcia poprawnej polszczyzny „Jak mówić po polsku”
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Radio „Kanada” - pierwsze audycje
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Mirosław Madajski

„Życiem swym nauczaj”
„Życiem swym nauczaj” to tegoroczne przedsięwzięcie
artystyczno-integracyjne skierowane do utalentowanych dzieci
i młodzieży z Zespołu Szkół w Uniejowie oraz osób dorosłych,
korzystających na co dzień ze wsparcia placówek opiekuńczych.
Choć robocza nazwa grupy wokalnej brzmi Uniejowska Grupa
Integracyjna, to należy zaznaczyć, że w projekcie udział
biorą wokaliści z pięciu powiatów województwa łódzkiego,
poddębickiego, łęczyckiego, tomaszowskiego, łódzkiego
i łaskiego, reprezentujący m.in.: Zespół Szkół w Uniejowie,
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie,
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie
i Środowiskowy Dom Samopomocy w Łasku. Grupa wokalistów
liczy ok. 50 osób.
Przez prawie cztery miesiące (od września do grudnia),
podczas spotkań warsztatowych w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury grupa pracuje z repertuarem wybitnej artystki – Moniki
Kuszyńskiej. Podczas prób Uniejowskiej Grupie Integracyjnej
akompaniują lokalni muzycy, którzy dostąpią też zaszczytu
zagrania z wybitnymi muzykami.
Monika Kuszyńska to piosenkarka i autorka tekstów,
w latach 2000–2010 wokalistka zespołu Varius Manx,
reprezentantka Polski podczas 60. Konkursu Piosenki
Eurowizji w 2015 roku. Finałem warsztatów będzie wspólny
koncert z Panią Moniką Kuszyńską pn. „Życiem swym nauczaj”.
Koncert odbędzie się 19 grudnia br. w uniejowskiej Kolegiacie.
W Uniejowie Pani Monice towarzyszyć będą znakomici muzycy:
Jakub Raczyński, Rafał Stępień oraz Paweł Serafiński. Jak
wypadną na tle tak zacnych gości nasi wokaliści oraz muzycy?
Już wkrótce będzie można to zobaczyć i usłyszeć.
Realizatorem zadania pn. „Życiem swym nauczaj” jest
Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni we współpracy z Urzędem
Miasta w Uniejowie oraz PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o.,
a koncert koordynuje Mirosław Madajski.
Wsparcie finansowe na to zadanie stowarzyszenie otrzymało,
w wyniku konkursu ofert, ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji
Województwa Łódzkiego.
„Życiem swym nauczaj” to kolejne przedsięwzięcie
integracyjne, które ma miejsce w Uniejowie. Głównym jego celem
działań jest trwała zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej
w społeczności lokalnej. Występy muzyczne dają uczestnikom
szansę na przeżywanie radości, pokonywania słabości, pomagają
w nawiązywaniu kontaktu ze światem i z innymi ludźmi.
Historia
projektów
integracyjnych,
organizowanych
w naszym mieście sięga 2005 roku. Realizowany wtedy
Koncert Pastorałkowy mogła usłyszeć zarówno uniejowska, jak
i licheńska publiczność. W 2013 i 2014 r. miały miejsce kolejne
przedsięwzięcia integracyjne: „Punkt widzenia” (autorski

arch. M. Kuszyńska

Monika Kuszyńska we wspólnym koncercie
z Uniejowską Grupą Integracyjną

musical) oraz „Dajmy sobie siły”. Szczególnie ten drugi miał
niewyobrażalny wydźwięk, bowiem zintegrowana grupa
zaśpiewała i zagrała w uniejowskim zamku wspólnie ze znanym
zespołem Raz.Dwa.Trzy., a koncert poprowadziła sama Pani
Anna Dymna.
Ostatnie wydarzenie, które odbyło się za sprawą grupy
integracyjnej, to koncert z okazji Święta Trzech Króli z udziałem
Jana Trebunia-Tutki, Mirosława Kowalika oraz zespołu
JAZGOT.
Muzyczni goście: Monika Kuszyńska - wokal, Jakub
Raczyński - saksofon altowy, Rafał Stępień - instrumenty
klawiszowe, Paweł Serafiński - Organy Hammonda, Zbigniew
Fidos - prowadzenie koncertu.
Realizator projektu: Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni.
Mecenat: PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o.
Współorganizatorzy: Województwo Łódzkie, Uniejów
Uzdrowisko Termalne, PFRON, Parafia pw. Św. Floriana
w Uniejowie.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Patronat Honorowy: Monika Kuszyńska, Anna Dymna,
Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego,
Józef Kaczmarek - Burmistrz Uniejowa, Ks. Prałat Andrzej
Ziemieśkiewicz - Proboszcz Parafii Uniejów, Marcin Pamfil Prezes PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o.

Patronat merytoryczny: Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi.
Patronat medialny: TVP Łódź, Dziennik Łódzki, Echo
Turku, W Uniejowie, Uniejowskie Strony.
Nagłośnienie: M-SOUND Janecki

Hufcowy Kurs Zastępowych

Anna Walczak

„Nie - możliwe”

W czasie chwil skupienia wszyscy uczestnicy świecowiska
uczcili pamięć tych, dzięki którym 11 listopada obchodzimy
Święto Niepodległości.
Zastępowi i przyboczni pracowali twórczo indywidualnie
i w małych grupach przez cały weekend. Poznali, jak ważną
rolę w drużynie pełnią oni sami. W czasie zajęć uczestnicy
pokazali jak wiele już potrafią, dzięki czemu uzyskali patent
zastępowego. Kadra warsztatów udowodniła harcerzom, że
jeśli tylko zechcą, dzięki pracy i staraniom wszystko będzie
możliwe.

arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

W piątkowe popołudnie 4 listopada 2016 r. gościnne progi
szkoły w Uniejowie otworzyły się dla funkcyjnych drużyn
harcerskich biorących udział w Kursie Zastępowych „Niemożliwe”. Komendantem spotkania był dh phm. Waldemar
Terlecki. Pod okiem kadry uniejowskiego Hufca Związku
Harcerstwa Polskiego swoją wiedzę i umiejętności doskonaliło
19 osób z drużyn z Wielenina, Uniejowa, Zadzimia i Jeziorska.
Piątkowe i sobotnie zajęcia trwały do późnych godzin nocnych.
W czasie zajęć uczestnicy budowali pozytywne relacje w grupie
rówieśniczej, tworząc własną kursową obrzędowość. Młodzi
wodzowie drużyn harcerskich mogli w czasie warsztatowych
zbiórekposzerzyć wiedzę na temat metody harcerskiej, form
pracy w drużynie i zasad dobrej zbiórki. Posmakowaliczym
jest planowanie pracy w drużynie. Szkolilisię w musztrze
i ćwiczyli podczas zajęć w terenie. Poszerzyli wiedzę z zakresu
regulaminów obowiązujących w Związku Harcerstwa Polskiego
i zasad bezpieczeństwa. Zastępowi gromadzili pomysły na
własne zbiórki, grając w rozmaite gry i wykonując ćwiczenia
warsztatowe. Był czas na dyskusję, wymianę poglądów,
sporządzenie notatek. W przerwach można było przyrządzić
niepowtarzalną,korzenną herbatę.
W czasie kursu jego organizatorzy znaleźli czas na spotkanie
wokół ognia, piosenki harcerskie i pieśni patriotyczne.
W świecowisku, poza kursantami i kadrą kursu,wzięliudział:
Komendantka Hufca ZHP Uniejów - dh. Małgorzata Rosik
oraz Przewodniczący Hufcowej Komisji Rewizyjnej - dh Piotr
Kozłowski. Dzięki gawędzie harcerze przenieśli się w czasy,
gdy pionierzy ruchu harcerskiego zaczynali rozwijać harcerstwo
i włączali się w walkę o Niepodległość Państwa Polskiego.
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Święto Chorągwi Łódzkiej

pwd. Małgorzata Rosik

Rozpoczęcie nowego roku
akademickiego
162 słuchaczy Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
rozpoczęło nowy rok akademicki 2016/2017 podczas uroczystości
5 października 2016 r. w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich.
Gośćmi inauguracji byli: Pani Anna Mroczek - Dyrektor
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Pan Piotr
Majer - Zastępca Burmistrza Uniejowa, Pani Aleksandra Tarnowska
- Prezes UTW w Łasku oraz dr n. med. Pan Marek Rożniecki.
Uroczystość rozpoczęła się powitaniem gości przez
prowadzącego Roberta Palkę, następnie głos zabrała prezes
UTW - Pani Urszula Urbaniak, która dokonała otwarcia roku
akademickiego słowami: „Szanowni Goście, Drodzy Słuchacze!
Trzy lata temu utworzyliśmy Uniwersytet po to, by wyjść na
zewnątrz, dzielić się swoją pasją, rozwijać zainteresowania,
a przede wszystkim bronić się przed fizycznymi objawami
starości. I to nam się udaje. Rozsiewamy pozytywną energię, od
nowa poznajemy sami siebie, swoje możliwości, inspirujemy się
wzajemnie i nie zamykamy drzwi przed nowymi Słuchaczami, którzy
w liczbie 32 dołączyli do nas. Pokazujemy, że zaawansowany wiek
nie musi oznaczać wykluczenia czy braku aktywności. W obecnym
roku mamy dla Słuchaczy nie tylko kontynuację dotychczasowych
zajęć, ale też inne formy aktywności ruchowej, intelektualnej,
ciekawe spotkania, warsztaty, o których na bieżąco będziemy

1.arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

„Sprawni jak harcerze” - pod takim hasłem odbyło się Święto Chorągwi
Łódzkiej w dniach16-18.09.2016 r. w Łasku. Jak co roku, nie mogło zabraknąć
Hufca ZHP Uniejów. W święcie wzięło udział około 1300 zuchów i harcerzy.
Nasza reprezentacja liczyła 46 osób oraz niezawodną orkiestrę, która dojechała
trzeciego dnia. Na święto pojechały dzieci z Wilamowa, Wielenina, Uniejowa
i Jeziorska. Dzięki świetnej organizacji nie mogliśmy się nudzić. Harcerze
mogli przeżyć prawdziwą przygodę, a zuchy poznać jej smak.
Na kończącym święto, niedzielnym apelu, na wniosek Komendy Chorągwi
Łódzkiej, Komendantka Chorągwi - hm. Natalia Patorska-Grzelewska, w
rozkazie L17/2016, przyznała dh. hm. Barbarze Zwolińskiej Srebrną Odznakę
„Zasłużony dla Chorągwi Łódzkiej ZHP”.
Serdecznie gratulujemy.

Marta Pokorska

informować. Nowym koleżankom i kolegom, którzy rozpoczynają
przygodę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku życzę, by szybko
odnaleźli swoje miejsce i przekonali się, że dokonali właściwego
wyboru. Dotychczasowym Słuchaczom gratuluję wytrwałości,
życzę dalszej integracji i szerokiego rozwijania skrzydeł. Naszym
gościom, którzy dzisiejszą obecnością potwierdzają, że możemy
na nich liczyć, dziękuję za okazywaną pomoc i życzę, by dalsze
wspieranie nas przyniosło wiele satysfakcji.
Drogie koleżanki i koledzy, to przede wszystkim od nas zależy,
jaki będzie ten nowy rok. Rozpocznijmy go z radością, optymizmem
i niech każdego dnia pozostają w naszej pamięci słowa jednego
z pisarzy: Bogactwem człowieka są: uśmiech, przyjazny gest
i pogodne słowo. Jak najwięcej takiego bogactwa życzę wam,
drodzy Słuchacze i każdemu tu z obecnych. Rok akademicki
2016/17 uważam za otwarty.
Do Uniwersytetu przystąpiło 32 nowych Słuchaczy, którzy
otrzymali legitymacje studenckie. Podczas inauguracji odbył się
pierwszy wykład „Opera - moja miłość”, wygłoszony przez dr. n.
med. Pana Marka Rożnieckiego.
Podobnie jak w ubiegłych latach, Słuchacze uczęszczają na
różne zajęcia, w tym sportowe, warsztaty, wykłady oraz biorą
udział w wyjazdach edukacyjnych.

Pani Anna Mroczek - Dyrektor Regionalnego
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi

arch. UM Uniejów
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arch. A. Sobczak

Koncert z okazji 1050-lecia
Chrztu Polski
16 października 2016 r. warto było znaleźć się w uniejowskiej
Kolegiacie z dwóch powodów. Po pierwsze, bardziej przyziemne,
aby uciec przed chłodnym jesiennym wiatrem, po drugie, aby
raczyć się utworami wykonanymi perfekcyjnie z okazji 1050-lecia
Chrztu Polski.
Autorem koncepcji i reżyserem koncertu był tenor Dariusz
Stachura, a przed publicznością wystąpili trzej łódzcy soliści:
pani Emilii Zielińskiej (sopran), pana Mariusza Adama Ruty
(tenor) oraz pana Rafała Pikały (bas).
Pani Emilia jest solistką Teatru Muzycznego w Łodzi. Oprócz
występów czysto muzycznych ma na swoim koncie role operowe
i operetkowe. Jest laureatką wielu konkursów wokalnych.
Była także solistką na koncercie bożonarodzeniowym dla Ojca
Świętego w Watykanie.
Pan Mariusz był uczestnikiem wielu kursów wokalnych,
zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju. Jest laureatem
„Bursztynowej Struny” Festiwalu Włoskiej Muzyki Operowej
„Belcanto Per Sempre” we Włocławku (2012). Od 2011 roku
jest solistą Teatru Muzycznego w Łodzi. Artysta współpracuje
również z Operą i Filharmonią Podlaską.
Pan Rafał jeszcze w czasie studiów koncertował w Polsce
i w Niemczech. Jako solista w 2000 roku brał udział w koncertach

Piotr Witas

zorganizowanych przez International Music Theater Inc.
w Stanach Zjednoczonych z repertuarem arii polskich. Od 2002
roku współpracuje z Teatrem Wielkim w Łodzi. W 2007 roku
otrzymał nagrodę Brylant Dziennika Łódzkiego dla najlepszego
młodego talentu w kategorii wokalno-aktorskiej.
Artystom towarzyszył zespół im. Jana Kiepury: dyrygent
Zuzanna Niedzielak, Chór Cantylena z Parafii Maki Bożej
Różańcowej w Łodzi, dyrygent Mikołaj Widawski, jak również
Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów, dyrygent Jakub Pięgot.
Artyści wykonali utwory nawiązujące do tematyki rocznicowej:
Bogurodzica (1407), Ave Maria (F. Schubert; 1825), Ave Maria
(G. Caccini; 1970), My, Pierwsza Brygada (1917), Wojenko,
wojenko (1914), Serce w plecaku (1933), Czerwone Maki (1944),
O, Mój Rozmarynie (1913), Jeszcze jeden mazur dzisiaj (1863),
Pieśń konfederatów barskich, Gaude Mate Polonia (1254), Rota
(1908), Ave Maria (Ch. Gounod; 1859), Barka, Abba, Ojcze.
1050. rocznica Chrztu Polski - tak ważne dla całego narodu
polskiego wydarzenie, obchodzone w całym kraju, rozpoczęły
uroczystości w Gnieźnie z udziałem Episkopatu Polski. Liczne
wydarzenia kulturalne - koncerty, wystawy, organizowane
w różnych regionach, służyły zwiększeniu świadomości Polaków
na temat roli Chrztu i jego wpływu na obecny kształt Polski.
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Człowiek rozmodlony
Najbardziej mnie wzrusza
Człowiek rozmodlony
Z różańcem w rękach
Przed Matką pochylony
I zamyślenie i oddalenie
W modlitwie za krew Chrystusa
Tych co potrafią zrozumieć Matkę
Jej się oddawać za Jezusa.
I ta powaga
Co z wiekiem przychodzi
Jakby dojrzałość
Wielkiego drzewa.
Która w człowieku się rodzi, dojrzewa
Gdy przemijanie dostrzega.
I ta pokora, która nastaje
Gdy człowiek swoje owoce wydaje
I z troskliwością zabiega
O wartość nowego człowieka.
Przez cały październik kościół w Wilamowie był „kwitnący
różańcem dzieci”, babć, mam i dziadków, dumnych z uczestnictwa
dzieci w różańcu (z różańcem). Codziennie w modlitwie
uczestniczyło 20-30 dzieci, a nawet więcej, klęczących obok

Maria Pastwińska

arch. M. Pastwińska

Październik w parafii Wilamów

Dzieci odmawiające różaniec w kościele w Wilamowie

proboszcza - ks. Bogusława Karasińskiego przed najświętszym
sakramentem. Każda zdrowaśka innym głosikiem, prawie na
wyścigi, kto lepiej, kto głośniej, kto wyraźniej, a kto uroczyściej.
Myślę, że różańcowe, modlitewne doświadczenia dzieci zostaną w
pamięci aż do dorosłego, a nawet sędziwego okresu życia. Chociaż
papież Franciszek symbolicznie zamknął rok miłosierdzia, to jego
rzeka dalej będzie płynąć, nie mając końca, wspierana różańcem
i różnymi gestami miłości bliźniego.
Obserwacje nie jednego października przyniosły pomysł na
kilka wierszy. Oto jeden z nich: „Człowiek rozmodlony”.

Jesienno-zimowe warsztaty w bibliotece
prawdziwe cuda. To doskonały pomysł na zajęcia plastyczne
ćwiczące małe rączki. Elementy quillingowe mogą dekorować
kartki, przedmioty oraz stanowić podstawę do wykonania
biżuterii. Warsztaty quillingowe przeprowadziła Pani Agnieszka
Graczyk. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiego wykładu, prezentacji
niezbędnych narzędzi oraz materiałów. Druga i o wiele dłuższa
część to już typowe ćwiczenia warsztatowe. Dzieci poznały
podstawowe formy i kształty z rolowanych pasków papieru.
Podczas indywidualnej pracy, pod kierunkiem Pani Agnieszki,
nabyły umiejętność rolowania i modelowania kształtów we
własnym projekcie karty okolicznościowej. Takimi własnoręcznie
wykonanymi kartkami mogą obdarzać najbliższych.
			

Beata Szymczak, Sylwia Szymańska

arch. MGBP w Uniejowie

W dniu 7 października 2016 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Uniejowie odbyły się jesienne warsztaty ph.
„Biżuteria”. Największym zainteresowaniem wśród uczestników
cieszyło się tworzenie bransoletek. Młodzież i dzieci, aktywnie
łącząc koraliki, rozwijały swoje zdolności manualne. Najmłodsi
dzielnie zaginali druciki, przewlekali koraliki i wiązali sznurki.
Widoczna była ich kreatywność oraz współpraca w grupie.
Zajęcia z tworzenia biżuterii były niezwykłą okazją do twórczego
i pożytecznego spędzenia jesiennego popołudnia. Nie były to
pierwsze i z pewnością ostatnie twórcze warsztaty w bibliotece.
Drugi z cyklu rękodzieła warsztat: „Zakręć się na quilling” odbył
się w dniu 18 listopada br. Quilling to metoda tworzenia ozdób za
pomocą zwijanych pasków papieru, z których można wyczarować

Wprowadzenie w temat i krótki instruktaż warsztatowy Pani Agnieszki Graczyk

Rolowanie papieru i modelowanie kształtów na świąteczne kartki
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11 października 2016 r., w ramach ogólnopolskiej kampanii
społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”, odbyło się spotkanie
z uczniami klas I-III Zespołu Szkół w Uniejowie. Dzieci wysłuchały
fragmentów bajek i wierszy, które były czytane przez wyjątkowych
gości. „Reksia” czytał Pan Mirosław Madajski - Radny Rady
Miejskiej w Uniejowie, „Rzepkę i Słonia Trąbalskiego”
Pan Krzysztof Janiak - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej
w Uniejowie, natomiast „Przygody Koziołka Matołka” Pan Piotr
Woźniak - Wiceprezes Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni.
Akcja miała na celu pokazanie dzieciom jak wartościowym
elementem życia każdego człowieka jest książka, a także zachęcenie
dzieci do czytania ulubionych opowiadań i w ten sposób spędzania
wolnego czasu z książką.

Beata Szymczak

arch. MGBP w Uniejowie

„Cała Polska czyta dzieciom”
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Pan Krzysztof Janiak czytający wiersze Juliana Tuwima

Organizatorami spotkania była Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna oraz Biblioteka Szkolna Zespołu Szkół w Uniejowie.

Aleksandra Kałużna – Płaczek

Rozstrzygnięcie jesiennych konkursów

X Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesienne impresje”
Nagrody i wyróżnienia w konkursie plastycznym otrzymali:
• kategoria przedszkole: I nagroda - Krzysztof Fiktus - Miejskie
Przedszkole w Uniejowie, Maria Szczech - Punkt Przedszkolny
w Drwalewie, II nagroda-Franciszek Graczyk - Punkt Przedszkolny
w Drwalewie i Magdalena Janczak - Miejskie Przedszkole
w Uniejowie, III nagroda-Maria Zamolska - Oddział Przedszkolny
w Domaniewie, wyróżnienia: Sandra Jóźwiak - Punkt Przedszkolny
w Drwalewie, Maja Kacprzak, Michalina Soloch - Publiczne
Przedszkole w Wartkowicach, Julia Pawlak - Oddział Przedszkolny
w Domaniewie, Marcelina Polińska - Szkoła Podstawowa
w Brzegu, Anna Pietrzak - Szkoła Podstawowa w Wieleninie, Borys
Skrzak, Julia Kurzawa, Maja Pilarczyk - Miejskie Przedszkole
w Uniejowie.
• kategoria klasy I-III: I- nagroda - Lena Niedźwiecka - Zespół
Szkół w Pęczniewie, II-nagroda -Marcel Rezel - Zespół Szkół
w Uniejowie i Nikodem Borczyk - Zespół Szkół w Pęczniewie, III
-nagroda - Aleksandra Gogol - Zespół Szkół w Uniejowie i Wiktoria
Kokorzycka – Szkoła Podstawowa w Wilamowie, wyróżnienia:
Szymon Mamos - Szkoła Podstawowa w Brzegu, Roksana
Gawrońska - Szkoła Podstawowa w Kłódnej, Estera Szczerbicka,
Jakub Wojtczak - Szkoła Podstawowa w Poddębicach, Zuzanna

Andrysiewicz - Szkoła Podstawowa w Wieleninie, Wiktoria
Dominiak - Zespół Szkól w Pęczniewie, Weronika Kubacka,
Łucja Wolak, Marcin Zygmunt, Filip Wawrzyniak - Zespół Szkół
w Uniejowie.
VI Powiatowy Konkurs Literacki „Jesień wierszem pisana”
Nagrody i wyróżnienia w konkursie literackim odebrali:
• kategoria klasy III-IV: I nagroda - Wiktoria Kokorzycka Szkoła Podstawowa w Wilamowie, II nagroda - Antoni Kubiak Szkoła Podstawowa w Poddębicach, III nagroda - Marta Powłoka
-Szkoła Podstawowa w Kłódnej i Bartosz Kazimierski - Szkoła
Podstawowa w Wieleninie,
wyróżnienia: Maksymilian Ignar, Jakub Stawicki - Szkoła
Podstawowa w Poddębicach, Amelia Nadolna - Szkoła
Podstawowa w Wieleninie, Dominik Budziarek - Szkoła
Podstawowa w Wilamowie, Marta Słodzińska - Zespół Szkół
w Pęczniewie, Amelia Zych - Publiczna Szkoła Podstawowa w
Spycimierzu.

arch. A. Sobczak

26 października 2016 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Uniejowie odbyło się uroczyste podsumowanie
powiatowych konkursów o tematyce jesiennej. Na konkursy
wpłynęło 460 prac z 18 placówek oświatowych z terenu powiatu
poddębickiego.
Komisja Artystyczna w składzie: Beata Szymczak, Aleksandra
Kałużna - Płaczek, Milena Pamfil, Ryszard Troczyński, Wojciech
Olczyk, Danuta Łysiak, Marta Pokorska, Robert Palka, oceniając
prace, brała pod uwagę samodzielność, estetykę, pomysłowość
oraz inwencję twórczą uczestników, a także ciekawe, zaskakujące
i najprostsze realizacje w dziedzinie literatury, plastyki i fotografii.

Maja Pilarczyk odbiera wyróżnienie w konkursie plastycznym

>>>
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arch. A. Sobczak

Zespół Szkół w Zadzimiu, II nagroda-Patrycja Jaśkiewicz - Zespół
Szkół w Uniejowie, III nagroda-Natalia Sulima - Zespół Szkół
w Wartkowicach, wyróżnienia: Oliwia Raźniewska - Zespół Szkół
w Uniejowie, Lidia Banasiak - Zespół Szkół w Wartkowicach.

Sandra Jagieła z Zespołu Szkół w Uniejowie odbiera II nagrodę
w konkursie fotograficznym

• kategoria klasy V-VI: I nagroda-Łucja Kowalczyk - Szkoła
Podstawowa w Poddębicach, II nagroda-Artur Jaszczura - Szkoła
Podstawowa w Poddębicach, III nagroda- Adrian Brożyński Szkoła Podstawowa w Wieleninie, wyróżnienia: Natalia Fiktus Zespół Szkół w Uniejowie, Monika Świątek - Szkoła Podstawowa
w Wilamowie, Adrianna Solarek - Szkoła Podstawowa w Brzegu,
Wiktoria Kaźmierczak- Szkoła Podstawowa w Kłódnej.
• kategoria klasy gimnazjalne: I nagroda-Sylwia Jabłońska -

I Powiatowy Konkurs Fotograficzny
„Jesień w kadrze zapisana”
W konkursie fotograficznym zostali nagrodzeni:
• kategoria klasy IV – VI: I nagroda-Julia Pawicka - Szkoła
Podstawowa w Poddębicach, II nagroda - Edyta Cybulska Szkoła Podstawowa w Wilamowie, III nagroda-Oliwia Gawron
Zespół Szkół w Uniejowie, wyróżnienia: Witold Maniak - Szkoła
Podstawowa w Poddębicach, Justyna Rosiak - Szkoła Podstawowa
w Wilamowie, Kacper Wójcik - Zespół Szkół w Uniejowie, Liliana
Peraj- Szkoła Podstawowa w Kłódnej.
• kategoria klasy gimnazjalne: I nagroda-Joanna Kamińska Zespół Szkół w Domaniewie, II nagroda-Sandra Jagieła - Zespół
Szkół w Uniejowie, III nagroda - Julia Gosińska - Zespół Szkół
w Domaniewie, wyróżnienie: Martyna Ludwicka - Zespół Szkół
w Uniejowie.
Organizatorzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie,
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie.
Wsparcie finansowe na organizację konkursów: MiejskoGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Uniejowie.

Sylwia Szymańska
Beata Szymczak

Nowości biblioteczne
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie zaprasza serdecznie do wypożyczania nowości czytelniczych. Zakup książek
zrealizowano ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa.
Literatura polska: Sońska M.„Garść pierników, szczypta miłości”; Sońska N.„Mniej złości więcej miłości”; Jędrzejewska Z. „Nie do
wiary”; Świątek E. „Noc Perseidów”; Ulatowska „Ostatni list”; Hordyniec K. „Poza czasem szukaj”; Przybyłek A. „Takie rzeczy tylko
z mężem”; Gargaś G. „Wybacz mi”; Majewska-Brown „Zwyczajny dzień”; Majewska-Brown „Jak się nie zakochać”; Krajewski M. „Mrock”;
Michalak K. „Przystań Julii”; Kordel M. „Tajemnica bzów”; Kordel M. „Wymarzony czas”; Kordel M. „Nadzieje i marzenia”; Kordel
M. „Uroczysko”; Bonda K. „Lampiony”; Żelazowska M. „Zachłanni”; Grochola K. „Przeznaczeni”; Michalak K. „Mistrz”; Michalak K.
„Zemsta”; Gąsiorowska D. „Primabalerina”; Mirek K. „Wszystkie kolory nieba”; Kruszona W. „Burak”.
Literatura obca: King S. „Koniec warty”; King S. „ Doktor sen”, „Pan Mercedes”, „Dalla’s”; Swyler E. „Księga wieszczb”; Aveyand
V. „Czerwona królowa”; Springer F. „Miasto Archipelag”; Riordan R. „Ognisty Tron”, „Czerwona piramida”, „Percy Jackson. Ostatni
olimpijczyk”, „Percy Jackson i Bogowie olimpijscy. Bitwa w labiryncie”, „Percy Jackson i Bogowie olimpijscy. Klątwa Tytana”, „Percy
Jackson i Bogowie olimpijscy. Morze potworów”, „Percy Jackson i Bogowie olimpijscy. Złodziej pioruna”; Fisher T. „Never Never”, Hoover
C. „Ugly love”, Young M. „Kroniki czerwonej pustyni. Krwawy szlak”,
„ Kroniki czerwonej pustyni. Dzikie serce”, „Kroniki
czerwonej pustyni. Gniewna gwiazda”; Palmer D. „Zerwane więzi”, „Magnolia”; Sanchez B. M. „Dzień w którym umarła”; Rhaiem M.
„Wyrwana z syryjskiego piekła”; Delaforce P. „Adolf Hitler nieznane sceny z życia”; Wołkogonow D. „Lenin. Prorok Raju”, „Lenin Apostoł
Piekła”.
Literatura dziecięca: „Legendy Polskie”; Scooby Doo „Tajemniczy klucz”, „Złodziej Scoobychrupek”; Bentley S. „Magiczny królik.
Szkolne susy”, „Magiczny królik. Wakacyjny sen”; „Jej wysokość Zosia”; Nolon T. „Figiel zraniony lisek”; „Dusia”; „Smerfy”; „Bajki na
dobranoc”; „Barbie i sekret wróżek”; „Barbie i sekret wróżek”; „Barbie księżniczka piosenkarka”; „Dzwoneczek Bestii z Nibylandii”; „Star
Wars Komiks.Rebelianci”; „Star Wars. Darth Vader i jego wojna z rebelią”; „Star Wars Rebelianci. Rebelianci kontra Imperium”; „Spider Man Pajak”; „Avangers. Tajne akta tarczy”.
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sporą dawkę strachu. Trasa prowadziła przez cały zamek. Ostatnim
punktem nocnego programu było „poddanie się torturom” w sali
tortur.

arch. A. Sobczak

Na wycieczkę z dreszczykiem po salach, baszcie, izbie
tortur w zamku wyruszyli uczestnicy tegorocznego Halloween
w Uniejowie. Nocne straszenie w dniu Halloween odbyło się po
raz drugi. Spotkało się na nim wiele postaci z horrorów - wiedźm,
zjaw, upiorów. Osoby w upiornych strojach mogły zwiedzać obiekt
bezpłatnie.
W zwiedzaniu mrocznego zamku uczestniczyło około 150
odważnych osób. W ramach atrakcji Uniejowska Akademia
Rycerska przygotowała pokazy i opowiedziała ciekawe historie
o zamku. Dokładnie o północy członkowie Akademii przytoczyli
legendę o duchach zamkowych, a mroczni rycerze wykonali
niezwykłe pokazy walk. Wycieczka po wieży odbyła się pod opieką
wieżomistrza - Andrzeja Pietrzaka, który wprowadził wszystkich
w nastrój grozy i strachu, oprowadzając po najciemniejszych i
najstraszniejszych zakamarkach. W zwiedzanych salach czekali na
uczestników rycerze i damy, wskazując dalszą drogę i dostarczając

Jędrzej Kałużny

arch. Uniejowska Akademia Rycerska

Halloween na zamku
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„Jesienny koncert dla Seniora”
24 listopada 2016 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej
w Uniejowie odbyła się impreza adresowana do Seniorów z
terenu miasta i gminy Uniejów z okazji ich święta.
Tegoroczne spotkanie miało charakter koncertowy. Po części
oficjalnej, w której życzenia dla seniorów złożyli: Pan Janusz
Kosmalski - Przewodniczący Rady Miejskiej,
w imieniu
Burmistrza i Radnych, Pani Urszula Urbaniak - Prezes UTW
oraz Pani Marianna Koperek - Przewodnicząca Uniejowskiego
Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów,
odbył się „Jesienny koncert dla Seniora”.
W koncercie wystąpili: Zespół Śpiewaczy „Włościanki”
z Wielenina pod kierunkiem Pana Macieja Janeckiego, Grupa

Robert Palka

Teatralna UTW , Chór „Kantylena” pod kierunkiem Pana
Jakuba Pięgota. Na zakończenie koncertu, w klimatycznych
i nostalgicznych piosenkach poetyckich (m.in. Jeremiego
Przybory, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej,
Jerzego Wasowskiego), wystąpiły artystki Akademii
Muzycznej w Łodzi - Pani Izabela Połońska (śpiew) i Pani
Aleksandra Nawe (fortepian).
Organizatorzy Dnia Seniora: Burmistrz Miasta Uniejów,
Radni Rady Miejskiej w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów”
Sp. z o. o w Uniejowie, OSP Uniejów, MGOPS w Uniejowie,
MGBP w Uniejowie, MGOK Uniejów.

>>>
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Mikołajkowy weekend

Maciej Bartosiak

arch. UM Uniejów

Mikołajkowy weekend w Uniejowie potrwał w tym roku nieco dłużej. Rozpoczął się 2 grudnia jarmarkiem
świątecznym przy „Termach Uniejów”, a zakończył dopiero 7 grudnia wręczeniem dzieciom paczek
w szkołach przez wysłanników Świętego Mikołaja - Radnych Rady Miejskiej.

W tym roku Mikołaj przyjechał ze swoim kierowcą
reniferem samochodem strażackim do dzieci czekających
na jego przybycie przy „Termach Uniejów”. Zanim to
jednak nastąpiło dzieci i młodzież wraz z wychowawcami
i opiekunami z placówek oświatowych gminy Uniejów i ośrodka
w Czepowie ubrali, przygotowanymi własnoręcznie ozdobami,
żywe choinki. A przystrojeniem ogromnej choinki zajęli się
uczestnicy świątecznej sesji. Zgodnie z coroczną tradycją
została otwarta i poświęcona żywa szopka bożonarodzeniowa,
w której goszczą wielbłąd, osiołek, lama, kózki. Szopkę
poświęcił ksiądz prałat Andrzej Ziemieśkiewicz w obecności:
Przewodniczącego Sejmiku Woj. Łódzkiego - Marka
Mazura, Burmistrza Uniejowa - Józefa Kaczmarka, Zastępcy
Burmistrza - Piotra Majera, radnych, sołtysów, dyrektorów
szkół, przedstawicieli jednostek, spółek, stowarzyszeń, firm,
instytucji.
6 grudnia wejścia na żywo z Mikołajek w Uniejowie można
było oglądać w „Pytaniu na Śniadanie” w TVP 2 oraz posłuchać
w audycji „Wolno wstać” w radiu RMF FM.

arch. UM Uniejów

W sobotę od samego świtu Uniejów Uzdrowisko Termalne
nastrajało się pozytywnie na święta w audycji „Wolno
wstać” w radiu RMF FM. Podczas porannej audycji na żywo
pozdrawialiśmy całą Polskę z najmłodszego uzdrowiska
w naszym kraju. W świąteczny klimat smacznie i ekologicznie
wprowadził odwiedzających uzdrowisko doroczny Jarmark
Bożonarodzeniowy, otwarty już w piątek. Wśród świątecznych
kramików znalazły się rękodzielnicze ozdoby i biżuteria oraz
tradycyjne przysmaki: pierogi, ciasta, miody, grzane wino - były
także prawdziwe góralskie oscypki. Dla najmłodszych czekały
animacje w klubie Nautilus, strefa urody oraz zniżki na baseny
przez dzieci ubrane w czapki Mikołaja. Podczas animacji, gier
i konkursów w klubie „Nautilus” pracownicy Studia Zebra
z Łodzi i Studia Urody z Poddębic pokazali jak można się bawić
gwiazdkową stylizacją.
Fakt, że w Uniejowie Mikołaj nie wchodzi kominem staje
się powoli tradycją i obiektem spekulacji podekscytowanych
dzieciaków każdego roku, kiedy jego święto obchodzone 6
grudnia jest już coraz bliżej. W ubiegłym roku Mikołaj przyjechał
do Uniejowa stylowym motocyklem. Zmotoryzowani byli także
jego pomocnicy.

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

„Termalni” w okresie przemian

Przy piłce Janusz Jonczyk

z liderem Borutą Zgierz. Niestety w 13. kolejce MGLKS doznał
pierwszej porażki pod wodzą nowego duetu trenerskiego.
Porażki, o której długo nie zapomni nikt interesujący się naszym
zespołem. Uniejowski zespół został rozbity w Parzęczewie
przez miejscowy Orzeł aż 9:1. „Termalni” zrehabilitowali
się przed własną publicznością w najlepszy możliwy sposób,
pokonując wysoko 6:0 GLKS Dłutów. W ostatniej kolejce
rundy jesiennej nasza drużyna udała się do Głowna, gdzie
zmierzyła się z jednym z faworytów do awansu – miejscową
Stalą, niestety nie udało się sprawić niespodzianki i po niezłym
meczu przegraliśmy 3:2.
26 listopada 2016 r. MGLKS rozegrał ostatni oficjalny mecz
w tym roku – zaległe spotkanie 6. kolejki z Polonią Andrzejów
zakończone zwycięstwem 4:2 poprawiło humory naszym
kibicom. 3 punkty zostały w Uniejowie, a nasza drużyna
wskoczyła na 9. miejsce w tabeli i na tej pozycji przezimuje.
Gołym okiem widać, że przed naszym zespołem okres
burzliwych transformacji. Miejmy nadzieję, że kilka transferów
i dobrze przepracowany zimowy okres przygotowawczy
ustabilizuje sytuację w naszym klubie i znowu powoli
zaczniemy wspinać się na szczyt. Cel na ten sezon jest widoczny
i prosty: walka o spokojne utrzymanie i jak najwyższą pozycję
w środku tabeli.
Skład MGLKS-u na sezon 2016/2017: Mateusz Zajdel,
Jakub Zdych, Rafał Zdych, Piotr Matusiak, Artur Stasiak,
Łukasz Pacholczyk, Jakub Bąk, Piotr Rosiak, Krzysztof
Łuczak, Rafał Krysiak, Krzysztof Borowski, Przemysław
Nowak, Radosław Surowiec, Tomasz Jatczak, Wiktor Śpiączka,
Przemysław Sobolewski, Michał Mordalski, Jacek Dutka,
Adrian Stolarek, Adrian Kasztelan.
Nasza drużyna juniorów, prowadzona przez Trenera
Ireneusza Szczęsnego, udowadnia swój potencjał. Już
w zeszłym roku młodzi adepci dawali kibicom wiele radości.
W tym roku potwierdzają swoją dobrą dyspozycję. Po
7 meczach nowego sezonu z 13 punktami na koncie
(3 zwycięstwa, 1 remis i 3 porażki) juniorzy zajmują wysokie
4 miejsce, będąc najskuteczniejszą drużyną ligi z 30 strzelonymi
bramkami. W lidze juniorów jest tylko 8 drużyn, stąd tak mała
liczba rozegranych spotkań.

arch. MGLKS Termy Uniejów

Okres przejściowy, czas zawirowań, przemian – można
znaleźć jeszcze kilka określeń, które opisują początek nowego
sezonu w wykonaniu naszej seniorskiej drużyny. Po dobrym
sezonie 2015/2016, gdzie MGLKS dość długo bił się o
zwycięstwo w lidze, a ligę ostatecznie zakończył na wysokim
4 miejscu, wielu kibiców liczyło na kontynuację dobrego
sezonu… Niestety…
Z kadry odszedł Janusz Jonczyk, którego uniejowskim
kibicom nie trzeba przedstawiać - wieloletni piłkarz naszego
klubu i bramkostrzelny napastnik. Janusz postanowił zakończyć
karierę na wyższym, wymagającym poziomie i obecnie gra w
B-klasowej drużynie z Karsznic. Dodatkowo MGLKS osłabił
się sprzedażą najlepszego strzelca zeszłego sezonu - Krystiana
Wojtczaka do LKS-u Kwiatkowice. W ten sposób „Termalni”
zostali bez rasowego napastnika. Dodatkowo zespół opuścili
Dopierała i Jurkowski, a z przyczyn osobistych do treningów
nie wrócił Kwiatosiński. Niestety nasza drużyna zbyt późno
dokonała transferów, a nasz zespół dopiero na tydzień przed
rozgrywkami w pełni uformował kadrę. Wielu zawodników,
którzy przybyli do MGLKS-u, było pod formą i wykazywało
spore braki w przygotowaniu. Niestety cała sytuacja odbiła
się na boisku. Trener Sałaciński wierzył, że z czasem, gdy
zespół zgra się ze sobą, a większość zawodników nadrobi
braki kondycyjne, „Termalni” zaczną wygrywać. Niestety po
7 kolejkach drużyna miała na koncie zaledwie 4 punkty, a gra
nie napawała optymizmem. Jedyne z czego mogli cieszyć się
kibice „Termalnych” to powrót do gry Jacka Dutki i powrót po
kontuzji Artura Stasiaka. Po meczu 7. kolejki, przegranym 4:2
z Bedlnem, do dymisji podał się trener Sławomir Sałaciński.
Dymisja choć niechętnie, to została przyjęta przez zarząd.
Trenerowi Sałacińskiemu dziękujemy serdecznie za
fantastyczne 1,5 roku, w którym to nasza drużyna walczyła
o najwyższe cele.
W kryzysowej sytuacji na stanowisku dowodzenia zasiadł…
duet trenerski. Jacek Dutka wraz z nowym bramkarzem
„Termalnych” Mateuszem Zajdlem objęli naszą drużynę i od tej
pory gra MGLKS-u zdecydowanie się poprawiła. W 5. kolejnych
meczach „Termalni” zdobyli 9 punktów, wygrywając między
innymi z zawsze silnym Górnikiem Łęczyca czy remisując
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Kalejdoskop sportowy
Zespołu Szkół w Uniejowie

Szymon Bugajak

20 września 2016 r. odbyły się w Uniejowie Powiatowe
Indywidualne Biegi Przełajowe Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Były to pierwsze zawody rozgrywane w nowym
roku szkolnym 2016/2017 pod egidą Powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego, a zatem była to niejako Inauguracja
Sportowego Roku Szkolnego na szczeblu powiatowym.
Rywalizowano w sześciu biegach: dziewcząt i chłopców
klas czwartych, piątych i szóstych szkół podstawowych
oraz gimnazjalnych. Śmiało można stwierdzić, że była to
udana inauguracja sportowa dla miejscowych szkół i dla
organizatorów. Dawno już w zawodach powiatowych nie
uczestniczyło tylu uczniów - łącznie w sześciu biegach
wystartowało 219 zawodników ze wszystkich gmin powiatu.
Wymiar sportowy okazał się również udany - uczniowie
gminy Uniejów czterokrotnie stawali na najwyższym podium,
zdobywając złote medale, a ośmioro uzyskało awans do finałów
wojewódzkich.
Przed zawodami odbyła się miła uroczystość. Nauczyciele
wychowania fizycznego - Pan Sebastian Napieraj oraz Pan
Piotr Kozłowski otrzymali pamiątkowe medale „Za zasługi w
rozwoju sportu szkolnego” przyznane przez Łódzki Szkolny
Związek Sportowy.
Wyniki rywalizacji i czołowe miejsca uczniów ze szkół z gminy
Uniejów:
• Klasa IV dziewcząt: I - Maria Plak, V - Marika Dzierżawska
- ZS Uniejów
• Klasy V-VI chłopców: I - Kacper Śmiglewski - ZS Uniejów
• Klasy V-VI dziewcząt: I - Julia Mielczarek, II - Natalia
Mielczarek - SP Wielenin
• Szkoły gimnazjalne chłopców: I - Maciej Olczyk, II
- Dominik Galoch, IV - Dominik Dutkowski, V - Kamil
Gadomski - ZS Uniejów
• Szkoły gimnazjalne dziewcząt: V - Weronika Jurkiewicz, VI
- Wiktoria Tomczyk - ZS Uniejów.
Organizatorzy
Nauczyciele w-fu Zespołu Szkół w Uniejowie
Zawody Powiatowe w Sztafetowych
Biegach Przełajowych
Nie zwalniają tempa reprezentanci Zespołu Szkół
w zdobywaniu najcenniejszych miejsc w Mistrzostwach
Powiatu w zawodach sportowych.
Trzy puchary za pierwsze miejsca w Mistrzostwach Powiatu
w Sztafetowych Biegach Przełajowych wywalczyli uczniowie
Zespołu Szkół na zawodach rozegranych w Poddębicach.

arch. ZS w Uniejowie

Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe Szkół
Podstawowych i Gimnazjalnych

Katarzyna Górka, Kamila Pajor, Aneta Skotnicka, Dorota
Grabowska, Wiktoria Przeganiała, Weronika Jurkiewicz,
Oktawia Ircha, Zofia Grzelak, Alicja Kotarska, Julia Kotarska,
Agnieszka Ścibior, Aleksandra Michalska, Sylwia Napieraj - to
Mistrzynie Powiatu w rywalizacji szkół gimnazjalnych.
Najlepsi wśród gimnazjalistów okazali się: Dominik
Dutkowski, Kamil Janicki, Dominik Galoch, Filip Kos, Adam
Peraj, Maciej Olczyk, Jakub Goszczyk, Mateusz Napieraj,
Hubert Koziński, Bartłomiej Czyżo, Przemysław Jurkiewicz,
Łukasz Kos.
W rywalizacji chłopców szkół podstawowych
bezkonkurencyjni byli uczniowie ze szkoły w Uniejowie:
Borys Wincenciak, Eryk Poilipowski, Mateusz Stępnik,
Sebastian Galoch, Kacper Śmiglewski, Bartosz Kąpielski,
Gracjan Madajski, Jakub Kucharski, Witold Leśniewski.
Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie
wywalczyły trzecie miejsce: Maria Plak, Amelia Perkowska,
Marika Dzierżawska, Marta Długosz, Martyna Kowalczyk,
Oliwia Pietrzak, Martyna Kaźmierczak, Maja Matusiak,
Marianna Stefańska.
Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym
- szkoły gimnazjalne
Bartosz Bednarkiewicz i Damian Tarcz zostali
drużynowymi Mistrzami Powiatu w Tenisie Stołowym i zdobyli
prawo reprezentowania powiatu na zawodach rejonowych
w Zgierzu. Tam zaprezentowali się bardzo dobrze, zajmując
trzecie miejsce i tylko jeden wygrany pojedynek dzielił ich od
awansu do zawodów wojewódzkich…szkoda.
Trzecim miejscem na zawodach powiatowych mogą
pochwalić się dziewczęta Weronika Jurkiewicz i Małgorzata
Obolewska.
Zawody Powiatowe w Unihokeja
Gimnazjaliści z Uniejowa, w składzie: Jakub Dopierała,
Kamil Gadomski, Jakub Goszczyk, Dawid Graczyk, Filip Kos,

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

Norbert Marciniak, Mateusz Napieraj, Maciej Olczyk, Miłosz
Piszczałkowski, Krystian Świątczak, Hubert Warych, Sebastian
Włazałek, okazali się najlepsi w rywalizacji chłopców.
Podobnego wyczynu dokonały dziewczęta i chłopcy ze
Szkoły Podstawowej. Dziewczęta wystąpiły w składzie: Marta
Długosz, Julia Galoch, Agata Głowacka, Nadia Ircha, Martyna
Kaźmierczak, Weronika Kujawa, Maja Matusiak, Oliwia
Pietrzak, Wiktoria Rosiak, Marianna Stefańska; w drużynie
chłopców zagrali: Bartłomiej Adamczyk, Patryk Bugajak,
Adam Graczyk, Krystian Grubski, Bartosz Kąpielski, Witold
Leśniewski, Bartosz Łuczak, Gracjan Madajski, Mateusz
Miąsek, Łukasz Pietrzak, Kacper Śmiglewski, Mateusz
Tołoczko, Eryk Górniak, Jakub Kucharski. Gimnazjalistki,
pomimo olbrzymiej przewagi na boisku, nie potrafiły uporać
się z przeciwniczkami. Końcowym efektem ich zmagań było
drugie miejsce. W drużynie wystąpiły: Marta Pełka, Aleksandra
Michalska, Weronika Król, Daria Dębowska, Katarzyna Górka,
Natalia Kostrzyńska, Wiktoria Tomczyk, Wiktoria Przeganiała,
Sylwia Napieraj, Sandra Jagieło, Agnieszka Ścibior.
Gimnazjaliści w Finale Wojewódzkim
„Orlikowej Ligi Mistrzów”
Wspaniale zaprezentowali się w tegorocznej edycji
Orlikowej Ligi Mistrzów w piłce nożnej gimnazjaliści z
Uniejowa. W telegraficznym skrócie przebiegało to następująco...
Na piłkarskich obiektach Chojeńskiego Klubu Sportowego
w Łodzi odbyły się 29 września 2016 r. półfinały Orlikowej
Ligi Mistrzów w piłce nożnej dziewcząt i chłopców. W grupie
drużyn występujących znalazły się dwa zespoły reprezentujące
Zespół Szkół w Uniejowie.
Gimnazjaliści na co dzień grający i trenujący w klubie
MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko, pod kierunkiem trenera
Ireneusza Szczęsnego i występujący w rozgrywkach ŁZPN
w grupie junior młodszy, wywalczyli w pięknym stylu awans
do Finału Wojewódzkiego. Efektowne zwycięstwa 4:1
z Konstantynowem Łódzkim i 7:0 z Buczkiem nie pozostawiły
złudzeń kto w tym dniu z tej grupy zasłużył na awans.
Wielki finał, który został rozegrany 15 października
z udziałem czterech najlepszych drużyn z województwa
łódzkiego też zaczął się wspaniale. Drużyna z Wieruszowa
została odprawiona 4:1 i można było szykować się na mecz o I
miejsce z drużyną z Łęczycy. W nim nasi zawodnicy dyktowali
warunki gry, jako pierwsi zdobyli bramkę i kiedy wydawało
się, że wzniosą puchar do góry po końcowym zwycięstwie,
na trzy minuty przed końcem spotkania przypadkowa akcja
zespołu z Łęczycy zakończyła się samobójczym strzałem do
naszej bramki. Końcowy gwizdek oznaczał, że o wszystkim
zadecydują rzuty karne. W nich niestety lepsi okazali się
przeciwnicy 3:2. Drugie miejsce w województwie łódzkim
to przecież duży sukces, jednak pozostawił ogromny niedosyt
w drużynie z Uniejowa.
Drużyna wystąpiła w składzie: Dominik Galoch, Maciej
Olczyk, Kamil Pajor, Krystian Świątczak, Jakub Marańda,
Kamil Gadomski, Dawid Graczyk, Bartosz Bednarkiewicz,
Bartosz Czyżo, Adam Michalak, Kamil Janicki, Miłosz
Piszczałkowski. Opiekę ze strony szkoły sprawował Szymon
Bugajak, a w finale Ireneusz Szczęsny.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej, którzy występowali
w półfinale, pod kierunkiem Tomasza Bartosika, mieli mniej
szczęścia. Tylko jedno zwycięstwo dzieliło ich od awansu
do finału. Niepocieszeni po udziale w turnieju byli: Gracjan
Madajski, Mateusz Miąsek, Łukasz
Pietrzak, Kacper
Śmiglewski, Adam Graczyk, Witek Leśniewski, Bartek
Kąpielski, Bartłomiej Adamczyk, Norbert Marciniak, Mikołaj
Kostrzyński, Eryk Górniak, Jakub Kucharski.
Orlikowa Liga Mistrzów organizowana jest przez
Województwo Łódzkie od kilku lat. Impreza, której
pomysłodawcą jest Marszałek Województwa Łódzkiego - pan
Witold Stępień, rozgrywana jest na boiskach typu ORLIK
w kilku dyscyplinach sportu. Turniej stawiany jest jako jeden
z najlepszych w całej Polsce eventów sportowych
dedykowanych dzieciom i młodzieży.
Szymon Bugajak
Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku
Szkolnego 2016/2017
Po raz siódmy odbyła się w Uniejowie Wojewódzka
Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2016/2017
połączona z Finałami Wojewódzkimi w Indywidualnych
Biegach Przełajowych dla uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Siedem to liczba wyróżniająca się bogatą symboliką.
W wielu mitologiach i religiach świata jest symbolem całości,
dopełnienia. Oznacza ona jakiś pełny, doprowadzony do końca,
sobie tylko właściwy etap. Siódemka oznacza również jakieś
konkretne, uwieńczone sukcesem działanie. Ponieważ liczba
siedem ma ponoć magiczną moc, dlatego też można pokusić
się o małą refleksję co do wydarzenia, które od tylu lat gości
w Uniejowie.
Siedem składników na imprezę doskonałą to:
1. Geneza
Chyba nikt z organizatorów nie zakładał takiego
scenariusza, kiedy po raz pierwszy dziewięć lat temu
aplikowano do Zarządu Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego o organizację zawodów. Myślano, że będzie to
jednorazowy akcent i niejako reklama miasta poprzez sport,
gorących źródeł i uzupełnienie biegu ulicznego „Do gorących
wód”, który dopiero raczkował, by jeszcze bardziej wzmocnić
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Miasta Uniejów - pan Piotr Majer i Radny Rady Miejskiej
w Uniejowie - pan Tomasz Wójcik. Oświatę reprezentowała
Dyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie - pani Małgorzata
Komajda. Bardzo liczną grupę stanowiły władze Wojewódzkiego
Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego. Obecni byli: prezes
- pan Sylwester Pawłowski, wiceprezesi - pan Maciej Spławski,
pan Marian Przybylski, pan Henryk Czyżewski, sekretarz - pan
Mariusz Kuświk, przedstawiciele Zarządu Związku oraz prezesi
powiatowych struktur.

wizerunek naszego miasta, by kojarzyło się z biegami. Lata
szybko mijały i władze Łódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego nie wyobrażały sobie innej lokalizacji zawodów.
Na dwa lata próbowano co prawda zmienić lokalizację
zawodów, jednak one jak bumerang powracały do Uniejowa.
Może to tylko dobrze świadczyć o organizatorach, którzy starają
się, by każdy wyjechał po zawodach zadowolony. Niby nic nie
znacząca impreza dla wielu osób jeżeli chodzi o wydarzenia,
które odbywają się w Uniejowie, ale ściągająca do miasta nad
Wartą od wielu lat na te kilka godzin, kilka biegów, rokrocznie
prawie tysiąc osób (zawodników, nauczycieli wychowania
fizycznego, działaczy sportowych Szkolnego Związku
Sportowego, zaproszonych gości).
2. Uczestnicy
W tym roku wystartowała rekordowa liczba szkół
i zawodników. Do Uniejowa zjechali się przedstawiciele 350
szkół wszystkich typów - szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, którzy reprezentowali wszystkie
powiaty z województwa łódzkiego. Ponad 700 zawodników
rywalizowało w sześciu biegach na dystansach od 1000 do
1500 m. Z naszej gminy awans do zawodów wywalczyło łącznie
osiem osób (2 ze Szkoły Podstawowej z Wielenina i 6 z Zespołu
Szkół w Uniejowie). Najlepiej z gminy Uniejów zaprezentował
się Maciej Olczyk - uczeń Gimnazjum w Uniejowie, który
w biegu gimnazjalistów wywalczył VIII miejsce i było to
jednocześnie najlepsze osiągniecie w zawodach przedstawiciela
naszego powiatu.
Oprócz rywalizacji czysto sportowej odbyło się również
podsumowanie współzawodnictwa międzypowiatowego za rok
szkolny 2015/2016. Nagrodzono najlepszych osiem powiatów.
Zwycięzcą okazał się powiat zgierski. Puchar odebrał sam
starosta powiatu -Bogdan Jarota.
3. Goście
W tym roku inaugurację zaszczyciło swoją obecnością
całkiem spore grono szanownych Gości. Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego reprezentowała - Członek Zarządu
Województwa Łódzkiego - pani Jolanta Zięba-Gzik, obecny
był Przewodniczący Sejmiku Województwa Łódzkiego pan Marek Mazur, przedstawicielem Departamentu Kultury
Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi był Zastępca Dyrektora - pan Hieronim Hubar. Władze
samorządowe naszej gminy reprezentował: Zastępca Burmistrza

4. Oprawa sportowa i artystyczna
Ceremoniał sportowy ma swoje zasady i tradycje. Nie może
go zabraknąć szczególnie podczas otwarcia zawodów. Było
więc wciągnięcie flagi na maszt, złożenie raportu, wystąpienie
zaproszonych gości. Kulminacją otwarcia były występy
artystyczne. Sport bez występów artystycznych ponoć nie może
istnieć. W tym roku oprawa była wyjątkowo udana. Profesjonalizm
zaprezentowały instruktorki ze studia zajęć tanecznych - Hajdasz
z Łodzi. Tężyznę fizyczną i tradycję pokazali w brawurowej
walce na miecze przedstawiciele Uniejowskiej Akademii
Rycerskiej, ciekawy układ taneczny dziewczęta z Zespołu Szkół
w Uniejowie. Jak co roku, na uroczystości obecna była HarcerskoStrażacka Młodzieżowa Orkiestra Dęta Uniejów, która otrzymała
z rąk dyrektora biura ŁSZS statuetkę w podziękowaniu „Za
uświetnianie zawodów sportowych organizowanych przez Łódzki
Szkolny Związek Sportowy”. Wyróżnienie odebrał oczywiście
kapelmistrz - Jakub Pięgot.
5. Pomoc organizacyjna PGK „Termy Uniejów”
Jak zawsze nieoceniona - zgrana ekipa, pod kierownictwem
Tomasza Kałużnego, potrafi przenieść góry, sprawnie transportuje,
rozkłada, składa rzeczy potrzebne do organizacji zawodów.
Wszystko gra, jak w szwajcarskim zegarku. Tak jest od wielu lat.
Bez tej pomocy szkoła, jako główny organizator, nie dałaby sobie
rady.
5. Dobrzy ludzie
Dla najlepszych zawodników w każdym biegu dyplomy,
medale oraz drobne upominki ufundował Łódzki Szkolny
Związek Sportowy. Dodatkowo dla trzech najlepszych bilety do
uniejowskich Term przekazał Burmistrz Miasta Uniejów - Józef
Kaczmarek, który zapewnił również bezpłatną opiekę medyczną
podczas zawodów.
Panie kucharki, jak co roku, włożyły dużo serca i pracy
w przygotowanie posiłku regeneracyjnego. Ich grochówka po
biegu była dużym przebojem. Świadczyły o tym pełne garnki, w
których bulgotała smakowita zupa. Nie było końca pochwałom
nad jakością chleba, ufundowanego przez Gminną Spółdzielnię
w Uniejowie, który był uzupełnieniem posiłku.
Ogromną pomoc okazał również Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury, który zapewnił pomoc przy nagłaśnianiu imprezy.
7. Organizatorzy, czyli nauczyciele wychowania fizycznego
Sprawna ekipa rozumiejąca się bez zbędnych słów. Każdy
ma swoją przydzieloną działkę organizacyjną, w której jest
mistrzem. Chyba muszą to lubić, bo robią to z przyjemnością
i zbierają zasłużone podziękowania i gratulacje. To na pewno
jeden z powodów, że zawody ciągle odbywają się w naszej
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miejscowości.
Czy zagoszczą jeszcze w Uniejowie? Czy sprawdzi się święta
liczba siedem? - która oznacza jakiś pełny, doprowadzony do
końca, sobie tylko właściwy etap, a po jego zakończeniu następuje
nowy etap, który jest konsekwentnym następstwem poprzedniego.
Zobaczymy…
Podziękowania kierujemy do Burmistrza Miasta Uniejów - za
ufundowanie karnetów dla zwycięzców i zapewnienie bezpłatnej
opieki medycznej dla osób uczestniczących, PGK „Termom
Uniejów” - za pomoc organizacyjną, M-GOK w Uniejowie - za
nagłośnienie, GS „Samopomoc Chłopska” w Uniejowie – za chleb
do grochówki.
Szymon Bugajak

„Ze zdrowiem mi do twarzy”

Organizatorem wydarzenia było Uniejowskie Stowarzyszenie
Aktywni, Uniejów Uzdrowisko Termalne, PGK „Termy Uniejów”
sp. z o.o. w Uniejowie, natomiast współorganizatorem: Zespół
Szkół w Uniejowie, blog „Pomaganie jest fajne” oraz sklep
Olimpiko.
W pierwszej części spotkania uczniowie mieli okazję zobaczyć,
że sport może stać się doskonałym sposobem na życie. Poznali
tajniki sukcesu, które najlepiej określają słowa: pracowitość,
systematyczność, wytrwałość. Pani Katarzyna zaprezentowała
się uczniom jako osoba bardzo wysportowana, niezwykle urocza
i skromna. Jej opowieści oraz popisy akrobatyczne (na prośbę
dzieci) sprawiły, że uczestnicy spotkania z niecierpliwością
czekali na drugą część, czyli wspólny trening. Pani Katarzyna
Dziurska oraz tematyka spotkania sprawiły, że wszyscy
z ogromną motywacją i energią przystąpili do treningu. Obok
dzieci, młodzieży i uczestników z Czepowa trenowała również
Dyrektor Zespołu Szkół - Małgorzata Komajda, dając w ten
sposób doskonały wzór.
Podczas wydarzenia obecni byli: Dyrekcja Zespołu Szkół
w Uniejowie, Piotr Majer – Zastępca Burmistrza Uniejowa, Piotr
Kozłowski – Prezes Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni,
Monika Ślubowska - blogerka portalu „Pomaganie jest fajne”.
Na zakończenie były oczywiście kwiaty, podziękowania,
autografy, zdjęcia, a także upominki od firmy Olimp Sport
Nutrition.
Kolejne spotkania z tego cyklu planowane są w przyszłym
roku.

arch. Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

Katarzyna Dziurska była gościem październikowego spotkania,
zorganizowanego w ramach cyklu „Ze zdrowiem mi do twarzy”
pod patronatem Burmistrz Uniejowa - Józefa Kaczmarka.
Katarzyna Dziurska pochodzi z miejscowości Nidzica
w województwie warmińsko-mazurskim. Jest absolwentką
Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, Mistrzynią
Świata w Fitness Figure Classic, Mistrzynią Europy Bikini Fitness
oraz Mistrzynią Polski w Fitness Soft. Swoją przygodę ze sportem
rozpoczęła już w wieku 7 lat, zapisując się do miejscowej szkoły
tańca nowoczesnego. Na swoim koncie posiada liczne osiągnięcia,
zarówno na polskiej, jak i europejskiej scenie tanecznej. Do
jednych z większych sukcesów można zaliczyć I miejsce na
Mistrzostwach Polski w tańcu sportowym. Umiejętności taneczne
pozwoliły jej znaleźć się w głównym składzie Cheerleaders Asseco
Procom Gdynia, gdzie wraz z zespołem uczestniczyła w pokazach
tanecznych na jednych z największych i najbardziej prestiżowych
eventów na świecie, m. in. podczas meczu koszykówki NBA
w Phoenix (na specjalne zaproszenie Marcina Gortata), Final Four
Euroleague w Barcelonie, Final Four Ligi VTB w Kazaniu oraz w
Wilnie. Jej profil na facebooku śledzi już ponad 72 tysiące fanów.
Spotkanie w Zespole Szkół w Uniejowie miało na celu
zainspirować do zdrowego tryby życia, właściwego odżywiania,
odpowiedniego treningu oraz regeneracji. Wzięli w nim
udział uczniowie usportowionych klas (IV i V), gimnazjalny
zespół taneczny, uczniowie Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stemplewie oraz podopieczni Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.

Mirosław Madajski

>>>
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Mirosław Madajski

Sukcesy
Damiana Berczyńskiego
w biegach masowych

Jesień najmłodszych
uniejowskich piłkarzy

arch. D. Berczyński

Damian Berczyński, mieszkaniec Rożniatowa coraz śmielej poczyna sobie w biegach
masowych w konfrontacji z pełnosprawnymi zawodnikami. Damian na co dzień trenuje
w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie jako zawodnik
Olimpiad Specjalnych Polska. Od niedawna jest również członkiem Klubu Biegacza
„Geotermia Uniejów”.
W tegorocznym sezonie ma już na koncie start w kilku biegach ulicznych: 28.
Biegu ulicą Piotrkowską „Rossman Run” w Łodzi (198 miejsce), Poddębickim Biegu
Bez Barier (29 miejsce), Biegu z okazji Święta Wojska Polskiego w Aleksandrowie
Łódzkim (21 miejsce). Wystartował także w dwóch silnie obsadzonych biegach. 16
października wziął udział w jubileuszowym X Ogólnopolskim Ekologicznym Biegu
„Do Gorących Źródeł” w Uniejowie na dystansie 10 km, w kategorii open, na 1134
sklasyfikowanych zawodników zajął 36 miejsce! Czasem 37 min. 11 sek. wywalczył 2
miejsce wśród zawodników z gminy Uniejów. 11 listopada wystartował natomiast w 27.
Biegu Niepodległości w Turku. Czasem 38 min. i 27 sek. zajął wysokie 23 miejsce na
331 sklasyfikowanych zawodników. To nie koniec sezonu dla Damiana. Jak zapowiada,
pragnie jeszcze wystartować w tym roku w Biegu Sylwestrowym w Łodzi.
Bardzo się cieszymy, gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Piotr Kozłowski

Tomasz Bartosik

Trenerzy zachęceni ubiegłorocznym sukcesem drużyny z rocznika 2005 (II miejsce) w sezonie 2016/2017
do rozgrywek Wojewódzkich ŁZPN zgłosili dwie ekipy z Uniejowa. Zawodnicy zagrali w rundzie jesiennej
w dwóch wskazanych przez Łódzki Związek Piłki Nożnej grupach. W rozgrywkach grupy D1 MŁODZIK
GRUPA 3 najstarszy zawodnik miał 12 lat (rocznik 2004 i młodsi), a w „E1 ORLIK grupa 4” najstarsi
zawodnicy to dziesięciolatkowie (rocznik 2006 i młodsi).
Nasza młodsza drużyna to poza kilkoma wyjątkami
debiutanci. W starszej ekipie podstawowy skład tworzą
zawodnicy z rocznika 2005 i będą grać z rywalami o rok
starszymi. Wydawać by się mogło, że zawodnicy obu ekip
skazani byli jesienią na „pożarcie”. Owszem, zdarzały się
słabsze mecze, jak porażka starszych zawodników z SMSem
w Łodzi 1:10, czy młodszych u siebie 0:6 z Sand Bus Kutno.
Z jesieni jednak możemy być mimo to bardzo zadowoleni. Starsi
chłopcy w wielu meczach pokazali, że nie boją się starszego
i bardziej utytułowanego rywala. Porażki z SP Widzew i RTS
Widzew - dwukrotnie 1:2 można śmiało uznać za „remisy”, a

wynik 2:2 w Tuszynie smakuje niczym zwycięstwo. Jeszcze
nie wystarcza sił i koncentracji na cały mecz (np.: porażka
z SMSem 3:4, gdzie do przerwy prowadzimy 2:0). Młodsi
zawodnicy rozgrywali mecze na bardzo zróżnicowanych
poziomie. Zdarzały się takie mecze jak wspomniana wcześniej
porażka z Kutnem, ale i takie, jak zwycięstwo z Metalowcem
w Łodzi 2:0, z ŁAF 5:2,czy wygrana z ekipą z Poddębic 6:2.
W wielu sytuacjach trenerzy i rodzice przecierali oczy ze
zdumienia.
Z punktu widzenia trenerów wyniki nie były tak istotne,
jak gra młodych piłkarzy, która z meczu na mecz wyglądała
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Kąpielski Bartosz, Kapuścik Krystian, Śmiglewski Kacper,
Graczyk Adam, Leśniewski Witold, Pietrzak Łukasz, Kłeczek
Oliwer, Kubiak Kamil, Antoniak Artur, Skalski Krystian,
Goszczyk Szymon, Gdański Tobiasz, Kolasa Dominik,
Grubski Krystian, Adamczyk Bartłomiej, Leszczyński Witold,
Grzelakowski Damian, Musiałowski Dominik, Król Weronika,
Srogosz Mateusz, Łuczak Bartosz, Szymczak Mateusz, Miąsek
Mateusz, Kucharski Jakub. Trener: Tomasz Bartosik.

Rocznik 2004

coraz lepiej i napawa dużym optymizmem na rundę wiosenną.
Komplet wyników i składy reprezentacji - rocznik 2004
i młodsi:
(31.08.2016) TERMY Uniejów – MUKS Akademia
Tuszyn 3:4
(03.09.2016) KKS Koluszki – Termy Uniejów 7:3
(07.09.2016) TERMY Uniejów – CZARNI Brójce 6:0
(10.09.2016) UKS SMS Łódź – TERMY Uniejów 10:1
(17.09.2016) TERMY Uniejów– SP WIDZEW 2004 1:2
(27.09.2016) RTS WIDZEW – TERMY Uniejów 2:1
(01.10.2016) TERMY Uniejów – Łódzka Akademia
Futbolu 9:0
(09.10.2016) MUKS Akademia Tuszyn – TERMY
Uniejów 2:2
(15.10.2016) TERMY Uniejów – KKS Koluszki 0:2
(29.10.2016) TERMY Uniejów – UKS SMS Łódź 3:4
(03.11.2016) Łódzka Akademia Futbolu – TERMY
Uniejów 2:5
(05.11.2016) SP WIDZEW 2004 – TERMY Uniejów 2:1
(12.11.2016) TERMY Uniejów – RTS WIDZEW 1:5
Po rundzie jesiennej w tabeli prowadzi UKS SMS Łódź,
a TERMY Uniejów (rocznik 2004 i młodsi) zajmują 6 miejsce.
W treningach i meczach reprezentacji 2004 i młodsi
jesienią udział brali: Bugajak Patryk, Madajski Gracjan,
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Rocznik 2006

Komplet wyników i składy reprezentacji - rocznik 2006
i młodsi:
(10.09.2016) TERMY Uniejów – KS Żychlin 3:4
(17.09.2016) Łódzka Akademia Futbolu II
– TERMY Uniejów 8:1
(25.09.2016) TERMY Uniejów – CHAMPION Łódź 6:3
(01.10.2016) UKS Bzura Ozorków - TERMY Uniejów 9:3
(09.10.2016) TERMY Uniejów – ŁKS II Łódź 5:5
(16.10.2016) TERMY Uniejów – TERMY Poddębice 6:2
(22.10.2016) LKS Rosanów – TERMY Uniejów 2:10
(30.10.2016) TERMY Uniejów – Sand Bus Kutno 0:6
(05.11.2016) Róża Kutno – TERMY Uniejów 2:6
(13.11.2016) TERMY Uniejów – MKP Boruta II Zgierz 1:3
(19.11.2016) Metalowiec II Łódź - TERMY Uniejów 0:2
Po rundzie jesiennej w tabeli prowadzi MKP Boruta II
Zgierz, a TERMY Uniejów (rocznik 2006 i młodsi) zajmują
7 miejsce.
W treningach i meczach reprezentacji 2006 i młodsi
jesienią udział brali: Gawroński Kamil, Stępień Antoni, Skiera
Patryk, Wincenciak Borys, Kozłowski Adrian, Rybak Igor,
Rybak Błażej, Jędrzejczak Błażej, Tomczak Konrad, Glapiński
Dawid, Lewiński Kacper, Kozłowski Tobiasz, Mann Filip,
Janowski Dominik. Trener: Piotr Kozłowski.
W szkoleniu młodych piłkarzy pomagają również:
Piotr Woźniak (przygotowanie bramkarzy) oraz Sebastian
Mikołajczyk i Marcin Gąsiński.
Zajęcia reprezentacyjne organizowane są przez
Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni we współpracy
z Olimpiko. Wszelkie działania wspiera Uniejów Uzdrowisko
Termalne na czele z Burmistrzem Józefem Kaczmarkiem oraz
PGK TERMY Uniejów z prezesem Marcinem Pamfilem.
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Piotr Kozłowski

Nie mogło nas tam zabraknąć

Jesteśmy pewni, że jako kibice przyczyniliśmy się do
wyniku. Nasz sektor dopingował reprezentację najgłośniej,
a Ewa, widząc na trybunach obie klasy usportowione Zespołu
Szkół w Uniejowie, jako patronka młodych sportowców
zrewanżowała się świetną grą i co najważniejsze, dla
wpatrzonych w nią dzieciaków, bramką. Dziękujemy!
W 2016 roku usportowione uniejowskie dzieci już
dwukrotnie miały okazję usłyszeć reprezentacyjnego Mazurka
Dąbrowskiego. Najpierw 1 czerwca w Gdańsku podczas meczu

Polska - Holandia, a teraz 20 września we Włocławku. Były to
niesamowite przeżycie dla młodych sportowców.
Inicjatorem i głównym organizatorem wyjazdów
zarówno do Gdańska, jak i do Włocławka było Uniejowskie
Stowarzyszenie Aktywni.
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Około setka dzieci wzięła udział w wycieczce do
Włocławka na mecz eliminacyjny do Mistrzostw Europy
w piłkę nożną kobiet Polska-Mołdawia, ostatni rozgrywany
w tych eliminacjach. Polska zajęła w tych Mistrzostwach
ostatecznie 3 miejsce za Szwecją i Danią. W meczu
z Mołdawią, w podstawowej jedenastce wystąpiła nasza
ulubiona piłkarka - Ewa Pajor. Już w pierwszej połowie
otrzymaliśmy w prezencie od naszej rodaczki dużą dawkę
emocji. Choć Mołdawianki groźnie kontratakowały, to bramka
dla Polski wisiała w powietrzu. Najpierw po strzale Ewy sędzia
nie uznał prawidłowo zdobytej bramki, w końcu tuż przed
przerwą, w 43 minucie Ewa w znakomitym stylu otworzyła
wynik, strzelając pierwszą bramkę. Polki dominowały w całym
meczu i zwyciężyły 4:0, a przez pełne 90 minut mogliśmy
oglądać wyśmienicie grającą Ewę Pajor.
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Wycieczka po medale zawodników

Uniejowskiego Klubu Karate

Od lewej: Patrycja Kowalczyk, Julia Krokosz, Weronika Kujawa (Mistrzynie
Europy w Kata Team)

50-osobowa reprezentacja naszego kraju spędziła weekend
na Pucharze Europy w Karate Shotokan NSKF w miasteczku
Erquy we Francji. Do rozgrywek w dniach 18-19 listopada 2016
r. karatecy z Uniejowskiego Klubu Karate Bassai przygotowywali
się cały ostatni rok. Ostatecznie dziewięć zawodniczek
zakwalifikowało się do Kadry, by z orzełkiem na piersi powalczyć
o medale. Z „wycieczki” przywiozły 12 medali. Dwa złote
medale wywalczyła Weronika Kujawa (jeden indywidualnie
- w kata, drugi wraz z koleżankami: Julią Krokosz i Patrycją
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Maja Ostrowska

Od lewej: Iza Antosik, Weronika Kujawa, Martyna Stefańska

arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Kowalczyk), dwa krążki w srebrnym kolorze zapewniły sobie:
Magdalena Durys oraz Iza Antosik, jeden srebrny - Patrycja
Kowalczyk i drużynowo: Maja Matusiak, Oliwia Staniak oraz
Aleksandra Bierzyńska. Brązowe medale mamy 4 dzięki Patrycji
Kowalczyk, Julii Krokosz, Weronice Kujawie oraz Mai Matusiak.
Na zawodach wystartowała również Wiktoria Szymczak.
Po skończonych zawodach cała reprezentacja udała się na
zwiedzanie Paryża i zasłużony odpoczynek.

Maja Ostrowska

III Puchar Polski w Karate Shotokan NSKF

Zawodnicy Uniejowskiego Klubu Karate Bassai wywalczyli
łącznie 14 pucharów: Oliwia Staniak - 1 miejsce kata drużynowe,
1 miejsce kihon ippon kumite, 2 miejsce kata; Patrycja Kowalczyk
- 1 miejsce kata drużynowe, 1 miejsce kata; Magdalena Durys 1 miejsce shobu ippon kumite, 2 miejsce kata; Julia Krokosz 1 miejsce kata drużynowe, 3 miejsce kata; Mateusz Szymczak
- 2 miejsce kata, 2 miejsce kihon ippon kumite, 2 miejsce
shobu nihon kumite; Aleksandra Bierzyńska - 1 miejsce kata
drużynowe; Iza Antosik - 1 miejsce kata drużynowe, 3 miejsce
kihon ippon kumite, 3 miejsce shobu nihon kumite; Weronika
Kujawa - 1 miejsce kata drużynowe, 3 miejsce kata.
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2 października 2016 roku w hali widowiskowo-sportowej
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Brodnicy odbył się III Puchar
Polski w Karate Shotokan NSKF. Na starcie pojawiło się
około 100 zawodników i zawodniczek zrzeszonych w Związku
Sportowym Karate Shotokan NSKF Polska i był to dla nich ostatni
sprawdzian przed tegorocznym Pucharem Europy we Francji.
Zawody odbywały się w konkurencjach indywidualnych, jak
i zespołowych. Poziom zawodów był bardzo wysoki.

Medalistki Pucharu Polski: Patrycja Kowalczyk, Julia Krokosz, Oliwia Staniak, Magdalena Durys, trenerka Maja Ostrowska, Aleksandra Bierzyńska,
Iza Antosik, Weronika Kujawa
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Włodzimierz Chajdas

Jak tworzy się historia, czyli jubileusz
Biegu „Do Gorących Źródeł”
16 października 2016 roku był dniem kolejnej edycji Biegu „Do Gorących Źródeł”. W roku bieżącym
przypadła dziesiąta, jubileuszowa odsłona tego biegu. Z racji tego jubileuszu wypada spojrzeć wstecz... uchylić
rąbka tajemnicy jak to naprawdę się zaczęło.
i jest uniejowska orkiestra dęta pod batutą Jakuba Pięgota.
Całościową organizacją pierwszych biegów dowodził Pan
Marek Jabłoński, notując wszystko na karteczce, przy każdej
pozycji stawiając magiczne znaczki. Czuliśmy się zespołem,
pełnym radości i zaangażowania, wszystko tykało jak
w zegarku. A propo zegarków, w zawodach najistotniejszy
jest pomiar czasu, którego na pierwszych zawodach dokonali
„metodą chałupniczą” znajomi z Lublińca. W następnych latach
zadbaliśmy o profesjonalny pomiar, rozpoczynając współpracę
z wiodącą na rynku firmą Data Sport z Wałbrzycha. Pierwszy
bieg ukończyło 136 zawodników. Cieszyliśmy się, bo jak na
pierwsze zawody w tak małej miejscowości była to naprawdę
niezła frekwencja. Zwyciężył wtedy tegoroczny olimpijczyk
Artur Kozłowski z Sieradza z czasem 32:12, a wśród kobiet
triumfowała moja dobra koleżanka Karolina Rakieć z Kalisza
z czasem 36:21.
By nie poprzestać na pierwszej edycji, chcieliśmy
rozwijać się, nawiązując kontakty i podglądając innych
organizatorów biegów. Braliśmy udział w konferencjach
Polskiego Stowarzyszenia Biegów. Na pierwsze konferencje
zaczął jeździć Szymon Bugajak, następnie dołączyłem ja,
a w kolejnych latach ekipa z Klubu Biegacza: Jacek Kurpik,
Małgorzata Górniak, Beata Piątkowska, Łukasz Sroka. Dzięki
tym staraniom z roku na rok frekwencja na biegu zaczęła
wzrastać. I tak w 2013roku przekroczyliśmy barierę 1000
zawodników. Ten rok okazał się przełomowy również pod

arch. A. Sobczak

Na genezę powstania biegu miało wpływ kilka czynników.
Jednym z nich był z pewnością lokalny patriotyzm. Jako,
że swoją przygodę z bieganiem rozpocząłem w 2003roku
i reprezentując Klub Meta Lubliniec, brałem udział w wielu
biegach w różnych zakątkach Polski, marzyłem, aby taka
impreza odbyła się kiedyś w Uniejowie. Chciałem, aby lokalne
społeczeństwo zobaczyło jak wygląda sport masowy, taki
dla każdego. Z drugiej strony chciałem pochwalić się braci
biegowej urokami Uniejowa. Myślę, że dalej zadziałał zwykły
przypadek. W 2006 r. często bywałem na hali sportowej w
Uniejowie, gdzie w rozmowach z Szymonem Bugajakiem
dzieliłem się swym pomysłem. W rozpalaniu przysłowiowej
iskierki wspierał mnie Janusz Kotłowski i Zbigniew Kuglarz,
którzy w tamtym czasie rozpoczynali przygodę z bieganiem. Z
kolei Szymon przekonywał ówczesnego wiceburmistrza - Pana
Marka Jabłońskiego do realizacji naszego zamierzenia. Mogę z
całą odpowiedzialnością stwierdzić, że od wspomnianych osób
wszystko się zaczęło. Gdy decyzja o organizacji pierwszego
biegu zapadła, zdaliśmy sobie sprawę, że czeka nas mnóstwo
pracy, ale dzięki pomocy pracowników (przede wszystkim Pana
Marka Jabłońskiego), „nasz obraz” nabierał kolorów i stawał
się coraz bardziej wyrazisty. Od biegu miał także początek Klub
Biegacza „Geotermia Uniejów”, ale o klubie będzie przy innej
okazji, może w przyszłym roku, gdy doczekamy się dekady
jego istnienia. Gwoli ścisłości: najpierw była kura, czyli bieg,
która zniosła złote jajko w postaci klubu.
Wracając do biegu, na początku uczyliśmy się wszystkiego.
Wiele było dylematów: w jakim terminie ma się odbyć bieg,
jaką zaproponować trasę i jak przyciągnąć zawodników. Termin
na trzecią niedzielę października zaproponował Szymon. W tym
dniu był jeszcze tylko jeden bieg w kraju, a tydzień wcześniej
odbywał się Maraton Poznański i liczyliśmy, że biegacze mogą
przyjechać na dyszkę do Uniejowa. Zależało nam też na tym,
by trasa biegu była jak najbardziej atrakcyjna i pokazywała
najpiękniejsze zakątki miasta. Zanim przybrała obecny kształt,
prawie co roku była zmieniana. Dopiero w 2013roku spełniło
się jedno z moich marzeń i trasa przebiegła przez dwa mosty na
Warcie. Od samego początku naszym celem była profesjonalna
organizacja. Dużą wagę przykładaliśmy do pakietów startowych,
w których od zawsze były: koszulka okolicznościowa, numer
startowy, voucher na Termy (od drugiego biegu), napój, baton,
medal na mecie oraz posiłek regeneracyjny i ciepła woda pod
natryskami. Miłym akcentem uświetniającym imprezę była
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innymi względami: zadbaliśmy o atest trasy, wykonany przez
Polski Związek Lekkiej Atletyki (trasa przez most i kładkę),
Bieg „Do Gorących Źródeł” wszedł w Cykl Biegów o Puchar
Marszałka Województwa Łódzkiego Witolda Stępnia. Dzięki
złożonemu wnioskowi otrzymaliśmy dofinansowanie na
organizację biegu z Urzędu Marszałkowskiego. Należy także
wspomnieć, że po czwartej edycji Bieg „Do Gorących Źródeł”
został wyróżniony przez portal maratonypolskie.pl za świetnie
zorganizowaną imprezę sportową. Wraz z Szymonem miałem
zaszczyt odbierać to wyróżnienie podczas konferencji PSB
w Szklarskiej Porębie.
Przez te 10 edycji zmieniał się ścisły sztab organizatorski
biegu. I tak do czwartej edycji dyrektorem biegu był Szymon
Bugajak, ubrany w średniowieczny strój prowadził też
konferansjerkę. Na piątej i szóstej edycji zastąpił go Andrzej
Filas. Z racji przejścia na emeryturę, w 2011 roku Pan Marek
Jabłoński zrezygnował z pracy przy biegu. Za ogrom wysiłku
i zaangażowanie serdecznie Panu Markowi dziękujemy!
Pałeczkę po nim przejęła Gosia Górniak, którą wspierali Beata
Piątkowska i Łukasz Sroka. Ja zaś od tego roku zostałem
dyrektorem biegu, a obowiązki związane z oznaczeniem
i utrzymaniem trasy przejęli na stałe Janek Kotłowski i Zbyszek
Kuglarz, zaś Prezes Klubu Jacek Kurpik dzielnie podpisywał
faktury. Siedziba sztabu organizacyjnego przeniosła się
z Urzędu Miasta do Geotermii Uniejów przy ul. Kościelnickiej,
gdzie swoje włości udostępnił Prezes Geotermii Uniejów,
wspomniany wcześniej Jacek Kurpik. W tegorocznej edycji
biegu główną rolę logistyczną przejęła Daria Górniak,
sprawdzając się w niej znakomicie.
Chciałbym także podkreślić, że mimo iż sztab biegu działał
sprawnie, to bez pomocy ludzi dobrej woli nie zdziałalibyśmy

wiele. W tym miejscu chciałbym ich wymienić i podziękować.
A są to:
- Wolontariusze: Młodzieżowa Rada Miasta z opiekunami Jolantą Chajdas i Anną Zbytniewską, Zespół Szkół w Uniejowie
z Dyrektor Małgorzatą Komajda, Orkiestra Dęta ZHP-OSP
Uniejów z kapelmistrzem Jakubem Pięgotem, Jednostki OSP
z gminy Uniejów z druhami Krzysztofem Janiakiem i Jackiem
Świątczakiem, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury z Dyrektor
Mileną Pamfil.
- Sponsorzy: PGK„Termy Uniejów” sp. z o.o., Geotermia
Uniejów im. Stanisława Olasa sp. z o.o., K-Flex Polska sp.
z o.o., BS Malanów, BS Poddębice, Leszek Becalik - Mechanika
Samochodowa, Kazimiera Kostulska - Apteka Akacja, Wacław
i Jadwiga Szymańscy- Pokoje gościnne, Bogumił Bamberski
-Granplast, Karol Plak - UNIPASZ, Marek Kubasik - Pokoje
pod Świerkami, PH Cembud Janiak Stefański Sp. j., Katarzyna
i Włodzimierz Chajdasowie, Ewa Płuciennik - E-VITA,
Tomasz Pietrzak - Sklep Majsterek, PPHU Ekoinżbud Piotr
Peraj Piotr, PH ALEX Halina Karniszewska, Pierogarnia Złote
Jabłko, Pierogarnia pod 30-stką, Pizzeria Twister, Pensjonat
Staromiejski, Zoo Safari Borysew, FHU INSTAL Bogdan
Wieczorek, Medical Spa Hotel**** Lawendowe Termy,
OverGroup, Halina i Paweł Sadowscy - Obiady domowe,
Henryk Pawłowski - Usługi leśne, Elżbieta Janiak- EKAT,
Urszula i Leszek - 1001 Drobiazgów.
Na przestrzeni tych dziesięciu lat opiekę medialną nad
biegiem sprawowali: TVP3 Łódź, Dziennik Łódzki, Gazeta
Wyborcza, Radio Łódź, Radio Zet, Echo Turku, Sieradzka TV
Media. Od 2014 roku całą imprezę duchowo wspiera ks. prałat
Andrzej Ziemieśkiewicz.
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A teraz kilka słów o tegorocznej edycji…16 października
2016 r. aura nie zachęcała zarówno do biegania, jak i kibicowania.
Mimo to, wśród licznych kibiców, na starcie stanęło 1146
zawodników. Tradycyjnie po wystrzale armatnim ruszyła lawina
biegaczy, a wśród nich dwóch niepełnosprawnych na wózkach.
Po czwartym kilometrze, na ul. Tureckiej, zawodniczka
biegnąca z numerem „1” Ewa Jagielska, pretendentka do
zwycięstwa, zasłabła, przewracając się na jezdnię. Na szczęście
po udzieleniu jej pomocy przez służby medyczne odzyskała
przytomność. Tu jeszcze raz potwierdza się prawda, że niczego
nie można być pewnym (oprócz podatków). Na szczęście nic
złego już się nie wydarzyło i jako pierwszego na mecie, zaraz za
Maciejem Gajdeckim - pilotem biegu na rowerze - powitaliśmy
zawodnika ukraińskiego Sergieja Okseniuka z czasem 30:59.
Drugi był Jan Wychowałek, a trzeci Krzysztof Pietrzyk. Wśród
kobiet triumfowała Monika Kaczmarek z Łodzi, wykręcając
czas 35:18,przed dwoma zawodniczkami z Ukrainy, Natalią
Nagirnjak i Oksaną Okseniuk. Jeśli chodzi o klasyfikację
Uniejowian, to w tej kategorii na najwyższym stopniu podium
stanął Łukasz Kubiak, drugi był Damian Berczyński, trzeci zaś
Tomasz Bartosik. Najszybsza Uniejowianka to Anna Bugajak,
drugie miejsce zajęła Katarzyna Chajdas, a trzecie Karolina
Szafarz-Tutak.
Podsumowanie i zakończenie zawodów miało miejsce
na hali sportowej Zespołu Szkół. Dekoracji i wręczenia
nagród triumfatorom poszczególnych kategorii dokonali:
Przedstawiciel Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - Pan Bogdan
Krawczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie - Pan
Janusz Kosmalski, Dyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie - Pani
Małgorzata Komajda, Prezes Klubu Biegacza „Geotermia
Uniejów” - Pan Jacek Kurpik i ja jako Dyrektor Biegu.
Nieodłącznym elementem uroczystości był koncert
kultowej, uniejowskiej orkiestry, która to, oprócz fanfar dla

zwycięzców, najstarszej uczestniczce zawodów - 80-letniej
Pani Janinie Rosińskiej z Pabianic - zagrała 100 lat. Większość
zawodników wraz z rodzinami pozostała do końca imprezy,
ponieważ po dekoracji wręczono wiele atrakcyjnych nagród,
miedzy innymi dziesięć okolicznościowych tortów z okazji
jubileuszu biegu.
Jako ciekawostkę dodam jeszcze, iż jest 16-tu biegaczy,
którzy ukończyli wszystkie edycje biegu, a są to: Dariusz
Batarowicz, Włodzimierz Chajdas, Wojciech Ilski, Janusz
Kotłowski, Łukasz Kubiak, Zbigniew Kuglarz,Marian
Kupis, Roman Modrzejewski, Krzysztof Nowasielski,
Dariusz Szymański, Marian Świtoń, Wiktor Tarcz, Krzysztof
Tomaszewski, Jerzy Tylke, Czesław Werner, Marek Woźniak.
Jeśli ktoś z Czytelników zainteresowany jest dokładnymi
wynikami to odsyłam na stronę Klubu Biegacza „Geotermia
Uniejów”:www.kbgeotermiauniejow.pl.
No i zdaje się, że pora kończyć. Chciałbym podziękować
raz jeszcze wszystkim, którzy wspomagali, pracowali,
wspierali w tworzeniu tego świetnego, używając terminologii
korporacyjnej, „produktu”, jakim stał się Bieg „Do Gorących
Źródeł - Sanus per aquam”. Jest on żywą reklamą naszego
miasteczka wraz z lokalnymi bogactwami naturalnymi.
Cieszę się także, że w tym roku wszyscy członkowie Klubu
Biegacza, oprócz małych wyjątków, stanęli na wysokości
zadania, tworząc zgrany team. Ogromną radością jest także
fakt wpisania się na stałe w lokalny krajobraz pośród indian
i rycerzy także biegaczy!
Dobrze by było, aby nie zaprzepaścić tego i utrzymać na
tzw. falito, co udało się stworzyć dzięki pracy wielu!
Pozdrawiam serdecznie i jak Szef u Góry, na Tarczy
pozwoli... do zobaczenia za rok!
Włodzimierz Chajdas

Turniej Piłki Siatkowej
im. Zbigniewa Dominiaka

Robert Palka

Gościem honorowym był Jacek Dominiak, brat Zbigniewa,
który otworzył turniej wspólnie z Panią Małgorzatą Komajdą
- Dyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie (szkolną koleżanką
Zbigniewa Dominiaka). Pan Jacek czuwał podczas turnieju
wspólnie z sędziami nad prawidłowym jego przebiegiem, dzięki
temu zarówno zawodnicy, jak i publiczność byli na bieżąco

arch. A. Sobczak

W sobotni poranek, 19 listopada 2016 r. przyjechało do
Uniejowa 12 drużyn na kolejny Turniej Halowej Piłki Siatkowej im.
Zbigniewa Dominiaka, zorganizowany w hali sportowej Zespołu
Szkół w Uniejowie. Zawodnicy reprezentowali miejscowości:
Kalisz, Turek, Witonia, Malanów, Poddębice, Łódź, nie zabrakło
również drużyny z Uniejowa.
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z punktami i tabelami. Zawodnicy, którzy uczestniczyli w turnieju
wykazywali się dobrym przygotowaniem i zgraniem, widzowie
z przyjemnością mogli podziwiać wyrównane walki drużyn.
Oczywiście wszystko w duchu fair play, bo najważniejsza podczas
tych rozgrywek jest pamięć o tragicznie zmarłym Zbigniewie,
dla którego piłka siatkowa była pasją i dobrą zabawą w gronie
przyjaciół. Drużyny, które odpadały w grupach, kibicowały
finalistom do końca. A finał? Jak zawsze ciekawy i trzymający do
końca w napięciu.
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Organizatorzy: Urząd Miasta w Uniejowie, Zespół Szkół
w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów”, MGOK Uniejów dziękują
wszystkim drużynom za wspaniałe rozgrywki turniejowe
i zapraszają na kolejne turnieje.

W jesiennym turnieju 2016 wygrali „Plażowicze”, II miejsce
zajęli debiutanci turniejowi „Wirtualni”, III miejsce utrzymał
„Ochocki” Turek, IV natomiast MKS Malanów.
Turniej sędziowali: Grzegorz Bartnik, Igor Wojciechowski,
Piotr Masiera, wspomagani w liczeniu punktów przez młodzież
z Zespołu Szkół w Uniejowie.
Gratulujemy wszystkim drużynom wytrwałej walki i zacięcia
do ostatniego seta.

Puchar wręcza Jacek Dominiak

Mirosław Madajski

Rekordowy Turniej Uniejowskiej
Akademii Futbolu

Atrakcją imprezy był pokaz Adriana Duszaka –
freestylowego Mistrza Niemiec. O pełne żołądki wszystkich

zawodników zadbały PGK „Termy Uniejów”, o słodkości
oczywiście Święty Mikołaj.
Organizatorami imprezy było Uniejowskie Stowarzyszenie
Aktywni, a współorganizatorami: PGK „Termy Uniejów”,
Uzdrowisko Termalne Uniejów oraz Zespół Szkół w Uniejowie.
Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni wraz ze sklepem
Olimpiko życzą młodym piłkarzom oraz ich najbliższym
Wesołych Świąt i pełnego sukcesów 2017 roku.

1.arch. Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

W tegorocznym Świątecznym Turnieju Piłki Nożnej
Uniejowskiej Akademii Futbolu wzięła udział rekordowa
ilość zawodników - do rozgrywek zgłosiło się ponad 170
młodych adeptów futbolu. W wypełnionej po brzegi kibicami
hali sportowej w Uniejowie zawodnicy rywalizowali w
7 grupach sprawnościowych. Najstarszy zawodnik miał 12 lat,
a najmłodszy 5.
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arch. Klub Biegacza „Geotermia Uniejów”

Włodzimierz Chajdas

Konferencja Polskiego Stowarzyszenia
Biegów - Jarosławiec 2016

Tegoroczna konferencja odbyła się w nadmorskiej
miejscowości Jarosławiec. Uczestnikami byli organizatorzy
kilkudziesięciu największych i najbardziej liczących się imprez
biegowych w naszym kraju, stąd było dla nas zaszczytem
znalezienie się wśród ludzi organizujących tak znamienite
imprezy biegowe jak np. „Maraton Warszawski”, „Cracovia
Marathon”, czy „Poznań Marathon”.
Przez trzy dni obradowano nad rozwojem imprez biegowych
w Polsce, kierunkami zmian jakie czekają nas ze względu na
zmiany na rynku. Prelegenci podjęli próbę porównania między
innymi poziomu organizacji imprez krajowych i zagranicznych
na podstawie obserwacji, jak i własnych licznych startów.
Istotnym spostrzeżeniem był trwający spadek liczby biegaczy
na wielu imprezach. Jak się okazuje tę tendencję nie do końca
można wytłumaczyć rosnącą liczbą biegów, a więc konkurencją.
Oczywiście znaczącą część konferencji stanowiły
prezentacje firm dostarczających różnego rodzaju usługi

organizatorom biegów. Byli więc liczni przedstawiciele firm
mierzących czas na zawodach, firm ubezpieczeniowych, czy
producentów medali, pucharów i koszulek. Zwłaszcza duża
konkurencja, a co za tym idzie i wybór, panuje w tym ostatnim
segmencie, a szeroko rozumiane trofea sportowe - w tym medale
- na Polskich biegach należą do najpiękniejszych projektów na
świecie. Jednym z prelegentów był znany olimpijczyk Robert
Korzeniowski, zarazem gość honorowy.

arch. Klub Biegacza „Geotermia Uniejów”

W dniach 23-25 listopada 2016 r. reprezentacja Klubu
Biegacza „Geotermia Uniejów”, w składzie: Daria Górniak,
Katarzyna Chajdas i Włodzimierz Chajdas, wzięła udział
w Konferencji Szkoleniowej Organizatorów Imprez Biegowych
w Polsce, zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie
Biegów.
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Przy okazji konferencji, podobnie jak w latach ubiegłych,
został zorganizowany bieg Grand Prix PSB i kąpiel morsów,
przygotowana przez lokalny klub morsów w gorących
falach Bałtyku. I tutaj chcemy się pochwalić, gdyż w biegu,
w kategorii kobiet pierwsze miejsce zajęła Daria Górniak,
a drugie Katarzyna Chajdas, obie reprezentujące Klub Biegacza
„Geotermia Uniejów”. Także jako jedyna ekipa w całym
składzie wykąpaliśmy się w Bałtyku, czym wzbudziliśmy
podziw u większości obradujących.
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z tegorocznych edycji naszych biegów, czyli „ExTermynatora”
i Biegu „Do Gorących Źródeł”, które to bardzo się wszystkim
podobały, wzbudzając ogólne zainteresowanie.
Z dumą możemy także powiedzieć, iż sam Uniejów,
jak i tworzone przez nas imprezy są znane w całej Polsce
i zapracowały sobie na prestiż oraz uznanie.
Trzydniowy wyjazd nie był czasem straconym, gdyż
pozwolił wymienić się doświadczeniami, nawiązać nowe
kontakty biznesowo-sportowe i zapoznać się z nowinkami
w świecie biegowym. Ważne jest także istnienie klubu
uniejowskiego na „polskich salonach” biegowych.

arch. Turek.net.pl

Konferencja była także okazją do zaprezentowania
własnego regionu i organizowanej przez siebie imprezy.
My ze swojej strony zaprezentowaliśmy medale i koszulki
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Robert Stasiak

Biegacze „Geotermii Uniejów” na 27. Biegu
Niepodległości

Najszybciej z dystansem 10-ciu kilometrów uporał się Łukasz
Kubiak z czasem 37:01. Marek Brzustowicz okazał się najlepszy
w kategorii wiekowej M60+, a Paulina Gajos z czasem 43:44
zajęła I miejsce w kategorii „Najszybsza Kobieta z Turku” oraz II
miejsce w kategorii K 20-29.
Gratulujemy naszym biegaczom znakomitych wyników!

arch. Turek.net.pl

11 listopada 2016 r. w Turku odbył się 27. Bieg
Niepodległości, w którym wzięło udział 331 biegaczy. Wśród
biegnących nie mogło zabraknąć zawodników z Klubu Biegacza
„Geotermia Uniejów”. Dokładnie trzynaście osób reprezentowało
nasz klub: Łukasz Kubiak, Damian Berczyński, Marek Bocian,
Paulina Gajos, Marek Brzustowicz, Tomasz Zasiadczyk, Janusz
Kotłowski, Marek Szafoni, Jacek Budka, Robert Stasiak, Anna
Bugajak, Arkadiusz Żeleśkiewicz.
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Urszula Urbaniak

Gmina Uniejów przyjazna Seniorom
172 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniejowie w roku akademickim 2016/2017 w programie
zajęć I semestru, poza sprawdzonymi już formami działalności (komputer, angielski, pływanie, aerobic, nordic
walking, gimnastyka z elementami tańca, plastyka, koło teatralne), mają w ofercie dyskusyjny klub filmowy,
malarstwo, rękodzieło, dyskusyjny klub książki i inne. Zaplanowano też spotkania integracyjne, warsztaty
z psychologiem, wieczory literackie, wyjazdy (kino, teatr) i wykłady, którym towarzyszy prezentacja
multimedialna. Skorzystano już z bezpłatnej oferty Instytutu Zdrowia Człowieka - Uzdrowisko Uniejów
Park, dotyczącej analizy składu ciała z pomiarem składników antropometrycznych. Ponadto zorganizowane
zostaną warsztaty z psychologiem w zakresie wpływu pozytywnego myślenia na jakość życia oraz spotkanie
z prawnikiem, z policjantami.

(...)Po okresie intensywnej pracy zawodowej przeszłam
na emeryturę. Nieprzygotowana do tej gwałtownej zmiany, jak
większość osób, przeżyłam szok, znajdujący swe konsekwencje
w negatywnych skutkach psychofizycznych. Kiedy zostałam
słuchaczką Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szybko przekonałam
się, że jego działalność jest dla mnie szansą na wzbogacenie
mojego życia, na odkrycie swoich dóbr duchowych, wcześniej
niedocenianych. Mogę teraz m.in. uzupełnić i aktualizować
wiedzę, poznawać współczesne osiągnięcia nauki, wydobywać
swoje uśpione talenty i odkrywać nowe. Ważnym czynnikiem
w przeciwdziałaniu izolacji i osamotnieniu stały się różne formy
aktywności fizycznej, w których uczestniczę.
(…) UTW może być i jest zachętą, motywacją do robienia
czegokolwiek, bez narażania się na ewentualną śmieszność
i nieprzychylną ocenę ludzi młodych, nieprzyzwyczajonych do
aktywnych emerytów.
(…) UTW to grupa ludzi podobnych sobie wiekiem
i mentalnością, którzy jeszcze nie zamknęli za sobą drzwi
z napisem „Życie”.
(…) UTW nie służy wyłącznie nabywaniu wiedzy, ale łączy
ludzi, którzy mają za sobą wychowanie dzieci, wnuków i chcą
zrobić coś dla siebie. Nierzadko to już osoby samotne, chcące
mieć nowych znajomych, chcące korzystać z lekcji tańca,
aerobicu, nauki pływania, spacerów z kijkami, nie wstydzący
się swojego wieku i odrzucający slogan „to nie wypada”.

arch. UTW

Od czterech lat uniejowscy Seniorzy pokazują, że potrafią
zadbać o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne. Chętnie
wychodzą z domu, pałają pozytywną energią, dzielą się swoją
pasją, realizują marzenia, a przede wszystkim bronią się przed
fizycznymi objawami starościi udowadniają, żezaawansowany
wiek nie musi oznaczać wykluczenia czy braku aktywności.
Ich codziennym bogactwem staje się uśmiech, przyjazny gest,
dobre słowo i duża doza optymizmu, o czym świadczą niżej
cytowane wypowiedzi.

(…) Koleżanki, które poznałam na UTW są pełne życia
i energii. Poza wykładami i zajęciami dla mnie bardzo ważne
jest wyjście z domu, spotkanie drugiego człowieka, serdeczna
rozmowa z nim. Czasami lenistwo bierze górę, ale głupio
byłoby zostać w domu.
(…) Nauka pływania to niespełnione dotąd marzenie
mojego życia. Mam nadzieję, że przełamię lęk przed wodą
i dzięki UTW spełnię to marzenie. Dzięki zajęciom fizycznym
poprawiła się moja kondycja, czuję się zdrowiej, a poprzez
naukę języków ćwiczę umysł. Są dni, kiedy brakuje mi nawet
czasu, ale wtedy pamiętam, że „Nie starzeje się ten, kto nie ma
na to czasu”. I to mnie mobilizuje.
(…) Znalazłam swoje miejsce w grupie. Patrząc na inne
Słuchaczki widzę, że inaczej się poruszają, są uśmiechnięte,
pełne radości i emanują dobrą energią, którą wspólnie tworzymy
w grupie. Zmieniły też swój wygląd zewnętrzny. Przychodzą
na zajęcia i wykłady starannie ubrane, umalowane, uczesane,
a przede wszystkim uśmiechnięte- to wspaniała reklama
UTW, której warto ulec. Wspaniali są też nasi wykładowcy
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cierpliwości,

(…) Pozostaje nam tylko życzyć sobie, by ciało nie
odmawiało posłuszeństwa, a wszystko, co robimy, radowało
duszę, żeby spełniały się nasze marzenia, których wcześniej
z różnych powodów nie mogliśmy zrealizować.

Jak widać, pokolenie wieku senioralnego znalazło sposób
na dalsze życie, ma własne priorytety i wykorzystuje swoją
szansę dzięki szerokiemu wsparciu ze strony Samorządu Miasta
i Gminy Uniejów, różnych instytucji, placówek oświatowych
i wielu życzliwych im osób.

II miejsce na zawodach strzeleckich
Przedstawiciele gminy Uniejów już po raz kolejny wzięli
udział w zawodach strzeleckich w Świnicach Warckich. XI
Zawody Strzeleckie Samorządów Powiatu Łęczyckiego odbyły
się 15 października 2016 r. na strzelnicy w Świnicach Warckich.
Podczas zawodów wyłoniono najlepszą drużynę
samorządową oraz najlepszych strzelców wśród kobiet
i mężczyzn. Zawodnicy strzelali z karabinku sportowego SM2, kal. 5,6 mm.
Na sześć drużyn, biorących udział w zawodach,
Samorządowcy z Uniejowa zajęli II miejsce (203 pkt.).
Najlepsze „oko” miała drużyna Starostwa Powiatowego

Janusz Kosmalski

w Łęczycy (215 pkt.). III miejsce zajęła drużyna
Samorządowców z Dąbia (190pkt.), IV - drużyna
Samorządowców ze Świnic Warckich (189pkt.), V - drużyna
Urzędu Miasta w Łęczycy (188pkt.), VI - drużyna sołectwa
Władysławów (164pkt.). Najlepszymi strzelcami zostali:
Sylwia Królasik (73pkt.) i Robert Chojnacki (81pkt.).
Zawodnicy otrzymali puchary, dyplomy oraz gorący
posiłek, zapewniony przez organizatorów, a także bilety
wstępu - ufundowane przez Samorząd Uniejowa i gadżety
-przekazane przez Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca”
w Stemplewie.

arch. Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

i instruktorzy, mający ogromne pokłady
co sprawia, że każde zajęcia są przyjemnością.
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów

Mieszkający od prawie 40. lat w Uniejowie Kasprzakowie, to dobry przykład Rodziny
zajmującej się tą samą profesją lub do niej zbliżoną. Zanim będzie szerzej o firmie …

FOTO FILM & HD STUDIO
Agnieszka Kasprzak z Uniejowa …
… konieczne wprowadzenie. Senior Rodziny Wojciech
Kasprzak, urodzony w Uniejowie, już od najmłodszych lat
interesował się fotografią i jej chemiczno-optyczną obróbką
na papier foto. W Technikum Mechanicznym w Toruniu, gdzie
ukończył szkołę średnią, aktywnie uczestniczył w zajęciach
szkolnego kółka fotograficznego, w którym zdobywał fachową
wiedzę od instruktorów fotografii, którymi byli słynni na owe
czasy fotograficy, tacy jak: pani Gardzielewska, pan Krawiec
i również dorywczo, znana do dzisiaj słynna artystka fotografik
z zakresu portretu pani Zofia Nasierowska. Od 1976 roku
powierzono Wojciechowi prowadzenie i nadzór nad działalnością
szkolnego kółka fotograficznego. Szkoła posiadała bardzo
dobrze wyposażone dwie ciemnie fotograficzne do obróbki
zdjęć - jedną do obróbki fotografii czarno-białej, a drugą do
obróbki, już w tym czasie, zdjęć kolorowych na bazie fotografii
barwnej ORWO. Brał udział w sympozjach fotograficznych
w Toruniu i w Grudziądzu. W Toruniu miał pierwszą swoją
wystawę fotograficzną zdjęć reportażowo-krajobrazowych
wykonanych w Paryżu, gdzie przebywał w wakacje. Nadzór
nad działalnością kółka fotograficznego pełnił do końca pobytu
w technikum i zdobycia matury i tytułu technik mechanik.
Po ukończeniu szkoły powrócił do Uniejowa i pracował
kolejno w nieistniejących już zakładach w Uniejowie, takich
jak: Zakład Przemysłu Pończoszniczego „Sandra”, Zakład
Przemysłu Odzieżowego „Próchnik”, a później w Urzędzie
Miasta w Uniejowie.
Jednocześnie z rozpoczęciem pracy w zakładach
państwowych rozpoczął już, od 1979 roku, działalność
gospodarczą na ½ etatu fotografowanie, a później
wideofilmowanie z siedzibą w Uniejowie na ul. Kościelnickiej,
a od 1987 roku na ul. Lipowej 6. Wcześniej musiał uzyskać
dyspensę Cechu Rzemiosł w Turku na otwarcie zakładu i
niezwłocznie odbył kursy przygotowujące do zawodu fotografa
i uzyskania tytułu czeladnika, bo to dopiero uprawniało do
prowadzenia działalności gospodarczej. Uzyskał tytuł czeladnika
fotografa i prowadził działalność gospodarczą - fotografowanie.
W prowadzeniu zakładu pomagała mu żona Jolanta.

Od 1992 roku zajął się już tylko prowadzeniem własnej
działalności gospodarczej -fotografowanie i wideofilmowanie,
otwierając zakład w Kole - filię uniejowskiego zakładu.
Otwarcie zakładu w Kole spowodowane było tym, że
zakupiono pierwszą maszynę do obróbki zdjęć kolorowych
w jakości jaką znaliśmy tylko z krajów Europy Zachodniej
i z USA. Maszyna Colenta miała dużą wydajność i nie zarabiała
na swoją amortyzację w małym Uniejowie.
Jak nietrudno się domyślić działalność gospodarczą
rozpoczął od fotografii czarno-białej, czarno-białych zdjęć
studyjnych stykowych aparatem średnio-formatowym
GLOBIKA, retusz ołówkowy itd. - Zdjęcia w terenie wykonywane
były aparatami ZENIT, PRAKTICA, PENTAGON, KIJEW itp.
Od 1982 roku dodano do usług zdjęcia kolorowe z obróbką na
bazie ORWO, a sześć lat później rozpoczęto wykonywanie usługi
wideofilmowania z montażem na komputerach Atari, potem
Casablanca. W 1992 roku do zakładu w Kole, studio, zakupiono
maszynę do fotografii kolorowej Colenta, proces zachodni
EP 2. Od 1994 roku w Kole, do obróbki zdjęć kolorowych
w procesie RA4, wprowadzono pierwszą maszynę do obróbki
zwaną MINILABEM. Minilab to po prostu zamknięta ciemnia
fotograficzna w jednym urządzeniu, bez potrzeby zaciemniania
pomieszczenia. Potem były coraz to nowsze minilaby, ale
wszystkie do obróbki zdjęć kolorowych z filmów, analogowe.
W 2000 roku nastąpił przełom w fotografii barwnej, ukazały się
aparaty cyfrowe i obróbka zdjęć cyfrowych. Wprowadzono do
minilaba analogowego przystawkę zwaną karetką do obróbki
zdjęć cyfrowych, ale był to półśrodek w technologii cyfrowej.
Od 2004 roku wprowadzono do obróbki zdjęć kolorowych
minilaby w pełni cyfrowe laserowe, firmy Noritsu, na których
to maszynach do dzisiaj, w Kole i w Uniejowie, prowadzimy
obróbkę laboratoryjną fotografii barwnej, w połączeniu
z obróbką na komputerze w specjalnych programach photoshop
i innych - skomplikowane terminy objaśnia pan Kasprzak.
W międzyczasie pan Wojciech uzyskał dyplom
mistrzowski z zakresu fotografii oraz certyfikaty filmowania
i montażu filmowców polskich, odbył szkolenia w firmie
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później na żywo TVP Łódź, dzięki pomocy nieżyjącej już Pani
Barbary Pastorczak.
Profesjonalizm Witka sprawdził się wkrótce. Studiował
najpierw w Wyższej Szkole Projektowania i Fotografii
w Łodzi, a następnie podjął studia na Wydziale Operatorskim
w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej TV i Teatralnej im.
L. Schillera w Łodzi (łódzkie polskie Hollywood). Zdobył
tytuł magistra sztuki, operatora, realizatora filmowego
i telewizyjnego. Obecnie pracuje jako operator w publicznej
TVP w Warszawie (TVP1, TVP2, TVP INFO), a jego żona
Joanna Bukowska - Kasprzak jest dziennikarką w Panoramie
TVP 2.

arch. W. Kasprzak

To właśnie ojciec - Wojciech Kasprzak, a także syn Witek
spowodowali, że młodsze rodzeństwo - bliźniacy Agnieszka
i Maciej, trochę na prośbę rodziców, zajęli się fotografią,
filmowaniem i przejęli prowadzenie rodzinnej firmy Foto
Film Wideo - Kasprzak. Najpierw firmę przejął i prowadził
w latach 2011-2013 Maciek, ale po ukończeniu Politechniki
Warszawskiej na Wydziale Lotnictwa i uzyskaniu tytułu mgr.
inż. lotnictwa rozpoczął pracę w Warszawie. Tym samym od
kwietnia 2013 roku prowadzenie firmy przejęła Agnieszka
Kasprzak.

Agnieszka Kasprzak z ojcem Wojciechem

filmowej „BEIKS”. Jest członkiem Krajowego Cechu
Rzemiosła Fotografów w Katowicach, gdzie skupieni są najlepsi
fotografowie z całej Polski.
Wideofilmowanie od 1998 roku realizowane było
kamerami analogowymi VHS, a od 2000 roku kamerami
cyfrowymi. Obecnie wykonywane jest też kamerami cyfrowymi,
a filmowanie aparatami fotograficznymi, tzw. lustrzankami.
Wykorzystuje się do realizacji kran kamerowy (ujęcia z góry,
tak jak TVP na koncertach w Uniejowie), dron, slidery, kamerki
go-pro, rejestratory dźwięku. Realizacja odbywa się na dwie
lub więcej kamer – lustrzanek, a montaż w profesjonalnych
programach montażowych Edius, Addobe Primiere, After Efekt
i innych.
W nowej obecnej technologii fotografii i filmowania
pomagał ojcu najstarszy syn Witold. Początkowo podpatrywał
pracę ojca, zdobywał doświadczenie, sam fotografował
i filmował. 18 marca 2000 roku zorganizowano w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie wernisaż jego wystawy
fotograficznej „Pejzaże”, w okolicznościowym wydanym
folderku napisano m.in., że „/…/ przy boku ojca rośnie nam
profesjonalista /…/”. Prace z tego wernisażu prezentowała

Właścicielka firmy z tradycjami rodzinnymi ma 27
lat. Uważa, że studiując zaocznie w Warszawie nauki
humanistyczno-socjologiczne będzie to jej i pracownikom
pomocne w nawiązywaniu swobodnego, luźnego kontaktu
z osobami fotografowanymi. Chociaż posiada już bogatą
wiedzę i umiejętności w branży foto i w prowadzeniu firmy,
zawsze korzysta z pomocy i rad ojca, który posiada tytuły,
dyplomy, a przede wszystkim wiedzę i praktykę z zakresu
foto - film i któremu udzieliła notarialnego pełnomocnictwa
do jej reprezentowania w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej podczas swojej nieobecności. Korzysta też
z porad i przekazywanej wiedzy przez brata Witka, który w
tych dziedzinach jest pełnym profesjonalistą.
Ostatnim posunięciem firmy było otworzenie nowego
punktu firmy - zakładu w Uniejowie, przy ulicy Dąbskiej 7.
Punkt - zakład wyposażony w najnowszy w/w sprzęt świadczy
bardzo szeroki, profesjonalny zakres usług foto - wideo. Chociaż
firma świadczy typowe usługi dla ludności, to realizowane były
i są obecnie usługi dla dużych firm polskich i polsko-zachodnich
na terenie całej Polski. Pośrednio realizowano również film
specjalistyczny - techniczny dokument w Kalifornii w USA.
W obu zakładach, w Uniejowie i w Kole, wprowadzono
nowość: Samoobsługowy Kiosk Foto Kodaka. Umożliwia
on samodzielne wybieranie, przesyłanie wybranych zdjęć
do kopiowania na papier, na laserowy minilab Noritsu.
Samodzielnie klient może przesłać zdjęcia do wywołania
z pandrive’a, z karty pamięci, z telefonu, z płyt DVD.
Zakłady w Uniejowie i w Kole zapraszają do korzystania
z usług (patrz kolorowa reklama).
		

Dalszego rozwoju rodzinnej firmy życzy

		

Marek Jabłoński
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Od Redakcji – być może jest to początek cyklu artykułów pt. „Nasi za granicą”. Tym razem na
podzielenie się swoją „drogą życiową” i odniesionymi sukcesami dała się namówić...

Anna Piaseczna

- finalistka konkursu „Polka Roku” 2016 w Wielkiej Brytanii
Anna Piaseczna, właścicielka Centrum Terapii i Rozwoju „Free Mind of Child”, założycielka Mind Architects, organizatorka
warsztatów rozwoju osobistego i zawodowego, uważa, że rozwój biznesu i właściciela to jedna całość.
Mam 27 lat. Z wykształcenia jestem pedagogiem, ale to pasja i miłość
do dzieci kierowała mną na mojej życiowej drodze, która doprowadziła mnie
do… Centrum Terapii i Rozwoju Free Mind of Child w Paisley w Szkocji.
Kim jestem?
Jestem pedagogiem, terapeutą, trenerem oraz certyfikowanym praktykiem
Access Consciousness®, Metody Silva®, instruktorem jogi, ukończyłam
kurs Mindfulness Based Stress Reduction przygotowujący do certyfikacji
nauczycielskiej MBSR. Interesuję się procesami samokontroli oraz
samoregulacji rozwoju. Zajmuję się nowoczesną edukacją, intelektualnym
rozwojem dzieci oraz kształtowaniem umysłu dziecka od najmłodszych lat.

Moja misja
Dążę do nauczania świadomego życia przez wykorzystanie potencjału
umysł-ciało-emocje. Kształtuję i nauczam dzieci własnej wartości, poczucia
bezpieczeństwa, uważności oraz oddechu. Uczę je asertywności i prawa do
BYCIA SOBĄ, a rodziców ŚWIADOMEGO WYCHOWYWANIA.
Od 2015 roku współpracuję z organizacją Renfrewshire Polish
Association, prowadząc warsztaty dotyczące wychowania oraz rozwoju
osobistego. Osoby dorosłe wspieram w realizowaniu celów, towarzyszę
w odkrywaniu kim są, pomagam w drodze, w której dostają się z powrotem
na właściwe tory w swoim życiu. Jestem członkiem Polish Psychologists’
Association w Londynie.
O mnie na stronie internetowej
Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademii Psychologii
Terapeutycznej w Łodzi. W 2016 roku została finalistką POLKA ROKU
2016 Zjednoczonego Królestwa. Założycielka Centrum Terapii i Rozwoju
Free Mind of Child Anna M. Piaseczna, którego celem jest wspieranie
rodziców w budowaniu relacji rodzinnych w procesie wychowawczym,
aktywne wspieranie rozwoju dzieci poprzez pobudzanie indywidualnych
zdolności i zainteresowań poprzez świadomą edukację. Współzałożycielka
Mind Architects, w którym jako trener i terapeuta wpiera Polaków na ich
drodze do samorozwoju. Wykorzystuje własny potencjał, łącząc obie
działalności, pomagając kobietom wejść na właściwą ścieżkę w ich życiu
oraz wspiera je w realizacji marzeń. Prowadzi warsztaty „Przedsiębiorcza
mama. Jak wychować dziecko w biznesie?”. Obecnie podczas
certyfikacji na Coacha w ICC.
Dalej o sobie
W 2005 roku zostałam SPORTOWCEM ROKU powiatu poddębickiego,
dziś jestem finalistką POLKA ROKU 2016 w Wielkiej Brytanii. Moją

arch. A. Piaseczna

Co robię?
Od wielu lat zajmuję się problematyką wczesnego dzieciństwa. Pracuję
z dziećmi i rodzicami, pomagam dzieciom z zaburzeniami rozwoju,
upośledzeniem umysłowym oraz problemami wychowawczymi, oferując
opiekę i wsparcie dla dziecka i rodziny. Prowadzę warsztaty dla dzieci
i młodzieży, rodziców oraz szkół w Europie.

pracą zawodową i społeczną, a także postawą
i zaangażowaniem inspiruję i wybijam się ponad
przeciętność w polskiej społeczności.
Po raz pierwszy do Szkocji - Glasgow
wyjechałam w 2008 roku całkowicie zarobkowo.
Jak większość młodych ludzi chciałam mieć własne
oszczędności i kupić coś za swoją gotówkę - wtedy
zakochałam się w Szkocji - góry, morze.
W Polsce podejmowałam różne prace marketing, sklepy z odzieżą sportową, a także
Niania. Po raz pierwszy w 2009 roku, czyli dokładnie
7 lat temu rozpoczęłam swoją życiową misję pracy
z dziećmi i rodzicami. Jako opiekunka dziecięca
dokładnie zanalizowałam zachowanie oraz rozwój
dziecka w procesie wychowawczym i społecznym.
Po ukończeniu studiów podjęłam pracę
w prywatnych oraz państwowych placówkach
edukacyjnych w Łodzi, w których pełniłam rolę
terapeuty – była to praca z dziećmi z autyzmem,
FAS, zespołem Aspergera.
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Free Mind of Child Anna M. Piaseczna
www.freemindofchild.co.uk www.mindarchitects.eu
Anna Piaseczna

arch. A. Piaseczna

W 2014 roku choroba nie pozwoliła mi na kontynuowanie dalszej pracy w w/w
instytucjach – był to jeden z najważniejszych okresów w moim dotychczasowym życiu.
Intensywna praca nad samą sobą, kursy, przeczytane książki oraz wiara w siłę kreacji
(o czym myślisz, to dostajesz) spowodowało o podjęciu decyzji wyjazdu w miejsce,
w którym czułam się dobrze.
W maju 2015 roku wyjechałam do Szkocji - Glasgow - dokładnie 14 maja. Ogłaszałam
swoje usługi terapeutyczne na portalach internetowych i już następnego dnia - 15 maja
2015 poprowadziłam pierwszą terapię.
15 czerwca 2015 roku otworzyłam Centrum Terapii i Rozwoju Free Mind of Child
w Paisley koło Glasgow, w którym obecnie prowadzimy terapie indywidualne dla dzieci
i osób dorosłych, zajęcia edukacyjne oraz warsztaty.
W lipcu 2016 roku CTiR Free Mind of Child zajęło II miejsce w głosowaniu
internautów Polish Business Network w kategorii edukacja.
2017 rok zapowiada się bardzo intensywnie – rozwój Mind Architects, podjęcie
współpracy z Urzędem Miasta Łodzi w celu promowania Łodzi, warsztaty dla dzieci,
młodzieży i nauczycieli w województwie łódzkim oraz warsztaty dla rodziców
i nauczycieli w pracy z dziećmi dwujęzycznymi. Dbając o rozwój dzieci, postanowiliśmy
otworzyć Centrum Edukacji i Terapii Free Mind of Child w Uniejowie. W naszym
Centrum odbywać będą się zajęcia dodatkowe, tj.: język angielski, rytmika, gimnastyka
korekcyjna, logiczne myślenie, zajęcia edukacyjne indywidualne – korepetycje, jak
również zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne. Chcemy również podjąć współpracę
z placówkami oświatowymi w gminie Uniejów w celu promowania świadomej edukacji.
Anna Piaseczna po uroczystości finałowej
konkursu „Polka Roku 2016”

Narodowe Święto Niepodległości w Uniejowie
Głównymi organizatorami tegorocznych obchodów byli:
Burmistrz Miasta Uniejów, Komenda Hufca ZHP im. Marii
Konopnickiej w Uniejowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św.
Floriana w Uniejowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Termy Uniejów”, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie
oraz Zespół Szkół w Uniejowie.
Komenda Hufca ZHP Uniejów serdecznie dziękuje Prezesowi
PGK „Termy Uniejów” – Panu Marcinowi Pamfilowi za gorący
posiłek, zuchom, harcerzom, instruktorom oraz wszystkim
uczestnikom gminnej uroczystości za obecność, a tym samym
za kultywowanie pamięci o bohaterach tamtych dni i oddanie im
należnego hołdu
			
			

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
pwd. Sylwia Wojtczak

arch. R. Troczyński

Uroczystość upamiętniająca 98. rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości rozpoczęła się zbiórką delegacji przy Domu
Harcerza. W dalszej części programu znalazły się: przemarsz do
Rynku, uroczystości przy pomniku Bohaterów Września 1939 roku
(Apel Poległych, gawęda harcerska, składanie wiązanek kwiatów,
krótki koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów),
Msza Święta za Ojczyznę oraz gorący poczęstunek dla uczestników
gminnego spotkania.
Swą obecnością uroczystość zaszczyciły licznie przybyłe
delegacje: w imieniu Posła na Sejm RP Pana Piotra Polaka - Pani
Dorota Więckowska, w imieniu Pana Senatora Przemysława
Błaszczyka - Pani Ewelina Niciak, przedstawiciele lokalnych
samorządów, parafii, jednostek gminy Uniejów, oświaty, spółek
gminnych, stowarzyszeń, banków, partii politycznych i jednostek
OSP.
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Tradycyjnie, jak co roku, 3 listopada Członkowie Koła
Łowieckiego nr 16 „GĘGAWA” w Uniejowie świętowali
dzień Św. Huberta - patrona myśliwych. Obchody rozpoczęły
o godzinie 7.00 Mszą Świętą w uniejowskiej Kolegiacie. Mszę
celebrował ksiądz prałat Andrzej Ziemieśkiewicz, a wzięli
w niej udział: poczet sztandarowy Koła, myśliwi, członkowie
ich rodzin oraz zaproszeni goście. Ksiądz prałat skierował
wiele ciepłych słów do uczestniczących we Mszy oraz
wszystkich myśliwych. Mówił o konieczności współpracy
myśliwych z okoliczną ludnością, rolnikami oraz dbania
o przyrodę ojczystą.
Po zakończeniu Mszy Świętej koledzy myśliwi udali się na
miejsce zbiórki do Domku Myśliwskiego w Uniejowie, skąd
ruszyli w knieje na polowanie. Polowanie odbyło się w dwóch
grupach, a uczestniczyło w nim 43 myśliwych. Pierwsza
grupa, prowadzona przez kol. Pawła Dzikowskiego, polowała
w lesie Czepów, druga zaś prowadzona, przez kol. Pawła
Leszczyńskiego, polowała w lesie Biernacice. Polowanie
trwało do godz. 13.00.
Uroczyste zakończenie polowania odbyło się o godz.
14.00 przy Hubertówce,
usytuowanej tuż za wałem
przeciwpowodziowym niedaleko zamku w Uniejowie.

Prezes Koła Witold Ochapski powitał raz jeszcze wszystkich
myśliwych oraz zaproszonych gości: Burmistrza Uniejowa Pana Józefa Kaczmarka, Zastępcę Burmistrza -Pana Piotra
Majera, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej - Pana
Sławomira Goszczyka, Przedstawiciela Biura Poselskiego
Piotra Polaka - Pana Piotra Bujałę, Komendanta Policji
w Uniejowie - Pana Adama Czerwińskiego, Dyrektora

arch. UM Uniejów

Hubertus 2016

Adam Kosmalski

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

Zespołu Szkół w Uniejowie - Panią Małgorzatę Komajdę,
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wieleninie - Panią Elżbietę
Goszczyk oraz Przedstawiciela Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stemplewie - Panią Marzenę Cebulską.
Następnie Łowczy Koła - Adam Kosmalski przedstawił
wynik polowania, jak się okazało zostały pozyskane trzy
lisy. Sygnalista kol. Paweł Dzikowski odegrał sygnał „Lis
na rozkładzie”, a pozostali myśliwi oddali cześć upolowanej
zwierzynie. Został również ogłoszony król polowania, którym
został kol. Zbigniew Pietrucha - uhonorowany medalem
przez Prezesa Koła. Nie zabrakło również króla pudlarzy,
którym został kol. Krzysztof Czupryński. Oboje otrzymali
nagrody ufundowane przez Tomasza Kwietnia - Prezesa
Polskiego Związku Strzeleckiego. Dla króla polowania był
to karton amunicji, zaś dla króla pudlarzy torba na łuski.
Na tym polowanie zostało zakończone, a po sygnale „Na
posiłek” wszyscy uczestnicy udali się na biesiadę przy
wspólnym ognisku. Nie zabrakło tam pieczeni z dzika, jak
i wielu innych smakołyków przyrządzonych przez członka
naszego Koła - kol. Kazimierza Charubę.

UNIEJOWSKIE STRONY

85

arch. UM Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Burmistrz Józef Kaczmarek wręcza upominek Prezesowi
Witoldowi Ochapskiemu

Marzena Cebulska

Myśliwi z „Gęgawy” zorganizowali
ognisko dla uczniów
z wiatrówki. Atrakcje te cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Myśliwi poczęstowali uczestników spotkania kiełbasą
i kaszanką z dziczyzny, którą każdy upiekł sobie nad ogniskiem
i zjadł z apetytem.
Ładna pogoda i miła atmosfera sprawiły, że czas upłynął
bardzo szybko – aż żal było odjeżdżać do Ośrodka. Było to
bardzo sympatyczne spotkanie, ważne nie tylko dla dzieci,
ale i dla myśliwych, pozwalające na zmianę stereotypowego
wizerunku myśliwego. Dla dzieci i zwierząt myśliwy
to przyjaciel, a nie osoba niepożądana.

arch. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Juliana
Tuwima w Stemplewie

Od kilku lat uczniowie ze Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Juliana Tuwima w Stemplewie wspólnie
z myśliwymi z Koła Łowieckiego „Gęgawa” w Uniejowie
dokarmiają zimową porą zwierzęta w lesie. Mając na uwadze tę
współpracę, grupa wychowanków z Ośrodka została zaproszona
na ognisko zorganizowane przez myśliwych w ramach
obchodów Dnia Świętego Huberta – ich patrona. Przy ognisku
wychowankowie mieli możliwość integracji z uczniami ze Szkoły
Podstawowej w Wieleninie i z Zespołu Szkół w Uniejowie.
Spotkanie rozpoczęło się przypomnieniem podstawowej
wiedzy o patronie myśliwych - Świętym Hubercie i tradycji
z tym związanej. Uczestnicy imprezy dowiedzieli się również
na temat zwierzyny żyjącej w naszej okolicy. Liczne pytania
myśliwych kierowane do dzieci nie pozostawały bez odpowiedzi.
Część uczniów potrafiła udzielić prawidłowych odpowiedzi na
te pytania, a pozostali słuchali z ogromnym zainteresowaniem.
Myśliwi w bardzo przystępny sposób zainteresowali uczestników
tematyką myślistwa.
Uczniowie w czasie tych zajęć mogli uświadomić sobie,
jaką rolę pełnią myśliwi w lesie. Dowiedzieli się, że w ramach
gospodarki łowieckiej nie tylko polują, ale głównie dbają
o zwierzęta i o las. Przejawem tego jest dbałość o stan paśników,
lizawek, czy też uprawa poletek i pasów zaporowych, których
zadaniem jest zatrzymanie zwierzyny w lesie. Młodzież mogła
obejrzeć broń myśliwską i pod opieką gospodarzy postrzelać
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Zbigniew Pastwiński

Część III
Prawdziwa kariera Boruty literackiego rozpoczęła się w 1837 roku wraz z wydaniem Klechdy Wóycickiego, o czym wspominałem
już w poprzedniej części artykułu. Postać Boruty pojawiła się wprawdzie w sztuce Zabłockiego i to już w 1782 roku, wspomina
o nim Ossoliński, jednak dopiero wielka popularność zbioru legend i podań Wóycickiego zapewniła mu prawdziwą popularność.
Narracje Wóycickiego oraz autorów piszących w latach 1862-1863 w Tygodniku ilustrowanym, całkowicie zdominowały autentyczną,
lokalną tradycję. Za nimi powtarza je Oskar Kolberg oraz Rawicz-Witanowski. Niewiele nowego wnosi też książeczka Hajkowskiego
1935 roku. Właśnie w tych obrobionych literacko, wygładzonych przez Wóycickiego i innych legendach narodził się Boruta-Sarmata,
szlachcic. Narzekał na to Zygmunt Gloger: „O przebieraniu czarta w suknie tej lub innej warstwy narodu, nigdy i nigdzie mowy nie
było, a tym bardziej o przyłączeniu go do jakiejś kasty społecznej”1. Nie miał tu do końca racji autor „Encyklopedii staropolskiej”. Żyjąc
w społeczeństwie o wyraźnej hierarchii, zarówno lud, jak i uczeni, w swoich wizjach Zaświatów oraz ich mieszkańców, przenosili tam
znane sobie z ziemi stosunki. Zachowane zeznania z procesów czarownic jednoznacznie określają, że wierzono w diabły szlacheckie,
chłopskie, niemieckie i inne pośledniejszego rodzaju2.
W przekazach literackich z XIX - początku XX wieku powtarza się - jak już wspomniano - kilka tych samych opowieści o: Siwym
Borucie, zuchwałym szlachcicu, pragnącym zdobyć skarby strzeżone przez prawdziwego Borutę i ukaranym za to kalectwem, a w
konsekwencji śmiercią3 (opowieść ta znana jest też w tradycji ludowej, choć tam Siwy Boruta nie jest szlachetnie urodzony)4, wizycie
Boruty na weselu u szlachcica Kaliny i awanturze, którą tam wszczął, a którą opłacił poszczerbieniem przez szlacheckie szable5.
Do tradycji literackiej dostała się też opowieść znana jako Ostatni figiel Boruty – opowiada o uśmierceniu Boruty przez robotnika ze
wsi Topola, który to Boruta okazał się ostatecznie pruskim urzędnikiem (opowieść osadzona jest podczas przynależności Łęczycy do
zaboru pruskiego)6. W tradycji literackiej widzimy też powiązanie Boruty z kolegiatą w Tumie wraz z opowieścią o próbie jej obalenia,
czego pamiątką mają być ślady pazurów odciśnięte na jej murach7.
Podania o Siwym Borucie oraz o Borucie na weselu są autorstwa Wóycickiego. Opowiadania zamieszczane pierwotnie w Tygodniku
ilustrowanym, wyszły spod piór Szymanowskiego oraz Kozerskiego8.
W przedstawionych, najważniejszych podaniach literackich diabeł Boruta ukazany jest jako czart szlachecki. W kontuszu, przy
szabli, potrafi zmieniać postać, przedzierzgając się w postać sowy (strażnika skarbów w podziemiach zamku). Bywa też mylony
z pruskim urzędnikiem. Zdradza to przenikanie do literatury, popularnej wśród ludu postaci Boruty. Innym punktem zbieżnym
obu tradycjom jest podanie o próbie zburzenia przez diabła łęczyckiej kolegiaty. Boruta obrobiony przez dziewiętnastowiecznych
ludoznawców i literatów, jako diabeł szlachecki przedstawia sobą wszelkie wady, jakie przypisywano polskiej szlachcie: nie wylewa
za kołnierz, rad wszczyna burdy i chętnie sięga po szablę.
Niektóre z podań literackich określają dość dokładnie wiek Boruty. Według Wóycickiego miał on mieć na początku XIX wieku
„niespełna” 400 lat9. Oznaczałoby to, że zjawił się on w Łęczycy za czasów Władysława Łokietka lub Kazimierza Wielkiego. Istnieje
jednak inna wersja podania o genezie postaci Boruty. Miał on być możnym panem z czasów Mieszka I, dumnym i pysznym, który
skrycie pozostawał wyznawcą dawnej, rodzimej wiary. Lucyper sprawił, że poległ on w walce z księciem, lecz powrócił w swe
rodzinne strony łęczyckie jako diabeł oraz wojewoda łęczycki i wódz wszelkich diabłów polskich10.
Tradycja literacka o Borucie jest często niespójna. Z jednej strony Kolberg informuje, że choć nasz diabeł wyprawiał rozmaite psoty
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Boruta [w:] Gloger Z., s. 189.
Baranowski B., Kultura ludowa…, s. 202; Baranowski B, W kręgu…, s. 196.
Wóycicki K. W., Klechdy…, s. 191 i n.; Tygodnik ilustrowany, 1862, nr 129, s. 106; Kolberg O., Lud…, s.
258; Rawicz-Witanowski…, s. 187; Boruta – podania…, s. 13.
Grodzka J., Legendy…, s. 25.
Wóycicki K. W., Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi. Wydanie drugie pomnożone, t. 1, Warszawa 1851, s. 218;
Tygodnik ilustrowany, 1862, nr 130, s. 116; Kolberg O., Lud…, s. 259;
Rawicz-Witanowski…, s. 189; Boruta – podania…, s. 9.
Tygodnik ilustrowany, 1862, nr 136, s. 178 i n., Kolberg O., Lud…, s. 262; Boruta – podania…, s. 18.
Tygodnik ilustrowany, 1863, nr 173, s. 22 i n.; Boruta – podania…, s. 16.
Boruta – podania…, s. 7.
Wóycicki K. W., Klechdy…, s. 191.
Grąbczewski…, s. 23; Grąbczewski nie podał dokładnego źródła tej legendy, a jej rozbudowana warstwa historyczna i fabularna każe zaliczyć ją
do tradycji literackiej.
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Boruta w podziemiach zamku łęczyckiego, Tygodnik
Ilustrowany, wg pomysłu Kossaka
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Władysław Rogulski, Boruta na wierzbie, 1930, papier i akwarela

chłopstwu to „najbardziej lubił igrać ze szlachtą11”, zwłaszcza z drobną szlachtą łęczycką, do której usposobieniem i temperamentem
było mu najbliżej. Jednak coś zupełnie odwrotnego czytamy w Monografii Łęczycy Rawicza-Witanowskiego. „Jego” Boruta nigdy nie
szkodzi „panom braciom”, a tylko „motłochowi”12.
Działalność Boruty rzadko przynosi szkody prawdziwe (swe zuchwalstwo Siwy Boruta przypłacił kalectwem i śmiercią). Ofiarą
tragicznej pomyłki padł również niemiecki urzędnik z opowieści Ostatni figiel Boruty, jednak tu poszkodowanym był znienawidzony
zaborca. W przekazach literackich z XIX wieku można jednak znaleźć jego groźniejszą postać. Przykładem może być zamieszczone
w Józefa Czecha kalendarzu krakowskim na rok 1863 opowiadanie Starosta i Boruta13. Boruta (jako wysłannik Lucyfera) zawiera
z rozrzutnym, zadłużonym u Żydów starostą pakt. W zamian za bogactwo i dostatek starosta sprzedał diabłu ciało swojej starej, ciężko
chorej matki. Utracjusz, oszukany przez Borutę, nie wiedział, że sprzedając ciało matki sprzedaje zarazem i swe sumienie i duszę. Jest
to rzadkie przedstawienie Boruty w postaci klasycznego diabła, zawierającego ze swą ofiarą cyrograf.
Oprócz wymienionych wyżej podań (autor niewątpliwie nie zna wszystkich publikacji wykorzystujących postać łęczyckiego czarta)
Boruta stał się bohaterem dramatu scenicznego Boruta. Dramat z podań ludowych (1890), autorstwa Bronisława Grabowskiego (dzieło
wykorzystuje motywy znane z Wóycickiego i innych, a obok Boruty pojawia się m.in. również Mefistofeles). Poeta Lucjan Rydel
uczynił Borutę jednym z bohaterów swej baśni scenicznej w pięciu aktach pt. Zaczarowane Koło, opublikowanej w 1904 roku. Akcja
obu utworów scenicznych umieszczona jest w XVIII wieku.
Sarmacki diabeł Boruta trafia do powieści historycznej Kazimierza Glińskiego Boruta, osadzonej w czasach rokoszu Zebrzydowskiego,
również z 1904 roku14. Jego postać ma tu cechy patriotyczne, jest rozdarta między swoją czarcią naturą, a sympatią dla swej ziemskiej
Ojczyzny i jej mieszkańców. Pojawia się też w baśni Juliana Wołoszynowskiego O Twardowskim synu ziemianki, obywatelu piekieł,
dziś księżycowym kawalerze (1927). Trafia do humorystycznego zbioru Żywoty diabłów polskich, autorstwa Witolda Bunikiewicza
(wydanie pierwsze 1930 rok). Zofia Lorenz, łodzianka, napisała sztukę Zapusty (premiera odbyła się 1 maja 1955 roku)15, której treść
rozwija klechda Wóycickiego o Borucie na weselu u Kaliny. Sztuka – zgodnie z linią ówczesnej władzy – eksponuje elementy walki
11
12
13
14
15

Kolberg O., Lud…, s. 257.
Rawicz-Witanowski…, s. 187.
Józefa Czecha kalendarzu krakowskim na rok 1863, s. 7 i n.
Powieść Glińskiego wg wiedzy autora artykułu, nigdy nie była wznawiana, dziś dostępna jest na stronach biblioteki internetowej Polona, lecz
sposób udostępniania przez nią swych zbiorów, niezwykle utrudnia ich komfortowy odbiór. Adres książki: https://polona.pl/item/11106097/6/
http://www.encyklopediateatru.pl/sztuki/10607/zapusty dostęp: 12.08.2016 r.
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Boruta Ognik, rzeźba Kazimierza Kowalskiego
z Warszawy; Boruta Błotny, autor Tadeusz
Kacalak, Kutno.

Siwy Boruta i Boruta strażnik skarbów łęczyckich, Tygodnik Ilustrowany, wg
pomysłu Kossaka

klasowej w Polsce w czasie powstania Chmielnickiego16. W 1958 roku w powieści Uroczysko Zbigniewa Nienackiego pojawia się
również Boruta, choć autor nie podaje tu wprost jego imienia, ani nazwy Łęczycy.
We wszystkich utworach powyższych, za wyjątkiem powieści Nienackiego, Boruta przedstawiany jest zgodnie z wizerunkiem
diabła sarmackiego, piekielnego szlachcica. Jedynie autor przygód Pana Samochodzika postanowił przedstawić jego postać taką, jaką
widzimy w relacjach żywej tradycji ludowej.
Najpełniejszą i najlepszą literacką wersję podań i legend o Borucie, wykorzystującą zarówno tradycję „szlachecką”, jak i ludową
przedstawił Włodzimierz Piotrowski w swojej książce Dole i niedole diabła Boruty, wydanej 1963 roku. Na pograniczu tradycji
literackiej i ludowej umieściłby autor zbiór legend o polskich diabłach autorstwa Wiktoryna Grąbczewskiego pt. Diabeł polski
w rzeźbie i legendzie z 1990 roku. Boruta zajmuje w niej zasłużone pierwsze miejsce. Autor ten podaje w niej kilka ciekawych
wątków z najnowszej tradycji ustnej. Podczas bitwy nad Bzurą, toczonej m.in. w okolicach Łęczycy, diabeł miał wprowadzać
w bagna niemieckie czołgi, artylerię i tabory, topić żołnierzy niemieckich, zaś pod postacią Boruty Świetlika wskazywał drogę polskim
żołnierzom17.
Boruta-Sarmata pojawia się również w najnowszej literaturze fantasy. Możemy spotkać go w opowiadaniu Jacka Komudy Czarna
Nowina, opublikowanym w zbiorze Opowieści z Dzikich Pól (pierwsze wydanie z 1999 roku). Widzimy go również w pierwszym
wydaniu gry fabularnej Dzikie Pola (1997), której współautorem był Komuda. Jest on w niej piekielnym wojewodą, wodzem wszystkich
polskich diabłów, diabłem, ale Polakiem i polskim szlachcicem.
Oprócz literatury pięknej Boruta trafił też do filmu. Widzimy go w doskonałym obrazie telewizyjnym Karczma na bagnach z 1982
roku (premiera w 1989 roku18) w reżyserii Zygmunta Lecha oraz adaptacji opowiadania Jerzego Gierałtowskiego Karczma nad Bzurą.
Diabeł Boruta (w filmie zwany Łęczyckim, grany przez Jerzego Korcza) wraz z rosyjskim czartem Dytkiem Smoleńskim oraz pruskim
diabłem Smętkiem snują plany podziału Rzeczpospolitej tuż przed jej pierwszym rozbiorem (akcja filmu ma miejsce w 1770 roku).
Ziemie Rzeczypospolitej mają przypaść w udziale zaborcom, zaś jej mieszkańców ma otrzymać Boruta.
Postać Boruty, choćby jako wzmianka, pojawia się zapewne w wielu innych utworach. Jego imię jest ponadto obecne w jego
rodzinnych stronach pod rozmaitymi postaciami. Nosiły je wielkie zakłady produkcji barwników w Zgierzu, założone w 1894 r.
przez Jana Śniechowskiego i Ignacego Hordliczka19. Miano Boruty nosi też zgierski klub piłkarski. W Łęczycy jego imię obrało
16
17
18

Chróścielewski T., O dziejach Boruty literackiego [w:] Piotrowski W., Dole i niedole diabła Boruty, Łódź 1963, s. 134.
Grąbczewski W., Diabeł polski w rzeźbie i legendzie, Warszawa 1990, s. 153.
Film ten zaliczyła cenzura do tzw. „pułkowników” – jego kontrowersyjna treść, wraz z trwającym w 1982 roku stanem wojennym sprawiła, że
przeleżał 8 lat na magazynowej półce.
19		
http://cms.miasto.zgierz.pl/index.php?page=historia-zpb-boruta dostęp: 14.08.2016 r.
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stowarzyszenie użytkowników sieci telewizji kablowej i uczniowski klub sportowy przy gimnazjum w Łęczycy. Zasięg ogólnopolski
ma klub motocyklowy Boruta MC Poland. Lista ta niewątpliwie nie jest kompletna.
Jak wspomniano na wstępie pierwszej części artykułu, postać diabła Boruty jest wyjątkowa. Boruta bowiem to jedyny przedstawiciel
dawnej, jakże bogatej, demonicznej menażerii, który przetrwał w ogólnej świadomości Polaków po dzień dzisiejszy. Wywodząc
się z potężnego demona lub bóstwa lasów, w słowiańskiej, rodzimej wierze - pana dzikiej przyrody, po przyjęciu chrześcijaństwa
stopniowo tracił swą pozycję. Ostatecznie stając się mniej lub bardziej złośliwym duchem bagien i strażnikiem skarbów. Czasami
szkodząc na dobytku, czasami zaś – choć rzadko – pomagając, był diabłem swojskim, tutejszym. Wyjątkowa żywość tradycji o nim
w rejonie łęczyckim musiała zainteresować Kazimierza Wóycickiego, który spopularyzował jego postać jako diabła szlacheckiego.
W czasach zaborów Polacy, zwłaszcza zaś warstwa świadoma swej narodowości i znająca historię oraz dawną świetność Królestwa
i Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, powitali diabła-Sarmatę z otwartymi ramionami. Jednak nie była to kariera zawrotna. Boruta spóźnił
się bowiem, wypływając na światło dzienne w schyłkowym okresie romantyzmu, gdy fascynacja średniowiecznymi legendami oraz
światem istot nadnaturalnych przemijała. Mimo to zawitał w polskiej literaturze na stałe i dzisiaj jego postać, choćby ze słyszenia, zna
chyba każdy Polak.
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Urszula Urbaniak

Ich historie nie mogą odejść w niepamięć
W 2014 roku Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa wydało książkę
pt. „Zapamiętane z Brückstädt - Wspomnienia wojenne mieszkańców
ziemi uniejowskiej”.

Materiały udostępnione do książki

Wiele wspomnień i dostarczonych
dokumentów nie znalazło się w książce, bo
dostarczono je zbyt późno lub wymagają
uszczegółowienia. Książka jest jeszcze do
nabycia w siedzibie TPU, a jej lektura na
pewno może stać się motywacją do spisania
kolejnych przeżyć pokolenia, które przeżyło
wojnę.
Wspomnienia wciąż do nas napływająbędzie na pewno II część „Zapamiętane
z Brückstädt ...”. Docierajmy do kolejnych
żyjących świadków wojennych wydarzeń
lub ich rodzin, często zamkniętych w sobie.
Udostępniajmy dokumenty, przekazujmy
te zagrożone wyrzuceniem na śmietnik, dla
których Izba Regionalna Ziemi Uniejowskiej
mogłaby być właściwym miejscem.
Nie pozostawajmy obojętni- pamięć
potrzebuje ludzi, którzy będą ją kultywować.
Napiszmy wspólnie kolejną książkę.
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Restauracja „Herbowa” na zamku w Uniejowie zaprasza

Zapraszamy do organizacji wesel, bankietów i imprez okolicznościowych

tel. 791-340-595
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Na przejściu dla pieszych
chodzi się, a nie leży...
Foto Historia
Foto Zagadka

Ryszard Troczyński

arch. Koło fotograficzne

Co i gdzie to jest ?

W poprzednim wydaniu kwartalnika foto zagadką było pytanie: Czy autostrada A2
przebiega przez naszą gminę? Jeżeli tak, to gdzie? Odpowiedź brzmi: Tak, przebiega
przez gminę Uniejów w miejscowościach Kozanki Wielkie i Rożniatów Kolonia.
Wpłynęło kilka odpowiedzi. Nagrodę wylosował ponownie pan Robert Olejniczak
z Lekaszyna. Gratulujemy!
Kolejna foto zagadka to również pytanie o autostradę: Czy przez parafię Wilamów
przebiega Autostrada Wolności? Jeśli tak, to w jakiej miejscowości?

Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, kierowane pod numer
tel. 517-138-165, czekamy do 15 lutego 2017 r.

Foto Kontrasty

Ryszard Troczyński

