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Drodzy Czytelnicy,
Pierwsze w tym roku wydanie czasopisma „Uniejowskie
Strony” ukazuje się w lutym po raz pierwszy jako dwumiesięcznik.
Wcześniej, od marca 2004 roku publikowane było w formie
kwartalnika. Zwiększenie częstotliwości wydawania pisma
wynika z faktu, że na terenie naszej gminy organizowane
są liczne wydarzenia, imprezy, przedsięwzięcia, o których
można przeczytać ze sporym opóźnieniem. Abyście mogli być
Państwo na bieżąco z informacjami, będziemy gościli u Was
w domach co dwa miesiące (pod koniec lutego, kwietnia, czerwca,
sierpnia, października i grudnia).
Na łamach tego numeru przeczytacie Państwo o kilku
wydarzeniach mających miejsce pod koniec zeszłego roku. Były to
m.in.: Spotkanie promocyjne 5 tomu „Biuletynu Uniejowskiego”,
wręczenie nagród laureatom konkursu „Lilia Ogrodnika”,
koncert „Życiem swym nauczaj” z udziałem Moniki Kuszyńskiej
i Uniejowskiej Grupy Integracyjnej.
Z wielu wydarzeń zorganizowanych w okresie styczeń - luty
2017 warto przypomnieć kilka z nich: 25. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, występ Chóru Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi oraz Zespołu Dziecięcego „Suzuki”, zmagania sołectw
podczas Turnieju Wsi Gminy Uniejów w Wilamowie.
W czasie ferii zimowych dzieci i młodzież ciekawie i aktywnie
spędziły wolny czas na zajęciach, przygotowanych przez ośrodek
kultury i bibliotekę w Uniejowie, Rożniatowie i Wilamowie,
podczas cyklu turniejów TERMY CUP 2017 zorganizowanych
przez Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni oraz treningów
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karate prowadzonych przez Uniejowski Klub Karate Bassai.
Okres zimowy to również czas treningów drużyn piłkarskich
i meczów sparingowych na boiskach w Uniejowie, na których grały
m.in. zespoły: Jagiellonia Białystok, ŁKS Łódź, Jarota Jarocin.
Mieszkańcy gminy mogą nadal korzystać z dobrodziejstw
uzdrowiska, ponieważ wydane im karty rabatowe na Termy nie
straciły ważności – zostały przedłużone w systemie do końca roku.
Z kolei piesi poczują się bezpieczniej za sprawą kamizelek i opasek
odblaskowych, w które zostaną wyposażeni w ramach programu
„Bezpieczna droga do domu”. Temat drogowy – bezpieczeństwa na
skrzyżowaniu w kierunku Czekaja i Felicjanowa podjęto również
podczas wizyty Marszałka Województwa Łódzkiego w Uniejowie i
Wieleninie Kolonii.
Miłośnicy historii, zwłaszcza naszych lokalnych zabytków,
będą mieli możliwość wzbogacenia wiedzy na temat historii
uniejowskiej Kolegiaty i prac konserwatorskich z cyklu artykułów
poświęconych naszej świątyni.
W tym wydaniu o swoich zebraniach sprawozdawczych
informują - Zarząd Koła Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie
i jednostki OSP działające na terenie gminy. Natomiast placówki
szkolne i uniejowski hufiec dostarczają porcję zeszło- i tegorocznych
informacji o konkursach, wyjazdach, inicjatywach podjętych
w szkołach i poza nią.
Z cyklu zakłady pracy tym razem prezentujemy gospodarstwo
rolne Jarosława i Teresy Bamberskich z Lekaszyna.
				

Życzymy miłej lektury.

19 stycznia 2017 r. zdiagnozowano u Juliana złośliwy guz, nowotwór o nazwie Neuroblastoma w IV stadium rozwoju z przerzutami do szpiku.
Jest leczony według europejskiego programu leczenia dzieci z Neuroblastomą wysokiego ryzyka. Obecnie jest po drugiej dawce z 7 dawek
chemioterapii wprowadzającej, której zadaniem jest zmniejszenie guza tak, żeby można było operacyjnie usunąć jego główny ośrodek.
W powrocie do zdrowia można pomóc Juliankowi przekazując 1% swojego podatku. Do PIT-u należy wpisać numer KRS 0000086210, a jako cel
szczegółowy wpisać koniecznie: Julian Komajda
Dodatkowo można wesprzeć Juliana poprzez wpłaty środków na konto Fundacji.
Odbiorca: Fundacja „Na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową” we Wrocławiu.
Nr konta: 11 1160 2202 0000 0001 0214 2867.
Koniecznie z tytułem wpłaty: Julian Komajda
Dla Juliana można też oddawać krew ARh-, a konkretnie płytki krwi. Aby krew trafiła bezpośrednio do niego, należy przed pobraniem wskazać,
że celem oddania jest: Julian Komajda, Szpital ul. Sporna (Pankiewicza), Łódź.
Szczegółowe informacje na stronie: www.facebook.com/juliankomajda
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Od Redakcji
Z prac Samorządu - Józef Kaczmarek
Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie – Janusz Kosmalski
Kamizelki dla poprawy bezpieczeństwa – Maciej Bartosiak
50-lecie pożycia małżeńskiego – Anna Kowalska
Wizyta gospodarcza Marszałka Województwa Łódzkiego
– Marta Pokorska
Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość kolegiaty
w Uniejowie – cz. I
25 lat Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa – Małgorzata Charuba
Dbajmy o czyste powietrze w uzdrowisku
– Mirosław Madajski, Karolina Smętkiewicz
Zima w przedszkolu – Małgorzata Wojtasiak,
Małgorzata Kaźmierczak, Marta Pajor
Zespół Szkół w Uniejowie – relacje z wydarzeń – Małgorzata
Antoniak, Magdalena Derlacz, Joanna Wicherkiewicz, Teresa
Gadzinowska, Dorota Bamberska, Anna Wiktorska, Agnieszka
Pajor, Mirosława Wiśniewska, Tomasz Bartosik, Piotr Masiera,
Rafał Wincenciak, Katarzyna Piguła
Zimowy klimat w Spycimierzu – Paulina Jaśkiewicz
Szkolne wieści z Wielenina – Daniela Kwiatosińska, Beata
Maciejewska, Magdalena Andrysiewicz, Jolanta Kwaśniewska,
Elżbieta Goszczyk
Hu! Hu! Ha! U nas zima nie jest zła! – wieści ze Szkoły
Podstawowej w Wilamowie – Sylwia Wrąbel, Beata Kos,
Joanna Binkiewicz, Edyta Miśkiewicz, Joanna Wójcik,
Anna Gazda
Walne zebrania sprawozdawcze ochotniczych straży pożarnych
– Krzysztof Janiak
Powitanie Nowego Roku – Robert Palka
Betlejemskie Światło Pokoju – hm. Barbara Zwolińska
Wigilia po harcersku – hm. Barbara Zwolińska
Wręczenie nagród „Lilia Ogrodnika” – Karolina Smętkiewicz
Spotkanie promocyjne „Biuletynu Uniejowskiego” – Karolina
Smętkiewicz

(63) 28 89 787
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40. „Życiem swym nauczaj” - Monika Kuszyńska w Uniejowie
– Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni
42. Trzej Królowie w Uniejowie i Wilamowie – Maciej Bartosiak
43. 25. Finał WOŚP w gminie Uniejów – Robert Palka
44. „Zabawa w Indian” – dh. Milena Kudanowska
45. Ferie w gminie Uniejów – Aleksandra Kałużna
– Płaczek, Beata Szymczak
46. Ferie zimowe w Rożniatowie – Renata Skibińska
47. Ferie u „Dworzan” – Elżbieta Bartnik
47. Ferie w filii bibliotecznej w Wilamowie – Maria Pastwińska
48. Gminny Zimowy Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży
– Marcin Jaśkiewicz
49. Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wystąpił
w uniejowskiej Kolegiacie – Mirosław Madajski
50. Koncert Zespołu Dziecięcego „Suzuki” – Anna Bralewska
51. Zimowy Turniej Szachowy – Robert Palka
52. 10-te urodziny „Włościanek” – Marta Pokorska,
Kamila Szymczak
55. Lekaszyn najlepszy na Turnieju Wsi w Wilamowie
– Karolina Smętkiewicz
56. Zimą piłka nadal w grze – Maciej Bartosiak
57. III Bieg Księżycowy Cross – Robert Stasiak
57. Kalendarium wydarzeń z Czepowa – Mirosław Madajski
58. Ferie na sportowo – Maja Ostrowska
58. TERMY CUP 2017 – Piotr Kozłowski
60. Gospodarstwo Rolne Jarosława i Teresy Bamberskich
z Lekaszyna – Marek Jabłoński
64. 2-latka komiksu
64. Ważność kart zniżkowych dla mieszkańców przedłużona
65. „Pozytywnie zakręcona dusza” – Ryszard Troczyński
66. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Polskiego Związku
Wędkarskiego Koła nr 16 w Uniejowie – Zarząd Koła nr 16
w Uniejowie

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

Magdalena Andrysiewicz, Małgorzata Antoniak, Teresa Bamberska, Elżbieta Bartnik, Tomasz Bartosik, Joanna Binkiewicz, Anna Bralewska, Małgorzata Charuba, Magdalena
Derlacz, Teresa Gadzinowska, Anna Gazda, Elżbieta Goszczyk, Krzysztof Janiak, Marcin Jaśkiewicz, Paulina Jaśkiewicz, Józef Kaczmarek, Aleksandra Kałużna – Płaczek,
Małgorzata Kaźmierczak, Beata Kos, Janusz Kosmalski, Anna Kowalska, Piotr Kozłowski, Milena Kudanowska, Jolanta Kwaśniewska, Daniela Kwiatosińska, Beata
Maciejewska, Mirosław Madajski, Piotr Masiera, Edyta Miśkiewicz, Maja Ostrowska, Agnieszka Pajor, Marta Pajor, Robert Palka, Maria Pastwińska, Katarzyna Piguła, Renata
Skibińska, Karolina Smętkiewicz, Robert Stasiak, Beata Szymczak, Kamila Szymczak, Joanna Wicherkiewicz, Anna Wiktorska, Rafał Wincenciak, Mirosława Wiśniewska,
Małgorzata Wojtasiak, Joanna Wójcik, Sylwia Wrąbel, Barbara Zwolińska, Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni, Zarząd Koła Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie.
Wsparcie finansowe kwartalnika: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku, Restauracja „Herbowa” Adriana Jatczaka z Uniejowa.

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

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

Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
reklam i ogłoszeń
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>>>

Z prac Samorządu

Józef Kaczmarek

styczeń - luty 2017

13 stycznia br. Marszałek Województwa Łódzkiego
Witold Stępień gościł w Uniejowie w związku z zakończeniem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 473 na
odcinku przebiegającym przez Uniejów. Podczas wizyty
gospodarczej Marszałek poruszył temat planowanej
przebudowy skrzyżowania ulic Polnej, Dąbskiej oraz
Wschodniej w Uniejowie oraz trwającej obecnie rozbudowy
firmy K-Flex w Wieleninie. Skrzyżowanie, na które zwrócił
uwagę Witold Stępień było dotąd bardziej złożoną kwestią
- dużo ponad sam problem organizacji komunikacji.
Przede wszystkim, włączają się do niego drogi różnej
kategorii, mające zupełnie różnych zarządców. W dodatku
skrzyżowanie jest źle zaprojektowane, ale to pozostałość
jeszcze poprzedniego podziału administracyjnego, kiedy
Uniejów leżał w granicach województwa konińskiego. W
obliczu nowego podziału i organizowaniu się zupełnie
nowych instytucji administrujących drogi, znalezienie
inwestora było niemożliwe. Jednak skrzyżowanie, które
było największym problemem dla ludzi, którzy na co
dzień muszą je pokonywać, stało się także przedmiotem
wielokrotnych interwencji oraz wystąpień mieszkańców
ul. Wschodniej, Czekaja i Felicjanowa. Chciałem
w tym miejscu podziękować aktywnym mieszkańcom,
a w szczególności sołtysom i radnym z terenu wyżej
wymienionych miejscowości, ponieważ ich upór
przyczynił się do decyzji Zarządu województwa
o wyremontowaniu odcinka drogi dw473 na terenie miasta
wraz z przebudową skrzyżowania. Zakres projektowanej
inwestycji będzie obejmował: wymianę konstrukcji
nawierzchni, rozbudowę wlotu drogi powiatowej, budowę
chodników, zjazdów indywidualnych i publicznych.
Powstanie kanalizacja deszczowa oraz sygnalizacja
świetlna.Skrzyżowanie zmieni geometrię poprzez korektę
łuków, które w dotychczasowym kształcie stwarzały
ogromne zagrożenie dla ruchu kołowego i pieszego.
Podpisaliśmy umowę z Firmą Budowlaną CEGBUD inż.
Krzysztof Skonieczny z Turku, która złożyła najniższą ofertę
(na kwotę 493 789,29 zł) za zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych w zakresie termomodernizacji
4 komunalnych obiektów mieszkaniowych położonych
na terenie gminy Uniejów. Drugą ofertę, na kwotę 611
696,01 zł złożyło przedsiębiorstwo „EKO-BUD” Piotr
Haraszkiewicz z Sieradza.
Wyłoniliśmy wykonawcę dokumentacji projektowej
w zakresie termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej na terenie gminy. Projekt dotyczy następujących
obiektów: strażnice OSP w Felicjanowie, Zaborowie,
Człopach, Górach, Orzeszkowie, Skotnikach, Czepowie
i Woli Przedmiejskiej, „kaplica” w Rożniatowie, budynek
po szkole w Woli Przedmiejskiej.
Podpisaliśmy umowę z firmą PROJEKT PM Mariusz

Oźminkowski z Łodzi na wykonanie dokumentacji
projektowej w zakresie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stanisławów. W trakcie postępowania przetargowego wpłynęły 2 oferty na kwotę: 19 926,00 zł
(od firmy PROJEKT PM) oraz 22 017,00 zł od firmy
ALUMAST z Wodzisławia Śląskiego.
Jesteśmy po podpisaniu umowy na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy
drogi gminnej w Zaborowie.
Podpisaliśmy umowę na opracowanie dokumentacji
projektowej zagospodarowania skweru przy ul. Targowej.
Wykonawcą dokumentacji będzie firma KERRIA z Koła,
która złożyła ofertę w wysokości 11 992,50 zł.
Podpisaliśmy umowę na odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych na terenie miasta i gminy Uniejów.
W trakcie postępowania przetargowego wpłynęła jedna
oferta od Zakładu Usług Komunalnych „Eko-Gab” s.c. G.
Kropidłowski & D. Piąstka z Kowali Pańskich, w związku
z czym stawka za wywóz odpadów wzrosła, ale i tak
pozostaje jedną z najniższych w porównaniu do stawek
w gminach sąsiednich.
Na drodze przetargu wyłoniliśmy schronisko, z którym gmina podpisała umowę dotyczącą opieki nad
bezdomnymi zwierzętami. Spośród 2 ofert: od firmy
Pokochaj Cztery Łapy Katarzyna Pluta (71 442,00 zł za
pozostałe 11 miesięcy obsługi w bieżącym roku) oraz
firmy Hotel dla Zwierząt i ptactwa domowego Longin
Siemiński (72 434,70 zł / za 11 m-cy) została wybrana
pierwsza propozycja.
Jesteśmy po opracowaniu Programu FunkcjonalnoUżytkowego dotyczącego rewitalizacji dróg gminnych na
terenie miasta Uniejów.
13 lutego 2017 r. odbył się przetarg nieograniczony
ustny na sprzedaż na własność samodzielnego lokalu
mieszkalnego przy ul. Targowej 9/2 w Uniejowie. Cena
wywoławcza nieruchomości wynosiła 70 000,00 zł.
Wadium wpłaciły 2 osoby, które zostały dopuszczone do
przetargu i umieszczone na liście uczestników. W wyniku
przeprowadzonego przetargu cena lokalu została ustalona
na kwotę 77 500,00 zł.
W dniu 15 lutego 2017 w dzienniku Urzędowym Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego (Dz. Urz. Woj.
Łódź. 2017. 823) opublikowano uchwałę Nr XLII/320/2017
Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 stycznia 2017
w sprawie zmiany nazwy ulicy symbolizującej komunizm.
Zgodnie z w/w uchwałą Rada Miejska zmienia nazwę
ulicy „22 lipca” w Uniejowie (droga powiatowa nr 3738E)
na nazwę ulica „Ireny Bojakowskiej”. Uchwała wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
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Urzędowym Województwa Łódzkiego (tj. 2 marca 2017r.)
W formie aportu dokonano zamiany gruntów pomiędzy
Gminą Uniejów a PGK Termy Uniejów (Zieleń, Uniejów,
Spycimierz). Została przeprowadzona wycena, wykaz
nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Gmina Uniejów zawarła umowę z wydawcą tygodnika
„Echo Turku” oraz wydawcą regionalnego dodatku do
„Dziennika Łódzkiego” - „Nad Wartą” na publikowanie
materiałów promocyjnych w ramach strony redakcyjnej
gminy Uniejów. Zachęcam zarówno do czytania jak i
współtworzenia artykułów w niniejszych rubrykach.
Osoby zainteresowane redakcją materiałów promocyjnych
mogą się kontaktować bezpośrednio z działem promocji
pod adresem mailowym: promocja@uniejow.pl lub
numerem telefonu: 63-288-97-72
Opublikowaliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji
projektowej na potrzeby remontu nawierzchni dróg
gminnych.
Przygotowujemy przetarg na zaprojektowanie i wykonanie
przebudowy drogi w miejscowości Kozanki Wielkie.
Zostały złożone dwa wnioski o dofinansowanie zadań
w ramach gospodarki wodno-ściekowej do Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi. Jeden wniosek został
złożony przez gminę Uniejów na realizację zadania
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gminy Uniejów w zakresie budowy sieci kanalizacji
na odcinku Zieleń-Spycimierz oraz budowy sieci
wodociągowej na obszarze wsi Lekaszyn oraz na odcinku
Skotniki-Kuczki wraz z modernizacją i rozbudową
stacji uzdatniania wody w Woli Przedmiejskiej”
w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji
w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Inwestycja otrzymała dofinansowanie w kwocie
1 997 831, 00 zł.
Drugi wniosek złożyło PGK „Termy Uniejów” na
działanie pn. „Przebudowa z rozbudową oczyszczalni
ścieków w Spycimierzu wraz z budową i przebudową
sieci wodociągowej na obszarze wsi Wola Przedmiejska,
Czekaj, Felicjanów, Wilamów, Człopy i Wielenin Kolonia
na terenie gminy Uniejów. Działanie otrzymało dotację na
kwotę 1 993 780, 00.
Przygotowujemy przetarg na wykonanie robót
budowlanych w zakresie budowy drogi wewnętrznej do
terenów uzdrowiskowych.
Jesteśmy w trakcie przygotowania wniosku do Urzędu
Marszałkowskiego do gruntów rolnych na przebudowę
drogi gminnej Brzeziny – Wielenin Kolonia.
Opracowujemy koncepcję przebudowy drogi wojewódzkiej wraz z dokumentacją projektową na przebudowę
targowiska w Uniejowie.
Gmina zleciła opracowanie Programu FunkcjonalnoUżytkowego na budowę ścieżki rowerowej Uniejów –
Spycimierz.
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Złożyliśmy 3 projekty do Urzędu Marszałkowskiego
na dofinansowanie (kwotą po 5 tys. zł każdy) funduszy
sołeckich w miejscowościach Wilamów, Wielenin
i Spycimierz.
W ramach członkostwa w gminy Uniejów w Lokalnej
Grupie Działania „Prym” zostały złożone dwa wnioski
o dofinansowanie projektów: pierwszy przez jednostkę
OSP z Orzeszkowa na zagospodarowanie terenu wokół
strażnicy, drugi przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
na monografię przygotowywaną pod redakcją TPU.
Przygotowujemy projekt rozbudowy zespołu muzealnonoclegowego Zagroda Młynarska. W ramach poszerzenia
oferty obiektu powstanie Chata Rybaka.
Prowadzimy konsultacje w ramach tworzenia Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy na lata 2017-2025
16 lutego br. w sali OSP w Uniejowie odbyło się
spotkanie szkoleniowe dla osób trwale bezrobotnych
zainteresowanych założeniem jednoosobowej działalności
gospodarczej w ramach programu „Przedsiębiorczość
twoją szansą”. Program umożliwia otrzymanie
dofinansowania zarówno na zakup niezbędnego do
prowadzenia firmy sprzętu, jak i na późniejsze świadczenia.
Projekt skierowany do mieszkańców w wieku powyżej 29.
roku życia. Więcej szczegółów na stronie internetowej
urzędu (www.uniejow.pl).
Karty rabatowe dla mieszkańców gminy Uniejów,
uprawniające do 50% zniżki na korzystanie z basenów,
które były Państwu wydawane w ubiegłych latach, zostały
automatycznie przedłużone na kolejny rok - do 31 grudnia
2017 roku. Zachęcam do jak najczęstszego korzystania
ze zniżki, a spółce P.G.K. Termy Uniejów serdecznie
dziękuję za współpracę na rzecz społeczności lokalnej.
Proszę pamiętać, że karty podobnie jak w poprzednim
roku, zostały przedłużone w systemie i nie ma potrzeby
ich wymiany, nawet jeśli nadruk jest nieaktualny prosimy nie wyrzucać kart. Przypominam o możliwości
korzystania z promocji przez domowników nawet jeśli
osoba, która widnieje na karcie jako jej posiadacz nie
będzie mogła przyjść osobiście - wystarczy zabrać ze
sobą kartę rabatową oraz zgodny z danymi, które na niej
widnieją dowód osobisty, a następnie okazać się nimi
w kasie biletowej.
W styczniu tego roku przeprowadziliśmy aktualizację
inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie
gminy Uniejów. Szczegółowe informacje o wynikach
zakończonego zadania są dostępne w dziale Ochrony
Środowiska i Gospodarki Odpadami na Terenie Gminy
Uniejów Urzędu Miasta.
Odbyły się zebrania z rodzicami uczniów oraz
pracownikami szkół z terenu gminy Uniejów. Spotkania
dotyczyły zbliżającej się reformy oświaty, która zakłada
m.in. likwidację gimnazjów. Samorząd gminy podjął
decyzję o zachowaniu obecnej liczby placówek, które
zostaną przekształcone wg. nowych przepisów. Oznacza
to w praktyce powrót do ośmio-klasowych szkół
podstawowych w Wieleninie i Wilamowie oraz utworzenie
Szkoły Podstawowej w miejsce obecnego Zespołu Szkół
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przy „odpłynięciu” jednego oddziału do szkół średnich
(obecnie III klasa gimnazjum po wejściu w życie reformy
będzie już pierwszą klasą szkoły średniej).
Jesteśmy po uzgodnieniu warunków umowy ugodowej
dotyczącej oddania boiska sportowego przy szkole
podstawowej w Wilamowie.
Czekamy na rozstrzygnięcie wniosku do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi, dotyczącego wykupu akcji Geotermii Uniejów
im. S.Olasa.

Wydarzenia kulturalne i sportowe
Gminny Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
podobnie jak w poprzednich latach znalazł się
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie.
Dokładna kwota, którą zebrano na terenie gminy Uniejów
wyniosła 14.007,13 zł i jest większa od ubiegłorocznego
wyniku. Datki zbierało 36 wolontariuszy, którzy
z puszkami WOŚP kwestowali w parafiach w Wilamowie,
Wieleninie, Uniejowie i Spycimierzu oraz w kompleksie
termalno-basenowym „Termy Uniejów”. Dziękuję
członkom Sztabu oraz mieszkańcom wspierającym ich
działalność,szczególne podziękowania należą się także
Old Bandowi orkiestry dętej z Uniejowa oraz członkom
Uniejowskiej Akademii Rycerskiej i Stowarzyszenia
Historyczno-Kulturalnego
„Dworzanie”,
dbającym
o oprawę artystyczną finału.
W koncercie Zespołu Dziecięcego „Suzuki”, który odbył się
już po raz trzeci na naszym Zamku, wzięło udział 70 dzieci
z całej Polski w wieku od 3 do 15 lat. Wszystkie korzystają
z nauki gry na skrzypcach, fletach i wiolonczelach.
Organizatorem koncertu oraz 3-dniowych warsztatów
Zimowych Dzieci Suzuki była Pani Anna Bralewska oraz
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie. Całe
muzyczne przedsięwzięcie wsparło przedsiębiorstwo
“Termy Uniejów”, za co również serdecznie dziękuję!
Monika Kuszyńska wystąpiła z Uniejowską Grupą
Integracyjną podczas koncertu „Życiem swym
nauczaj” w dniu 19 grudnia 2016 roku w uniejowskiej
Kolegiacie. Koncert był podsumowaniem 4-miesięcznych
warsztatów, które rozpoczęły się we września 2016
roku. Wśród ich uczestników byli uczniowie, dzieci
i młodzież z Zespołu Szkół w Uniejowie oraz osoby
niepełnosprawne, korzystające na co dzień ze wsparcia
placówek opiekuńczych. Dziękuję organizatorom
koncertu: Uniejowskiemu Stowarzyszeniu AKTYWNI,
Parafii Św. Floriana w Uniejowie, Państwowemu
Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz
przedsiębiorstwu P.G.K. “Termy Uniejów”.
25 stycznia w sali kominkowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Uniejowie został rozegrany Otwarty
Zimowy Turniej Szachowy. Organizatorami Turnieju byli
Chess Company W&W oraz MGOK Uniejów. Gratuluję
zawodnikom udanego startu i zwycięstw na szachownicy,
a także zachęcam do próbowania swoich sił w realizacji

nowych pasji - warto w tym celu śledzić propozycje
naszego ośrodka kultury.
W niedzielę, 22 stycznia b.r. W Kolegiacie odbył
koncert świąteczny z udziałem Chóru Uniwersytetu
Medycznego w Łodzi. Chór przybył do Uniejowa na
zaproszenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Floriana
w Uniejowie, Uniejowskiego Stowarzyszenia AKTYWNI
oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej TERMY
Uniejów sp. z o.o.
W grudniu ubiegłego roku minęło dokładnie 25 lat
od rozpoczęcia działalności Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa. Okrągłą rocznicę powstania – członkowie
oraz sympatycy stowarzyszenia – świętowali na Zamku
4 lutego. Ponadto, na 25-lecie TPU wydano również
specjalny numer kwartalnika “W uniejowie”, który
jest swoistym kompendium wiedzy o bogatej historii
stowarzyszenia - gorąco polecam! Jubilatom jeszcze
raz serdecznie gratuluję i życzę kolejnych powodów do
świętowania, Państwa natomiast odsyłam do relacji ze
spotkania w niniejszym numerze gazety.
Zespół Ludowy „Włościanki” z Wielenina obchodził
jubileusz 10-lecia działalności na scenie. Przez te lata
aktywnie promował kulturę uniejowską poprzez udział
w festiwalach muzyki ludowej, przeglądach piosenki
oraz konkursach. Dziękuję “Włościankom” za aktywnie
włączanie się w oprawę wydarzeń gminnych, życząc
przy tym kontynuowania tak dobrej passy sukcesów na
festiwalach, jaka towarzyszyła Państwu w ostatnich latach.
Jesteśmy już po zakończeniu dorocznej rywalizacji sołectw
w ramach Turnieju Wsi, który tradycyjnie rozegraliśmy
w strażnicy OSP w Wilamowie. Najlepszą drużyną 2017
roku okazała się reprezentacja Lekaszyna. Drugie miejsce
zajęła Dąbrowa, zaś trzecie miejsce na podium wywalczył
gospodarz turnieju – Wilamów. Zwycięska drużyna
została odznaczona statuetką: Złotymi Widłami, pozostali
uczestnicy otrzymali – szczęśliwe podkowy, wszyscy bilety
wstępu do kompleksu termalno-basenowego „Termy
Uniejów”. Poza sołectwami z podium w starciu sołectw
wzięły udział drużyny z Felicjanowa, Woli Przedmiejskiej,
Pęgowa i Skotnik, którym komisja przyznała równorzędne
nagrody za udział. Nagrody pieniężne za trzy pierwsze
miejsca: 1.500 zł, 1.000 zł i 500 zł oraz dla pozostałych
drużyn po 300 zł
Na przełomie stycznia i lutego br. młodzi piłkarze walczyli
o Puchar Burmistrza na Ogólnopolskim Halowym Turniej
Piłki Nożnej „O Termalny Puchar Burmistrza Miasta
Uniejów”. W rozgrywkach wzięło udział aż 20 drużyn –
miło mi obwieścić, że zwycięzcą całego cyklu Termy CUP
Uniejów 2017 została drużyna gospodarzy Uniejowska
Akademia Futbolu TERMY Uniejów/Dąbie. Serdecznie
gratuluję zwycięzcom, a organizatorom – Stowarzyszeniu
Aktywni dziękuję za zaangażowanie w projekt.
18 lutego w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Spycimierzu spotkali się mieszkańcy miejscowości: dzieci,
rodzice, babcie, dziadkowie i zaproszeni goście, aby
świętować „Dzień Seniora” przygotowany przez dzieci
i wychowawców tamtejszej Szkoły Podstawowej.

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

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

W okresie grudzień 2016 - styczeń 2017 odbyły
się cztery sesje Rady Miejskiej w Uniejowie. Jak
przeważnie bywa na przełomie roku, tak i również tym
razem radni pracowali nad dokumentami dotyczącymi
2017 roku. Dużo uwagi poświęcono kwestiom
finansowym - porządki wszystkich czterech sesji
miały wspólny element, czyli wprowadzenie zmian do
budżetu gminy Uniejów oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej.
Na mikołajkowej sesji w dniu 6 grudnia radni
zdecydowali o przedłużeniu na 2017 r. obowiązywania
dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrywania
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
(przypomnijmy: za 1 m3 wody – 3,20 zł, za 1 m3
odprowadzanych ścieków bytowych – 4,50 zł
oraz stała opłata miesięczna – 3 zł) oraz ustalili
tryb udzielania i rozliczania dotacji udzielanych
z budżetu gminy Uniejów dla niepublicznych: szkół,
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych oraz innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne
lub osoby fizyczne inne niż gmina oraz trybu i zakresu
kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
Dwa tygodnie później, 22 grudnia 2016 r., odbyła się
„najważniejsza” z punktu widzenia przyszłorocznych
finansów gminy sesja, albowiem uchwalono na niej
budżet gminy Uniejów na 2017 r. oraz Wieloletnią
Prognozę Finansową na lata 2017-2027. Dokonano także
zmian w planie wykorzystania środków finansowych
na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie
Uniejów na 2016 rok, jak również uchwalono nowy
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Uniejów na 2017
r. oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na lata 2017-2018. Wprowadzono także nowe stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8
zł od mieszkańca w przypadku odpadów segregowanych
i 16 zł w przypadku odpadów niesegregowanych.
Podjęto ponadto decyzję o wyrażeniu zgody na zakup
gruntu w Wieleninie-Kolonii z przeznaczeniem na
poszerzenie drogi.
Na krótkiej sesji w dniu 4 stycznia 2017 r.
określono wysokość opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat
5 - 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę korzystania.
Bardziej obszerny był porządek obrad XLII sesji,

która odbyła się 25 stycznia 2017 r. Na wspomnianej
sesji został przyjęty Lokalny Program Rewitalizacji
Gminy i Miasta Uniejów na lata 2017-2025, który
pozwoli na rewitalizację obszarów zdegradowanych,
zarówno tych o charakterze przestrzennym,
środowiskowym, jak i społeczno-gospodarczym,
występujących na terenie gminy w oparciu o fundusze
zewnętrzne. Ponadto radni pozytywnie zaopiniowali
propozycję planu aglomeracji miasta Uniejów oraz
uzgodnili pozytywnie realizację dwóch inwestycji celu
publicznego. Co istotne, realizując wymogi ustawy
z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności
publicznej oraz wychodząc naprzeciw propozycji pani
Urszuli Urbaniak – Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa, zdecydowano o zmianie nazwy jednej z ulic
w Uniejowie. Ulica „22 Lipca” została przemianowana
na ulicę „Ireny Bojakowskiej”. Na sesji pojawiły
się także kwestie związane z mieniem gminnym zdecydowano o dokonaniu zamiany nieruchomości
gruntowej gminy Uniejów na nieruchomość gruntową
, stanowiącą własność PGK „Termy Uniejów” Sp.
z o.o. w Uniejowie, wydzierżawieniu dotychczasowemu
dzierżawcy fragmentu działki pod garażem przy ul.
A. Mickiewicza w Uniejowie oraz zezwolono na
bezpłatne użyczenie pomieszczeń w budynku po byłym
Ośrodku Zdrowia w Uniejowie. Ponadto rozszerzono
wykaz
inkasentów opłaty uzdrowiskowej, który
obecnie liczy 45 pozycji. Rodziców małych dzieci
zainteresuje być może informacja, że została podjęta
uchwała w sprawie wysokości i zasad ustalania
oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów
prowadzących żłobki na obszarze gminy Uniejów
- ustalono dotację celową, udzielaną przez gminę
Uniejów dla podmiotów prowadzących żłobki na
obszarze gminy Uniejów, na dofinansowanie do
każdego dziecka, objętego opieką żłobka, wydatków
bieżących związanych z: zapewnieniem dziecku opieki
w warunkach bytowych zbliżonych do warunków
domowych, zagwarantowaniem właściwej opieki
pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej poprzez prowadzenie
zajęć zabawowych z elementami edukacji – na poziomie
200 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.
Ustalone zostały także niektóre sprawy związane
z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – przyjęto plany
pracy wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej
w 2017 roku oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Uniejowie z realizacji rocznego
planu pracy za 2016 r.
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Kamizelki dla poprawy bezpieczeństwa
16 stycznia 2017 r. podczas spotkania kom. Adama Czerwińskiego oraz insp. Krzysztofa Kotkowskiego
z Posłem na Sejm RP - Piotrem Polakiem oraz Burmistrzem Miasta Uniejów - Józefem Kaczmarkiem
przekazano kamizelki i opaski odblaskowe, które poprawią bezpieczeństwo pieszych na terenie powiatu.
W ramach akcji prewencyjnej policjanci z Poddębic oraz Uniejowa prowadzą szereg akcji mających na celu wzrost
świadomości społecznej oraz poprawę bezpieczeństwa na drogach na terenie powiatu poddębickiego. Do tej pory odbyły
się już spotkania edukacyjne z dziećmi ze szkół podstawowych i oddziałów przedszkolnych w: Poddębicach, Pęczniewie,
Bałdrzychowie, Dalikowie i Wilamowie. Podczas poniedziałkowego spotkania w Urzędzie Miasta w Uniejowie Poseł
Piotr Polak wraz z włodarzem gminy Józefem Kaczmarkiem wręczyli, na potrzeby akcji, odblaskowe kamizelki oraz
akcesoria, które policja przekaże pieszym dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
„Bezpieczna droga do domu” to efekt współpracy Komendanta Powiatowego Policji w Poddębicach i Komendanta
Komisariatu Policji w Uniejowie. W przedsięwzięcie włączyli się i czynnie wspierają akcję Poseł na Sejm RP - Piotr
Polak oraz Burmistrz Miasta Uniejów.

arch. UM Uniejów

Działanie jest częścią programu: „Profilaktyka społeczna w powiecie poddębickim na lata 2016-2018”, który obejmuje
takie obszary jak: bezpieczeństwo w ruchu drogowym; narkotyki, dopalacze, środki odurzające; cyberzagrożenia,
bezpieczeństwo w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży – edukacja dla
bezpieczeństwa, przemoc w rodzinie, bezpieczeństwo seniorów.

Od lewej: Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek, Poseł na Sejm RP – Piotr Polak, insp. Krzysztof Kotkowski, kom. Adam Czerwiński

50-lecie pożycia małżeńskiego

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).

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Od lewej: Marszałek Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, Dyrektor Zarządzający K-Flex Polska Sp. z o.o. – Bartłomiej Gröbner,
Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek

Wizyta gospodarcza Marszałka
Województwa Łódzkiego

Marta Pokorska

W związku z zakończeniem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 473 na odcinku przebiegającym przez
Uniejów i rozbudową zakładu K-Flex przyjechali z wizytą gospodarczą do Uniejowa i Wielenina Kolonii,
13 stycznia 2017 roku, Marszałek Województwa Łódzkiego - Pan Witold Stępień oraz Dyrektor Zarządu
Dróg Wojewódzkich w Łodzi - Pan Mirosław Szychowski.
Rozbudowa drogi została ukończona rok wcześniej
przed planowanym oddaniem do użytku i obejmowała
inwestycję polegającą na: rozbiórce istniejącej konstrukcji nawierzchni, wykonaniu nowej, poszerzeniu
jezdni do 7,0 m, regulacji i umocnieniu poboczy,
przebudowie zatok autobusowych, chodników, dokonaniu korekty geometrii skrzyżowań z drogami
lokalnymi.
Projekt został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 na kwotę 26 372 368,24 zł.
Jak
poinformował
Marszałek
Województwa
Łódzkiego, zakończona modernizacja odcinka Uniejów
- granica województwa łódzkiego to nie koniec
wykonanych na tym terenie prac inwestycyjnych. W tym
roku zostaną zakończone przygotowania do kolejnej
inwestycji drogowej w Uniejowie. Urząd Marszałkow-

ski zamierza przeznaczyć 60 mln zł na przebudowę
traktów i skrzyżowań dróg wojewódzkich, m.in.
niebezpiecznego skrzyżowania ulic: Dąbskiej, Polnej
i Wschodniej (w kierunku Czekaja i Felicjanowa).
Skrzyżowanie zyska nową geometrię oraz sygnalizację
świetlną tak, aby stało się bezpieczne dla uczestników
ruchu. W ramach inwestycji planowana jest budowa
chodników i urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Podczas wizyty w K-Flexie, z udziałem władz
Uniejowa, dyrektor zarządzający K-Flex Polska Sp.
z o.o. – Pan Bartłomiej Gröbner oprowadził uczestników
spotkania po zakładzie i opowiedział o rozbudowie
firmy, specjalizującej się w produkcji materiałów
ze spienionego kauczuku do izolacji termicznej
i akustycznej. Firma zatrudnia obecnie 272 osoby, a po
rozbudowie pracę znajdzie kolejne 100 osób.
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Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

kolegiaty w Uniejowie

część I

Na łamach naszego czasopisma przedstawimy cykl artykułów na temat historii uniejowskiej kolegiaty oraz zagadnień
konserwatorskich i restauratorskich obejmujących świątynię.
Z pierwszego artykułu dowiecie się Państwo o historii kolegiaty oraz jej obecnym stanie, w kolejnych numerach
zamieścimy informacje dotyczące:
- etapów prac konserwatorskich, czyli co wiemy teraz o obiekcie,
- proponowanych prac konserwatorskich i aranżacji wnętrza kolegiaty,
- badań przeprowadzonych w kaplicy Błogosławionego Bogumiła, w tym sarkofagu,
- stanu terenu wokół kolegiaty i proponowanym jego zagospodarowaniu.
Na temat Uniejowa, począwszy od najdawniejszych czasów, aż po współczesność, powstało już wiele publikacji
i opracowań. Powyższy fakt świadczy o tym, iż jest to temat bardzo intrygujący nie tylko historyków; w proceder
„zamieszani” są również przedstawiciele innych dyscyplin naukowych.
Warto jednak, mając na uwadze czytelnika, by nie
szukał obszernych opracowań, przybliżyć dzieje tego jakże
ciekawego miejsca na historycznej i obecnej mapie Polski.
Pomijając prehistoryczne czasy epoki kamienia,
brązu, pozostawiając w oddali kulturę łużycką, warto
zatrzymać się na wczesnym średniowieczu, tj. XI i XII w.
W tym czasie Uniejów posiadał wszelkie predyspozycje
charakterystyczne dla miast tego okresu. Wybudowanie
kościoła i przebywającego tu duchowieństwa wiązało się
również z zarządem dobrami nadanymi kościołowi. Miasto
staje się jedną z najważniejszych siedzib arcybiskupów
gnieźnieńskich. Jednocześnie, jak mówią przekazy, powstała
kapituła kolegiacka. Wszystko to, w połączeniu z możliwością
przeprawy przez Wartę, przy której funkcjonowała komora,
nadaje temu miejscu znaczenia w sensie ekonomicznym
i gospodarczym. Krzyżujące się szlaki komunikacyjne
sprzyjały szybkiemu rozwojowi handlu. Tym samym
pojawiały się warsztaty rzemieślnicze, a wraz z nimi coraz
liczniejsi kupcy.
Jedną z osób, które przyczyniły się do utrwalenia świetności
tego średniowiecznego miasta, był arcybiskup Świnka.
Ceniony polityk miał wielkie uznanie w oczach ówczesnych
władców - Leszka Czarnego, Przemysława II czy Władysław
Łokietka. Nie mniejszą zasługę na tym polu należy przypisać
arcybiskupowi Jarosławowi Bogorii ze Skotnik. To on
odbudował miasto po zniszczeniach związanych z najazdem
Krzyżaków w 1331 r. Dzięki jego staraniom i finansowemu
wsparciu wzniesiono murowaną świątynię pod wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny. Także po przeciwnej stronie Warty,
również dzięki jego zapobiegliwości, wybudowano obronny
zamek, który w przyszłości był miejscem przechowywania
cennych przedmiotów, ksiąg i archiwów przywożonych
z Gniezna, jeżeli zaistniała taka potrzeba, np. na wypadek
działań wojennych.
Widoczny rozwój miasta datuje się na drugą połowę XIV
i początek XV wieku; w dużej mierze należy go upatrywać

w coraz bardziej rozpowszechnianym od XIII wieku kulcie
Bł. Bogumiła. W wieku XVI miejskie założenie Uniejowa
składa się z trzech części: Starego Miasta, z rynkiem,
kościołem pw. Św. Mikołaja i kolegiatą. Całość otaczała
fosa i wał oraz bramy miejskie wychodzące na przedmieścia.
W trosce o większe znaczenie miasta arcybiskup Jan Łaski
w roku 1520 scala Stare i Nowe Miasto wraz z przedmieściami,
tworząc jedno założenie urbanistyczne.
Jednak mijają lata świetności. Uniejów w wieku XVII nie
jest już postrzegany jako miejsce z rezydencją arcybiskupów.
Do upadku przyczyniły się wojny szwedzkie i rokosz
Lubomirskiego w 1666 r. Ważnym dla funkcjonowania
aglomeracji pozostaje fakt przeniesienia relikwii Bł.
Bogumiła z Dobrowa do Uniejowa. Miało to miejsce 29
stycznia 1668 r. To wydarzenie uczyniło Uniejów jednym
z ważniejszych ośrodków pielgrzymkowych w ówczesnej
Rzeczpospolitej.
Pisząc o historii Uniejowa należy zaakcentować
dwa elementy, które wywarły duży wpływ na rozwój
i funkcjonowanie tego miasta. Jednym z nich jest powszechnie
uznana fundacja arcybiskupa Jarosława Bogorii ze Skotnik
z 1349 roku, a dotycząca budowy kolegiaty. Należy
w tym miejscu zatrzymać się i pochylić nad jej walorami
architektonicznymi i estetycznymi.
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP jest budowlą wzniesioną
w centralnej, historycznej części miasta. Świątynię
wybudowano na rzucie prostokąta. Prezbiterium zamknięte
trójbocznie i węższe od nawy głównej, skierowane jest ku
wschodowi. Korpus nawowy stanowią trzy nawy. Całość
(stan obecny) przykrywa dach dwuspadowy, zarówno
nad nawą główną, jak i nad prezbiterium. W tym ostatnim
dochodzi jeszcze dach trójpołaciowy nad jego zakończeniem.
W szacie zewnętrznej kościół posiada charakterystyczne
cechy budowli gotyckiej, z widocznymi późniejszymi
naleciałościami, związanymi z przebudowami i modernizacją
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wspomnianego gzymsu. Podczas działań wojennych w 1939 r.
uległy zawaleniu dach, zachodni szczyt i sklepienie świątyni.
Brak zabezpieczenia budowli w latach wojny był powodem
jej destrukcji. Biorąc pod uwagę tylko niektóre elementy
i wydarzenia mające wpływ na obecny stan zabytku, staramy
się przedstawić obraz całej zewnętrznej szaty kościoła.
Czas nie działał korzystnie na zabytek, a źle przeprowadzone remonty i „upiększenia” wymagają na dzień
dzisiejszy gruntownych prac konserwatorskich, budowlanych
i rekonstrukcyjnych. Do tego dochodzą również inne nie
mniej ważne, bo zagrażające także obiektowi, czynniki,
które rzutują na jego obecny stan. Dla ich zobrazowania
przedstawiamy je w ogólnych punktach:

Badania konserwatorskie we wnętrzu uniejowskiej Kolegiaty w 2016 roku

obiektu. Całość wzniesiono na fundamencie z kamieni
i cegieł. Ściany wymurowano z cegły palonej, układanej
na wapiennej zaprawie. Elewacje boczne wzmocnione
są uskokowymi przyporami, dzieląc płaszczyzny nawy
głównej na trzy osie. Takie samo rozwiązanie konstrukcyjne,
dotyczące wzmocnienia ścian, zastosowano w elewacji
zachodniej, jak i od strony prezbiterium.
Mówiąc o elewacji nie sposób ominąć wzrokiem
zniszczonego gzymsu kapnikowego, po którym pozostały
tylko fragmenty zakotwiczone w licu muru. Przyglądając
się bardziej szczegółowo zewnętrznej szacie budowli
można zauważyć, iż na przestrzeni sześciuset lat zmieniał
się jej kształt i wielkość. Zmiany wątków cegieł czy nawet
ich różne wielkości świadczą o rozbudowie obiektu i jego
modyfikacjach. Na tym miejscu należy wspomnieć postać
arcybiskupa Łubieńskiego, z którego inicjatywy podwyższono
mury nawy głównej i prezbiterium, przebudowano także
szczyty kościoła. Takie zmiany tworzą dla dzisiejszego
historyka, a zwłaszcza dla turysty, skomplikowaną układankę,
ułożoną w licu muru. Dziś z tych zachowanych fragmentów
możemy opowiedzieć historię o zmianach zachodzących
m.in. w kształtach otworów okiennych i drzwiowych.
Widoczne fragmenty tynków to świadectwo mody baroku,
jaką było zasłanianie ceglanych elewacji Ponowne odsłonięcie
ceglanego wątku na przełomie XIX i XX wieku ukazało
smutny obraz. Uwidoczniły się mechaniczne zniszczenia
cegieł gotyckich (nakłucia), jak również zniszczenia wyżej

- Zły system odprowadzenia wód opadowych oraz
jakość
zastosowanych
materiałów
ceramicznych.
Te ostanie (we fragmentach) z biegiem czasu uległy
destrukcji. Proces ten wpływał ujemnie przez długie lata
złego funkcjonowania na stan techniczny murów.
- Negatywnym czynnikiem jest także brak izolacji
fundamentów. Niestety, ma to wpływ na tworzące się
zacieki widoczne wewnątrz świątyni. Powoduje to duże
zawilgocenie ścian. Dopowiedzeniem niech będzie, iż woda
jest największym wrogiem każdej budowli. Obecność jej
w materiałach mających porowatą strukturę uruchamia
większość procesów o charakterze destrukcyjnym.
- Zastosowanie zapraw cementowych w pracach
remontowych elewacji kościoła sprzyja utrzymywaniu się
wilgotności w strukturze murów. Niestety, zastosowanie
cementu ogranicza odprowadzenie nadmiaru wody, która
wnikając w ściany uruchamia szereg połączonych ze sobą
procesów powodujących destrukcję, czyli rozpuszczanie
i
wypłukiwanie
składników
wiążących,
zapraw
i cegieł. Za przykład niech posłużą przypory. Nachylone
płaszczyzny uskoków zostały przykryte grubymi czapami
wykonanymi z zaprawy cementowej. Efekt to spływająca
po nich woda wsiąkająca w ceglany mur. W okresach,
gdy temperatura spada poniżej zera, woda będąca
w porach cegieł i zaprawy zamarza, a zwiększająca się jej
objętość powoduje mechaniczne rozsadzanie materiału
budowlanego. Obecnie można to zaobserwować w postaci
głębokich ubytków, spoina uległa miejscami całkowitemu
wykruszeniu i wypłukaniu. Końcowym efektem takiego
procesu jest
osłabienie zastosowanych materiałów
budowlanych. Niestety, ten sam rodzaj cementowych
zapraw zastosowano w przyporach bocznych kaplic.
- Na techniczny obraz kościoła w Uniejowie miały również
wpływ wydarzenia losowe. Należy wspomnieć, iż świątynia
przynajmniej trzykrotnie była zniszczona przez pożary.
Potop szwedzki spowodował zniszczenie i zdewastowanie
kolegiaty. Ostatnim wydarzeniem była kampania wrześniowa
w 1939 r., kiedy zniszczeniu uległy dach i sklepienia kościoła.
Zadać można pytanie: Czy koniczne jest podjęcie się prac
mających na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń?
Jeżeli tak, to na czym mają polegać i jaki zakres będą
obejmowały ww. prace?
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Podziękowania z rąk Prezes TPU – Urszuli Urbaniak dla firm wspierających działalność stowarzyszenia

Małgorzata Charuba

25 lat Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
W grudniu ubiegłego roku minęło dokładnie 25 lat od rozpoczęcia działalności Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa. Okrągłą rocznicę powstania – członkowie oraz sympatycy stowarzyszenia – świętowali 4 lutego
2017 roku w Sali Rycerskiej uniejowskiego zamku.

Inicjatywa zawiązania Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa zrodziła się w gronie członków Społecznego
Komitetu Obchodów 700-lecia Uniejowa. Na ostatnim
posiedzeniu tego Komitetu, w dniu 27 grudnia 1990
roku, powołano grupę inicjatywną w celu utworzenia
Stowarzyszenia, które w centrum swojej działalności
stawiałoby Uniejów z jego historią, bogatą tradycją i piękną
kulturą.
Na listę założycieli TPU wpisali się: Dariusz
Piotrowski, Stanisław Urbaniak, Walenty Piotrowski,
Maria Szczawińska, Danuta Pecyna, Marian Pięgot, Stefan
Janiak, Lech Krajewski, Wiesław Winnicki, Jerzy Król,
Henryk Prajs, Marek Jabłoński, Stanisława Kukulska,
Zbigniew Włodarski, Bożena Bednarkiewicz, Wojciech
Kasprzak, Maciej Gajdecki, Lech Pyziak, Jadwiga Tylki,
Szymon Bugajak, Jadwiga Szymańska. Z ich upoważnienia
pod wnioskiem do Sądu Wojewódzkiego w Koninie
o zarejestrowanie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
podpisali się: Dariusz Piotrowski, Stanisław Urbaniak,
Marian Pięgot i Stefan Janiak.

Podczas jubileuszu Prezes TPU - Urszula Urbaniak
została wyróżniona przez Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej odznaką honorową
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” W imieniu Ministra
odznakę wręczył Poseł na Sejm RP - Piotr Polak.
Prezes TPU została również uhonorowana medalem im.
Aleksandra Patkowskiego, przyznawanym za zasługi dla
idei regionalizmu, który wręczył Jarosław Stulczewski
– przedstawiciel Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń
Regionalnych RP.
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa jest Stowarzyszeniem z jasno wytyczonymi celami jednocześnie
otwartym na nowe pomysły. Szczególne miejsce w jego
działalności zajmuje rozbudzanie u mieszkańców (również
tych młodszych) zainteresowania historią najbliższej
okolicy, dokumentowanie jej przeszłości, pomnażanie
dorobku wydawniczego. Srebrny jubileusz skłania do
podsumowań i takie zostało zawarte w specjalnym wydaniu
kwartalnika „W Uniejowie”, jaki otrzymali uczestnicy
uroczystości.
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wieki. Wkrótce podjęta zostanie rozbudowa pomieszczeń
przy Izbie Regionalnej. Trwa zbieranie materiałów do
drugiego tomu wspomnień wojennych. Przed nami
na pewno więc kontynuacja i zapewnienie ciągłości
w sztafecie pokoleń” – powiedziała w swoim wystąpieniu
prezes Urszula Urbaniak.
Tego dnia po raz pierwszy Towarzystwo Przyjaciół
Uniejowa wręczyło tytuły „Zasłużony dla Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa” - legitymacja i statuetka lilii.
Wręczono też wiele podziękowań za różnorodną pomoc
okazywaną Stowarzyszeniu.
Organizacja Gali Jubileuszowej, którą poprowadził
Robert Palka (M-GOK w Uniejowie) była możliwa dzięki
pomocy: Burmistrza Józefa Kaczmarka, Prezesa PGK
„Termy Uniejów” Marcina Pamfila oraz Dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka Kultury Mileny Pamfil.

foto R. Troczyński

„Pokazany dorobek, tworzony naszymi pasjami,
codziennym zaangażowaniem i sercem służy wszystkim,
a przy realizacji wielu inicjatyw łączyły się różne
pokolenia uniejowian. To, co czasem w zamysłach
wydawało się niemożliwe, szybko stawało się realne.
Bo tak jest w Uniejowie. Inicjatywy społeczne zyskują
akceptację i wsparcie Burmistrza, Władz Samorządowych,
w ich realizację włączają się instytucje, przedsiębiorcy
i inni mieszkańcy. Dzisiejsze spotkanie to nie tylko
czas wspomnień, refleksji i podsumowań, ale czas
podziękowań dla tych, którzy sprawili, że nie działaliśmy
w osamotnieniu, że czuliśmy się potrzebni, że dla
potomnych pozostaje wiele trwałych śladów 25-letniej
działalności naszego Towarzystwa. Patrząc przed siebie,
rozpoczęliśmy już kolejne działania. Zaawansowane są
prace nad przygotowaniem do druku II wydania Monografii
pt. Uniejów i region spycimiersko-uniejowski poprzez
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Przedstawiciele Zarządu TPU odbierają gratulacje od Przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie
i Przedstawicielki Lokalnej Grupy Działania „Prym”

Występ: Pauliny Woźniak,
Dominiki Derlacz i Martyny Gierada

Samorząd Miasta i Gminy Uniejów pragnie z okazji tak wspaniałego jubileuszu jeszcze raz podziękować
wszystkim Członkom Stowarzyszenia za ich pracę i zaangażowanie w życie gminy. Misję dokumentowania
i upowszechniania wiedzy o historii Uniejowa i ziemi uniejowskiej, którą na swoje barki ochoczo wzięli założyciele
Stowarzyszenia, łączycie Państwo z nieustającą aktywnością na rzecz nowych propozycji wydarzeń, projektów,
publikacji w sposób godny podziwu i naśladowania. Podziwiamy zapał i energię, dzięki którym udało się Państwu
połączyć pamięć o przeszłości z zaangażowaniem w bieżące życie mieszkańców regionu.
Życzymy, aby dotychczasowe zaangażowanie oraz lata niestrudzonego wysiłku nad utrwalaniem historii gminy
– codzienności mieszkańców, wzniosłych wydarzeń, zmian, które w niej zachodzą – były podtrzymywane przez
kolejne pokolenia.
Życzymy, aby działalność w Stowarzyszeniu dawała satysfakcję i poczucie spełnienia, będąc zarazem źródłem
pozytywnej energii. Oby przyjaźń, którą przez minione 25 lat z takim zapałem pielęgnowaliście, trwała wiecznie.
Niech ta okrągła rocznica będzie dla Państwa oraz dla mieszkańców okazją do miłych, pełnych wspomnień spotkań,
które przyniosą wiele niezapomnianych i wzruszających chwil.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Kosmalski

Burmistrz Uniejowa

Józef Kaczmarek
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powietrze w uzdrowisku
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Karolina Smętkiewicz
Mirosław Madajski

Ostatnio w mediach często słyszymy na temat problemu smogu i coraz większego
zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Problem ten dotyka szczególnie duże miasta i głównie
południową część Polski, ale również mniejsze miejscowości. Na szczęście w naszym
uzdrowisku, dzięki zastosowaniu energii geotermalnej w ciepłownictwie – dostawie ciepła
do ok. 80% budynków (budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne, firmy), możemy
ustrzec się przed szkodliwym – rakotwórczym wpływem wdychanego powietrza na nasze
zdrowie. W okresie grzewczym oraz w czasie wiosennych porządków na działkach możemy
sami przyczynić się do tego, aby otaczające nas powietrze było czyste.
Gmina Uniejów przypomina mieszkańcom, że obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów zawierających
substancje niebezpieczne w urządzeniach, które nie są do tego przeznaczone. Zgodnie z ustawą o odpadach
i kodeksem wykroczeń, zakazane jest spalanie odpadów w piecach i kotłowniach domowych, jak również na
wolnym powietrzu. Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach „Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca odpady
poza spalarniami lub współspalarniami odpadów podlega karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny (do 5 tys. zł)”.
Coraz częściej stosowaną metodą oszczędzania węgla jest spalanie śmieci w domowych piecach. Najczęściej
spalaniu poddawane są odpady typu: mieszane materiały z opakowań (plastik, folia, butelki po napojach),
stare meble, itp. Dym z niskiej emisji (emisja z niskich kominów domostw lub małych lokalnych kotłowni),
uniemożliwiającej wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, powoduje
odczuwalny efekt lokalny w postaci wzrostu ilości substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne. Stan
ten szczególnie nasila się w okresie jesienno-zimowym, zarówno ze względu na sezon grzewczy, jak i czynniki
niesprzyjające rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń: niska temperatura oraz duża wilgotność względna powietrza.

Bezwzględnie nie wolno spalać w piecu domowym następujących odpadów:
• mebli zawierających chlorowane fenole (substancje konserwujące),
• opakowań z tworzyw sztucznych, butelek PET,
• opakowań po chemikaliach,
• baterii,
• farb, lakierów, klejów,
• gum (opon),
• sprzętu RTV i AGD,
• odzieży z tworzyw sztucznych, obuwia, sztucznej skóry,
• styropianu, przewodów, kabli,
• papieru bielonego nieograniczonymi związkami chloru z kolorowym nadrukiem,
• kolorowych gazet (zawierających metale ciężkie).

Te odpady można spalać w piecu domowym:

• papier, tekturę i drewno (o ile nie są zanieczyszczone impregnatami i powłokami ochronnymi),
• niektóre pozostałości z gospodarki leśnej (oprócz chemikaliów, opakowań z tworzyw sztucznych),
• resztki kory i korka (niezawierające substancji niebezpiecznych),
• czyste trociny, wióry, ścinki, z wyłączeniem ścinek z obróbki płyt wiórowych.

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

UNIEJOWSKIE STRONY

15

Powyższe odpady można spalać w gospodarstwach domowych wyłącznie w piecach przystosowanych
do spalania danego ich rodzaju (oprócz konwencjonalnych materiałów opałowych) zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów
może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75 poz. 527 z późn. zm.).

Czym oddychamy, gdy z komina wydobywa się dym ze spalania śmieci?

W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura spalania. Gdy jest niewłaściwa (zbyt niska)
w emitowanych spalinach powstają zanieczyszczenia, których oddziaływanie na środowisko naturalne
i zdrowie ludzi jest bardzo szkodliwe. Spalanie różnego rodzaju materiałów w paleniskach domowych odbywa
się właśnie w niskich temperaturach (200-500°C). Procesowi temu towarzyszy emisja wielu zanieczyszczeń do
atmosfery: tlenek węgla (CO), nieorganiczne związki chloru (HCI), nieorganiczne związki fluoru (HF), tlenki azotu
(NO i NO2), dwutlenek siarki (SO₂), metale ciężkie zaliczane do klasy I (kadm, rtęć, tytan), II (arsen, kobalt, nikiel,
selen), III (ołów, chrom), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Podczas spalania odpadów
w przydomowych instalacjach grzewczych powstają dymy zawierające także: chlorowodór, cyjanowodór, jak
również rakotwórcze związki: dioksyny i furany.

Złudne korzyści…

Spalanie odpadów w piecach domowych to tylko z pozoru oszczędność, polegająca na mniejszej ilości odpadów
koniecznych do wywiezienia, czy mniejszej ilości węgla zużytego do ogrzania domu.

Spalanie śmieci może spowodować pożar

Spalając odpady w domowych piecach przyczyniamy się do pogorszenia stanu technicznego urządzeń
i przewodów kominowych. Większość odpadów posiada bardzo niską wartość energetyczną i mogą one
spowodować uszkodzenie pieca oraz zagrożenie pożarowe. Spalanie odpadów w domowych instalacjach
powoduje zwiększone osadzanie się w przewodzie kominowym sadzy smołowej oraz sadzy szklistej, zawierającej
dużo domieszek smołowych i kwas octowy. Bardzo trudno je usunąć, a ich nadmiar może powodować zapalenie
się przewodu kominowego, a w efekcie przyczynić się do pożaru domu. Popiół i sadza, zalegające w przewodach
i rurkach płomienno-dymowych, znacznie obniżają wydajność i sprawność paleniska.
Według danych statystycznych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej 18% pożarów w Polsce można
zaliczyć do pożarów kominowych, spowodowanych zapaleniem sadzy w przewodzie kominowym. Największe
nasilenie pożarów z tego powodu przypada na miesiące zimowe i wiosenne. Powstające w wyniku spalania
odpadów tlenki siarki, tlenki azotu, dwutlenek węgla, para wodna oraz wszelkiego rodzaju chemikalia, przyczyniają
się do stopniowego niszczenia pieca (korozja). Najczęściej zjawisko korozji odnosi się do metali i ich stopów,
jednakże dotyczy ono również tworzyw niemetalowych, takich jak beton, materiały ceramiczne, tworzywa
sztuczne. Skutkiem korozji mogą być wżery, pęknięcia, zmatowienie oraz kruchość korozyjna elementów pieca,
a w konsekwencji spadek jego wydajności cieplnej.
Piece, w których spala się odpady, mają krótszy czas eksploatacji, a ich wymiana wiąże się z dużym wydatkiem
finansowym, nie licząc kosztów związanych z bardzo często występującymi awariami, czy koniecznością czyszczenia
instalacji. Wszystkie te wydatki przewyższają koszty odbioru selektywnie zebranych odpadów.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają
utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów
komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
Ustawa nakazuje pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości
ciekłych w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.

Artykuł opracowano z wykorzystaniem informacji zamieszczonych na stronie: www.opole.pl 			
			
						
Mirosław Madajski, Karolina Smętkiewicz
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Zima w przedszkolu
Do stajenki… Do Betlejem…

Dziecięcym przedstawieniem rozpoczęliśmy wspólne
świętowanie, zgodnie z naszą tradycją i obyczajami.
Mówiły o tym wiersze recytowane przez dzieci, śpiewane
kolędy i pastorałki. Wigilijny stół, za którym siedziały
dzieci, zapraszał do rodzinnych spotkań, wspólnego
kolędowania i dzielenia się opłatkiem. Nastrój podkreślała
choinka. Po wzruszeniach, które wywołał występ
dzieci, Pani Dyrektor Romana Kozińska podziękowała
wszystkim aktorom, przedszkolakom oraz gościom.
Osobom, które wykazały się wsparciem i pracą na rzecz
przedszkola, wręczyła pamiątkowe dyplomy. Na koniec
wszyscy wzajemnie składali sobie życzenia i dzielili się
opłatkiem.
Podobna uroczystość odbyła się następnego dnia, 20
grudnia. Dzieci zaprosiły na nią swoich rodziców. Trzeba
przyznać, że bardzo się postarały. Wystąpiły z większą
pewnością siebie, śpiewały z wielkim entuzjazmem.
I tak, jak podczas premierowego spotkania, były życzenia
świąteczne i podziękowania - także dla rodziców, którzy
pomogli dzieciom w przygotowaniach do występu
i opanować aktorską tremę.
			

Małgorzata Wojtasiak

Jak to w karnawale bywa,
bal za balem się odbywa…

W Miejskim Przedszkolu w Uniejowie sala balowa
czekała na dzieci już 11 stycznia. Ubrana w kolorowe
serpentyny i balony zachęcała do zabawy i pląsania.
Gościem honorowym był oczywiście Mikołaj, który
przybył na saniach, bo śniegu i mrozu nie brakowało.
Wszystkie dzieci zostały przez Niego wychwalone za
przepiękne, pomysłowe stroje. Po wspólnym tańcu
opowiedział dzieciom o swojej podróży i o tym, że
zostawił dla nich prezenty w każdej sali.
Kolejnym gościem była Śnieżynka – pani Wodzirej,
która zabrała dzieci do wesołej krainy zimy. Były szalone
tańce i konkursy, zabawy z balonami i w chmurach z baniek
mydlanych, uroczo i czasami tajemniczo, a najważniejsze,

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

19 grudnia 2016 roku odbyła się uroczystość
bożonarodzeniowa, w której uczestniczyły wszystkie
przedszkolaki i zaproszeni goście. Rozpoczęła się od
zapalenia światełka betlejemskiego, przekazanego
przez harcerzy z uniejowskiego hufca. Dźwięki
kolędy przeniosły obecnych do Betlejem… „gdzie
się spełnił cud”. Pod takim właśnie tytułem starszaki
zaprezentowały jasełka, które przypomniały wszystkim
o Wielkich Narodzinach.

Bal karnawałowy

że wesoło… Wszystkie przedszkolaki mogły usiąść
na kolanach Mikołaja podczas zorganizowanej sesji
fotograficznej. Zabawa była udana, wrażenia doskonałe,
a prezenty? Ho ho ho - jak dzieci grzeczne, to i Mikołaj
bez rózgi przychodzi…
			

Małgorzata Kaźmierczak

Dzień Babci i Dziadka u starszaków
13 stycznia 2017 roku sześciolatki z grupy VII i VIII
zaprosiły do przedszkola Babcie i Dziadków. Dzieci
zaprezentowały przedstawienie jasełkowe i specjalny,
dedykowany Szanownym Gościom, koncert z okazji
Ich dorocznego święta. Kolejno wszystkie wnuczęta
recytowały wiersze, opowiadające o tym kim są dla nich
Dziadkowie, jakie szczególne zajmują miejsce w sercach
swoich wnuków. Korzystając też z tej świątecznej okazji,
dzieci wyraziły swoje przywiązanie i wdzięczność,
podziękowały za przekazywane wartości i naukę,
a przede wszystkim za to, że Dziadkowie po prostu
są, zawsze wspierają i kochają.
			

Małgorzata Wojtasiak

Przedszkolaki dokarmiają ptaki zimą
Zima jest dla ptaków bardzo ciężkim okresem
ze względu na niską temperaturę i trudne warunki
pogodowe. W związku z tym ptaki mogą mieć problemy
ze znalezieniem odpowiedniej ilości pokarmu. Wspaniałą
okazją do kształtowania u przedszkolaków poczucia
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odpowiedzialności, obowiązkowości oraz wrażliwości
na losy zwierząt są spacery do naszego przedszkolnego
ogrodu dydaktycznego, podczas którego dzieci dbają
o to, żeby w karmnikach nie zabrakło pożywienia dla
ptaków. Sprawia im to ogromną radość. Przedszkolaki
uświadamiają sobie przy tym, że bez ich pomocy wiele
ptaków mogłoby nie przeżyć niełatwych, zimowych
warunków.
			

Gminny Festiwal Piosenki
dla Dzieci i Młodzieży

W kategorii I (klasy przedszkolne) z naszego
przedszkola nagrody otrzymały: I miejsce - Oliwia
Kwiatkowska (6 lat) w piosence „Kolorowe Dzieci”, II
miejsce – duet Barbara Troczyńska i Aleksandra Wójcik
(6 lat) w piosence „Kolorowe znaki”, III miejsce Maja Perkowska (6 lat) w piosence „Moja Fantazja”,
wyróżnienia - Lena Kowalska (6 lat) w piosence
„Jagódki”, duet Patrycja Drzewoszewska i Agata Wolak
(5 lat) w piosence „Jamniczek” oraz duet Julita
Domagalska i Maja Tomaszak (5 lat) w piosence: „Babcia
od bajek, dziadek od zagadek”.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

arch. R. Troczyński

27 stycznia 2017 r. odbył się, w sali Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Uniejowie, Gminny Festiwal Piosenki
dla Dzieci i Młodzieży, podczas którego dzieci mogły
wykazać się umiejętnościami muzycznymi.
Występy Przedszkolaków z okazji Dnia Babci i Dziadka

Babciu, dziadku kochamy was!
Gorące życzenia Wam dzisiaj składamy, bo Was bardzo,
bardzo, bardzo kochamy!
Nasze serduszka wesoło dziś biją, babcie i dziadkowie
niech nam długo żyją!

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

W dniach 7-10.02.2017 r. w Miejskim Przedszkolu
w Uniejowie zostały zorganizowane uroczystości
z okazji święta babci i dziadka. Dzieci z poszczególnych
grup zaprosiły do przedszkola swoje kochane babcie
i kochanych dziadków na przygotowany dla nich specjalny
program artystyczny, podczas którego recytowały wiersze,
śpiewały piosenki, tańczyły i grały na instrumentach
perkusyjnych. Po występie dzieci wręczyły babciom
i dziadkom własnoręcznie wykonane laurki. Wszyscy
z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele
wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość
i szacunek. Nie zabrakło również zabaw muzyczno –
ruchowych z gośćmi, a w ramach Ogólnopolskiej akcji
Cała Polska czyta dzieciom, babcie i dziadkowie czytali
wnukom bajeczki. Na koniec dzieci wraz z babciami
oraz dziadkami zostali zaproszeni na przygotowany z tej
okazji poczęstunek. To były naprawdę wyjątkowe dni,
pełne uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe
i rozpromienione twarze babć i dziadków po raz kolejny
ukazały nam, jak ważne są takie spotkania i wspólnie
spędzone chwile z wnukami.
Przedszkolaki dokarmiają ptaki

				

Marta Pajor
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Zespół Szkół w Uniejowie
- relacje z wydarzeń
Śladami poległych za ojczyznę
W ramach realizowanej innowacji pedagogicznej
uczniowie – zuchy z klasy II a i III a – gościli podczas zajęć
lekcyjnych, 2 grudnia 2016 r., zawodowego żołnierza.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jak wygląda dzień
w jednostce wojskowej, co żołnierz robi na poligonie,
jak rozwija swoją formę fizyczną. Mieli również okazję
zadawać przygotowane pytania. Tematyka zainteresowała
nie tylko chłopców, dziewczynki dowiedziały się, że
w wojsku służy coraz więcej kobiet. Nadeszła chwila
praktycznej nauki słania łóżka i jego wietrzenia oraz
składania ubrań. Uczniowie - zuchy doskonale sobie z tym
zadaniem poradzili, za co otrzymali żołnierską pochwałę.
Nie mogło się obyć bez podstawowego szkolenia
wojskowego, które profesjonalnie przeprowadził nasz gość,
wszyscy mali kadeci spisali się na medal. Na zakończenie
były podziękowania i kwiaty dla gościa, który obiecał
następną wizytę.
To jednak nie był koniec, wszyscy wyruszyliśmy w
wirtualną podróż do Miejsc Pamięci Narodowej. Dotarliśmy
do Getta w Łodzi, następnie przenieśliśmy się na teren
obozu całkowitej zagłady w Chełmnie. Wysłuchaliśmy
wspomnień naocznego świadka tych tragicznych lat
wojny. Na trasie naszej wędrówki znalazła się wieś Czekaj,
gdzie znajduje się obelisk poświęcony rozstrzelanym
mieszkańcom. Podróż zakończyła się na uniejowskim
Rynku przy pomniku poświęconym bohaterom broniącym
miejscowości we wrześniu 1939 roku. Zajęcia ukazały
dzieciom jaką rolę w państwie pełni wojsko i kim jest
żołnierz. Żołnierz, to ktoś kto jest odważny, posłuszny i
karny, w każdej chwili zdolny do poświęceń, bierzmy więc
z niego przykład. Realizując tę formę innowacji, uczeń
klasy II a zapoznał się z pierwszym punktem Prawa Zucha,
zuch kl. III a zdobył sprawność żołnierza.
Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz

Jak miło spędzić Mikołajki?
To był piękny zimowy dzień. Przy wejściu do szkoły czekał
na dzieci Mikołaj ze słodkim poczęstunkiem. Uczniowie
klasy III b i III c tylko chwilę przebywali w szkole, ponieważ
w ramach mikołajowego prezentu wyjechali do kina na
film pt. „Trolle”. Tam spotkała ich miła niespodzianka,
kolejny Mikołaj przywitał kinomaniaków słodkościami.
Niepozornie brzmiący tytuł i zabawny zwiastun nie zdradzał
pięknej metaforyki ukrytej w bajce. Tytułowe Trolle,

zabawne stworki przepełnione radością życia, obdarzone
kolorowymi fantazyjnymi fryzurami pokazały, jak cenna
jest przyjaźń, pomoc, w jaki sposób można rozprawić się
z traumatycznymi doświadczeniami. Dzieci doskonale
odczytały głębszy sens historii Trolli. Główna myśl, że nie
trzeba „zjeść Trolla”, żeby być szczęśliwym, bo szczęście
każdy ma w sobie, pozostanie z nimi na zawsze. Takie bajki
czynią nas lepszymi.
                                                           
Joanna Wicherkiewicz, Teresa Gadzinowska
Klasy II b i II c postanowiły, że Mikołajki spędzą
w Figloraju i na seansie w kinie. Wybraliśmy się tego
dnia do kina na film pt. „Vaiana. Skarb oceanu”. Film był
bardzo ciekawy i humorystyczny, pogoda świąteczna, więc
wszyscy byli zadowoleni. Mnóstwo radości dostarczyła
nam sala zabaw „Figloraj”. Zabawy przebiegły w bardzo
wesołej i radosnej atmosferze. Mieliśmy okazję rozwijać
i doskonalić sprawność ruchową, zręczność oraz orientację
przestrzenną. Niezwykłą atrakcją okazała się ogromna
konstrukcja, składająca się z: labiryntu, zjeżdżalni i basenu
z piłeczkami. Nasz radosny pobyt bardzo szybko dobiegł
końca. Pełni wrażeń i emocji wróciliśmy do domu.

Pogotowie Świętego Mikołaja
Po raz kolejny nasza szkoła wzięła udział w akcji
charytatywnej „Pogotowie Świętego Mikołaja”. Jest to akcja
prowadzona każdego roku przed Bożym Narodzeniem.
Ma ona na celu zebranie różnych artykułów i produktów,
nadających się do paczek przeznaczonych dla dzieci,
o których zapomniał Święty Mikołaj.
W akcję zaangażowało się siedem sklepów, a zbiórkę
przeprowadziło trzydziestu ośmiu wolontariuszy z naszej
szkoły. Akcję koordynowały opiekunki Samorządu
Uczniowskiego: Anna Bugajak, Anna Rafalska oraz Ewa
Trzmielewska. Dzięki hojności darczyńców udało się zebrać
194 kg żywności.
Uczniowie z wychowawczyniami
Dorotą Bamberską i Anną Wiktorską

Zwiad Dobrego Czynu
Uczniowie – zuchy klasy II a i III a, 14 grudnia 2016 r.,
wyruszyli podczas zajęć lekcyjnych i zbiórki zuchowej na
przedświąteczny zwiad. Kierując się po oznakowanej trasie
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Koncert wigilijny

biegu, dotarli do przedszkola. Zwiadowców serdecznie
powitała Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Uniejowie Romana Kozińska wraz z personelem i przedszkolakami.
Zuchy wykonały pokazową musztrę, a następnie
przeprowadziły wywiad, jakie prace mogą wykonać.
Zadaniem zuchów klasy III a było uporządkowanie klocków
i zabawek, w tym samym czasie uczniowie klasy II a uczyli
grupę 4- latków zuchowych pląsów. Nie obyło się bez
słodkiego co nieco. Dumni z wykonanych zadań wyruszyli
w dalszą drogę, która doprowadziła ich do MiejskoGminnego Ośrodka Kultury, gdzie czekały na zuchów nowe
zadania do realizacji, przygotowane przez Panią Dyrektor
Milenę Pamfil i Pana Roberta Palkę. Jak to przed świętami
bywa wszyscy wykonują dekoracje, również MGOK musi
w tym okresie wyglądać bajecznie. Na wyznaczonych
stanowiskach pracy pomocne dłonie tworzyły łańcuchy,
gwiazdki i bombki, którymi dekorowały pomieszczenie.
Czas szybko mijał, zabawa była wyśmienita. Nadeszła pora
powrotu, każdy za pracę otrzymał czekoladę. Na tym jednak
nie koniec Zwiadu Dobrego Czynu. Otóż młodzi zwiadowcy
postanowili zostać wolontariuszami. W ciągu tygodnia
przynosili artykuły spożywcze dla starszej, schorowanej
i samotnej osoby.
W środę 21 grudnia 2016 r. przygotowali dwie paczki,
które własnoręcznie dekorowali ozdobami oraz świąteczny
stroik. Byli z siebie dumni, że tak niewiele trzeba, by ktoś
inny był szczęśliwy.
22 grudnia odwiedzili uczniów – zuchów: druh
hm. Marian Pięgot wraz z pwd. Andrzejem Markiem,
przynosząc do szkoły Światełko Pokoju. Po wspólnym
kolędowaniu przekazaliśmy paczki, które zostały
zawiezione przez druhów osobie potrzebującej pomocy. To
były niezapomniane chwile, podczas których powstawały
nowe pomysły niesienia innym pomocy. Poprzez tego typu
zajęcia uczymy postawy, szacunku i tolerancji. Staramy się,

aby uczniowie – zuchy naszej GZ Krasnonutki byli pełni
pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską
o drugiego człowieka. Serdecznie dziękujemy Rodzicom za
włączenie się do akcji.
pwd. Małgorzata Antoniak, pwd. Magdalena Derlacz

Dzień pełen doświadczeń
i eksperymentów
Pogoda 15 grudnia 2016 r. nie sprzyjała uczestnikom
wycieczki do Łodzi. Dzień był pochmurny i deszczowy,
jednak humor wszystkim dopisywał. Pierwszym punktem
programu był pobyt uczniów klasy II a i III a w kinie Cinema
City i obejrzenie animowanego filmu przygodowego pt.
„Trolle”. Dzieci były zafascynowane magiczną krainą
i przygodami, które przeżywały wesołe stworki. Po seansie
filmowym udaliśmy się do Experymentarium - tutaj
wkroczyliśmy w niezwykły świat chemii i fizyki podczas
warsztatów naukowych Misz - Masz. To był wspaniale
spędzony czas, podczas którego młodzi naukowcy
dowiedzieli się, jak w prosty, bezpieczny sposób wykonać
ciekawe eksperymenty, wykorzystując artykuły znajdujące
się w kuchni. Nie zabrakło profesjonalnych odczynników,
które pozwoliły uczestnikom poczuć się jak prawdziwi
naukowcy. To jednak nie koniec pełnej wrażeń zabawy.
Spotkanie z profesorem Einsteinem to następny etap
doświadczeń i wybuchowych eksperymentów.
Ten dzień to idealny przykład na to, jak w fascynujący
sposób bawić się i uczyć. Aktywizujące metody pracy
i możliwość samodzielnego wykonywania doświadczeń
sprzyjały pogłębieniu zainteresowań naukowych uczniów.
                                                        
Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz
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„Najważniejsze jest, by gdzieś istniało to,
czym się żyło. I święta. I dom pełen wspomnień.
Najważniejsze jest by żyć dla powrotu”…
…to motto tegorocznego koncertu kolęd wywołuje
w naszych sercach i umysłach ,,pauzę w życiu codziennym”,
„przystanek”, „moment ciszy, wzruszenie”. W dobie
XXI w. takie chwile potrzebne są każdemu człowiekowi
– małemu, dorosłemu i w podeszłym wieku. Mimo tak
poważnego i nostalgicznego motta jasełka w naszej
szkole miały charakter żartobliwy i humorystyczny.
Uczniowie klasy IV b wcielili się w postacie: diablic,
diabłów, śmierci, króla Heroda i bardzo sugestywnie
odegrali rolę niesfornych, srogich i złośliwych postaci
„z piekła rodem”. Widzów zaskoczyło to do tego stopnia, że
Dyrekcja usprawiedliwiła aktorów, mówiąc, że uczniowie
odgrywający te role, to w rzeczywistości „dobre dzieciaki”.
Piekło nam się udało – tak powiedzieli czwartoklasiści po
skończonym przedstawieniu.
Po drugiej stronie sceny było to, na co, co roku czekamy
podczas magicznego grudnia – Stajenka – skromna, zimna,
a w niej Józef, Maryja i dzieciątko Jezus – symbol największej
miłości, wybaczenia i niewinności. Narodził się w ubóstwie,
wśród zwierząt, położony w chłodnym żłobie. Jedyną Jego
radością jest czułość rodziców i radość pastuszków, którzy
znoszą Mu ,,skóreczki z owieczki”, „na konia bacik”,
„jedwab na kabacik” i miód. Prości pastuszkowie cieszą
się z narodzenia Pana, tańczą i śpiewają. To druga strona
naszego życia – Niebo – Dobro, Betlejem – Miłość. Młodzi
aktorzy skomentowali to w sposób jednoznaczny – „Bardzo
trudno było nam odegrać te role”. W centrum sceny był,
jak zawsze, chór – można nazwać anielski, który na wzór
antycznego wprowadzał nas w akcje „Jasełek”. Te recytacje
okazały się najtrudniejsze dla grupy piątoklasistów.
  
Bożonarodzeniowy podniosły nastój, pełen miłości
i czułości, wspaniale budował śpiew dziesięcioosobowej
grupy w tekstach kolęd i pastorałek. „Gdy śliczna Panna”,
„Wśród nocnej ciszy”, „Mizerna cicha”, to kolędy, które
w sposób tradycyjny dotarły do naszych serc.
Pastorałki „Oj, maluśki, maluśki”, „Oj dyna, dyna, dyna”
i „Świeć gwiazdeczko” dały szansę pastuszkom cieszyć
się z narodzenia Pana. „Maleńka miłość” i ,,Jerozolima”
to kolędy współczesne, które wprowadziły nas w stan
szczególnej zadumy.
Na zakończenie, w sposób szczególny pragnę podziękować:
• Harcerzom, za ,,Światło betlejemskie”, które
rozświetla nam ciemność i staje się kierunkowskazem
w roku 2017;
• Za życzenia miłości i wdzięczności od dyrekcji,
gości i uczniów;
• Solistom: Mariannie Stefańskiej, Nadii Ircha,
Amelii Perkowskiej, Oliwii Łuczak i Weronice Kujawie
za wspaniałą interpretację kolęd i pastorałek;
• Za prześliczne pastorałki w wykonaniu chóru;
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• Za odpowiedzialną i bardzo realistyczną (bez
tremy) grę bohaterów ,,Piekła” i ,,Nieba” w wykonaniu
czwartoklasistów: Cypriana Antreuo, Katarzyny
Nadolnej, Marii Plak, Kacpra Wójcika, Bartosza
Pająka, Oliwii Gawron, Mai Wappa, Zuzanny Antoniak
i Mariki Dzierżawskiej – gratulacje;
• Rodzicom, za zaangażowanie i pomoc w gromadzeniu rekwizytów i strojów;
• Wreszcie nauczycielom: A. Pajor, M. Wiśniewskiej,
L. Zaradzkiej, E. Bartnik, M. Antoniak za trud włożony
w przygotowanie koncertu z życzeniami pomyślności
na rok 2017.
                                                                                     
			
Spisała Agnieszka Pajor

Noc w szkole
Powiadają, że dzieci nie lubią się uczyć. Nie sposób się
z tym zgodzić, patrząc na klasę III b i III c, które postanowiły
spędzić noc w szkole. Swoje nocne fakultety uczniowie
zaczęli od utworzenia łańcucha serdeczności. Na kolorowych
papierowych bombkach zapisane zostały słowa niosące
pozytywną energię, potem zawisły na szkolnych murach
i przypominają nam o życzliwości. Po tak wyczerpującym
wysiłku, przyszedł czas na posiłek. Prozaicznej pizzy
wyjątkowości dodały, tlące się tu i ówdzie świeczki. I jak tu
spożytkować świeży przypływ energii ?Uczniowie zmierzyli
się z trudnym testem z wiedzy ogólnej, rozegrali nocny turniej
w dwa ognie, nagrali filmik pt.: „Mannequin Challenge
w szkolnej stołówce”, obejrzeli ulubioną bajkę, a niektórzy
sięgnęli po zadania matematyczne, ku uciesze swoich
wychowawczyń. Sen nie nadchodził, pomysłów na nocne
harce było wiele. O godzinie 3.00 szkołę ogarnęła cisza,
a rankiem nikt nie miał ochoty iść do domu.
    Ot, cudowne miejsce, z którego wychodzić się nie chce.
                                                                                                                                 
    
Joanna Wicherkiewicz, Teresa Gadzinowska

W Nowy Rok z nowymi postanowieniami
W Nowy Rok 2017 zuchy – uczniowie klasy II a i III a
wkroczyły z nowymi postanowieniami Prawa Zucha: „Zuch
stara się być coraz lepszy”, „Zuch mówi prawdę”.
Cykl zajęć rozpoczął się zbiórką „Jesteśmy kreatywni,
rozwiązujemy problemy”. Burza mózgów przyczyniła się
do wyjaśnienia pojęcia człowiek kreatywny. Po wysłuchanej
gawędzie Melissa walczy z zanieczyszczeniem środowiska,
zuchy – uczniowie przystąpiły do gry „Rozwiązywanie
supełków”. Każda szóstka wydobywała z supła zawiązanego
na chuście ukryty problem i pracowała w wydzielonym
kąciku: • Idźcie na zwiad po szkole i szukajcie nietypowej
sytuacji – kącik rozwiązywania problemów • Zaprojektuj
i zbuduj z piłek nowoczesną budowlę, wykorzystując taśmę
klejącą i nożyczki – kącik kreatywnego myślenia • Rozwesel
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króla i jego komnatę – kącik wesołości i śmieszności. Szóstki
świetnie poradziły sobie z nowatorskim rozwikłaniem
problemów.
W następne zajęcia wprowadziła uczniów gawęda Uniejowski cech stolarzy. Zadaniem szóstek była obróbka
drewna do stworzenia Skrzyni skarbów. Pracowici i wytrwali
Majsterklepki przystąpili do pasowania drewnianym
toporkiem na Mistrza. Otrzymali z rąk drużynowego Akt
Nadania Tytułu Mistrza Stolarstwa, do którego
musieli stworzyć pomysłową ramkę z gałęzi i szyszek.
Ten podniosły moment zakończył pląs W naszej stolarni
i piosenki zuchowe.
Dzięki tego typu zajęciom, wprowadzającym innowacje,
rozwijamy kreatywne myślenie, wyobraźnię, umiejętność
poszukiwania niekonwencjonalnych rozwiązań, wyzwalanie ekspresji podczas majsterkowania. Tego rodzaju
gry i zabawy dają nowe możliwości bycia otwartym na
wszystkich i doceniania wysiłku własnego i innych.
                                                 
pwd. Małgorzata Antoniak, pwd. Magdalena Derlacz

Ogólnopolski Test Wiedzy „Leon”
W bieżącym roku szkolnym, zgodnie z wcześniejszym
założeniem, zorganizowany został Ogólnopolski Test
Wiedzy „Leon”. Celem uczestnictwa dzieci w konkursowych
zmaganiach było: ćwiczenie umiejętności wykorzystania
posiadanej wiedzy w praktyce oraz sprawdzenie poziomu
opanowania poznanej partii materiału. W konkursie wzięli
również udział uczniowie Zespołu Szkół w Uniejowie,
którzy odpowiadali na szereg pytań opracowanych przez
organizatorów. Ostatecznie 4 uczniów osiągnęło bardzo
wysoki poziom. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie
klasy II b, w której wychowawcą jest Anna Wiktorska.
Kacper Dobiecki zdobył I miejsce ze 100% ilością

poprawnych odpowiedzi oraz Hanna Pająk, Aleksandra
Łuczak i Jeremi Pamfil, którzy zajęli II miejsce, zdobywając
97% punktów. Zwycięzcom gratulujemy.
				

Anna Wiktorska

Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
W tym roku szkolnym do Wojewódzkiego Przedmiotowego Konkursu Języka Polskiego ze Szkoły Podstawowej
w Uniejowie przystąpiło osiem uczennic z klasy VI a i VI b
pod kierunkiem Mirosławy Wiśniewskiej.
Celem konkursu jest rozbudzanie i rozwijanie
humanistycznych zainteresowań uczniów oraz promowanie ich wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności
polonistycznych. Zakres wymagań jest bardzo duży
i szczegółowy. Uczniowie muszą wykazać się wiedzą ze
wszystkich działów przedmiotu, czyli gramatyki, ortografii,
składni, fleksji, analizy tekstu poetyckiego i prozatorskiego,
umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnej na określony
temat, a także są zobowiązani przeczytać co najmniej 30
lektur literatury polskiej i powszechnej.
Konkurs składa się z 3 etapów- szkolnego, rejonowego
w Sieradzu i wojewódzkiego w Łodzi. Do eliminacji
szkolnych przystąpiło 5 uczennic z klasy VI a: Martyna
Kowalczyk, Weronika Kujawa, Oliwia Zbytniewska, Oliwia
Pietrzak i Natalia Izydorczyk. Z klasy VI b z zadaniami
konkursowymi postanowiły zmierzyć się uczennice: Olga
Wincenciak, Wiktoria Grabska i Izabela Struś. Wszystkie
dziewczynki to typowe humanistki uwielbiające czytać
i pisać - dlatego nie przypadkowo - wzięły udział w tym
konkursie. Zdawały sobie oczywiście sprawę, że czekała
je dodatkowa i żmudna praca, wiele ćwiczeń, powtórzeń
i dodatkowe lektury do przeczytania.
Etap szkolny okazał się naprawdę trudny. Największą
liczbę punktów zdobyły - Izabela Struś i Olga Wincenciak,

22

UNIEJOWSKIE STRONY

a zakwalifikowała się tylko jedna uczennica Izabela Struś
z klasy VI b.
Etap rejonowy odbył się 13.01.2017 r. w Sieradzu. Na
miejscu okazało się, że Izabela reprezentowała jako jedyna
nie tylko gminę Uniejów, ale też cały powiat poddębicki.
Czy pojedziemy do Łodzi - zobaczymy?
Chciałabym bardzo podziękować wszystkim fantastycznym uczennicom za wkład pracy, który włożyły
w przygotowanie się do konkursu, za uczęszczanie na
dodatkowe zajęcia z języka polskiego i nie poddawanie się.
Zaś wszyscy życzymy dziewczętom sukcesów i szczęścia
we wszelkich konkursach.
			

Mirosława Wiśniewska

Obóz narciarski u przyjaciół w Szczyrku
W dniach 13-19 stycznia 2017 roku uczniowie Zespołu
Szkół w Uniejowie brali udział w obozie narciarskim
w Szczyrku. W pierwszym dniu obozu wszyscy jego
uczestnicy poznali kadrę instruktorów, którzy zapoznali
wszystkich uczniów z zasadami bezpieczeństwa podczas
przebywania na stokach narciarskich. Instruktorzy przez
kolejne 6 dni obozu prowadzili dla naszych uczniów naukę
jazdy na nartach. Pierwsze zajęcia odbyły się na „oślej łączce”
przy kompleksie narciarskim „Czyrna”, gdzie instruktorzy
sprawdzali jak radzą sobie na nartach uczniowie, którzy
już mieli styczność z narciarstwem zjazdowym, a pozostali
nabywali podstawową wiedzę i umiejętności narciarskie.
Drugiego dnia grupa zaawansowana jeździła na stokach
„Białego Krzyża”, a grupa początkująca kontynuowała
naukę podstaw. Trzeciego dnia wszyscy zjeżdżali ze stoku
„Biały Krzyż”. Czwartego grupa podstawowa doskonaliła
umiejętności hamowania, skrętów i wjazdu na orczyku
i kilofie. Grupa zaawansowana została podzielona na grupę
ekspert, która zjeżdżała z Golgoty, Hali Skrzyczeńskiej
i Małego Skrzycznego, a pozostali uczestnicy zjeżdżali ze
stoków kompleksu „Juliany”. Piątego dnia wszyscy jeździli
na „Julianach”. Dla grupy początkującej było to prawdziwe
wyzwanie. Grupa ekspert i zaawansowani zjeżdżała razem
z Golgoty i Małego Skrzycznego. Pogoda była piękna,
widoki zapierały dech w piersiach. Ostatni dzień był
najbardziej efektowny, ponieważ cała grupa zjechała ze
Skrzycznego najdłuższą w Polsce trasą liczącą 5500 m.
Wszyscy dali radę! Choć nie każdemu było łatwo.
Oprócz codziennych zajęć nauki jazdy na nartach
uczniowie Zespołu Szkół zwiedzali Szczyrk, znajdujący
się w nim Centralny Ośrodek Sportu, a także jeździli
na łyżwach. Mieli również okazję obserwować trening
kadry juniorów Polski i Włoch w skokach narciarskich
na kompleksie skoczni narciarskich COS w Szczyrku.
W trakcie trwania obozu opiekunowie: Tomasz Bartosik
Piotr Masiera i Rafał Wincenciak przeprowadzali
z dziećmi wiele pogadanek i rozmów na temat zapobiegania
narkomani i alkoholizmowi oraz korzyści wynikających ze
zdrowego stylu życia.
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W czasie wolnym uczniowie brali udział w zawodach
sportowych w różnych dyscyplinach, zorganizowanych
przez opiekunów w udostępnionej nam hali sportowej
w Zespole Szkół nr 1 im. Heleny Marusarzówny
w Szczyrku, a także zjeżdżali na sankach z górki znajdującej
się przed budynkiem szkoły.
Organizatorzy
i
opiekunowie
obozu
kierują
podziękowania dla dyrekcji oraz nauczycieli, którzy
sprawowali opiekę instruktorską i byli nam pomocni
w trakcie trwania całego obozu.
Dziękujemy również Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
za dofinansowanie wyjazdu.
Tomasz Bartosik, Piotr Masiera, Rafał Wincenciak

Uroczysta Gala III edycji
konkursu „Wiersz o Babci i Dziadku”
19 stycznia 2017 r. w sali Akademickiego Ośrodka
Inicjatyw Artystycznych w Łodzi odbyła się uroczysta Gala
wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie Literackim
– „Wiersz dla Babci i Dziadka”, który zorganizowany
został przez Krajowe Stowarzyszenie Pomocy Szkole
w Warszawie. W uroczystej gali wzięły udział dzieci
z całej Polski, w tym także uczniowie Zespołu Szkół
w Uniejowie. Wszystko to za sprawą ucznia klasy II b –
Tymoteusza Jabłońskiego, który za napisany przez siebie
wiersz „Moi Dziadkowie” otrzymał nagrodę specjalną,
ufundowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Tymoteuszowi Jabłońskiemu w tak ważnym dla niego
dniu towarzyszyła wychowawczyni – Anna Wiktorska, pod
której kierunkiem powstał wiersz, rodzice oraz najbliżsi
koledzy z klasy. Wśród znakomitych gości była kochana
przez dzieci i młodzież, a także przez dorosłych, znakomita
aktorka Pani Teresa Lipowska, a jej serialowy małżonek,
również znakomity aktor, Pan Witold Pyrkosz pełnił
godność Honorowego Dziadka. Raz jeszcze gratulujemy
Tymoteuszowi.
Anna Wiktorska

Muzyczne pożegnanie ferii
Tradycyjnie w ostatni piątek ferii zimowych, w tym roku
przypadający 27 stycznia, w MGOK w Uniejowie odbył
się Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej.
Uczestnikami tego wydarzenia byli również uczniowie
Szkoły Podstawowej w Uniejowie.
Dzieci występowały w kilku kategoriach wiekowych.
Różnorodny repertuar, a także wyjątkowość wykonań,
potwierdziły wysoki poziom festiwalu. Nasi reprezentanci
„wyśpiewali” wszystko, co było do „wyśpiewania”.
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Zwiad Dobrego Czynu

W kategorii klas I – III: I miejsce - Julia Kowalska, kl. III
b, II miejsce – Lidia Pająk, kl. III b, III miejsce – Natalia
Musiała, kl. III c; w kategorii klas IV – VI: I miejsce –
Marianna Stefańska, kl. V a, Amelia Perkowska, kl. IV b,
Oliwia Łuczak, kl. V a, II miejsce – Weronika Napieraj,
kl. VI a, Weronika Kujawa, kl. VI a, Natalia Izydorczyk, kl.
VI a, III miejsce – Maja Wappa, kl. IV b.
Cieszą się uczniowie i ich rodzice. Dumni są również
opiekunowie. Taki festiwal to przykład dobrych tradycji,
propozycja na wolny czas oraz początek niezwykłej
przygody z muzyką…
Magdalena Derlacz, Teresa Gadzinowska,
Joanna Wicherkiewicz

Każdy z nas jest wyjątkowy!
W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach prowadzonych
przez gminę Uniejów realizowany jest projekt „Jestem
zwyczajnie wyjątkowy”. Każdy z nas ma bardzo duży
potencjał do tego, by sobie dobrze poradzić w życiu – znaleźć
swoją pasję, zaplanować karierę zawodową i nauczyć
się tworzyć udane relacje z innymi. Łatwiej jest rozwijać
się w tych obszarach, otrzymując informację o swoim
potencjale i możliwych drogach jego rozwoju – na co dzień
takie informacje przekazują nam rodzice, opiekunowie,
członkowie rodziny, nauczyciele, przyjaciele. Indywidualny
Plan Rozwoju jest dodatkowym elementem tej układanki
wiedzy o sobie, stworzonym przez profesjonalistów, może

pomóc też w odkryciu swoich mocnych stron i potencjału,
o którym do tej pory się nie myślało.
Założeniem projektu jest stworzenie takiego
Indywidualnego Planu Rozwoju dla każdego ucznia,
a autorskie metody odkrywania potencjału przypominają
metody stosowane podczas rekrutacji na różne stanowiska
wśród osób dorosłych - uwzględniają jednak możliwości
rozwojowe (wiek) uczniów biorących udział w projekcie.
W pierwszym okresie roku szkolnego 2016/2017 odbyły
się warsztaty z uczniami klas III gimnazjum oraz VI
szkoły podstawowej – w ich wyniku każdy uczeń w nich
uczestniczący otrzymał Indywidualny Plan Rozwoju, który
wskazuje na posiadane umiejętności i potencjał kryjący
się w każdym młodym człowieku. W szkoleniach brali
udział nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni, a rodzice
korzystali z konsultacji z psychologiem.
W drugim okresie będą odbywały się warsztaty dla
uczniów klas II gimnazjum oraz II szkoły podstawowej
i nauczycieli oraz dodatkowo dla rodziców, opiekunów.
Warsztaty dla uczestników są bezpłatne, będą
organizowane na terenie szkoły, a szczegółowy
harmonogram z terminami dla każdej z grup zostanie
ogłoszony w szkolnych komunikatach. Projekt jest
w całości finansowany przez gminę Uniejów. W każdej
placówce, podczas comiesięcznych dyżurów nauczycieli,
dyżur będzie również pełnił psycholog.
Zapraszamy serdecznie wszystkich zainteresowanych.
			

Katarzyna Piguła
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Na zdjęciu: Michalina Pasternak i Mateusz Karniszewski

Zimowy klimat w Spycimierzu
Mikołaju, Mikołaju!
We wtorek, 6 grudnia 2016 r. dzieci wraz z nauczycielami
udały się do Uniejowa. Celem wyjazdu było ubranie choinki
ustawionej w pobliżu żywej szopki ze zwierzętami. Już
po wyjściu z autobusu dzieci miały okazję zrobić sobie
zdjęcie z Mikołajem, który w tym roku przyjechał do
Uniejowa samochodem strażackim. Dzieci zawiesiły na
choince własnoręcznie przygotowane ozdoby. Nasza choinka
była wyjątkowo słodka, gdyż zawisły na niej kolorowe
i pyszne lizaki. Ozdabiały ją także bombki wykonane z folii
aluminiowej oraz łańcuch zrobiony ze srebrnych pasków.
Przy pięknie ozdobionych choinkach dzieci wzięły udział
w poświęceniu szopki, a następnie udały się na ciepły
poczęstunek. Po powrocie do szkoły zabrały ze sobą prezenty
zapakowane w ładne skarpety, które przyniósł im wcześniej
Mikołaj.

Święta Bożego Narodzenia
Święta Bożego Narodzenia są wyjątkowym czasem, na
który wszyscy długo czekają, a zwłaszcza dzieci. Święta
poprzedzone są długimi przygotowaniami. Ludzie biegają
od sklepu do sklepu w poszukiwaniu prezentów dla swoich
najbliższych. Ze świętami związane są różne zwyczaje
oraz tradycje. „Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa
i Panienki…”- słowami tej kolędy rozpoczęło się
przedstawienie jasełkowe, na które przybyli rodzice dzieci
oraz zaproszeni goście. Uczniowie przedstawili historię
narodzin małego Dzieciąteczka. Dzieci odgrywały role:
Maryi, Józefa, aniołów, pasterzy oraz Trzech Króli, którzy
złożyli pokłon Jezuskowi urodzonemu w ubogiej stajence.
Mali aktorzy wprowadzili wszystkich zebranych w szkole
w jakże świąteczny nastrój. Na zakończenie uroczystości
łamano się opłatkiem oraz złożono sobie życzenia.

Paulina Jaśkiewicz

6 stycznia 2017 r. w Święto Trzech Króli uczniowie
ponownie zaprezentowali przedstawienie jasełkowe
w miejscowym kościele podczas mszy świętej o godz. 11.30.
W murach kościoła zabrzmiały piękne kolędy i wiersze
recytowane przez małych artystów.

Toleruj innych!
12 stycznia 2017 r. dzieci udały się na spektakl muzyczny
pt. „Dzwonnik z Notre Dame”, odgrywany w budynku
Straży Pożarnej w Turku. Przedstawienie było opowieścią
o osamotnionym Quasimodo, który zamieszkał w katedrze.
O życiu głównego bohatera Quasimodo opowiadał śmieszny
Garguś – jego jedyny przyjaciel. Spektakl był dobrą okazją
do refleksji i przemyśleń. Nie należy bowiem oceniać innych
za ich wygląd i sposób ubierania się. Najważniejsze jest to, co
skrywa się w ludzkim sercu. Poprzez przedstawienie aktorzy
chcieli pokazać tolerancję w stosunku do odmienności innych.
Dzieci miały okazję obejrzeć jakże pouczający spektakl,
podczas którego było wiele ciekawych i pięknych piosenek.

W dobrej sprawie
15 stycznia 2017 r. odbyła się kolejna już zbiórka
WOŚP. Pozyskiwanie środków nie mogłoby odbyć się
bez wolontariuszy, którzy poświęcają swój czas i zbierają
pieniądze na zakup sprzętu potrzebnego w leczeniu chorych.
Podziękowania kierujemy w stronę Antosi i Amelki
Zych, które wraz z mamą kwestowały przed miejscowym
kościołem. W akcję włączyła się także nasza była już
uczennica Klaudia Józefowicz z mamą. Dla Klaudii był to
z pewnością miły dzień, gdyż wygrała główną nagrodę
podczas wieczornego losowania, odbywającego się na hali
Zespołu Szkół w Uniejowie.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Zimowe wieści z Wielenina
Kiermasz świąteczny
w Szkole Podstawowej w Wieleninie
Na dwa tygodnie przed Świętami Bożego Narodzenia
w Szkole Podstawowej w Wieleninie odbył się po raz
kolejny kiermasz ozdób świątecznych. Na specjalnie
przygotowanych stoiskach znalazły się własnoręcznie
wykonane bożonarodzeniowe dekoracje, m.in. choinki
z szyszek, makaronu, wstążek, wspaniałe stroiki,
bombki wykonane rożnymi technikami, aniołki, ozdoby
szydełkowe, mikołaje i wiele innych ozdób zrobionych
z różnych i barwnych materiałów. Wszystkie ozdoby
zostały wykonane przez dzieci, rodziców i nauczycieli
- były kolorowe i pomysłowe. W tym roku nowością
były, przygotowane przez rodziców, świece i zapachowe
mydełka w kształtach kojarzących się ze świętami Bożego
Narodzenia.
Kiermasz
wzbudził
ogromne
zainteresowanie
zarówno dyrekcji, rodziców, dzieci, pracowników Banku
Spółdzielczego w Poddębicach, jak i osób odwiedzających
naszą szkołę - już pierwszego dnia sprzedaliśmy wiele prac.
Został przygotowany przez panie: Danielę Kwiatosinską,
Magdalenę Andrysiewicz i Alicję Gapsę we współpracy
ze Szkolną Kasą Oszczędności. Dzięki hojności
i zaangażowaniu rodziców, nauczycieli i dzieci udało nam
się zebrać pokaźną kwotę, która zostanie przeznaczona na
zorganizowanie wycieczek dla uczniów naszej szkoły.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom biorącym
udział w naszej akcji i już teraz zapraszamy na Kiermasz
Wielkanocny.
			
Daniela Kwiatosińska

Do naszej szkoły przyszedł Bóg
„Raduje się ludzkie plemię, przyszedł Jezus na ziemię”
„Płynie czas jak rzeka” - pięknie śpiewał kiedyś Czesław
Niemen. I oto następny rok w historii życia już poza
nami. Minął kolejny grudzień w społeczności szkolnej w
Wieleninie.
22 grudnia 2016 r. - ostatni dzień przed feriami
świątecznymi - znów uczestniczyliśmy w Wigilii. Jest to od
wielu lat cykliczne spotkanie na trwałe wpisane w kalendarz
szkolnych wydarzeń. Choć schemat jest podobny, to
jednak każda nasza Wigilia jest inna: odmienna dekoracja,
różne występy dzieci, treści przedstawień. Zawsze jednak
wytwarza się ciepła, pełna serdeczności i wzajemnej
życzliwości rodzinna atmosfera wspólnoty szkolnej.
Przygotowania trwały na długo przed spotkaniem.
Wykonaliśmy zaproszenia dla zacnych gości, dzieci
z Koła Biblijnego intensywnie ćwiczyły Jasełka, uczniowie
z nauczycielami stroili klasy, korytarze szkolne, panowie

palacze zbudowali dużą stajenkę. Nasze zaangażowanie
było owocem pięknego przeżycia radości płynącej z Bożego
Narodzenia. Jednocześnie kolejny raz uświadomiliśmy
sobie tę historyczną i religijną prawdę, że Bóg stał się
człowiekiem i zamieszkał między ludźmi.
Świętowanie rozpoczęliśmy spotkaniem ze św.
Mikołajem. Zwabiony śpiewem kolęd przyszedł do
dzieci z workami pełnymi prezentów. Jego szczególnymi
pomocnikami była Rada Rodziców, za co serdecznie
dziękujemy. Gość z nieba nie znał zbyt dobrze
wszystkich dzieci, więc w prezentacji wspomagał go
Pan wuefista, opisując z przymrużeniem oka zalety
uczniów poszczególnych klas. Dzieci wystąpiły przed
św. Mikołajem z świątecznymi wierszykami, kolędami,
składały także życzenia. Najstarsza klasa, złożona z grona
nauczycieli i pracowników obsługi, także chwaliła się
swoimi umiejętnościami, wykonując kolędy. Gość był
zachwycony wielorakimi talentami, wszystkich obdarował
prezentami i obiecał, że spotkamy się może znów za
rok. Dziękujemy... Po odejściu Mikołaja na uczniów
czekała jeszcze jedna niespodzianka. Opiekunka SKO
wręczyła nagrody laureatom konkursu „Kartka świąteczna
z logo Banku Spółdzielczego Poddębice”. Następnie
do społeczności dołączyli emeryci, zaproszeni goście,
m.in. ksiądz proboszcz, przedstawiciele Rady Miejskiej
w Uniejowie, rodzice. Koło Biblijne zaprezentowało
przedstawienie „Przyszedł Bóg”, które z nutką humoru
ukazało prawdę wiary o narodzeniu Jezusa Chrystusa.
Można było usłyszeć śpiew kolęd i grę na instrumentach.
W nawiązaniu do hasła roku duszpasterskiego „Idźcie
i głoście” występ zakończyło przesłanie głoszenia miłości
Bożej wszystkim ludziom. Widzowie bacznie obserwowali
to, co rozgrywało się na scenie i nagrodzili artystów
gorącymi brawami. Następnie Koło Biblijne przekazało
życzenia, obdarowało pracowników i gości samodzielnie
wykonanymi gwiazdami - symbolem Narodzenia
Pańskiego.
W ostatnim akordzie świętowania, jak podczas każdej
Wigilii, wszyscy obecni, wśród serdecznych uścisków
dłoni i łamaniu opłatka, składali sobie wzajemne życzenia.
Ten rytuał poprzedziło przekazanie przez harcerzy
„Betlejemskiego Światła Pokoju”, odczytanie przez
uczennicę perykopy Ewangelii św. Łukasza o wydarzeniach
w Betlejem oraz modlitwa, której przewodniczył ks.
proboszcz. I tak oto kolejny raz dopełniliśmy tradycji,
która mimo różnych zawirowań jest silnie zakorzeniona
w tej rodzinie szkolnej. Daliśmy także świadectwo
przywiązania do wiary i tradycji, określających naszą
tożsamość jako dzieci Bożych i Polaków. Uroczystość
przygotowała i przeprowadziła katechetka we współpracy
z Dyrekcją i pracownikami szkoły.
				
Beata Maciejewska
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Dziecięcy Koncert w kościele
parafialnym w Wieleninie

otrzymała uczennica klasy IV- Julia Pietrzak, natomiast
królem został uczeń klasy V - Mateusz Skrzynecki.
Zwycięzcom gratulujemy tak zaszczytnegotytułu.
„Choinka” w naszej szkole jest imprezą integrującą
całą społeczność. Jest zawsze wspaniałą okazją do bliskiej
współpracy z rodzicami, którzy również przygotowują
poczęstunek dla swoich pociech i nauczycieli. Dziękujemy
Radzie Rodziców za współpracę i współudział w organizacji
tej uroczystości! Zabawa choinkowa w naszej szkole to
miłe zakończenie I semestru i jednocześnie rozpoczęcie
ferii zimowych. Następne spotkanie w tanecznych rytmach
już za rok!
			
Jolanta Kwaśniewska

Czas przed Świętami Bożego Narodzenia sprzyja
podniosłemu nastrojowi. Jest to okres, kiedy w wielu
polskich domach, kościołach, ale także w wielu miejscach
na całym świecie grane są i śpiewane kolędy. Oczywiście
nam najpiękniejsze wydają się te polskie, istniejące w naszej
tradycji od wieków. Pragnąc nauczyć dzieci i zakorzenić
w nich tradycję śpiewania kolęd, na zajęciach wokalnych
w Szkole Podstawowej w Wieleninie dzieci uczyły się
przepięknych kolęd i pastorałek. Uwieńczeniem starań
i trudów naszych uczniów był koncert kolęd, który odbył
się w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia w kościele
parafialnym w Wieleninie. Trudu przygotowania dzieci do
takiego występu podjęła się Pani Magdalena Andrysiewicz,
a sprawami organizacyjnymi zajęła się Pani Barbara Nowak.
W programie koncertu bożonarodzeniowego znalazły
się takie utwory jak: „Bosy pastuszek”- Natalia Nowińska
i Weronika Rogalska, „Maleńka Miłość” – Jakub Koziński
i Zuzanna Kozłowska, „Dzisiaj w Betlejem” – Julia
Dziekańska, Patrycja Kaczka i Dominik Kolasa, „Przybieżeli
do Betlejem pasterze” – Zuzanna Andrysiewicz, Agnieszka
Kozłowska, Weronika Powłaka, Kinga Warych, „Jezus
Malusieńki” – Izabela Rosik, „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
– Klaudia Wojtasiak, „Wśród nocnej ciszy”- Amelia Mann,
Julia Andrysiewicz, Weronika Szypowska i Amelia Nadolna,
a także włoska pastorałka „e’Natale”- Ilary Controllo.
Wokaliści zostali nagrodzeni gromkimi brawami
i otrzymali specjalne podziękowania od proboszcza
wielenińskiej parafii - ks. Jarosława Olszewicza.
			

Magdalena Andrysiewicz

Karnawał czas zacząć!
Zabawa choinkowa
Karnawał to czas radości i rozrywki. Zarówno mali, jak
i duzi czekają na okazję, aby się pobawić! Świetną ku temu
okazją jest, niewątpliwie, zabawa choinkowa.
14 stycznia 2017 r., mimo zimowej aury na zewnątrz,
w naszej szkole panowała gorąca atmosfera. Uczniowie
balowo ubrani, pełni emocji i wrażeń świetnie bawili się pod
przewodnictwem wspaniałych DJ-ów, którzy porywali do
zabawy nawet tych najbardziej opieszałych i wstydliwych
uczestników balu. Wiele dzieci przybyło ze swoimi
rodzicami i młodszym rodzeństwem. Podczas całej zabawy
dzieci brały udział w wielu konkursach organizowanych
przez nauczycieli. Uczniowie mogli m.in. zaprezentować
swoje umiejętności taneczne w tańcu z balonem, w tańcu
przy krzesłach, a zwinność w tańcu z chustkami.
Zwieńczeniem imprezy był wspólny taniec integracyjny
„Lambada”, wykonany przez uczniów, nauczycieli
i rodziców. Zabawa karnawałowa nie odbyłaby się bez
wybrania króla i królowej balu, którzy po burzliwych
obradach jury, zostali ukoronowani. Tytuł królowej balu

Jak spędzamy czas wolny…
7 stycznia br., w sobotni mroźny poranek zażywaliśmy
kąpieli w basenach termalnych. Gorąca solanka sprzyja
zabawom i aktywnemu wypoczynkowi. Ponadto można
było zobaczyć nas w polskiej telewizji.
W niedzielę 15 stycznia braliśmy czynny udział
w 25. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Wolontariuszami w tym roku byli: Julia Dziekańska,
Patrycja Kaczka, Weronika Mituta, Amelia Szczepuła
i Szymon Goszczyk, a opiekowały się nimi panie: Beata
Czerwińska, Alicja Gapsa i Elżbieta Goszczyk. Po
przeliczeniu banknotów i monet z puszek uzyskaliśmy
kwotę 1 461,87 zł, 1 koronę i 3 eurocenty.
Od 16 stycznia, jako pierwsi w kraju, rozpoczęliśmy
zimowy wypoczynek. Niektórzy wyjechali na zimowiska
i do rodziny, inni odpoczywali w rodzinnych domach. Ci,
którzy potrafią jeździć na łyżwach, mogli doskonalić jazdę
na lodowisku przy basenach termalnych, z którego mogliśmy
korzystać dwukrotnie w czasie ferii, w zorganizowanej
grupie. Mimo mrozu i długiego pobytu (2 i pół godziny)
nikomu, kto się poruszał, nie było zimno.
			

Elżbieta Goszczyk
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Szkolna Wigilia

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

UNIEJOWSKIE STRONY

27

Talenty wokalne Szkoły Podstawowej w Wieleninie

Talenty wokalne w naszej szkole
27 stycznia 2017 r. w sali MGOK w Uniejowie odbył
się Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej,
którego organizatorem był Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Uniejowie oraz Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna.
W konkursie zaprezentowało się ponad 60 uczestników
z terenu gminy Uniejów. Z roku na rok konkurs ten
zdobywa coraz większą popularność, a jego uczestnicy mają
możliwość popularyzacji swojego dorobku wokalnego.
Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. płk. pil.
Szczepana Ścibiora w Wieleninie również zaprezentowały
swoje możliwości wokalne. Wszystkie wokalistki przez
długi czas uczęszczały na zajęcia wokalne, organizowane
w szkole pod kierunkiem Pani Magdaleny Andrysiewicz
i Danieli Kwiatosińskiej. Po wielu trudach i męczących
próbach występ każdej z nich był oklaskiwany gromkimi
brawami, a szanowne jury, w składzie: Maksymilian
Milczarek, Mirosław Madajski i Jan Pietrzak, przyznało
nagrody. W kategorii przedszkole wyróżnienie otrzymała
3 – letnia Julia Andrysiewicz za piosenkę „Witaminki,
witaminki”
(najmłodsza
uczestniczka
konkursu).
W kategorii klas I – III wyróżnienie otrzymała Weronika
Szypowska w piosence „Szkolny rock and roll”, III miejsce
zajęła Weronika Rogalska w piosence „Nasi Kochani Babcia
i Dziadek”, a II miejsce Zuzanna Kozłowska w piosence
„Znowu do szkoły”. W kategorii klas IV – VI wyróżnienie
otrzymała Aleksandra Kozłowska za piosenkę „Radość
najpiękniejszych lat”.
Na koniec wszyscy wrócili na scenę, abyśmy mogli
zrobić pamiątkowe zdjęcie, a każdy uczestnik konkursu
otrzymał drobny upominek za trud i wysiłek włożony
w przygotowanie się do festiwalu.
			

Magdalena Andrysiewicz

2 lutego 2017 r. uczniowie zaprosili swoich dziadków
do Szkoły Podstawowej w Wieleninie, aby świętować razem
z nimi Dzień Babci i Dziadka. W tym celu, dużo wcześniej,
zaplanowali wykonanie przedstawienia pod tytułem
„Rodzina, ach rodzina…”, gdzie wcielali się w członków
wielopokoleniowej rodziny. Wnukowie zaprezentowali
swoim dziadkom pełną gamę swoich talentów, które
z największym skupieniem i pracowitością szlifowali
w ostatnim czasie, pod czujnym okiem swoich opiekunów
i scenarzystów, a zarazem reżyserów przedstawienia
w osobach: Danieli Kwiatosińskiej, Magdaleny
Andrysiewicz i Alicji Gapsy.
Jako że wiele mówi się o problemie różnicy pokoleń,
nasi podopieczni postarali się mu zaradzić. Jak głosi
popularna opinia, muzyka łagodzi obyczaje, dlatego
uczniowie stwierdzili, że zaśpiewają piosenki z młodości
swoich dziadków, ale także te, których słuchają obecnie.
Do śpiewu przyłączyła się nawet nasza nauczycielka
– pani Magdalena Andrysiewicz. Skoro już mówimy
o muzyce, to do niej nie może zabraknąć tańca. W tym celu
najbardziej uzdolnieni rytmicznie i ruchowo uczniowie
zaprezentowali różne rodzaje tańca, w tym hiphopowe,
nowoczesne, natomiast najlepsi z naszych mówców
zdecydowali się zaprezentować swoje talenty recytatorskie.
Jak się okazało, dziadkowie byli zachwyceni nie tylko
pomysłowością swoich wnuków, ale także możliwościami
i talentami, a to był dopiero początek. Następnie uczniowie
weszli na scenę i złożyli najserdeczniejsze życzenia swoim
dziadkom oraz podziękowali im i docenili trud włożony
w ich wychowanie oraz dbanie nie tylko o nich, ale również
o ich rodziców. Babcie i dziadkowie byli wniebowzięci.
Po części artystycznej wszyscy zostali zaproszeni na
skromny poczęstunek.
Świętowanie Dnia Babci i Dziadka to już norma
w naszej szkole, dlatego jesteśmy przekonani, że za rok
znów się odbędzie i już teraz zapraszamy, a korzystając
z okazji chcieliśmy złożyć wszystkim babciom i dziadkom
najserdeczniejsze życzenia.
			

Daniela Kwiatosińska
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Występy uczniów w Dniu Babci i Dziadka
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Hu! Hu! Ha! U nas zima nie jest zła!
- wieści ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie
Obietnica zuchowa

5 grudnia 2016 roku - dzieci długo oczekiwały na ten
dzień. Dla każdego zucha była to bardzo ważna i wyjątkowa
zbiórka. Z piosenką na ustach zuchy z Gromady Zuchowej
„Wilamowskie skrzaty” weszły do sali, by poddać się
próbom, a następnie złożyć obietnicę zuchową. Przybyło
wiele osób, które przyglądały się ich zmaganiom - dotarło
wielu rodziców.
Kiedy na sali zabrakło wolnych miejsc, na środek wyszły
druhny i jednocześnie organizatorki tego spotkania - Edyta
Miśkiewicz i Sylwia Wrąbel, które powitały wszystkich
zebranych i przedstawiły plan zbiórki. Zamiast tradycyjnego
harcerskiego ogniska na scenie pojawiło się świeczkowisko
zapalone przez panią dyrektor Alicję Własny. Każdy zuch
został poddany różnym zadaniom, dzięki którym udowodnił
znajomość Praw Zucha. Podczas zadań dowiódł, że kocha
Polskę i Boga, wykazał się prawdomównością, pokazał,
że zawsze pamięta o swoich obowiązkach, odznaczył się
dzielnością i wytrwałością w dążeniu do celu. Zuch zadbał,
aby wszystkim zaproszonym gościom było z nim dobrze,
obdarował ich czerwonymi serduszkami, symbolizującymi
miłość. Swoją drogę zadań przeszedł z uśmiechem na twarzy.
Decyzją wszystkich obecnych zuchy zostały dopuszczone
do złożenia obietnicy, którą odebrała Komendant Hufca
ZHP Uniejów - Małgorzata Rosik. Pod koniec zbiórki zuchy
otrzymały chusty, znaczki oraz legitymację. Uroczystość
zakończyła się słodkim poczęstunkiem, a potem wspólnym
kręgiem i iskierką.
Zbiórka miała uroczysty charakter i niepowtarzalny
klimat. Z pewnością na długo pozostanie w pamięci
najmłodszych.
				
Sylwia Wrąbel

Magia bombek

W okresie przedświątecznym uczniowie naszej szkoły
po raz czwarty zwiedzili fabrykę bombek, która wprowadza
w magię oczekiwań na zbliżające się święta Bożego
Narodzenia. Pierwszy raz byliśmy w fabryce w Miliczu,
a ponieważ ją zlikwidowano, druga wizyta miała miejsce
w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków odwiedzaliśmy dwa
razy, a w tym roku po raz czwarty postanowiliśmy odwiedzić
fabrykę bombek w Gnieźnie.
Najpierw udaliśmy się do dmuchalni. Topiono tam szkło
i ustami wydmuchiwano z niego kule lub inne kształty przy
użyciu różnych form. Potem poszliśmy do srebrzalni, gdzie
przezroczyste szklane bombki stawały się srebrne. Działo
się tak za pomocą kliku kropli srebrzanu – specjalnego

płynu wlewanego do każdej z nich. Następnie wybraliśmy
się do malarni, gdzie wszystkie ozdóbki są malowane na
wiele kolorów i odcieni. Kolejny etap to dekoratornia.
Tam wszystkie kolorowe bombki ozdabia się ręcznie.
Na koniec każde dziecko otrzymało cztery bombki różnej
wielkości i własnoręcznie je ozdobiło. Dzieci wykazały się
dużą pomysłowością i kreatywnością. Niektóre bombki to
prawdziwe arcydzieła.
Zwieńczeniem wycieczki były zakupy w sklepiku,
w którym można było zobaczyć i kupić dużo ozdobnych
bombek w najbardziej niezwykłych kształtach. Na koniec
zjedliśmy obiad i wyruszyliśmy w podróż do domu.
Dzieci zadowolone, z pięknymi bombkami, które
świetnie dekorowały rodzinne choinki, wróciły do domu.
Z pewnością bombki z własnym imieniem były miłym
akcentem na świątecznej choince.
							
				
Beata Kos

Żywa lekcja historii

13 grudnia 2016 r. uczniowie uczestniczyli w „żywej
lekcji historii” poświęconej kulturze starożytnej Grecji.
Poprzez ciekawe, pełne dowcipu przedstawienie i zabawę
dzieci poznały wybrane mity oraz obyczaje Hellenów,
a także ich sposoby walki. Największą atrakcję stanowiła
możliwość przymierzenia elementów wyposażenia
hoplitów, na przykład charakterystycznych hełmów
z barwnymi pióropuszami. Dodatkowo uczniowie, do
których uśmiechnęło się szczęście, mieli okazję wcielić się
w rolę antycznych wojowników i wystąpić w rekonstrukcji
walki przy użyciu tarczy, miecza czy włóczni.
							
				
Joanna Binkiewicz

Wigilie klasowe

W ostatnich dniach przed przerwą świąteczną we
wszystkich klasach odbyły się spotkania opłatkowe.
Starsi uczniowie Wigilie klasowe obchodzili razem
z wychowawcami, natomiast młodsze dzieci na tę szczególną
uroczystość zaprosiły także najbliższe im osoby, czyli swoich
rodziców. Wspólne przeżywanie narodzin Dzieciątka Jezus,
dzielenie się opłatkiem i słuchanie kolęd przeniosło nas już w
ten magiczny bożonarodzeniowy czas.
Szczególny charakter miało spotkanie opłatkowe
w oddziale przedszkolnym. Najmłodsi po raz pierwszy
wspólnie świętowali Wigilię, ale także po raz pierwszy
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Koncert kolęd
i pastorałek
(pierwszy plan – od lewej:
Wiktor, Cyprian, Ela,
Alan i Oliwia,
drugi rząd:
Patryk, Szymon i Kamil,
drugi plan od lewej:
Ola, Edyta, Martyna,
Wiktoria,
Monika i Nikolina)

wystąpili w jasełkach przygotowanych specjalnie dla rodziców.
Drobne upominki przyniesione przez świętego Mikołaja
lub zostawione przez niego pod klasową choinką sprawiły, że
każde dziecko wyszło ze szkoły uśmiechnięte i zadowolone,
w nastroju do dalszego świętowania – tym razem już
w rodzinnym gronie.
				
Joanna Binkiewicz

Koncert kolęd i pastorałek

z opiekunami (druhną Edytą, druhną Sylwią i chętnymi
rodzicami) podążały ze Światełkiem, życzeniami i kolędą
na ustach od domu do domu w: Wilamowie, Kuczkach,
Górach, Lekaszynie i Skotnikach. Wiele osób przyjmujących
nas było wzruszonych - oprócz hojnych datków do puszki,
obdarowywali zuchy słodyczami i owocami. Cieszymy się,
że tak mile i chętnie nas przyjmowano. Dzięki uzbieranym
datkom, a trzeba przyznać, iż suma nas bardzo zaskoczyła
(zebraliśmy1296 złotych),dofinansujemy naszym zuchom
mundurki.
Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie
wspaniała i nieoceniona pomoc rodziców zuchów, którzy
włączyli się w roznoszenie Betlejemskiego Światła Pokoju.
Składamy serdeczne podziękowania paniom: Marcie
Tomaszewskiej, Liliannie Polipowskiej, Agnieszce
Kowalczyk, Edycie Adamczyk, Monice Mruk, Sylwii
Winkowskiej, a także panu Robertowi Kokorzyckiemu.
Za rok kolejne Światełko! Czuwaj!
							
				
Edyta Miśkiewicz

Zaśpiewajmy i zagrajmy Dzieciątku kolędę… - pod
tym hasłem w czwartek 22 grudnia w naszej szkole
odbył się wzruszający, pełen zadumy koncert kolęd
i pastorałek przygotowany przez panie Sylwię Wrąbel
i Edytę Miśkiewicz. Celem koncertu było przeniesienie się choć
na chwilę w atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia,
którym towarzyszy piękna tradycja śpiewania kolęd.
W tym roku po raz pierwszy zuchy z Gromady zuchowej
,,Wilamowskie skrzaty” przekazały na ręce pani dyrektor Alicji
Własny Betlejemskie Światełko Pokoju.
Na scenie nie zabrakło występów uczniów, którzy pięknie
zaśpiewali i zagrali na flecie kolędy i pastorałki. Duże
Zuchowy bal karnawałowy
wrażenie na publiczności wywarł występ najmłodszych
W karnawale same bale – to chyba oczywiste, prawda?
uczniów naszej szkoły – przedszkolaków i uczennicy klasy I,
Skoro wszyscy balują, zuchy z Gromady zuchowej
którzy zaśpiewali pastorałkę ,,Świeć gwiazdeczko, świeć”.
„Wilamowskie skrzaty” nie mogły być gorsze i zamiast
Koncert kolęd zakończył utwór pt. „Coraz bliżej święta”,
tradycyjnej zbiórki druhny zorganizowały im bal
a także główny bohater tegorocznego koncertu, czyli układ
karnawałowy.
taneczny ,,Śnieżynki” wykonany przez uczennice klasy IV Celem była integracja zuchów oraz nastrojowa zabawa
VI. Wiele radości sprawiło konfetti wystrzelone na koniec
karnawałowa w duchu równości i braterstwa. Dodatkową
układu.
atrakcją było obowiązkowe przebranie uczestników.
To wspaniale, że koncert kolęd i pastorałek łączy pokolenia i
Wyobraźnia i pomysłowość wszystkich podopiecznych
wyzwala niezapomniane emocje...
							 przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Na parkiecie
można było spotkać m.in.: wróżki, czarodziejki, policjanta,
				
Edyta Miśkiewicz
Indian, a nawet zwierzęta futerkowe.
Podczas wspólnej zabawy licznych zuchowych pląsów
bawiliśmy się wyśmienicie. Był również słodki poczęstunek.
Betlejemskie Światełko Pokoju
Czas bardzo szybko minął, wszystkie zuchy z uśmiechami
zagościło w naszych domach
na twarzy wróciły do domu.
W Wigilię Bożego Narodzenia, w godzinach 9.00-11.30,
							
zuchy z Gromady „Wilamowskie skrzaty” roznosiły po
				
Sylwia Wrąbel
domostwach Betlejemskie Światło Pokoju. Zuchy wraz
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Jasełka dla Babć i Dziadków

Tegoroczne jasełka odbyły się w sobotę 14 stycznia 2017
roku. Korzystając z uprzejmości strażaków, oczywiście
mogliśmy wystawić je w sali OSP Wilamów. Przedstawienie
było dedykowane przede wszystkim kochanym babuniom
i dziadziusiom z okazji zbliżającego się ich święta. Nad
całością przedstawienia czuwały panie: Wiesława Pajor,
Edyta Miśkiewicz, Joanna Binkiewicz, Magdalena Pajor.
Mottem przewodnim przedstawienia były słowa „Bóg
rodzi się w sercu człowieka”. Aktorzy starali się ukazać
odbiorcy, iż do Narodzenia Jezusa potrzebne są serca nas
wszystkich - sportowców, młodzieży wracającej z dyskoteki,
pracowników hoteli czy bezdomnych. Józef i Maryja wśród
nich szukali miejsca, gdzie miałby narodzić się Bóg. Nie
znaleźli go jednak, ani żadnej pomocy od napotkanych na
swojej drodze ludzi. Udali się więc do Betlejem, gdzie była
licha szopka - tam właśnie było ich schronienie. I kiedy
do tej stajenki przychodzą spotkani wcześniej sportowcy,
dziewczyny wracające z dyskoteki, hotelarze czy bezdomni
nie mogą uwierzyć, że wcześniej na ich drodze znalazł się
właśnie Bóg, który chciał zamieszkać w ich sercu.
Wspaniałej grze aktorskiej towarzyszyła również
niezwykła oprawa: piękna dekoracja nieba, prezentacja
multimedialna ze slajdami ruchowymi, jak i dźwiękowymi,
a także oprawa muzyczna. To były bardzo interesujące
i wzruszające jasełka, w zupełnie innym, bardzo nowatorskim
stylu. Przyznać trzeba, że publiczność z wielką uwagą
i skupieniem wpatrywała się grę aktorską naszych uczniów.
Wszyscy gromkimi brawami podziękowali z wspaniały
występ.
Po jasełkach uczniowie klasy VI wystąpili z koncertem
kolęd i pastorałek, a dziewczynki z kółka tanecznego
zaprezentowały taniec Śnieżynek, który przygotowała pani
Sylwia Wrąbel.
Trzeba przyznać, że niejednej babci i niejednemu
dziadkowi łza zakręciła się w oku. Byli dumni ze
swoich wnucząt. Na koniec zostali obdarowani słodkimi
prezencikami. Dla wielu starszych osób takie świętowanie
to prawdziwy skarb.
Pragniemy podziękować pani Jagodzie Bielawskiej
za pomoc przy dekoracji sceny. Do zobaczenia za rok.
				

Ach, co to był za bal…

Edyta Miśkiewicz

14 stycznia 2017 r. był dniem wyjątkowym dla naszych
uczniów, bowiem w sali OSP Wilamów odbyła się zabawa
karnawałowa dla klas 0-VI. Zarówno ci najmłodsi, jak i ci
nieco starsi czekali na „Choinkę” przez cały rok. Zabawa
karnawałowa to jedno z najbardziej oczekiwanych wydarzeń
w kalendarzu imprez naszej szkoły. Konkursy, ciekawe
stroje, poczęstunek, no i ulubiona przez wszystkich zabawa
taneczna - to wszystko, co uczniowie lubią najbardziej.
Karnawałowe rytmy porwały do tańca każdego. Żołnierze,
księżniczki, sportowcy, wróżki oraz czarodziejki bawili

się razem z innymi tajemniczymi postaciami, rodzicami,
rodzeństwem i nauczycielami. Zabawa była wyśmienita.
Opiekunki Samorządu Uczniowskiego - panie Joanna
Wójcik i Sylwia Wrąbel zorganizowały i poprowadziły
ciekawe konkursy i zabawy, np. ,,Taniec z balonem”,
,,Taniec z gazetą”, „Gorące krzesła” i tak oczekiwany przez
wszystkich konkurs na Króla i Królową Balu. Między
kolejnymi atrakcjami dzieci miały czas, żeby potańczyć
i pobawić się przy muzyce. Tradycyjnie uczniowie klas
V i VI zaprezentowali poloneza, przygotowanego pod
kierunkiem pani Izabeli Wojtczak. Jak co roku dzieci
odwiedził Mikołaj i rozdał słodkie prezenty.
Już z niecierpliwością czekamy na kolejną „Choinkę”.
Niech muzyczny rytm towarzyszy nam przez cały następny
rok.
				
Joanna Wójcik

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
w Wilamowie

Po raz kolejny nasi uczniowie - wolontariusze
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przeprowadzili
zbiórkę pieniędzy w szkole, a także na terenie Wilamowa.
Już w piątek 13 stycznia 2017 r. wolontariusze sprzedawali
smaczne hot-dogi oraz pyszne galaretki z owocami i bitą
śmietaną. Dzięki hojności uczniów, nauczycieli i wszystkich
pracowników szkoły puszka WOŚP szybko zapełniła się
banknotami i monetami.
Również w niedzielne przedpołudnie – tradycyjnie
mimo niezbyt sprzyjającej aury – wolontariusze Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy prowadzili zbiórkę
w centrum Wilamowa. Ku radości dzieci wszyscy napotkani
przechodnie odnosili się do akcji bardzo życzliwie i chętnie
wrzucali datki do puszek.
Następnie odbyło się komisyjne liczenie zebranych
pieniędzy. Wspólnie w czasie piątkowej i niedzielnej zbiórki
zebraliśmy 1488,23 zł. Pieniądze te zostały przekazane do
sztabu WOŚP w Uniejowie. Nad prawidłowym przebiegiem
akcji czuwały nauczycielki - Joanna Wójcik i Sylwia Wrąbel.
Serdecznie dziękujemy tym, którzy wsparli tegoroczną
Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy!
							
		
Sylwia Wrąbel, Joanna Binkiewicz

Biwak zuchów i harcerzy w Wilamowie

W dniach 20-22.01.2017 roku nasza szkoła, pomimo
ferii, tętniła życiem. Do wilamowskiej szkoły zjechały
zuchy i harcerze z Wielenina, Uniejowa i oczywiście nasza
Gromada „Wilamowskie skrzaty”.
W piątek o godzinie 18.30 odbył się apel, na
którym komendantka biwaku druhna Milena powitała
wszystkich przybyłych i odczytała harmonogram zajęć.
Po zakwaterowaniu i samodzielnie przygotowanej kolacji
odbyło się uroczyste świecowisko. Oprócz drużynowych
obecnych na biwaku przybyły również druhny: Krystyna
Maj i Krystyna Grabarczyk, które kilkanaście lat temu
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Jasełka (śpiewają – Martyna Paczesna i Monika Świątek, Maryja – Justyna Rosiak, Józef – Michał Pajor)

aktywnie działały w ZHP, prowadząc drużyny w Wilamowie.
Gawędę odczytała druhna Basia, a po niej nastąpiło wspólne
śpiewanie i wesołe pląsanie. Zuchy i harcerze, pomimo
ogłoszonej o 23.00 ciszy nocnej, długo jeszcze bawili się
w swoich salach. Nocka szybko zleciała i trzeba było rano
wstawać – Oj, po nocnych harcach nie było łatwo…
Po porannej toalecie i śniadaniu wszyscy udali się do
sali OSP, gdzie czekali już na nas Indianiści. Po bardzo
wyczerpujących zabawach wróciliśmy do szkoły, gdzie
mogliśmy nakarmić swoje wygłodniałe brzuszki. Po
krótkim odpoczynku udaliśmy się na zwiad terenowy.
Dzięki uprzejmości miejscowych strażaków mieliśmy
możliwość obejrzenia nowego samochodu strażackiego
„Błyskawica”. Następnie poznawaliśmy ciekawe miejsca
Wilamowa. Późnym popołudniem druhny Milena i Karolina
zorganizowały zajęcia, podczas których bawiliśmy się
w Indian. Pod czujnym okiem druha Piotra rozgrywano
również turniej tenisa stołowego. Po wyczerpujących
zajęciach zasiedliśmy do kolacji. Szaleństwo dyskotekowych
przebojów zakończyło nasz sobotni, bardzo aktywnie
spędzony czas. Trzeba przyznać, że dzieciaki były naprawdę
zmęczone. Szybko w salach zrobiło się cicho. Wszyscy spali
kamiennym snem.
Niedzielny poranek rozpoczął się już o 7.00. Po porannej
toalecie wszyscy pakowali się i uprzątali swoje sale. Nie
zabrakło również smacznego śniadanka, po którym udaliśmy
się na Mszę Świętą do tutejszego kościoła. Trzydniowe
warsztaty zakończył apel, na którym wręczono nagrody
uczestnikom turnieju stołowego.
Zuchy i harcerze bardzo dziękują pani dyrektor Alicji
Własny za udostępnienie szkoły na noworoczny biwak.
Z harcerskim pozdrowieniem: Czuwaj! Do zobaczenia za
rok!
				
Edyta Miśkiewicz

Pomoc dla zwierząt ze schroniska

Zima to bardzo trudny czas dla mieszkańców schronisk
dla zwierząt. Osamotnione, pozbawione „swojego
człowieka”, a nierzadko i przez ludzi skrzywdzone psy
i koty w tym okresie cierpią jeszcze bardziej – także
z powodu zimna i niedostatku odpowiedniego pożywienia.
Aby pomóc potrzebującym zwierzakom, pani Anna
Gazda zorganizowała zbiórkę rzeczy dla schroniska.
Wszystkie zebrane dary (np. koce, metalowe miski, karmy,
prześcieradła, ręczniki) podczas ferii zimowych zostały
przewiezione przez panią Anię do schroniska, które mieści
się w Łodzi przy ulicy Marmurowej. Dziękujemy uczniom,
którzy nie pozostali obojętni i chętnie włączyli się do akcji.
							
		
Anna Gazda, Joanna Binkiewicz

Turniej Wsi w Wilamowie

Co roku uczniowie naszej szkoły starają się uświetnić
imprezę środowiskową, tj. Turniej Wsi, w którym biorą
udział drużyny z różnych miejscowości z terenu gminy
Uniejów. W tym roku impreza odbyła się 28 stycznia,
tradycyjnie w strażnicy OSP Wilamów.
Aby dać chwilę wytchnienia startującym drużynom
sołeckim, w przerwie między konkurencjami dzieci
z klasy drugiej, pod kierunkiem wychowawczyni Beaty
Kos, zaśpiewały kilka piosenek i zatańczyły dwa tańce.
Klasa trzecia, pod kierunkiem wychowawczyni Anny
Gazdy, zaprezentowała się wokalnie, a dziewczynki
z Zespołu „Stars”, przygotowane przez panią Sylwię
Wrąbel, zatańczyły „Taniec śnieżynek”.
				

Beata Kos
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Walne zebranie OSP Wilamów

Walne zebrania sprawozdawcze
ochotniczych straży pożarnych

W styczniu zebrania sprawozdawcze odbyły się w jednostkach
OSP: Góry (6.01), Czepów, Człopy, Orzeszków (7.01), Kuczki,
Rożniatów, Zaborów (14.01), Wilamów (21.01), Felicjanów,
Ostrowsko, Spycimierz (28.01). W lutym zorganizowano zebrania
w jednostkach OSP: Brzeziny, Skotniki, Wola Przedmiejska (4.02),
Uniejów (5.02) i Wielenin (11.02).
Po corocznym, strażackim balu karnawałowym, który odbył
się 4 lutego, następnego dnia strażacy spotkali się na zebraniu
sprawozdawczym, podczas którego odczytano sprawozdania
podsumowujące działalność jednostki za ubiegły rok. Wynikało
z nich między innymi, że ratownicy wyjeżdżali do akcji 97 razy.
W porównaniu do 2015 roku było o 20 wyjazdów mniej, ale
jednocześnie najwięcej jeżeli chodzi o jednostki OSP działające na
terenie naszego powiatu.
Jednostka brała udział w szkoleniach oraz ćwiczeniach,
m.in. łódzkiej kompanii odwodowej w zakładach chemicznych
w Zgierzu. Dokonano również zakupu łodzi ratowniczej, mini
nożyc do ratownictwa technicznego, umundurowania ochronnego,
parawanu odgradzającego - używanego podczas wypadków oraz na
wyposażenie kuchni pełną zastawę stołową.
W bieżącym roku jednostka planuje m.in. kupić nowe stoły do
sali OSP, pozyskiwać nowych członków, uczestniczyć w kolejnych
szkoleniach podnoszących kwalifikacje i sprawność fizyczną
strażaków.

Walne zebranie OSP Uniejów

fot. A. Sobczak

Na początku roku w każdej z jednostek OSP na terenie gminy Uniejów odbywają się zebrania
sprawozdawcze, a co cztery lata zebrania sprawozdawczo-wyborcze – ostatnie miały miejsce na
początku 2016 roku. Podczas zebrań poszczególnych jednostek podsumowano ich działalność w 2016
roku, udzielono absolutorium zarządom i uchwalono obecne plany pracy na 2017 rok.
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Orszak Trzech Króli w Uniejowie i Wilamowie

Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej „O Termalny Puchar
Burmistrza Miasta Uniejów” TERMY CUP 2017

Trening drużyny piłkarskiej ekstraklasy - Jagiellonii Białystok na kompleksie boisk piłkarskich
arch. UM Uniejów / A. Sobczak / Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni
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Zabawa choinkowa ze Strażackim Mikołajem i Śnieżynką w Rożniatowie

Turniej Wsi Gminy Uniejów w Wilamowie

25. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Uniejowie
arch. A. Sobczak / UM Uniejów / R. Troczyński
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Koncert Zespołu Dziecięcego „Suzuki” w Sali Rycerskiej zamku

Koncerty w uniejowskiej Kolegiacie

„Życiem swym nauczaj” z udziałem Moniki Kuszyńskiej i Uniejowskiej Grupy Integracyjnej

Chóru Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
arch. Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni / P. Michałowski / T. Wójcik / R. Troczyński
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10-te urodziny Zespołu Ludowego „Włościanki” z Wielenina

Jubileusz 25-lecia Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
arch. UM Uniejów
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Fot. A. Sobczak
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Powitanie Nowego Roku
Tradycyjnie w wieczór sylwestrowy mieszkańcy
Uniejowa oraz goście przebywający w naszej gminie
mogli spotkać się na uniejowskim rynku, aby wspólnie
powitać Nowy Rok.
Sylwester zgromadził tych, którzy w atmosferze
wspólnej zabawy na świeżym powietrzu z radością
świętowali nadejście 2017 roku. Oficjalne życzenia
noworoczne w imieniu Samorządu Miasta i Gminy
Uniejów złożyli: Przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Kosmalski oraz Radny Rady Miejskiej - Sławomir
Goszczyk. Oprawę muzyczną zapewniła „Kapela ze Wsi
Wilamów”.

Pokaz sztucznych ogni o północy ufundowany
został przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Termy Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie. Nad
bezpieczeństwem bawiących się czuwała miejscowa
jednostka ochotniczej straży pożarnej.
Wszystkim życzymy radości, miłości oraz sukcesów
w realizacji zaplanowanych wyzwań i marzeń w 2017
roku.
Organizatorami imprezy byli: Urząd Miasta w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, OSP
w Uniejowie.

Betlejemskie Światło Pokoju
Grudzień to miesiąc oczekiwania na święta Bożego
Narodzenia. Dla harcerzy jest to także okres wyczekiwania
na Światło wędrujące po Europie, które od 31 lat przywożą
skauci austriaccy z Groty Narodzenia Dzieciątka Jezus w
Betlejem i przekazują innym skautom oraz harcerzom. Po
raz 25. polscy harcerze pobrali je 11 grudnia 2016 r. o godz.
9.00 od skautów słowackich w kościele Świętego Józefa w
Svicie nad Popradem na Słowacji. Na Światło czekało ponad
1 650 harcerek i harcerzy ZHP, którzy zaraz po ceremonii
przekazania Światła rozwieźli je po całej Polsce. Delegacje
hufców z naszej chorągwi odebrały BŚP o godz. 19.00 po
Nabożeństwie Światła w Archikatedrze Łódzkiej. W ten
sposób Betlejemskie Światło Pokoju rozpoczęło swoją
drogę, by znaleźć się na wigilijnych stołach tych, którzy
zechcieli Je przyjąć do swoich domów. Betlejemska
sztafeta trwała do Pasterki 24 grudnia 2016 r.

Robert Palka

hm. Barbara Zwolińska

Od 22 grudnia 2016 r. patrole złożone z instruktorów
i harcerzy zaniosły Światło m.in. do instytucji i firm
z powiatu poddębickiego oraz mieszkańców gminy
Uniejów. Światło dotarło m.in. do: szkół podstawowych
w Uniejowie, Wieleninie i Poddębicach, Gimnazjum,
Zespołu Szkół w Uniejowie, przedszkoli w Uniejowie
oraz Poddębicach, Zespołu Szkół Zawodowych,
Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach, instytucji
i zakładów pracy, Rady Miejskiej - podczas sesji w sali
OSP Uniejów, Banku Spółdzielczego w Poddębicach
Oddz. w Uniejowie i Rejonowego Banku Spółdzielczego
Oddz. w Uniejowie, Przedsiębiorstwa Transportowego
,,Henter”, Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska,
PGK ,,Termy Uniejów”, „Geotermii Uniejów”, Parafii
pw. Św. Floriana, Parafii pw. Św. Krzyża w Spycimierzu,
Starostwa Powiatowego, Komendy Powiatowej Straży
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Przekazanie Światła w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie

Delegacja pobierająca Światło w Łódzkiej Katedrze

Pożarnej, Banku Spółdzielczego w Poddębicach, Pracowni
Krawieckiej ,,Hers” Henryki Supeł, Urzędu Miasta
w Poddębicach, placówki ZUS-u, Biura Poselskiego Posła
na Sejm RP - Piotra Polaka, SOSW w Stemplewie i Zakładu
Produkcyjnego K-FLEX w Wieleninie.
Tradycyjnie już, 24 grudnia o północy, na Pasterce

harcerze przekazali Święty Ogień wszystkim mieszkańcom
Parafii w Uniejowie i Wieleninie wraz z przesłaniem
,,Odważnie twórzmy pokój”. W Wigilię od rana uwijały
się patrole harcerskie i zuchowe, by zanieść Światło do jak
największej ilości domów naszych mieszkańców, którym
bliska jest idea Betlejemskiego Światła Pokoju.

Po zakończeniu zajęć lekcyjnych 22 grudnia 2016
r. zuchy, harcerze i instruktorzy naszego hufca ZHP
spotkali się na uroczystej Wigilii w sali OSP w Uniejowie.
Niezwykłe były zajęcia poprzedzające uroczystość.
Dzięki pomysłowi właścicieli restauracji „Wabik”
harcerze z instruktorami, pod kierunkiem pana Gabriela
Wagnera, lepili pierogi na Wigilię. Zgromadzone wokół
świątecznego stroiku drużyny śpiewały nasze kolędy.
Wszystkie przygotowały się bardzo dobrze do wspólnego
kolędowania. Po podzieleniu się opłatkiem, podarowanym
przez pana organistę i wzajemnym złożeniu życzeń,
delegacje drużyn przystąpiły do odebrania Betlejemskiego
Światła Pokoju, które zawiozły do swoich miejscowości.
Uroczyste spotkanie zakończył harcerski krąg z piosenką
,,Bratnie słowo sobie dajem, że pomagać będziem wzajem”
i oby te słowa sprawdzały się zwłaszcza w trudnych
momentach naszego życia. Dziękujemy wszystkim, którzy
pomogli nam w przygotowaniu harcerskiej Wigilii.

hm. Barbara Zwolińska

arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

Wigilia po harcersku
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Karolina Smętkiewicz

Wręczenie nagród „Lilia Ogrodnika”
Poniedziałkowe popołudnie 19 grudnia 2016 r. upłynęło pod znakiem uroczystego spotkania
w gronie mieszkańców gminy, podczas którego zostały wręczone nagrody w konkursie „Lilia Ogrodnika”.
Tytuł przyznano w następujących kategoriach: najpiękniejsze ogrody-przydomowy miejski, przy
gospodarstwie wiejskim, przyjazny turyście; balkon lub okno w gminie Uniejów.

Nagrodzeni uczestnicy konkursu (od lewej): Marianna Peszel, Monika Jabłońska, Wiesław Dudziński, Stanisław Pełka, Irena Ircha, Wojciech Ircha, Małgorzata
Jaszczura, Joanna Gołdyka – Komajda, Kazimiera Bednarek, Stanisława Rachubińska

Zdjęcia nagrodzonych zostały przedstawione
w formie prezentacji multimedialnej. Wyróżnienia dla
wszystkich uczestników konkursu oraz nagrody główne dla
laureatów w postaci drewnianej tablicy „Lilia Ogrodnika”,
zaprojektowanej przez Bogusława Krzciuka z Wydziału
Wzornictwa i Architektury Wnętrz ASP w Łodzi, zostały
wręczone przez Burmistrza Uniejowa - Józefa Kaczmarka i
Przewodniczącego Rady Miejskiej - Janusza Kosmalskiego.
Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy, bony
podarunkowe do zrealizowania w sklepie ogrodniczym,
możliwość wyjazdu na targi ogrodnicze „Gardenia”

w Poznaniu w marcu 2017 r., profesjonalną sesję
fotograficzną zakończoną wystawą zdjęć, zaś laureaci
otrzymali dodatkowoindywidualne konsultacje ze specjalistą z zakresu ogrodnictwa i pielęgnacji roślin.
Ostatnim elementem uroczystości było przedstawienie
nominacji do nagrody gospodarczej i społecznej Burmistrza
Uniejowa „Złota Lilia” zgłoszonych firm i osób z terenu
gminy Uniejów.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy,
dziękujemy za duże zaangażowanie w upiększanie naszej
gminy i dbanie o jej wizerunek.

Spotkanie promocyjne
„Biuletynu Uniejowskiego”
Jak co roku w grudniu, dokładnie 19.12.2016 r.,
w przedświątecznej atmosferze mieliśmy zaszczyt gościć
w uniejowskim zamku grono Autorów artykułów oraz
Członków Zespołu Redakcyjnego czasopisma naukowego
„Biuletyn Uniejowski” na spotkaniu promocyjnym tej
publikacji.
To już piąty tom Biuletynu, który jest wydawany jako
rocznik od 2012 r. dzięki współpracy z Uniwersytetem

Karolina Smętkiewicz

Łódzkim. Historię powstawania czasopisma oraz jego
koncepcję, założenia i tematykę artykułów przedstawiła
Redaktor Naczelna dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ
z Wydziału Nauk Geograficznych. Następnie, aby zachęcić
licznie zebraną publiczność do lektury najnowszego
tomu, Pani Redaktor przybliżyła w krótkiej i zwięzłej
formie każdy z artykułów oraz ich autorów. Wszyscy
goście zebrani na uroczystości otrzymali egzemplarz
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Uniejowski” za zaangażowanie i chęć przekazywania swojej
wiedzy i dorobku naukowego, nie tylko środowiskom
uczelnianym, lecz także mieszkańcom naszej gminy.
Zapraszamy Państwa do lektury artykułów
publikowanych w „Biuletynie Uniejowskim”, zamieszczonych również w wersji elektronicznej na stronie: www.
biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl

arch. UM w Uniejowie

tomu 5 „Biuletynu Uniejowskiego”, aby w domowym
zaciszu zapoznać się z artykułami dotyczącymi zarówno
historii Ziemi Uniejowskiej, jak i gospodarki, turystyki,
przyrody, osadnictwa oraz z dwoma wierszami o tematyce
uniejowskiej z cyklu „Uniejowskie Impresje”, ozdobionymi
kolorowymi zdjęciami atrakcji turystycznych miasta.
Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek podziękował
Zespołowi Redakcyjnemu i Autorom tworzącym „Biuletyn

Redaktor Naczelna dr hab.
Elżbieta Kobojek, prof. UŁ

„Życiem swym nauczaj”
Monika Kuszyńska w Uniejowie

„Nie nauczaj martwym słowem, ale życiem swym (…)” – te słowa przyświecały tegorocznemu projektowi realizowanemu
przez Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni.
Projekt trwał od 1 września do 19 grudnia 2016 r., a wzięły w nim udział dzieci, młodzież oraz osoby z niepełnosprawnością
z pięciu powiatów województwa łódzkiego: poddębickiego, łęczyckiego, łódzkiego, tomaszowskiego i łaskiego. Uczestnicy
warsztatów reprezentowali: Zespół Szkół w Uniejowie, Szkołę Podstawową w Wieleninie i Wilamowie, a także Powiatowy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie oraz Środowiskowy
Dom Samopomocy w Łasku. W grupie wokalnej można też było dostrzec absolwentki Zespołu Szkół w Uniejowie. Zespół
roboczo nazwany Uniejowską Grupą Integracyjną liczył około 50 osób. Grupa w niespełna cztery miesiące z lokalnymi muzykami
przygotowała repertuar autorstwa wybitnej artystki – Moniki Kuszyńskiej, znanej jako wokalistka zespołu Varius Manx.
Podczas grudniowego koncertu publiczność miała okazję wysłuchać, w wykonaniu artystki oraz Uniejowskiej Grupy
Integracyjnej, takich przebojów jak: „Maj”, „Tolerancja”, „Obudź się i żyj”, której angielską wersję „In the name of love” znamy
dobrze z 60. Festiwalu Eurowizji z 2015 roku, czy „Ocaleni” - kompozycję znaną z programu telewizyjnego „Bitwa na głosy”.
Pani Monice w czasie koncertu towarzyszyli: mąż – Jakub Raczyński (saksofon), Rafał Stępień (pianino), Paweł Serafiński
(Organy Hammonda), a także nasi lokalni muzycy: Bartosz Wroniszewski (perkusja), Łukasz Mosiagin (gitara basowa), Tomasz
Piasecki (instrumenty klawiszowe), Marcin Jaśkiewicz (gitara), Maksymilian Milczarek (puzon) i Mirosław Madajski (trąbka).
Koncert poprowadził Zbigniew Fidos, niegdyś redaktor radia Manhatan.
Poprzez warsztaty, wspólnie spędzany czas na próbach płynęło do uczestników wiele cennych życiowych wartości i rad,
a piękne teksty autorki motywowały naszych młodych artystów do pracy i dawały wiarę w końcowy sukces.
Głównym celem tego typu działań jest zmiana wizerunku osoby niepełnosprawnej w społeczności lokalnej, ujawnienie
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arch. P. Michałowski

arch. Tomasz Wójcik
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Na pierwszym planie (od lewej): Dominika Derlacz, Martyna Gierada i
Monika Kuszyńska

Grają (od lewej): Mirosław Madajski, Tomasz Piasecki, Maksymilian
Milczarek

i promowanie talentów dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych, podniesienie poziomu artystycznego uczestników
projektu, trwałość integracji w Uniejowie, zacieśnienie bliskiej współpracy pomiędzy placówkami – osobami uczestniczącymi
w projekcie - wymiana doświadczeń realizatorów i uczestników projektu oraz promocja Uzdrowiska Termalnego Uniejów.
Piosenki, które usłyszała publiczność tłumnie zgromadzona w uniejowskiej Kolegiacie:
• Mędrzec (Monika Kuszyńska i Grupa)
• Kiedy jesteś przy mnie (Grupa, Dominika Derlacz oraz Martyna Gierada)
• Ocaleni (Grupa i Julia Winnicka)
• Zostań chwilo (Grupa, Lidka Pająk i Amelia Perkowska)
• Obudź się i żyj (Grupa, Angelika Stachowiak i Marysia Stefańska)
• Tyle siły mam (Grupa i Zofia Winnicka)
• Maj (Grupa i Paulina Woźniak)
• Tolerancja (Monika Kuszyńska i Grupa)
• Kolędy: Gdy się Chrystus rodzi, Pójdźmy wszyscy do stajenki, Lulajże Jezuniu, Dzisiaj w Betlejem (Monika Kuszyńska,
Jakub Raczyński, Rafał Stępień, Paweł Serafiński)
• Przybieżeli do Betlejem (Monika Kuszyńska i Grupa)
Osoby, instytucje oraz firmy, które przyczyniły się do realizacji warsztatów i koncertu:
• Realizator: Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni.
• Współorganizatorzy: Województwo Łódzkie, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Uniejów
Uzdrowisko Termalne, Parafia pw. Św. Floriana w Uniejowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”
Sp. z o.o.
• Patroni Honorowi wydarzenia: Monika Kuszyńska, Anna Dymna, Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego,
Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Ksiądz 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: Telewizja Polska SA, Dziennik Łódzki, dodatek Nad Wartą, Echo Turku, Uniejowskie Strony,
W Uniejowie, nasze miasto.pl
• Partnerzy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie (miejsce realizacji warsztatów), Zespół Szkół w Uniejowie,
Fundacja im. Brata Alberta, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie, Środowiskowy Dom Samopomocy
w Łasku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Stemplewie, Szkoła Podstawowa w Wieleninie, Szkoła Podstawowa
w Wilamowie, Szkoła Muzyczna I Stopnia w Uniejowie, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.
• Sponsorzy: Instytut Zdrowia Człowieka - Uzdrowisko Uniejów Park, Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Hotel Uniejów,
Browar Wiatr, Mar-Tools Marcin Mosiagin, Projektowa KB Krzysztof Broż, Agro Trans Mirosław Leśniewski, Henter
Teresa i Henryk Pęcherscy, Studio W – Agencja Reklamowa, Drukarnia, Mateusz i Jakub Własny, KEEZA i Tomadex –
Adam Czajka i Tomasz Szulc, Olimpiko – Lidia i Piotr Kozłowscy, Siagan Trans Łukasz Mosiagin, Hurtownia Koma Marek
Komajda, K-Flex Polska.
• Realizatorzy projektu: Mirosław Madajski – koordynacja, prowadzenie warsztatów wokalno-instrumentalnych, Katarzyna
Kwiatosińska – warsztaty multimedialne, Marta Kozanecka – choreografia, Magdalena Derlacz – pomoc pedagogiczna,
Dawid Pochopień – projekty graficzne, nagłośnienie – M-Sound Maciej Janecki i Hubert Janicki, rejestracja koncertu: Foto
Kasprzak, Piotr Michałowski, Mirosław Leśniewski, Tomasz Bartosik, Zbigniew Kuglarz, Anna Kudanowska, Piotr
Woźniak, Wojciech Woźniak, Lidia Kozłowska, Piotr Kozłowski - pomoc podczas próby generalnej i koncertu.
Wsparcie finansowe na to zadanie stowarzyszenie otrzymało w wyniku konkursu ofert ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego.
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Maciej Bartosiak

Trzej Królowie w Uniejowie i Wilamowie
po której ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz zaprosił na
drożdżówki i gorące kakao.
W wilamowskiej parafii na porę rozpoczęcia
pochodu Trzech Króli wyznaczono godzinę 11.00.
Parafianie – zgodnie z miejscem zamieszkania – oraz
uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im.
Marii Skłodowskiej Curie w Wilamowie zebrali się
przed tamtejszym kościołem. Orszak wyruszył zatem
o 11.00 sprzed kościoła i przeszedł wokół głównej części
miejscowości (trasa Bożego Ciała powiększona o drogę
w kierunku cmentarza), po czym skierował się z powrotem
do kościoła na Mszę Świętą, którą odprawił proboszcz
parafii - ks. Bogusław Karasiński o godz. 11.30.
To radosne przedsięwzięcie nie odbyłoby się bez
licznie przybyłych uczestników, którzy pojawili się
w jasełkowych przebraniach, barwnych koronach, z
berłami i chorągwiami. Dla tych, którzy dołączyli do
parady mimo braku akcesoriów organizatorzy zapewnili
korony, które zostały rozdane przed rozpoczęciem
orszaku.

arch. UM Uniejów

Dzień Objawienia Pańskiego, potocznie nazywany
w Polsce Świętem Trzech Króli, stanowi ważny
punkt w kalendarzu liturgicznym – należy do jednych
z pierwszych świąt, które ustanowił kościół. Święto
zamyka cykl Bożego Narodzenia. Wspominane jest
wówczas wydarzenie opisane w Ewangelii Mateusza,
w którym Mędrcy ze Wschodu, nazywani Królami
lub Magami (w VIII wieku nadano im imiona Kacper,
Melchior i Baltazar), wyruszyli do Betlejem, by pokłonić
się Nowonarodzonemu Jezusowi. Prowadzeni przez
betlejemską gwiazdę przynieśli małemu dzieciątku
drogocenne dary: mirrę, złoto i kadzidło. Po ponad
pięćdziesięciu latach przerwy, od 2011 roku jest to
w Polsce znowu dzień wolny od pracy, podobnie jak
i w wielu innych krajach, np. we Włoszech, Hiszpanii,
Grecji, Szwecji, Finlandii, Austrii czy Szwajcarii.
Od stuleci Święto Trzech Króli nieodmiennie wiąże
się z tradycją wystawiania jasełek oraz tzw. widowisk
herodowych. Początkowo były one znane we Włoszech,
później we Francji. W średniowieczu rozpowszechnili je
franciszkanie. W Polsce jasełka wystawia się od kilkuset
lat. Częścią tej wspaniałej tradycji byli już po raz trzeci
wierni Parafii pw. Św. Floriana w Uniejowie, a po raz
drugi również mieszkańcy parafii Wilamów.
Korowód uniejowski, podobnie jak w ubiegłym roku,
ruszył sprzed Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich –
w tym miejscu był także punkt zbiórki. Uczestnicy
pochodu punktualnie o godz. 10.00 wyruszyli z dziedzińca
i ulicą Zamkową przeszli do mostu, następnie mostem
do ulicy Bł. Bogumiła i do Rynku, kończąc procesję w
Kolegiacie. O 10.30 odprawiona została Msza Święta,
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Występ Orkiestry Dętej Old Band Uniejów

Robert Palka

25. Finał WOŚP w gminie Uniejów
Tradycyjnie, Gminny Sztab WOŚP miał swoją siedzibę
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie, a w organizację niedzielnego finału na hali sportowej Zespołu Szkół
w Uniejowie zaangażowało się ponad 50 osób. O godz. 18.00 odbyły
się pokazy i występy. Ostatnie 2 godziny zbiórki wypełniły gry
angażujące publiczność, zabawy z udziałem dzieci i ich rodziców,
występy muzyczne oraz licytacja wyjątkowych przedmiotów, z
której zysk wsparł oczywiście pulę pieniędzy zebranych do puszek.
Szczególne podziękowania należą się Orkiestrze Dętej Old
Band Uniejów, członkom Uniejowskiej Akademii Rycerskiej
i Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Dworzanie”, którzy
swoimi występami zapewnili dobrą zabawę zebranym i czekającym
na „Światełko do Nieba” mieszkańcom.
arch. UM Uniejów

W czasie 24 lat działalności Fundacji
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
zebrała i przekazała na wsparcie polskiej
medycyny sumę ponad 720 mln zł. Tym
razem zbiórka była prowadzona na rzecz
ratowania życia i zdrowia dzieci oraz godnej
opieki medycznej seniorów.
Jeden z niemal 1600 sztabów WOŚP
prowadził oczywiście zbiórkę na terenie
naszej gminy. Akcję gorąco wsparli
mieszkańcy. Z myślą o osobach, które
tego dnia nie mogły wesprzeć Orkiestry
w tradycyjny sposób, datkiem do puszki
wolontariusza, przygotowano inne formy
udziału w przedsięwzięciu. Można to było
zrobić m.in. za pośrednictwem smsa o treści
SERCE.
Podczas 25. Finału Orkiestry w gminnym sztabie w Uniejowie padł rekord
dotychczasowych akcji przeprowadzonych na
naszym terenie. Suma pochodząca ze zbiórki
oraz licytacji przekroczyła 14 tys. zł i była
o prawie 2 tys. zł wyższa od ubiegłorocznej.
Dokładna kwota, którą zebrano na terenie
gminy Uniejów wyniosła 14.007,13 zł.
W niedzielę 15 stycznia 36 wolontariuszy
z puszkami WOŚP kwestowało przed
kościołami parafialnymi w Wilamowie,
Wieleninie, Uniejowie i Spycimierzu. Datki
zbierano również na terenie kompleksu „Term
Uniejów” oraz podczas poprzedzających
finał kiermaszy, jak na przykład w Szkole
Podstawowej w Wilamowie.

Wilamowscy wolontariusze (od lewej): Nikolina, Andrzej, Amelka, Justyna, Martyna
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Noworoczne spotkanie zuchów i młodszych harcerzy z Hufca Uniejów odbyło się
w tym roku z udziałem Indian w Wilamowie.

„Zabawa w Indian”

co wymagało od zuchów przejścia kolejno prób:
zręczności, celności, wytrzymałości i tropienia. Każdy
uczestnik musiał własnoręcznie wykonać pióropusz,
wytropić dzikie zwierzę i nauczyć się indiańskiego tańca
oraz piosenek. Przypieczętowaniem zdobycia sprawności
było nadanie indiańskiego imienia i pomalowanie twarzy.
Urozmaiceniem zabawy był spacer po Wilamowie
i oglądanie najnowszego w gminie samochodu
strażackiego OSP Wilamów. Była też rywalizacja podczas
turnieju tenisa stołowego, a na zakończenie odbyła się
dyskoteka.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy i gratulujemy.
Serdeczne podziękowania należą się Zespołowi
„Ranores”, Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilamowie,
dyrekcji SP Wilamów oraz pani Edycie Miśkiewicz i pani
Sylwii Wrąbel.
			
Czuwaj!
			
dh Milena Kudanowska

arch. Zespół Ranores

arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

Zanim rozpoczęła się „zabawa w Indian” przygotowano świecowisko. Podczas wspólnego śpiewania
gawędę nt. zwyczajów bożonarodzeniowych na świecie
wygłosiła hm. Barbara Zwolińska. Następnie uczestnicy
mieli okazję dowiedzieć się kilku podstawowych
informacji na temat ZUS-u oraz skosztować pysznego
tortu, przygotowanego przez phm. Jolantę Gawłowską.
Kolejnym etapem spotkania i zarazem główną
jego atrakcją było zdobywanie sprawności Indianina
z udziałem i pomocą Zespołu „Ranores”. Zainteresowanie
wzbudziły charakterystyczne stroje z koralików i kości.
Zuchy chętnie brały udział w nauce tańca i zabawach
zręcznościowych typu „polowanie na bizona”, czy
„wyścigi żółwi”. Jak się okazało wielu z nas ma ukryte
talenty. Ciekawostką były przedmioty opowiadające
o kulturze Indian, tj.: narzędzia, broń, stroje czy „fajki
pokoju”. Wysłuchaliśmy też legendy o „łapaczu snów”.
Następnie przeszliśmy do zdobywania sprawności,
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Ferie w gminie Uniejów

Organizatorzy: Urząd Miasta w Uniejowie, MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, Miejsko Gminna
Biblioteka Publiczna w Uniejowie. Wsparcie finansowe:
Miejsko-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w
Uniejowie.

Aleksandra Kałużna – Płaczek
Beata Szymczak

Pan Daniel Spętany i młodzi miłośnicy sztuki iluzji

Warsztaty fotograficzne z panem Wojciechem Kasprzakiem

arch. MGBP w Uniejowie

„Ferie z wyobraźnią” – to hasło tegorocznych zajęć
feryjnych. Zajęcia skierowane były do dzieci w różnym
wieku, od tych najmłodszych po gimnazjalistów.
Zima, zima, zima – na tropie zimy- warsztaty
plastyczne, których motywem przewodnim był kolor
biały i wszystko, co „zimowego” z nim związane.
Były „ekologiczne” bałwanki, łączenie koloru białego
i tworzenie palety barw oraz malowanie zimowych
krajobrazów.
Zajęcia sportowo – ruchowe, czyli mini turniej
sportowych zabaw zimowychna wesoło. Tropiąc zimę
uczestnicy dowiedzieli się również jak z materiałów
ogólnodostępnych stworzyć śnieg, nawetgdy za oknem
go brak.
W magiczną krainę i związaną z nią przygodę zaprosił
iluzjonista Pan Daniel Spętany, który był uczestnikiem
programu „Mam talent”.Na spotkaniu zjawili się zarówno
dzieci, jak i dorośli. Pokaz dał dzieciom wiele radości,
ponieważ brały czynny udział w trudnej sztuce iluzji.
Pan Daniel poprowadził również warsztaty, w trakcie
których pokazał kilka prostych trików iluzjonistycznych.
Wszyscy zebrani, dzięki sztuce iluzji, mogli na chwilę
przenieść się do magicznego świata.
Dlaczego tak to widzimy - warsztaty fotograficznew
zakładzie Pana Wojciecha Kasprzaka były wielką
frajda dla dzieciaków. Pan Wojciech opowiedział o magii,
jaką jest fotografia oraz przybliżył podstawowe zasady
powstawania obrazu fotograficznego. Dzieci miały
okazję dowiedzieć się, czym różni się aparat analogowy
od cyfrowego. Dowiedziały się również jak powstaje
fotografia oraz czym jest fotokiosk.Samodzielnie robiły
zdjęcia zarówno aparatami, jak i telefonami. Super
przeżycie i niesamowita zabawa.
Otwarty Zimowy Turniej Szachowy odbył się
w drugim tygodniu ferii i zgromadził miłośników
królewskiej gry. Wszyscy uczestnicy otrzymali
atrakcyjne nagrody rzeczowe, dyplomy i puchary.
Sędzią turniej był Pan Eugeniusz Walczak (informacje
szczegółowe o turnieju otrzymacie Państwo w osobnym
artykule).
Ferie zakończył Gminny Zimowy Festiwal Piosenki
dla Dzieci i Młodzieży (informacje szczegółowe
o festiwalu znajdziecie Państwo w oddzielnym artykule).
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Renata Skibińska

Ferie zimowe w Rożniatowie

W pierwszym dniu zajęć dzieci zapoznały się ze
scenariuszem przedstawienia, który zmodyfikowano zgodnie
z ich sugestiami względem ilości i tytułów kolęd zawartych
w treści, przydzielono role i przeprowadzono pierwszą
próbę. We wtorek młodzi artyści odbyli kolejną próbę, już
z wykorzystaniem podkładów muzycznych, a w dalszej części
spotkania dzieci pracowały nad przygotowaniem drobnych
upominków na zbliżający się Dzień Babci i Dzień Dziadka.
W piątek odbyła się próba generalna na sali OSP w Rożniatowie.
Premiera jasełek miała miejsce 21 stycznia 2017 r. podczas zabawy
choinkowej ze Strażackim Mikołajem i Śnieżynką Koła Gospodyń
Wiejskich.
Z uwagi na doskonały zbieg tej uroczystości z Dniem Babci
i Dniem Dziadka połączono wszystkie okazje do świętowania.
Organizacja całego przedsięwzięcia była możliwa dzięki wsparciu
Burmistrza Miasta Uniejów, Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury w Uniejowie, Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w
Uniejowie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowie oraz Koła
Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki”.
Uroczystość otworzył Prezes OSP Rożniatów - Pan Wiesław
Pawłowski. Następnie oddał głos młodym aktorom, którzy
przebrani w stroje wykonane przez rodziców rozpoczęli swoje
występy. Wykorzystanie przygotowanej oprawy muzycznej
oraz odpowiednie nagłośnienie wypowiadanych słów zapewnił
sprzęt, który udostępniono z MGOK Uniejów. Obsługę sprzętu
zapewniał Pan Marcin Jaśkiewicz. Natomiast w przygotowaniu
dekoracji odpowiedniej do scenariusza bardzo duży wkład mieli
członkowie oraz Zarząd OSP Rożniatów. Okazała szopka z
żywymi aktorami, w tym z dzieciątkiem, w role którego wcieliło
się jedno z najmniejszych dzieci biorących udział w zajęciach, była
niemałą atrakcją dla zgromadzonej publiczności. Z kolei MGBP w
Uniejowie przygotowała drobne upominki dla uczestników zajęć.

fot. R. Troczyński

W pierwszym tygodniu ferii zimowych roku szkolnego
2016/2017, zorganizowanych przez MGOK i MGBP
w Uniejowie, w filii bibliotecznej w Rożniatowie wszystkie chętne
dzieci wzięły udział w przygotowaniu jasełek. Tematyka zajęć
wynikała z tego, że tegoroczne ferie były jeszcze w okresie po
Bożym Narodzeniu.

Na zakończenie wszyscy aktywni uczestnicy zajęć: Malwina
Antczak, Martyna Antczak, Martyna Gorzelańczyk, Marika Kolasa,
Nikola Kolasa, Wiktor Korczyński, Zuzanna Kozłowska, Wiktoria
Królikowska, Jacek Malinowski, Szymon Malinowski, Julia
Milczarek, Natalia Milczarek, Amelia Perkowska, Hubert Świątek,
Krystian Świątek, Klaudia Wojtasiak, Laura Wojtasiak, Maksymilian
Wojtasiak otrzymali pamiątkowe dyplomy, oczywiście z motywem
szopki betlejemskiej w tle.
Zaraz potem dotarł na salę Strażacki Mikołaj
w towarzystwie Śnieżynki KGW „Rożniatowianki”, którzy
dostarczyli podarunki ufundowane przez Burmistrza Miasta
Uniejów. Po rozdaniu prezentów Pan Wiesław Pawłowski - Prezes
OSP Rożniatów wraz z Panem Tadeuszem Warychem - Radnym
Rady Miejskiej w Uniejowie, Wiceprezesem OSP Rożniatów
zaprosili wszystkich zebranych na herbatę i słodki poczęstunek
przygotowany przy udziale sponsorów przez Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich „Rożniatowianki”.
W imieniu własnym oraz młodych artystów bardzo dziękuję
wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do
uświetnienia tego przedstawienia.

Dla podniesienia wartości roli seniorów rodów jedną z postaci
w scenariuszu była Babcia, która oddała swoją szopkę na schronienie
dla strudzonych wędrowców - Maryi i Józefa. Wszyscy aktorzy
bardzo odpowiedzialnie podeszli do przydzielonych ról, dzięki
czemu po przedstawieniu zostali nagrodzeni gromkimi brawami
przez zgromadzoną publiczność. Przy dźwiękach ostatniej z kolęd
uczestnicy zajęć wręczyli swoim babciom i dziadkom serduszka
pachnące kawą, które własnoręcznie przygotowali.

fot. R. Troczyński

Spośród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczycili nas:
ks. mgr Jarosław Olszewicz - Proboszcz Parafii św. Jakuba Apostoła
i św. Doroty PM w Wieleninie, Pani Beata Olczyk - Dyrektor
Zespołu Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Szadku
oraz Pan Tadeusz Warych - Radny Rady Miejskiej w Uniejowie.

UNIEJOWSKIE STRONY

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

47

fot. A. Sobczak

fot. R. Troczyński

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

Od lewej: Gabrysia Pietrzak, Maria Graczyk, Monika Doruch, Amelia Górniak, Łucja
Majda i Elżbieta Bartnik

Gabrysia Pietrzak i Łucja Majda w rzucaniu kółek do celu

Ferie u „Dworzan”
Ferie zimowe dla grupy „Dworzan” rozpoczęły
się bardzo przyjemnie. W niedzielne popołudnie
pomagaliśmy wraz z organizatorami MGOK w Uniejowie
podczas 25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy. Imprezę uświetniliśmy swoimi występami
i zabawami średniowiecznymi.
W poniedziałkowy ranek zebraliśmy się na rycerski
biwak. Dwa dni i dwie noce w szkole? W ferie? Nie
każdy by się na to zgodził, a jednak, młodzież spędziła
ten czas na wesoło, uczestnicząc w zabawach i nauce
tańca. W wyszukiwaniu trudnych słów średniowiecznych,
by rozwiązać krzyżówki, pomagały nam nowoczesne

Elżbieta Bartnik
narzędzia pracy - telefony komórkowe, Internet.
Młodych ludzi śmieszyły wyrazy i określenia: bobasek,
gatki, akwilet itp. W nocy niestrudzeni nie chcieli spać,
wymyślając ciągle coś nowego do pracy. W niedospane
ranki młodzież szybko regenerowała swoje siły, szykując
samodzielnie śniadanie. Po dwóch dniach, pakując się,
moi dworzanie pytali kiedy będzie następny taki biwak,
snując plany na przyszłość.
Takie spotkania to najlepsza integracja, poznaje
się siebie i innych. Było bardzo miło, z ciekawymi
przygodami. Choć niewyspani, ale w świetnych humorach
rozeszliśmy się do domów.

Maria Pastwińska

Ferie w filii bibliotecznej w Wilamowie
bałwanków, wykorzystując jako bazę plastykowe butelki
z waty, żeby poczuć zimę. Takie też butelki posłużyły nam
do wykonania strojnych lalek w sukniach z kolorowej
bibuły, według własnych pomysłów. W wielkich emocjach
powstały też laurki na święto babci i dziadka. Techniką był
kolaż. Załączone zdjęcia przedstawiają pięknie wykonane
prace, które dzieci dumnie niosły do domu.

arch. filia biblioteczna w Wilamowie

Filia biblioteczna w Wilamowie, jak co roku, włączyła
się w akcję „Ferie w gminie”, organizując przez cały
pierwszy tydzień codziennie zajęcia dla najmłodszych.
Wprawdzie mróz zapewnia miłośnikom łyżew lodowisko
w Uniejowie, są jednak dzieci, które lubią spełniać się
w manualnych zajęciach w wilamowskiej bibliotece.
Grupa dziewczynek przystąpiła do wylepiania

Zimowe bałwanki

Laurki dla Babć i Dziadków
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Marcin Jaśkiewicz

Gminny Zimowy Festiwal Piosenki
dla Dzieci i Młodzieży
Tradycją jest, że w ostatni piątek ferii zimowych sala kominkowa MGOK
w Uniejowie zamienia się w salę koncertową Gminnego Zimowego Festiwalu Piosenki
dla Dzieci i Młodzieży.
Musiała;wyróżnienia: Maja Gapsa, Zuzanna Adamczyk,
Weronika Szypowska.
klasy IV-VI:I nagroda – Amelia Perkowska, Oliwia
Łuczak, Marianna Stefańska,II nagroda – Natalia
Izydorczyk, Weronika Napieraj, Weronika Kujawa,III
nagroda – Maja Wappa.
Wszyscy otrzymali dyplomy i upominki. Komisja
artystyczna zwróciła uwagę na bardzo wysoki i wyrównany
poziom. Każdy uczestnik był bardzo utalentowany
i prezentował olbrzymie umiejętności.
Gratulujemy serdecznie wszystkim wykonawcom
i oczywiście zapraszamy w przyszłym roku.
Organizatorzy: Urząd Miasta w Uniejowie, MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Uniejowie.
Wsparcie finansowe: Miejsko-Gminna Komisja ds.
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Uniejowie.

arch. A. Sobczak

Tegoroczny festiwal odbył się 27 stycznia 2017
roku. Młodych artystów oceniała komisja artystyczna w
składzie: Pan Maksymilian Milczarek – nauczyciel muzyki,
puzonista, kapelmistrz orkiestr dętych w Wieleninie
i Świnicach Warckich, Pan Mirosław Madajski – Radny
Rady Miejskiej w Uniejowie, muzyk, trębacz, wokalista,
Pan Jan Piaseczny- muzyk, multiinstrumentalista,
kompozytor, autor tekstów i muzyki.
W tym roku zgłosiło się 48 wykonawców. Jury
oceniało uczestników w trzech kategoriach wiekowych,
przyznając nagrody i wyróżnieniauczestnikom w następujących kategoriach:
klasy przedszkolne:I nagroda – Oliwia Kwiatkowska,
II – duet w składzie:Barbara Troczyńska, Aleksandra
Wójcik, III - Maja Perkowska; wyróżnienia: Julia
Andrysiewicz, Lena Kowalska, duet – Agata Wolak,
Patrycja Drzewoszewska,duet – Julita Domagalska, Maja
Tomaszak.
klasy I – III:I nagroda- Julia Kowalska,II - Lidia Pająk,
Zuzanna Kozłowska,III – Weronika Rogalska, Natalia

Uczestniczki festiwalu w kategorii klas IV-VI

Julia Kowalska - I nagroda (kat. I-III)
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Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

Mirosław Madajski

Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
wystąpił w uniejowskiej Kolegiacie
Prawdziwą ucztę muzyczną przygotowali dla mieszkańców gminy Uniejów oraz kuracjuszy
przebywających w Uzdrowisku Termalnym Uniejów członkowie Chóru Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi. W niedzielę 22 stycznia 2017 r. odbył się koncert noworoczny. Kolędy oraz pastorałki
wykonane przez artystów w uniejowskiej Kolegiacie zabrzmiały wyjątkowo pięknie i magicznie.
Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, który liczy
ok. 60 artystów wystąpił pod batutą prof. Anny Domańskiej.
Na instrumencie klawiszowym akompaniował Jakub
Czech, a wraz z chórem zaprezentowali się soliści na co
dzień występujący w Teatrze Muzycznym w Łodzi: Maria
Mella (sopran), Karol Lizak (tenor) oraz Izabela Połońska
(narratorka).
Po zakończonym koncercie ciepłe słowa pod adresem
wykonawców - studentów medycyny, młodych lekarzy,
pielęgniarek, ratowników medycznych - padły ze strony
gospodarza, księdza prałata Andrzeja Ziemieśkiewicza:

„Życzę Wam, abyście zawsze tak wspaniale pomagali
ludziom jak dzisiaj śpiewaliście. Bardzo Wam dziękuję za
piękny koncert”.
Chór przybył do Uniejowa na zaproszenie:
Uzdrowiska Termalnego Uniejów, Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów sp. z o.o.,
Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Floriana w Uniejowie
oraz Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni.
Organizatorzy dziękują artystom za pełen magii
występ oraz Pani Prezes - Katarzynie Starosta-Głowińskiej
za pomoc w organizacji koncertu.

Informacje o historii chóru przeczytamy na stronie Uniwersytetu Medycznego w Łodzi: Chór powstał w marcu 2005
roku z inicjatywy władz rektorskich. Dyrygentem chóru od początku jego istnienia jest ceniona i znana w środowisku dyrygentka,
profesor sztuki Anna Domańska, związana z Katedrą Chóralistyki Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów
w Łodzi. Repertuar chóru jest zróżnicowany, od polskiej muzyki ludowej, gospel, sakralnej po - wreszcie - muzykę rozrywkową. Chór
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uświetnia wszelkie uroczystości związane z Uczelnią, bierze udział w corocznych posiedzeniach
Senatu, koncertach kolęd, ceremoniach rozdania dyplomów, a także podczas bardziej wyjątkowych chwil, takich jak np. wręczanie
Doktoratów Honoris Causa. Dzięki intensywnej pracy, chór ma już na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień…
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Anna Bralewska

Koncert Zespołu Dziecięcego „Suzuki”
Koncert Zespołu Dziecięcego „Suzuki”, objęty honorowym patronatem Burmistrza Miasta
Uniejów, który odbył się 22 stycznia 2017 roku na Zamku w Uniejowie, wieńczył cykl III Zimowych
Warsztatów Dzieci Suzuki.
50. XX w. Stworzony przez niego system gry ma na
celu harmonijny rozwój dziecka – jego intelektu, sfery
emocjonalnej i manualnej (korelacji sensorycznoruchowej), a także poczucia piękna. Za pomocą muzyki
dzieci poznają historię, tradycję i kulturę regionalną, uczą
się odpowiedzialności i samodyscypliny, poznają pracę
w grupie.

fot. R. Troczyński

Warsztaty rozpoczęły się od zapoznania z „Termami
Uniejów”. W trzydniowych, intensywnych zajęciach,
poprzedzających koncert, wzięło udział 70 dzieci
w wieku od 3 do 15 lat. Uczestnicy przyjechali z całej
Polski, w tym także ze Zduńskiej Woli i Sędziejowic.
Wystarczyły zaledwie dwa dni, aby dzieci – bazując na
wspólnym repertuarze – mogły dać koncert, grając przy
tym czysto i ładnie, z dziecięcym entuzjazmem i radością.
Wszystkie korzystają z nauki gry na skrzypcach, fletach
i wiolonczelach.
Specjalnie na koncert w Uniejowie zostały
skomponowane nowe utwory: Tomasz Gargól przygotował
„Świąteczny boogie”, Paweł Kulczycki dwie aranżacje
tradycyjnych, polskich kolęd, z kolei Paweł Panasiuk
z Olsztyna opracował muzykę dla grupy wiolonczel, m.in.
temat z filmu „Gwiezdne wojny”. Niedzielny koncert był
trzecim tego typu wydarzeniem w Uniejowie.
Metoda nauki gry na instrumentach muzycznych,
tak zwana metoda Suzuki, została opracowana przez
japońskiego skrzypka Shinichi Suzuki w latach 40-

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

UNIEJOWSKIE STRONY

51

Fot. A. Sobczak

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

Zimowy Turniej Szachowy

Robert Palka

25 stycznia br. odbył się Otwarty Zimowy
Turniej Szachowy. Turniej został rozegrany na sali
kominkowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Uniejowie, a sędziował go Eugeniusz Walczak
- Prezes Łódzkiego Związku Szachowego. Jego
organizatorami byli ChessCompany W&W oraz
MGOK Uniejów.

Dlaczego warto grać w szachy? Powodów
jest kilka. Najważniejsze z nich to wszechstronny
rozwój – gra na szachownicy rozwija pamięć,
wyobraźnię, umiejętność logicznego myślenia,
wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność
umysłową, rozbudza zdolności twórcze. To tylko
nieliczne argumenty mówiące o ich dobroczynnym
wpływie na rozwój intelektualny każdego z nas.
Gry w szachy może spróbować każdy bez wyjątku.
Nie trzeba posiadać specjalnych wrodzonych
umiejętności. Umiejętność gry w szachy to
zdolności nauczalne, dlatego każdy śmiało może
spróbować po nie sięgnąć.

Fot. A. Sobczak

Zwycięzcami turnieju w poszczególnych kategoriach zostali:
Kategoria open: I - Mateusz Napieraj, II - Maciej
Gajdecki, III - Maria Pastwińska.
Kategoria do lat 16: I - Kacper Owczarek.
Kategoria do lat 13: I - Michał Włazałek, II Kacper Wójcik, III - Sebastian Galoch.
Kategoria do lat 10: I - Kamil Pruchlat, II - Tobiasz
Bartosiak, III - Michał Jezierski.
Serdecznie gratulujemy zawodnikom udanego
startu i zwycięstw na szachownicy!
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Zespół Ludowy „Włościanki” z Wielenina od 10-leciu występuje na scenie poprzez
udział w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych, cały czas aktywnie promując
gminę Uniejów na przeróżnych przeglądach piosenek i festiwalach muzyki ludowej.
Swoimi występami uświetnia lokalne uroczystości kościele i gminne, m.in. Przegląd
Orkiestr Dętych w Spycimierzu, Dożynki, Wianki, Piknik Sołtysów itp. Posiada
na swoim koncie nagrody i wyróżnienia.

10-te urodziny „Włościanek”
Jubileusz był doskonałą okazją do spotkania się w zacnym gronie i podsumowania 10-ciu lat działalności
podczas uroczystości zorganizowanej 27 stycznia 2017 roku w Szkole Podstawowej w Wieleninie. Natomiast
reportaż o 10-leciu Zespołu został wyemitowany w niedzielnym odcinku „Agroexpressu” na antenie TVP 3
Łódź.
W jubileuszowym spotkaniu wzięli udział Przyjaciele „Włościanek”, m.in.: Poseł na Sejm RP - Pan Piotr
Polak wraz z dyrektor biura poselskiego - Panią Dorotą Więckowską, inicjator zawiązania zespołu - Pan
Bogdan Sroczyński z żoną, władze Uniejowa - Przewodniczący Rady Miejskiej - Pan Janusz Kosmalski wraz
z Wiceprzewodniczącym - Panem Sławomirem Goszczykiem, a także Proboszcz Parafii Wielenin - ks. Jarosław
Olszewicz, Prezes „Geotermii Uniejów” - Pan Jacek Kurpik, Prezes OSP Wielenin - Pan Bogdan Marciniak.
Jak przystało na prawdziwe urodziny nie mogło zabraknąć śpiewów, życzeń, prezentów, tortu i tradycyjnego
100 lat zaśpiewanego „Włościankom” przez przybyłych gości.
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Gratulujemy Zespołowi wspaniałego jubileuszu i życzymy kolejnych lat aktywności na scenie,
wspartych dużą dawką zdrowia i energii do działania.
Zespół Ludowy „Włościanki” został założony w styczniu 2007 roku z inicjatywy Burmistrza
Uniejowa – Józefa Kaczmarka i Prezesa Stowarzyszenia Promocji Kultury Ludowej w Poddębicach –
Bogdana Sroczyńskiego.
Do zespołu należały wówczas: Kamila Szymczak, Elżbieta Goszczyk, Barbara Marosik, Barbara
Płoszaj, Kazimiera Rosiak, Barbara Calak, Małgorzata Januszewska, Alina Zgoda, Elżbieta Trzebińska,
Janina Kurzawa, Henryka Szafarz, Dorota Jaśkiewicz, Barbara Filas, Barbara Nowak i Roman Koziński.
Zespół prowadzili Maciej Janecki (akordeon) oraz Marcin Seweryński (klarnet). Po dwóch latach
kierownikiem zespołu została Kamila Szymczak i jest nim do dzisiaj.
Obecnie w zespole śpiewają: Kamila Szymczak, Barbara Płoszaj, Barbara Calak, Dorota Jaśkiewicz,
Zofia Robaszkiewicz, Alina Zgoda, Barbara Filas, Henryka Szafarz, Stanisława Mruk, Kazimiera Rosiak,
Maria Zbytniewska, Małgorzata Januszewska, Elżbieta Goszczyk, Elżbieta Trzebińska, Janina Kurzawa,
Barbara Marosik, Roman Koziński, Franciszek Joński. Instruktorem nadal jest Maciej Janecki. Zespół
działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie.

Dotychczas „Włościanki” posiadają na swoim koncie
udział w festiwalach i przeglądach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Przegląd Dorobku Seniorów w Kraslavie na Łotwie (2007)
Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego Seniorów w Żychlinie (2007 - II miejsce)
Przegląd Regionalny Artystycznego Ruchu Seniorów w Aleksandrowie Łódzkim (2008)
Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Żychlinie (2008 - III miejsce)
Przegląd Zespołów Ludowych w Łęczycy (2009 - II miejsce)
Przegląd Regionalny Zespołów i Śpiewaków Ludowych „SIEDLISKO” w Aleksandrowie Łódzkim
(2010 - III miejsce)
Regionalne Spotkanie Zespołów Ludowych OSP w Popielowie (2010 - wyróżnienie)
Ogólnopolskie Spotkania Zespołów Artystycznych OSP w Krynicy Górskiej
Ogólnopolska Pielgrzymka Strażaków, Orkiestr Dętych i Zespołów Ludowych w Częstochowie
(2011, 2015)
Przegląd Kapel Ludowych i Zespołów Śpiewaczych „Komu piosnkę, komu” w Ozorkowie (2012 - II
miejsce, 2013, 2014 - III miejsce)
Wojewódzki Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów w Skierniewicach (2012 - II miejsce, 2015 - I
miejsce, 2016 - III miejsce)
Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych OSP w Ciechanowie (2013 - wyróżnienie)
Ogólnopolski Festiwal Piosenki Strażackiej w Ciechocinku (2015)
Regionalne Spotkania Zespołów Artystycznych OSP w Ciechocinku (2015)
Ogólnopolski Przegląd Artystycznego Ruchu Seniorów ARS 2016 we Włocławku – wyróżnienie
Ogólnopolskie Zloty Chórów i Orkiestr „Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie” w Licheniu
Integracyjne Festiwale Pieśni ku czci Świętej Faustyny „Miłosierne Nutki” w Świnicach Warckich
									

Marta Pokorska

>>>
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Życzenia składają: Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Janusz Kosmalski, Dyrektor MGOK w Uniejowie
– Pani Milena Pamfil i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej – Pan Sławomir Goszczyk

Działalność i zdobyte przez Zespół osiągnięcia nie byłyby możliwe bez pomocy i wsparcia: Burmistrza
Uniejowa - Pana Józefa Kaczmarka, Pani Dyrektor Mileny Pamfil i pracowników Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Uniejowie.
Szczególne podziękowania kierujemy również w stronę: naszego instruktora – Pana Macieja
Janeckiego za doskonalenie naszych umiejętności i poświęcany czas, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wieleninie i jednocześnie członka naszego zespołu – Pani Elżbiety Goszczyk za udostępnienie szkoły
w dniu uroczystości, Prezesa PGK „Termy Uniejów” – Pana Marcina Pamfila za ufundowanie posiłku
podczas naszego jubileuszu oraz pracowników za miłą i profesjonalną obsługę.

Życzenia od Posła na Sejm RP - Piotra Polaka

W imieniu Zespołu Ludowego „Włościanki”
Kamila Szymczak

arch. UM Uniejów
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Karolina Smętkiewicz

Lekaszyn najlepszy na Turnieju Wsi w Wilamowie

fot. R. Troczyński

Najlepszą drużyną tegorocznego Turnieju Wsi Gminy Uniejów, który odbył się 28 stycznia 2017 r., okazała
się reprezentacja Lekaszyna. Drugie miejsce zajęła Dąbrowa, zaś trzecie miejsce na podium wywalczył gospodarz
turnieju – Wilamów. Poza nimi w starciu sołectw wzięły udział drużyny z Felicjanowa, Woli Przedmiejskiej,
Pęgowa i Skotnik – zostały im przyznane przez komisję równorzędne nagrody za udział.

Reprezentacje sołectw wzięły udział w konkurencjach
testujących sprawność fizyczną, spryt, posiadane talenty
artystyczne czy umiejętność współpracy poszczególnych
drużyn. Sobotnie zmagania – nowe podczas każdego turnieju
– to m.in.: toczenie beczki slalomem na czas, zbieranie
cukierków, rzuty na odległość. Dyscypliną typowo artystyczną
był konkurs pt. „Twoja twarz brzmi znajomo”, w którym
uczestnicy zaprezentowali swoje sceniczne talenty, występując
na scenie w przebraniach. W Wilamowie pojawili się, m.in.
Maryla Rodowicz, zespół Piersi, czy też Zenek Martyniuk. W
przerwie między konkurencjami występowały dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Wilamowie, przygotowane pod kierunkiem
Pań: Anny Gazy, Beaty Kos i Sylwii Wrąbel. Muzyczną oprawę
imprezy zapewniła lokalna „Kapela ze Wsi Wilamów”.
– Dziękuję wszystkim współorganizatorom, którzy
sprawili, że dzisiejsze wydarzenie było dla nas przede wszystkim
wspaniałą zabawą i możliwością integracji mieszkańców gminy.
Dziękuję mieszkańcom Wilamowa i Lekaszyna oraz druhom
OSP Wilamów za przygotowanie sali i poczęstunku, paniom

z kuchni, które w trakcie turnieju smażyły i częstowały nas
plackami, dzieciom i wychowawcom ze szkoły podstawowej za
wspaniałe występy – za to samo również gorące podziękowania
dla „Kapeli ze Wsi Wilamów” i dla Pana Marcina, który dbał
o oprawę muzyczną całego wieczoru. I w końcu ogromne
podziękowania dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Uniejowie, którzy zadbali o merytoryczną stronę
turnieju, Panu Burmistrzowi i Radzie Miejskiej, Prezesowi
PGK „Termy Uniejów” i Prezesowi Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Uniejowie za wsparcie finansowe
imprezy. – mówiła na zakończenie wieczoru Pani Krystyna
Maj, sołtys Wilamowa.
Zwycięska drużyna została odznaczona statuetką: Złotymi
Widłami, pozostali uczestnicy otrzymali – szczęśliwe podkowy,
wszyscy zaś bilety wstępu do kompleksu termalno-basenowego
„Termy Uniejów”. Nagrody pieniężne za trzy pierwsze miejsca:
1 500 zł, 1 000 zł i 500 zł oraz dla pozostałych drużyn po
300 zł, wręczył Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek oraz
członkowie komisji turniejowej.

fot. R. Troczyński

			

Karolina Smętkiewicz

Organizatorami turnieju byli: Burmistrz Miasta Uniejów
wraz z Radą Miejską, MGOK Uniejów, SP Wilamów, OSP
Wilamów, sołectwa miejscowości Wilamów oraz Lekaszyn.
Turniej zorganizowano przy wsparciu finansowym PKG
„Termy Uniejów” oraz GS „Samopomoc Chłopska” w Uniejowie.
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Pogoń Szczecin

Zimą piłka nadal w grze

Sparing ŁKS Łódź vs. Jarota Jarocin

Na murawie spotkanie sparingowe rozegrali piłkarze
Górnika Łęczna vs. GKS-u Tychy, Górnika Łęczna vs.
Pogoni Siedlce, Jaroty Jarocin vs. ŁKS-u Łódź, Jaroty
Jarocin vs. Miedzi II Legnica. Odbywały się również
mecze sparingowe ligi okręgowej.
Prawie 10 stopni Celsjusza na minusie to temperatura
mało komfortowa dla graczy, mimo to piłkarze byli
pozytywnie zaskoczeni warunkami do gry – boisko
nawet podczas trudnych warunków atmosferycznych,
przy minusowej temperaturze, jest bardzo dobrze
przygotowane – stwierdzili.

arch. UM Uniejów

Mimo zimy i siarczystych mrozów murawa na
boiskach w Uniejowie jest nieprzerwanie w użyciu.
Na rozgrywki meczów sparingowych oraz trening, który
można wzbogacić o kąpiel w „Termach” przyjeżdżają tu
drużyny nawet z odległych zakątków Polski.
Okazji do kibicowania na kompleksie boisk piłkarskich nie brakowało – w ostatnim czasie trenowali tu
piłkarze różnych klubów – m.in. Jagiellonia Białystok,
która ze względu na opady śniegu i niskie temperatury
nie miała warunków do trenowania u siebie w regionie
i przyjechała do Uniejowa, aby przygotowywać się do
inauguracji wiosny.

Maciej Bartosiak

UNIEJOWSKIE STRONY

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

57

arch. E. Twardowska

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

Od lewej: Krzysztof Majchrzak, Robert Stasiak, Wojciech Jakubowski, Marcel Chodakowski

III Bieg Księżycowy Cross
14 stycznia 2017 roku po raz trzeci zawodnicy Klubu
Biegacza „Geotermia Uniejów” wraz z 300 osobami
z całej Polski wzięli udział w Ogólnopolskim Biegu
„Księżycowy Cross”, który odbył się o zachodzie słońca
w Ozorkowie.
Zawodnicy ruszyli po intensywnej rozgrzewce
o godz. 15:57 spod budynku Gimnazjum nr 1 i mieli
do pokonania 21 kilometrów bądź połowę tego
dystansu. Trasa, biegnąca głównie przez Las Grotnicki,
nie była łatwa - ciemność, śnieg i lód nie ułatwiały
biegaczom zadania.

Tą trudną i wyczerpującą trasę pokonało czterech
biegaczy z naszego klubu: Marcel Chodakowski
(1:50:01) i Wojciech Jakubowski (2:09:58) na dystansie
21,1 km oraz Robert Stasiak (1:03:20) i Krzysztof
Majchrzak (1:08:41) na dystansie 10,8 km.
To tylko jeden z nielicznych biegów, w którym
wzięli udział zawodnicy naszego klubu. Najbliższe starty
– kalendarz biegów znajdziecie Państwo na stronie:
www.kbgeotermiauniejow.pl

Kalendarium wydarzeń z Czepowa
•
•
•
•
•
•
•

Mirosław Madajski

2016
7 grudnia – zajęcia fitness w Ogrodzie Zmysłów w Poddębicach;
19 grudnia – udział w koncercie pn. „Życiem swym nauczaj” z Moniką Kuszyńską w uniejowskiej Kolegiacie –
zakończenie projektu realizowanego przez Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni;
22 grudnia – wieczerza wigilijna w PŚDS w Czepowie;
30 grudnia – zebranie społeczności – podsumowanie mijającego roku.
2017
26 stycznia – wyjazd na regionalne eliminacje do Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Osób
Niepełnosprawnych Albertiana do Zgierza celem obserwacji rywalizujących teatrów;
2 luty – mecz towarzyski w tenisa stołowego z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Łęczycy;
6 luty – rozstrzygnięcie konkursu ph. „Najładniejsza ozdoba bożonarodzeniowa” w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Poddębicach;
14 luty – zabawa walentynkowa.

arch. PŚDS w Czepowie

•

Robert Stasiak

Tenis stołowy

Wigilia
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Maja Ostrowska

Ferie

na sportowo

arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

Tegoroczne ferie zimowe karatecy z Klubu
BASSAI, jak zawsze, spędzili pracowicie.
Dzieci i młodzież, która nie wyjechała na
wypoczynek trenowała regularnie w klubie
karate, choć atmosfera była luźniejsza niż
zwykle. Zima była na tyle piękna i łaskawa pod
względem temperatur, że jeden z treningów
zorganizowaliśmy „w terenie”. Zabawa i duży
wysiłek podczas wyścigów na sankach zapewniły
atrakcje i trening w jednym.

Od góry: Tobiasz Bartosiak, Antoni Kowalski, Franciszek Sawicki
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Piotr Kozłowski

TERMY CUP
2017
Tegoroczny 3 Ogólnopolski Turniej Halowej Piłki Nożnej
„O Termalny Puchar Burmistrza Miasta Uniejów” TERMY CUP
2017 był pod każdym względem wyjątkowy. W sumie w turnieju
zagrało 116 ekip, w tym znane firmy: RTS Widzew Łódź, Calisia
Kalisz, ŁKS Łódź, Radomiak Radom, Bzura Ozorków, Boruta
Zgierz, Start Łódź, Dwunastka Włocławek, GKS Bełchatów,
Skra Częstochowa, Milan Calcio Łódź, Raków Częstochowa,
Warta Sieradz, Górnik Konin, Falubaz Zielona Góra.
Po raz pierwszy wzięło udział aż 6 roczników: 2004 (7.01),
2007 (08.01), 2005 (4.02), 2008 (5.02), 2006 (11.02), 2009
(12.02). W każdym turnieju Uniejów reprezentowany był przez
naszych młodych piłkarzy, którzy występowali jako Uniejowska
Akademia Futbolu TERMY Uniejów.
Każda drużyna wyjechała z Uniejowa z pucharem, dyplomem i
możliwością bezpłatnego skorzystania z kompleksu basenowego.
Najlepsze drużyny wywalczyły medale, a wyróżniający się
zawodnicy statuetki i nagrody rzeczowe. O obsługę medyczną
dbali ratownicy medyczni, a sędziowali sędziowie wyznaczeni
przez Łódzki Związek Piłki Nożnej. Zawody odbywały się nie na
jednej hali, a na dwóch – przy Zespole Szkół w Uniejowie oraz
w Wartkowicach lub Dąbiu. Oprócz pamiątkowych pucharów
i dyplomów po raz pierwszy nagrody w postaci oryginalnych,
klubowych koszulek, wyróżniającym się zawodnikom przekazały
kluby Ekstraklasy oraz 1 Ligi (m.in. Jagiellonia Białystok, Korona
Kielce i GKS Katowice) oraz firma KEEZA. Upominki otrzymali
też trenerzy najlepszych ekip – apteczki od firmy WOJRAT.
Regionalny Turniej TERMY CUP niespodzianie rozrósł się
do rangi ogólnopolskiej, a występujący w tym roku drużyny
deklarują swój przyjazd na kolejne edycje. Turniej trzeba uznać
jako duży sukces organizacyjny. Oprócz organizacyjnego był
również ogromny sukces sportowy. Największą niespodziankę
sprawili chłopcy Uniejowskiej Akademii Futbolu z rocznika
2009, którzy wśród 20 rywalizujących ekip okazali się najlepsi,
pokonując po drodze m.in. Andrespolię (5:0), Górnika Łęczycę
(1:0), Górnika Konin (4:0), Falubaz Zielona Góra (2:1), a w
finale MULKS Łask (2:1). Wisienką na torcie niech będzie fakt,
że oprócz sukcesu zespołowego, indywidualnie bramkarzem
turnieju z rocznika 2009 został Błażej Rybak, a super strzelcem
z rocznika 2005 Kacper Śmiglewski. Turniejom patronowali
wybitni piłkarze i przyjaciele Uniejowa: Ewa Pajor i Euzebiusz
Smolarek.
Organizatorem TERMY CUP 2017 było Uniejowskie
Stowarzyszenie Aktywni, a współorganizatorami: Urząd Miasta
w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o., Zespół Szkół
w Uniejowie oraz sklep sportowy OLIMPIKO. Koordynatorem

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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turnieju był Piotr Kozłowski, a przy
organizacji zawodów dla wszystkich
roczników pracowali: Tomasz Bartosik,
Piotr Woźniak, Marcin Gąsiński, Mirosław
Madajski, Zbigniew Kuglarz, Przemysław
Bednarek, Anna Kudanowska i Lidia
Kozłowska.
Organizatorzy dziękują Burmistrzowi
Uniejowa oraz Prezesowi PGK „Termy
Uniejów” Sp. z o.o. za systematyczne
wspieranie młodych sportowców Uniejowskiej Akademii Futbolu.
Wyniki turniejów:
Rocznik 2004/12 ekip
1. START Łódź
2. CENTRA Ostrów Wielkopolski
3. ASTORIA Szczerców
8. TERMY Uniejów

Najlepszy strzelec, najlepszy bramkarz, najbardziej wartościowy zawodnik z rocznika 2008

Rocznik 2007/20 ekip
1. CALISIA Kalisz I
2. UKS BZURA Ozorków
3. DWUNASTKA Włocławek
5. TERMY Uniejów
Rocznik 2005/20 ekip
1. UKS SMS Łódź
2. Warta Sieradz
3. Oranje Konin
7. TERMY Uniejów

Piotr Kozłowski, Piotr Woźniak i Tomasz Bartosik wręczają zwycięzcom medale

Rocznik 2006/20 ekip
1. WARTA Sieradz
2. RTS WIDZEW Łódź (Kaszuba)
3. RAKÓW Częstochowa
9. UAF TERMY Uniejów
Rocznik 2009/20 ekip
1. TERMY Uniejów/Dąbie
2. MULKS Łask
3. RTS Widzew Łódź
17. TERMY Uniejów II
Zwycięska drużyna Termy Uniejów/Dąbie rocznik 2009

arch. Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

Rocznik 2008/24 ekipy
1. Włókniarz Konstantynów Łódzki
2. RAP Radomsko
3. SKRA Częstochowa
17. UAF TERMY Uniejów 2008
18. UAF TERMY Uniejów/Dąbie 2009
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów

W przedostatnim numerze kwartalnika zaprezentowaliśmy gospodarstwo biokulturowe prowadzące pasiekę. Zanim je opisaliśmy podaliśmy najpierw sporo informacji
o pszczelarstwie i kluczowej roli pszczół w rolnictwie. W podobnej konwencji
przedstawiamy tym razem…

Gospodarstwo Rolne

Jarosława i Teresy Bamberskich
z Lekaszyna

Gospodarstwo zajmuje się hodowlą trzody chlewnej. W biuletynach informacyjnych i materiałach
publikowanych na stronach internetowych Agencji Rynku
Rolnego i Głównego Urzędu Statystycznego jest mnóstwo
informacji na ten temat. Zaprezentujemy na wstępie tylko
wybrane, dotyczące pogłowia świń, rynku i czynników
wpływających na poziom konsumpcji wieprzowiny.
Wieprzowina zajmuje dominującą pozycję na rynku
mięsa zarówno na świecie, jak i w Unii Europejskiej,
w tym także w Polsce. Udział wieprzowiny w światowej
produkcji mięsa wynosi około 42%, w Unii Europejskiej
i w Polsce odpowiednio 52% i 50%. Wieprzowina
utrzymuje swoją czołową pozycję w spożyciu
mięsa w Polsce pomimo tendencji do ograniczenia
w diecie tłuszczu pochodzenia zwierzęcego oraz zmian
w stylu życia, które sprzyjają wzrostowi spożycia
mięsa drobiowego, uważanego za bardziej dietetyczne
i łatwiejsze w przygotowaniu.
Skoro tak jest, to zapotrzebowanie na mięso
wieprzowe winno być zaspokajane poprzez rodzimą
produkcję, a jeśli ta jest niższa niż potrzeby rynku, musi
być uzupełniana importem. Nasze pogłowie trzody
chlewnej i loch w latach 2007-2016 ma tendencję
spadkową, co wyraźnie przedstawia wykres:

(Opracowanie sygnalne GUS z maja 2016 roku)

Według tegoż samego opracowania sygnalnego pogłowie
świń w marcu 2016 roku wyniosło około 10,2 mln sztuk,
wykazując, w porównaniu z analogicznym okresem roku
poprzedniego (11,5 mln sztuk), spadek o 11,5%. Natomiast
porównując grudniowe stany 2015 i 2016 roku spadek wyniósł
już tylko 3,8%. Świadczy to o znaczących wahaniach pogłowia
świń w ciągu każdego roku.
Interesujące jest zestawienie pogłowia świń w Polsce
według województw. Z informacji zamieszczonej na stronie
www.strategia.pomorska.pl
wynika, że w 2015 roku
największymi producentami były województwa: wielkopolskie
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arch. R. Troczyński
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Państwo Teresa i Jarosław Bamberscy

(ok. 3,9 mln sztuk), kujawsko-pomorskie (1,1 mln sztuk)
i łódzkie (ok. 904 tys. sztuk); listę zamykają województwa:
małopolskie (171 tys. sztuk), podkarpackie (159 tys. sztuk)
i lubuskie (144 tys. sztuk).
Z punktu widzenia hodowcy trzody chlewnej istotna jest
sytuacja cenowa wieprzowiny. Z materiałów informacyjnych
Agencji Rynku Rolnego wynika, że głównymi czynnikami
wpływającymi na poziom cen skupu żywca są: pogłowie trzody
chlewnej w Polsce; produkcja żywca w Polsce, UE i na świecie;
handel UE z krajami trzecimi; polski handel zagraniczny;
krajowe spożycie. Rozwijając nieco powyższe czynniki,
w materiałach tych stwierdza się:
W Polsce decyzje o redukcji pogłowia macior podjęte
przez rolników w okresie niskich cen żywca wieprzowego
skutkują dalszym spadkiem pogłowia. W 2017 roku, w wyniku
przewidywanej poprawy opłacalności chowu, tempo spadku
pogłowia będzie prawdopodobnie wolniejsze.
Z uwagi na malejące krajowe pogłowie w 2016
przewiduje się, że tendencja spadkowa utrzyma się również
w 2017 r. Prawdopodobne zmniejszenie produkcji przewiduje
również Komisja Europejska. W skali światowej na 2017 rok
przewidywany jest wzrost globalnej produkcji wieprzowiny
o 3%. Będzie to efektem prognozowanego wzrostu produkcji
w Chinach, największego światowego producenta wieprzowiny
(wg danych Departamentu Rolnictwa USA światowa produkcja
wieprzowiny w 2016 roku wyniosła 108 mln ton, w Chinach
52 mln ton).
Prawie połowę unijnego eksportu produktów wieprzowych
stanowił wywóz do Chin, a w 2017 roku może ulec ograniczeniu.
Import wieprzowiny do UE był i będzie marginalny.

Mniejsza podaż wieprzowiny na świecie i związane z nią
ożywienie popytu zagranicznego sprzyjają wzrostowi eksportu
również z Polski w 2017 roku.
Krajowe spożycie wieprzowiny w 2016 roku uległo
nieznacznemu zmniejszeniu i wyniosło 41 kg na mieszkańca.
W 2017 roku może nastąpić dalszy spadek jego konsumpcji
(W innych materiałach ARR przedstawiono dane dotyczące
spożycia mięsa wieprzowego w kg na 1 mieszkańca w latach
1990-2012 - najniższe było w 1997 roku – 35,7 kg, najwyższe
w 2007 roku – 43,6 kg).
Biorąc powyższe czynniki pod uwagę sytuacja cenowa
wieprzowiny kształtowała się różnie w minionych latach.
W Polsce ceny żywca wieprzowego są zależne od cen w UE oraz
kursu złotego względem euro. Według źródła opracowanego
przez ARR na podstawie danych GUS i prognozy Zespołu
Ekspertów ceny te przedstawiały się i prognozowane
są następująco:

>>>
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>>>
Jak na tle tych wielkich danych i statystyk wypada
nasze rodzime gospodarstwo rolne Jarosława i Teresy
Bamberskich z Lekaszyna? Jaki jest ich wkład
w globalną produkcję wieprzowiny?
Państwo Bamberscy z trudem dali się namówić na
zaprezentowanie swojej działalności na łamach naszego
pisma. Gdy się to udało informacja o właścicielach i ich
gospodarstwie jest następująca:
Jarosław Bamberski urodził się 50 lat temu jako
pierwszy z czterech synów Haliny i Józefa Bamberskich,
którzy prowadzili gospodarstwo rolne. Będąc najstarszym
dzieckiem pomagał rodzicom od najmłodszych lat,
toteż zasady uprawy ziemi i hodowli zwierząt znał od
dziecka. Ukończył Zasadniczą Szkołę Rolniczą – Filia
w Wilamowie, prowadzoną przez Technikum Rolnicze w
Kaczkach Średnich. Pracując z rodzicami zakupił z ich
pomocą małe gospodarstwo rolne w sąsiedztwie – 7,5 ha
w siedmiu działkach.
Po ślubie z Teresą w 1992 r. zaczęli gospodarowanie
na własną rękę w tym odrębnym niewielkim, ale
własnym gospodarstwie. Początkowo areał był mały,
a gospodarstwo prowadziło zróżnicowaną produkcję:
roślinną, hodowlę krów (opasów) i świń.
Na świat przyszły dzieci, kolejno syn i córka – obecnie
studenci; syn Dawid jest na piątym roku Budownictwa
Politechniki Poznańskiej, a córka Sylwia na trzecim roku
Transportu, specjalizacja Logistyka, również Politechniki
Poznańskiej.
Zróżnicowane gospodarstwo, o przestarzałym parku
maszynowym (ciągnik C-330, kultywator, pług, brony)
rozwijało się powoli. Uprawy, położone w pobliżu rzeki
Warty, często narażone były na podtopienia. Ciągle
zmieniająca się koniunktura, porozrzucane działki,
różnorodność upraw i hodowla zwierząt gospodarskich
wymagały dużo pracy, absorbowały całkowicie, a nie
zawsze przynosiły finansowe korzyści.
Teresa zajmowała się domem, wychowywaniem
dzieci i pomocą w pracach gospodarskich, jak to bywało
i bywa w wielu gospodarstwach. Stopniowo rozwijali
się, powiększając areał (obecnie jest to 15 ha), kupując
maszyny. Chcąc jednakże umocnić swoją pozycję
Jarosław postanowił obrać jeden konkretny kierunek,
bo zauważył, że mając wszystkiego po trochu nie jest w
stanie się rozwijać.
Postawił na hodowlę trzody chlewnej (w myśl
założenia, że ludzie w naszym regionie jedzą i będą
jeść wieprzowinę) i uprawę zbóż, które wykorzysta we
własnym zakresie. Wybudował w tym celu w 2000 roku
jedną chlewnię, a później w 2006 roku nowocześniejszą.
Stopniowo też unowocześniał gospodarstwo poprzez
zakup nowych ciągników i maszyn towarzyszących.
Obecnie posiada 2 ciągniki (95 KM i 70 KM), pług
obracany, agregat uprawowo-siewny, agregat pożniwny,
rozrzutnik, przyczepy itp.
Aby praca w hodowli była lżejsza i sprzyjała
dobrostanowi zwierząt, a przede wszystkim, żeby

sprostać wymogom weterynaryjnym budynki trzeba
było niejednokrotnie przerabiać i unowocześniać. Silosy
zbożowe, paszowe, podajniki, śrutowniki, mieszalniki
pasz, wagi oraz paszociągi i wentylacja to obecnie
obowiązkowe urządzenia służące prawidłowemu
funkcjonowaniu budynków inwentarskich, w które trzeba
było wyposażyć gospodarstwo. Samą hodowlę również
trzeba było zmienić, aby ilość i jakość wyprodukowanego
surowca szły w parze. Wszystkie zabiegi unowocześniające
nie byłyby możliwe bez wsparcia środków unijnych. –
skorzystali z nich jednorazowo na modernizację parku
maszynowego.
Z chwilą gdy gospodarstwo było ukierunkowane
i zmodernizowane, a dzieci odchowane, dorosły i potrzebowały mniej uwagi Teresa skończyła studia wyższe
(Uniwersytet Łódzki – Zarządzanie w administracji
publicznej) i podjęła pracę w Zagrodzie Młynarskiej
w Uniejowie.
Obecnie modernizacja budynków stworzyła
możliwość hodowli tuczników na większą skalę,
oscylującą około 1000 sztuk na jeden cykl, w granicach
3000 sztuk w ciągu roku.
W ubiegłym roku Jarosław wraz z braćmi i kilkoma
zaprzyjaźnionymi osobami z branży założył 6-osobową
grupę producencką – Spółdzielnię LEK-TUCZ
w Lekaszynie, której jest prezesem.
Grupy producentów rolnych działają na podstawie
przepisów ustawy z 15 września 2000 r. o grupach
producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie
innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.).
Ustawa określa, że członkami grupy mogą być osoby
fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące
gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie
działów specjalnych produkcji rolnej.
Grupy producentów rolnych mogą prowadzić
działalność w oparciu o formę prawną spółki
z
ograniczoną
odpowiedzialnością,
spółdzielni,
zrzeszenia lub stowarzyszenia. Istniejące spółdzielnie
prowadzą wielokierunkową działalność zrzeszając
wielu członków, wśród których są także osoby nie
będące producentami, co często bez długotrwałych
i kosztownych zmian uniemożliwia przekształcenie
spółdzielni w grupę. Ostatnie zmiany w ustawie z 15
września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich
związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr
88, poz. 983 z późn. zm.) umożliwiają prowadzenie
przez spółdzielnię działalności jako grupa producentów
rolnych, jeśli:
1. w jej skład wchodzi co najmniej 5 producentów
jednego produktu lub grupy produktów, którzy spełniają
wymagania określone dla członków tworzących grupę
producentów rolnych (art. 2 ww. ustawy),
2. jej przedmiot działalności jest zgodny z celami dla
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których mogą być tworzone grupy producentów rolnych
(określonymi w art. 2 ww. ustawy),
3. działa na podstawie aktu założycielskiego, który
w stosunku do członków grupy wskazanych w pkt 1
spełnia wymagania podane poniżej (określone w art. 4
ww. ustawy),
4. jej przychody ze sprzedaży produktów lub grup
produktów wytworzonych w gospodarstwach członków
grupy wskazanych w pkt 1 stanowią więcej niż połowę
przychodów spółdzielni ze sprzedaży tych produktów lub
grup tych produktów,
5. określi, obowiązujące członków grupy wskazanych
w pkt 1, zasady produkcji produktów lub grup produktów,
w tym dotyczące ich jakości i ilości, oraz sposoby
przygotowania ich do sprzedaży.
Ponadto grupy producentów rolnych uzyskały
zwolnienie z podatku od dochodów pochodzących
ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla
których grupa została utworzona, wyprodukowanych
w gospodarstwach jej członków – w części wydatkowanej
na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub
roku po nim następującym, w zakresie zakupu środków
produkcji przekazanych członkom grupy producentów
rolnych oraz szkolenia członków grupy producentów
rolnych (archiwum: grupy-producenckie.rolnicy.com).
Dzięki wspólnemu działaniu w grupie mają większe
szanse na negocjacje cen sprzedaży tuczników, ale również
na poprawienie standardów hodowli, w myśl dbałości
o środowisko naturalne i wprowadzenie innowacyjnych
rozwiązań w tym zakresie. Mają nadzieję, że współpraca
będzie owocna, a korzyści obopólne.
Jarosław, chcąc być na bieżąco z wiedzą niezbędną
do prowadzenia produkcji zwierzęcej uczestniczy
w szkoleniach organizowanych przez instytucje doradztwa
rolniczego (ODR Bratoszewice) i w targach rolniczych
(w Kielcach, Poznaniu, Kościelcu, Łodzi, Nadarzynie
koło Warszawy itp.). Mimo to, iż sytuacja na rynku
trzody chlewnej jest ciągle niestabilna ma nadzieję, że
wieprzowina zacznie być doceniana przez konsumentów.
Jako hodowca zwierząt lubi mieć odskocznię od
swoich codziennych obowiązków. W wolnym czasie
zajmuje się krzewami owocowymi, takimi jak: winorośl,
maliny, borówki, a także krzewami ozdobnymi, różami.
Jego marzeniem jest wykopanie stawu i hodowla ryb na
własny użytek, ponieważ jest ich smakoszem. Każdego
roku stara się znaleźć czas, żeby wyjechać na zasłużony
wypoczynek, najchętniej w góry, choćby na kilka dni
(w ubiegłym roku były to Bieszczady). Lubi spędzać czas
wolny z rodziną, zjeść wspólnie obiad, kolację, zagrać
w grę strategiczną z dziećmi. Jest osobą towarzyską.
Chętnie bierze udział w imprezach integracyjnych,
tj. „Turnieju wsi” czy „Pikniku sołtysów”. Nieobce mu są
też prace społeczne, ostatnio zaangażował się w budowę
ogrodzenia przy krzyżu wiejskim na wsi, zawsze znajdzie
czas na pomoc sąsiadom.
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Za działalność, postawę i zaangażowanie
społeczne pan Jarosław Bamberski został
w 2011
roku uhonorowany przez Burmistrza Miasta – Józefa
Kaczmarka srebrną odznaką „Za zasługi dla miasta
i gminy Uniejów”.
Ostatniego dnia stycznia br. pojechaliśmy
do Lekaszyna z Rysiem Troczyńskim, by wykonać
parę zdjęć i jeszcze raz spotkać się z sympatycznymi
właścicielami gospodarstwa rolnego. Z informacji
pana Jarosława wynika, że z pierwotnych zabudowań
zakupionego przed laty gospodarstwa stary dom
rozbudowano i nadbudowano, a niewielki budynek
gospodarczy jest teraz magazynem. Pozostałe
wielkogabarytowe budynki powstały w ostatnich latach.
Potężne chlewnie tydzień przed naszą wizytą
zajęło tysiąc warchlaków sprowadzonych aż z Danii,
specjalizującej się w ich hodowli. Imponujący jest
widok takiej ilości świń w obszernych chlewniach.
Pierwsze sztuki 30-kilogramowych dziś warchlaków
dorastają do wagi 125 kg po około 2,5 miesiącach.
Cały cykl produkcyjny musi zakończyć się w ciągu
100-105 dni. Po sprzedaży tuczników i krótkim okresie
przygotowawczym ich miejsce zajmie kolejna partia
warchlaków.
Obecna wielkość chlewni Państwa Bamberskich nie
pozwala na zwiększenie hodowli. Życzymy im dalszego
rozwoju i dobrej koniunktury na rynku producentów
wieprzowiny…
				

Marek Jabłoński
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2-latka komiksu

Od lewej: Paweł Wroniszewski i Łukasz Pawlak

Mijają właśnie 2 lata, gdy na łamach „Uniejowskich Stron” zaczął ukazywać się „Komiks Uniejowski”.
Prezentuje on w formie rysunków wydarzenia w naszym mieście i gminie. Przedstawiane są one często
w humorystycznej i satyrycznej formie. Scenariusze rysunków są autorstwa Pawła Wroniszewskiego,
a wykonuje je Łukasz Pawlak. Rysunki, oprócz tekstów i fotografii, wzbogacają, urozmaicają
i wyróżniają naszą gazetę.
Autorzy „Komiksu Uniejowskiego” stworzyli także wiele innych
form graficznych, wykorzystanych do promocji naszego uzdrowiska.
Były to m.in. kartki świąteczne, koszulki i gadżety reklamowe.
Obecnie przygotowywane są malowanki „Pomaluj Uniejów”
i „Pomaluj polskie uzdrowiska”. Są to szkice najbardziej
charakterystycznych miejsc i obiektów w Uniejowie i innych
polskich uzdrowiskach. Stworzyli także postać sympatycznej

„Kropelki Solanki”, która będzie prezentować na czym polegają
różne zabiegi sanatoryjne. Autorzy komiksu pracują obecnie
także nad projektem wielkoformatowym i multimedialnym.
			
			
			

Dalszej owocnej współpracy
oraz ciekawych pomysłów
życzy Redakcja

Ważność kart zniżkowych dla mieszkańców przedłużona
Informujemy, że karty uprawniające do 50% zniżki na korzystanie
z kompleksu „Term Uniejów”, które były wydawane mieszkańcom gminy,
zostały automatycznie przedłużone do 31 grudnia 2017 roku.
Uwaga! Karty zostały przedłużone w systemie i nie ma potrzeby ich
wymiany, prosimy nie wyrzucać kart. Pozostałe warunki promocji (okresy,
w których zniżka obowiązuje, liczba osób uprawnionych do zniżki, etc.)
pozostają bez zmian.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Prezes „RTG Duszy” - Jolanta Pietrzak

Ryszard Troczyński

,,Pozytywnie zakręcona dusza”
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „RTG Duszy” powstało 20 grudnia 2010 roku
z siedzibą w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym
w Warcie. W późniejszym czasie przeniosło się do Szpitala
Psychiatrycznego na ul. Aleksandrowskiej w Łodzi.
Prezesem Stowarzyszenia do 26.02.2016 r. była dr Marta
Mirek. Obecnie Stowarzyszenie rozpoczęło działalność
z nowo wybranym zarządem. Prezesem została mgr
Jolanta Pietrzak, wiceprezesem Marta Tomaszewska,
skarbnikiem Teresa Bamberska, członkami: Justyna
Samuel i Joanna Urbańczyk. Do komisji rewizyjnej
należy: dr Marta Mirek, Zbigniew Kos i Karolina
Izydorczyk. Siedzibę ,,RTG Duszy” ma w remizie OSP
Wilamów. Stowarzyszenie, podczas krótkiej działalności
na terenie gminy Uniejów zorganizowało: „Wiosenne

wietrzenie szaf”, półkolonie letnie dla dzieci ze szkoły
podstawowej w Wilamowie i gminy Wartkowice, kurs
zumby – który cieszy się dużym zainteresowaniem. Są
też warsztaty językowe. Odbyły się również warsztaty
bożonarodzeniowe przy wsparciu pani Beaty Stefańskiej.
Prezes Jolanta zaangażowała się całą duszą w swoją
rolę. Pozyskuje sponsorów, a na zebraniach z członkami
nieustannie dyskutuje się o nowych pomysłach na
organizację imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych
z naszej gminy. Aby to wszystko się udało, potrzebne
jest zaangażowanie Prezes i członków ,,RTG Duszy”,
ale też pozyskiwanie sponsorów i ludzi udzielających
się społecznie. Dzięki energii i uporowi Jolanty – trochę
rogatej duszy, jak na razie udaje się sporo zorganizować.

>>>
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>>>
Jest to trudne zadanie, bo istnieje duża konkurencja,
a instytucji, firm czy też osób fizycznych chętnych do
wsparcia materialnego czy duchowego nie jest znowu tak
wiele. Trzeba być naprawdę pozytywnie zakręconym, aby
poświęcić się takiej działalności.
„RTG Duszy” zwraca się do wszystkich gotowych
wspomagać działalność stowarzyszenia o pomoc.
Prezes i członkowie wiedzą, że ich działalność integruje
społeczeństwo – cieszy dzieci i dorosłych uczestniczących
w przedsięwzięciach.

arch. R. Troczyński

Jolanta Pietrzak jest kolejną perełką w tym długim
i niekończącym się łańcuszku ludzi pozytywnie
zakręconych. Prześwietlajmy dusze innych i nasze,
by przekonać się komu jeszcze pomóc i w jaki sposób.
Wspierajmy tę trochę rogatą, ale też wielką duszę Jolanty
Pietrzak – Prezes „RTG Duszy”.
Półkolonie 2016 w Wilamowie

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze
Polskiego Związku Wędkarskiego
Koła nr 16 w Uniejowie
2 grudnia 2016 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na którym powołano nowego Prezesa Koła
Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie oraz nowy zarząd w składzie:
-

Prezes - Dariusz Adamiak,
W-ce Prezes - Albert Niedźwiedzki,
Skarbnik - Zbigniew Kuglarz,
Gospodarz - Kazimierz Marciniak,
Sekretarz - Witold Przytuła.

Nowy zarząd od samego początku wziął się ostro do pracy i powołał nowy skład komisji egzaminacyjnej:
- Przewodniczący - Roman Kowalewski,
- Członek - Rafał Przybylak,
- Członek - Tomasz Bartosik.
Już na samym początku roku zarząd wystąpił do Burmistrza Miasta Uniejów o przyznanie lokalu na siedzibę Zarządu
Koła nr 16 oraz Społecznej Straży Rybackiej. Po rozmowach z Panem Burmistrzem Józefem Kaczmarkiem zarząd
otrzymał lokal w Ośrodku Zdrowia przy ulicy Orzechowej 6, II piętro, pokój nr 40, za co Panu Burmistrzowi serdecznie
dziękujemy.
Po niemałym wkładzie pracy nowy lokal jest już gotowy do przyjmowania interesantów. Dzięki Panu Burmistrzowi
otrzymaliśmy również niewielki zbiornik wodny znajdujący się naprzeciwko cmentarza, tak zwane przez mieszkańców
Uniejowa ,,Piachy”. Na tym zbiorniku obowiązuje już karta wędkarska oraz zakaz wysypywania śmieci i wylewania
nieczystości płynnych. Za nieprzestrzeganie tych przepisów będą surowe kary.
Kolejnymi rzeczami jakimi zajął się nowy zarząd są między innymi – wycinka gałęzi na Kanale Kaczka w miejscowości
Człopy oraz rozsypanie wapna celem odkażenia wody. To na razie początek tego, co zaplanował nowy zarząd.
							

Zarząd Koła Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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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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Piły łańcuchowej bobry
nie potrzebują

Co i gdzie to jest ?

Foto Kontrasty
Foto Zagadka

fot. R. Troczyński

W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było pytanie:
Czy przez parafię Wilamów przebiega Autostrada Wolności? Jeśli tak, to
w jakiej miejscowości? Odpowiedź brzmi: Tak, przebiega przez parafię Wilamów
w miejscowości Cichmiana.
Wpłynęło kilka poprawnych odpowiedzi. Nagrodę wylosowała Pani Małgorzata
Józefowicz z Wilamowa. Serdecznie gratulujemy!
Kolejną foto zagadką jest obiekt położony na terenie gminy Uniejów. Gdzie
położony jest budynek znajdujący się na zdjęciu oraz co wcześniej było w tym
miejscu?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, kierowane pod numer tel.
517-138-165, czekamy do 31 marca 2017 r.

Ryszard Troczyński

