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Ten rok żegna się z nami… Jest to zatem doskonała okazja do tego, aby
podsumować jaki był on dla działań podejmowanych przez gminę Uniejów
i opisywanych na łamach naszego czasopisma. Postaramy się to zrobić w telegraficznym skrócie.
Spośród zadań inwestycyjnych należy wspomnieć: przebudowy i modernizacje ulic oraz dróg gminnych (dokładne informacje, które były to ulice
i drogi znajdziecie Państwo w sześciu ostatnich artykułach „Z prac Samorządu”
Burmistrza Uniejowa), otwarcie boiska przy Szkole Podstawowej w Wilamowie,
otrzymanie dofinansowania i realizację prac renowacyjnych uniejowskiej kolegiaty,
kompleksową termomodernizację komunalnych obiektów mieszkaniowych na
terenie gminy, otwarcie parku linowego, rozpoczęcie remontu wraz ze zmianą
sposobu użytkowania starej plebanii, utworzenie infrastruktury rekreacyjnej
w miejscowości Orzeszków – zagospodarowanie terenu wokół strażnicy, wykonanie
prac remontowych w strażnicy OSP Wilamów, odnowienie budynku OSP Felicjanów
dzięki zaangażowaniu druhów z tamtejszej miejscowości i wsparciu finansowemu
Urzędu Miasta, realizację licznych projektów, m.in. edukacyjnych dla młodzieży,
rozpoczęcie przebudowy i konserwacji kaplicy św. Bogumiła. Przeprowadzono
ponadto próbne iluminacje świetlne obiektów turystycznych i zabytków na terenie
miasta. Ogłoszono liczne przetargi na przyszłoroczne inwestycje.
Otrzymaliśmy dofinansowania na realizację projektów m.in.: z Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi na przeprowadzenie modernizacji i rozbudowy sieci
wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy na kwotę przekraczającą ponad 4 mln zł;
ze środków unijnych na inwestycje umożliwiające dalszy rozwój uzdrowiska (m.in.
zagospodarowanie bulwarów nad rzeką Wartą, rozbudowę kompleksu basenów
termalnych) na ponad 30 mln zł. W przyszłorocznych planach jest również duża
inwestycja polegająca na budowie przedszkola integracyjnego, jak również i wiele
innych przedsięwzięć.
W tym roku obchodziliśmy jubileusze: 5-te urodziny Uzdrowiska Uniejów,
10-te urodziny Zespołu Ludowego „Włościanki” z Wielenina, 40 lat z Imieniem
i Sztandarem Szkoły Podstawowej w Uniejowie, 70-lecie Koła Łowieckiego nr
16 „Gęgawa” w Uniejowie, 90-lecie OSP w Spycimierzu i Zaborowie, 100-lecie
jednostki OSP w Wieleninie.
Nadal rozwijamy szeroko pojętą współpracę i jesteśmy otwarci na świat.
W miesiącach letnich Uniejów gościł dwukrotnie przedstawicieli miast partnerskich
gminy podczas międzynarodowych misji gospodarczych oraz delegację Komitetu
Regionów i Komisji Europejskiej. Podpisaliśmy umowę o współpracy w zakresie
lecznictwa z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz list intencyjny
o współdziałaniu z miastem Alatri we Włoszech. Oficjalnymi Ambasadorami
gminy Uniejów zostali sportowcy Ewa Pajor i Marcin Tybura.
Nagradzamy mieszkańców gminy w konkursach: „Złota Lilia” – dla lokalnych
przedsiębiorców i osób angażujących się w życie społeczne oraz „Lilia Ogrodnika”
– na najpiękniejszy ogród i balkon. Stypendia i nagrody Burmistrza Miasta Uniejów
otrzymali uczniowie, studenci i osoby angażujące się społecznie w życie kulturalne
gminy.
Jako dynamicznie rozwijająca się gmina po raz kolejny odnosimy ogólnopolskie
zwycięstwa m.in. w Rankingu Samorządów dziennika „Rzeczpospolita” oraz
zdobyliśmy podwójny tytuł „Gmina na 6” w plebiscycie Dziennika Łódzkiego
i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w kategoriach: Gmina
przyjazna inwestorom i Gmina przyjazna turystom.
W sprzedaży pojawiły się nasze markowe produkty regionalne: kosmetyki
produkowane na bazie wody termalnej z Uniejowa (2 serie: dla ludzi i zwierząt)
i „Ogórek Termalny z Uniejowa”.
Ten rok, podobnie jak poprzedni, obfitował w liczne, w tym cykliczne imprezy
i wydarzenia kulturalne, szkolne i sportowe.
Niech Rok 2018 będzie dla Państwa szczęśliwy. Życzymy, aby zrealizowały się
wszystkie plany i marzenia.
					
Redakcja „Uniejowskich Stron”

arch. T. Latour

Szanowni Czytelnicy,

Pani dr farm. Teresa Latour podczas pracy

MP: Na początku wywiadu chcielibyśmy przedstawić Pani osobę Czytelnikom „Uniejowskich Stron”. Pracuje
Pani w Narodowym Instytucie Zdrowia
Publicznego - Państwowym Zakładzie
Higieny w Warszawie i jest kierownikiem Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych. Wcześniej pracowała Pani
w Katedrze Chemii Nieorganicznej
i Analitycznej na Wydziale Farmacji
Akademii Medycznej w Poznaniu, następnie w Instytucie Medycyny Uzdrowiskowej w Poznaniu. Na czym polega
działalność Zakładu Tworzyw Uzdrowiskowych?
TL: Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych, którym kieruję od ponad 25 lat
prowadzi działalność naukową, usługowo-badawczą, ale również konsultacyjną i szkoleniową. Dotyczy ona
rozpoznania właściwości naturalnych
surowców - wód podziemnych i borowin oraz oceny możliwości zastosowania tych surowców w lecznictwie
uzdrowiskowym do zabiegów kuracyjnych lub wytwarzania z nich produktów uzdrowiskowych. Wykonujemy
również badania i oceny innych wód
naturalnego pochodzenia o właściwościach prozdrowotnych: mineralnych
i źródlanych, udostępnianych w opakowaniach jednostkowych - jako środki spożywcze.
MP: Pani Doktor, Jakie właściwości
fizyko-chemiczne i chemiczne, a w konsekwencji lecznicze posiada uniejowska woda termalna?
TL: Według kryteriów balneolo-
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Marta Pokorska

Uniejowska woda termalna
- właściwości i możliwości jej wykorzystania
- rozmowa z dr farm. Teresą Latour

gicznych woda z odwiertu PIG/AGH- 2 w Uniejowie kwalifikowana jest jako: 0,62% mineralna woda lecznicza chlorkowo-sodowa, hipertermalna, czyli o temperaturze wyższej od temperatury ciała człowieka. Wody tego typu - o temperaturze od 36-40 stopni Celsjusza - zalecane są głównie do kąpieli leczniczych w wannach. Zabieg taki oceniany jest
jako silnie bodźcowy termicznie. Kąpiele w uniejowskiej wodzie hipertermalnej, przy współudziale rozpuszczonych
w niej składników mineralnych głównie chlorku sodowego, działają przeciwbólowo i pomagają w przywracaniu sprawności fizycznej. Zalecane są zatem do stosowania zwłaszcza w terapii chorób narządu ruchu, stanach pourazowych oraz
chorobach reumatycznych. Uzyskanie wymiernych efektów leczniczych wymaga przestrzegania wskazań lekarskich,
w tym również dotyczących: temperatury wody, czasu trwania kąpieli, liczby zabiegów oraz ich częstotliwości w ciągu
turnusu kuracyjnego.
Kąpiel w wodzie z odwiertu PIG/AGH-2 w Uniejowie, ale o temperaturze obniżonej do > 20-30 o C, jaką stosuje
się w basenach rekreacyjnych czy rehabilitacyjnych, działa głównie relaksująco, hartująco i regenerująco. Działanie
to można porównać do uzyskanego w czasie kąpieli morskiej w Bałtyku.
Ponieważ temperatura wody na wypływie wynosi śr. 68o C, a temperatura wody użytej do kąpieli w basenie leczniczym czy też rehabilitacyjnym jest znacznie niższa, pozostała energia cieplna może być wykorzystana do celów grzewczych. Jest to dodatkowy walor tej wody ważny ze względów ekonomicznych.
Znaczącą zaletą wody z odwiertu w Uniejowie jest jej pierwotna czystość pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, dzięki czemu woda pobrana z odwiertu nie wymaga uzdatniania, tj. oczyszczania czy też dezynfekcji. W jej
składzie chemicznym nie stwierdzono również żadnych składników naturalnego pochodzenia w stężeniach szkodliwych
dla zdrowia człowieka, również przy podaniu doustnym, co zapewnia bezpieczeństwo pod względem zdrowotnym przy
spożyciu tej wody. Może ona być zatem stosowana do produkcji środków spożywczych podnosząc ich walory prozdrowotne.
MP: Czy można wskazać jeszcze inne sposoby wykorzystania tego typu wody ?
TL: Woda „Uniejowska termalna” charakteryzuje się także zrównoważonym składem mineralnym, a przy tym niską
tzw. twardością. Jest to właściwość korzystna i przyjazna dla skóry, co wskazuje możliwość jej wykorzystania do produkcji środków kosmetycznych.
MP: Dlaczego warto odwiedzić Uzdrowisko Uniejów, jedno spośród 45 uzdrowisk polskich? Co nas wyróżnia ?
TL: Uniejów jest jednym z najmłodszych, ale stale rozwijających się uzdrowisk polskich. Do przyjazdu i pobytu
w Uniejowie zachęca jego położenie, walory przyrodnicze, w tym zwłaszcza możliwość korzystania z wody hipertermalnej w różnych formach zabiegów rekreacyjnych i leczniczych. O przyjeździe na kurację decydują wskazania lekarskie,
a zachęca również gościnność Gospodarzy oraz ich starania, aby jak najlepiej wykorzystać ten cenny surowiec naturalny. Należy też docenić działania, których celem jest zapewnienie poza terapią wielu atrakcji sportowych i kulturalnych.
MP: Czy odwiedza Pani Uniejów ze względów turystycznych lub zdrowotnych?
TL: Ze względu na kilkuletnią już współpracę z lokalnymi władzami niejednokrotnie miałam możliwość i przyjemność odwiedzić Uniejów i podziwiać - zwłaszcza jego przyrodę. Myślę, że gdyby się okazało, że potrzebna mi będzie
terapia z wykorzystaniem wody hipertermalnej, postaram się przyjechać na cały turnus do Uniejowa.
MP: Dziękujemy za miłą rozmowę, życząc dużo zdrowia i sukcesów zawodowych.
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Od Redakcji
Uniejowska woda termalna - właściwości i możliwości
jej wykorzystania - rozmowa z dr farm. Teresą Latour – Marta Pokorska
Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie – Janusz Kosmalski
Z prac Samorządu - Józef Kaczmarek
I miejsce gminy Uniejów w Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”
– Maciej Bartosiak
Uniejów gminą na 6
Otwarcie dróg gminnych
Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość kolegiaty w Uniejowie - cz. VI
Remont budynku dawnej plebanii – Maciej Bartosiak
Otwarcie nowej części zakładu produkcyjnego K-Flex Polska
- K-Flex Polska
Nagroda Sejmiku dla Orkiestry Dętej OSP Spycimierz – Stanisław Pełka
Nagrody i stypendia Burmistrza Miasta Uniejów – Referat Oświaty
Nowe wiaty przystankowe – Agnieszka Antczak
Realizacja inwestycji drogowych na terenie miasta
– Justyna Bródka-Przytuła
Święto Zmarłych na uniejowskich cmentarzach – Maciej Bartosiak
Wywiad z Państwem Lidią i Piotrem Kozłowskimi
- właścicielami firmy Olimpiko
Zmiana Proboszcza w Parafii Spycimierz - Karolina Szelągowska
Aktywni druhowie z Rożniatowa – Wiesław Pawłowski
Wdzięczność jest pamięcią serca – ks. Wojciech Kaźmierczak
Rehabilitacja w Uzdrowisku Uniejów Park – Emilia Straszewska
Biuletyn Uniejowski po raz szósty – Karolina Smętkiewicz
Złote Gody – Anna Kowalska
Ogólnopolski konkurs dla uczniów – mieszkańców uzdrowisk
pt. „Moje uzdrowisko” – Karolina Szelągowska
Jesienne wieści z przedszkola – Monika Bartnik, Marta Pajor,
Wioletta Gralka, Małgorzata Kaźmierczak, Ewa Urbaniak
Echo Spycimierz – Paulina Jaśkiewicz
Z życia szkolnego Wielenina – Daniela Kwiatosińska, Jolanta
Kulej-Kwaśniewska, Beata Maciejewska, Elżbieta Goszczyk,
Magdalena Andrysiewicz, Barbara Fligiel
Barwna jesień w Szkole Podstawowej w Wilamowie – Sylwia Wrąbel,
Joanna Binkiewicz, Edyta Miśkiewicz, Beata Kos, Anna Gazda,
Wiesława Pajor, Alicja Własny, Izabela Wróbel, Izabela Wojtczak,
Magdalena Pajor, Katarzyna Pajor
Z życia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w
Uniejowie (z oddziałami gimnazjalnymi) – Małgorzata Antoniak,
Magdalena Derlacz, Małgorzata Rybak, Joanna Pawlak, Agnieszka
Krzesłowska, Joanna Wicherkiewicz, Teresa Gadzinowska, Mirosława
Wiśniewska, Agnieszka Pajor, Dorota Bamberska, Małgorzata Rybak,
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Elżbieta Bartnik, Tomasz Bartosik, Urszula Świerczyńska, Katarzyna
Pruchlat, Magdalena Tylki, Julia Galoch, Anna Bugajak, Mirosława
Wiśniewska, Lidia Zaradzka, Elżbieta Bartnik
Sportowy express Szkoły Podstawowej w Uniejowie – nauczyciele
wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Uniejowie
Kalendarium Czepowa - pracownicy i podopieczni PŚDS w Czepowie
Czas na smaki – Uniejów kulinarny – Sandra Szmigiel
Hufiec ZHP Uniejów cieszy się z nowej instruktorki – Małgorzata
Rosik, Barbara Zwolińska
Zjazd sprawozdawczy – Małgorzata Rosik
Targi Rolnicze w Nadarzynie
Kadra Hufca ZHP Uniejów w Załęczu Wielkim – Karolina Powłoka
Słuchacze Uniwersytetu na Olimpiadzie Seniora – Urszula Urbaniak
Delegacja ze Szczyrku w Uniejowie – Iwona Fułat
Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – Beata Szymczak,
Sylwia Szymańska
Uroczyste podsumowanie powiatowych konkursów o tematyce
jesiennej – M-GOK w Uniejowie
11 listopada lekcją patriotyzmu – Małgorzata Rosik
Jesienne warsztaty w bibliotece – Beata Szymczak, Sylwia Szymańska
„Koncert dla Seniora” – M-GOK w Uniejowie
Manewry wojewódzkie „Woda 2017” – Jacek Świątczak
Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – Beata
Szymczak, Sylwia Szymańska
Mikołajki w Uniejowie – Aleksandra Zielonka
Zimujemy na bezpiecznym miejscu – podsumowanie rundy jesiennej
sezonu 2017 2018 w wykonaniu Term Uniejów
– Michał Kaźmierczak
XI Ogólnopolski Ekologiczny „Bieg do Gorących Źródeł” – Piotr Witas
Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka
– Uniejowska Akademia Futbolu
Uniejów kibicował Marcinowi Tyburze
Puchar Polski w Karate - Łęczyca 2017 – Maja Ostrowska-Gralka
Jubileusz 70-lecia Koła Łowieckiego nr 16 „Gęgawa” w Uniejowie
– Witold Ochapski
Uniejowska Akademia Futbolu zakończyła rozgrywki ligowe
– Mirosław Madajski
Wielki sukces Kadry Narodowej Polski w karate tradycyjnym
– Maja Ostrowska-Gralka
Poetka – Ryszard Troczyński
Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński, Mariusz Pająk
Napisano o nas... – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Uniejowie

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

Magdalena Andrysiewicz, Agnieszka Antczak, Małgorzata Antoniak, Dorota Bamberska, Elżbieta Bartnik, Monika Bartnik, Tomasz Bartosik, Joanna Binkiewicz, Justyna Bródka-Przytuła,
Anna Bugajak, Magdalena Derlacz, Barbara Fligiel, Iwona Fułat, Teresa Gadzinowska, Julia Galoch, Anna Gazda, Elżbieta Goszczyk, Wioletta Gralka, Paulina Jaśkiewicz, Józef Kaczmarek,
ks. Wojciech Kaźmierczak, Małgorzata Kaźmierczak, Michał Kaźmierczak, Beata Kos, Janusz Kosmalski, Anna Kowalska, Agnieszka Krzesłowska, Jolanta Kulej-Kwaśniewska, Daniela
Kwiatosińska, Beata Maciejewska, Mirosław Madajski, Edyta Miśkiewicz, Witold Ochapski, Maja Ostrowska-Gralka, Mariusz Pająk, Agnieszka Pajor, Katarzyna Pajor, Magdalena Pajor,
Marta Pajor, Wiesława Pajor, Joanna Pawlak, Wiesław Pawłowski, Stanisław Pełka, Karolina Powłoka, Katarzyna Pruchlat, Małgorzata Rosik, Małgorzata Rybak, Karolina Smętkiewicz
Emilia Straszewska, Karolina Szelągowska, Sandra Szmigiel, Sylwia Szymańska, Beata Szymczak, Jacek Świątczak, Urszula Świerczyńska, Magdalena Tylki, Ewa Urbaniak, Urszula
Urbaniak, Joanna Wicherkiewicz, Mirosława Wiśniewska, Piotr Witas, Alicja Własny, Izabela Wojtczak, Sylwia Wrąbel, Izabela Wróbel, Lidia Zaradzka Aleksandra Zielonka, Barbara
Zwolińska, K-Flex Polska, M-GOK w Uniejowie, Nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Uniejowie, Pracownicy i podopieczni PŚDS w Czepowie, Referat Oświaty,
Uniejowska Akademia Futbolu.

Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku

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

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

Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
reklam i ogłoszeń
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Janusz Kosmalski

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

W okresie październik – grudzień 2017 r. odbyły się
cztery sesje Rady Miejskiej w Uniejowie, na których
wprowadzane były zmiany do budżetu gminy Uniejów
na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2017-2027.
W dniu 20 października 2017 roku na LIV sesji Rady
Miejskiej w Uniejowie został uchwalony miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy
uzdrowiskowej „C” na terenie miejscowości Spycimierz
w gminie Uniejów, jak również zmodyfikowano granice
zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „Uroczysko
Zieleń”. Rada Miejska w Uniejowie ponadto uchyliła
uchwalony wcześniej Regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Uniejów
oraz zdecydowała o udzieleniu dotacji celowej dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Orzeszkowie. Pozostała
cześć sesji została poświęcona uchwałom dotyczącym
gospodarki nieruchomościami – wyrażono zgodę na:
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym dwóch
działek rolnych; zakup położonej w Uniejowie przy
ul. Portowej działki nr 1933/1 o pow. 0,1075 ha, celem
uregulowania faktycznego przebiegu ulicy Portowej
oraz na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu
położonej w miejscowości Skotniki, oznaczonej nr
geodezyjnym 96 o pow. 0,25 ha.
6 listopada 2017 roku odbyła się LV sesja Rady
Miejskiej w Uniejowie, na której Rada upoważniła
Burmistrza Miasta Uniejów do zawarcia Aneksu nr 2
do Porozumienia nr 252/WD/15 z dnia 28 października
2015 r. z Powiatem Poddębickim w sprawie określenia
zasad partnerstwa stron w realizacji przedsięwzięcia
pn. „Remont dróg powiatowych na terenie miasta
Uniejów”. Na sesji zostały także określone zasady
udzielania, tryb postępowania o udzielenie i sposób
rozliczania dotacji celowej przyznanej z budżetu
Gminy Uniejów dla spółek wodnych działających na
terenie gminy Uniejów, które niestety zostały uchylone
na kolejnej sesji. Radni wyrazili ponadto zgodę na
sprzedaż gminnej niezabudowanej nieruchomości
rolnej położonej w miejscowości Kuczki, oznaczonej
numerami geodezyjnymi: 538/1 o pow. 1,7 ha, 552
o pow. 0,27 ha, 559 o pow. 0,2 ha, 654 o pow. 0,07
ha oraz na zakup przez Gminę działek oznaczonych
numerami geodezyjnymi: 359 o pow. 0,28 ha, 438
o pow. 1,05 ha, 453 o pow. 0,13 ha, położonych
w Spycimierzu, na cele publiczne Gminy Uniejów.

Na sesji w dniu 28 listopada 2017 roku Rada
zwiększyła
maksymalną
wysokość
poręczeń
udzielanych przez Burmistrza Miasta Uniejów oraz
uchwaliła Roczny Program Współpracy Gminy
Uniejów z Organizacjami Pozarządowymi oraz
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, na 2018 rok. Stawki
podatków i opłat lokalnych zostały utrzymane na
ubiegłorocznym poziomie, z wyjątkiem niektórych
stawek podatku od nieruchomości i od środków
transportowych, dlatego też zostały podjęte w tym roku
tylko dwie uchwały podatkowe: w sprawie ustalenia
wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości
i w sprawie określenia wysokości rocznych stawek
podatku od środków transportowych. Zostały
zatwierdzone również taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (od
1 stycznia 2018 r. będzie obowiązywać opłata za 1m3
wody – 3,35 zł; za 1m3 odprowadzanych ścieków
bytowych – 5,00 zł oraz stała opłata miesięczna
obejmująca koszty utrzymania w gotowości urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych, koszty odczytu
wodomierza lub urządzenia pomiarowego oraz koszty
rozliczenia należności za wodę i ścieki – 3,00 zł). Na
koniec wyrażono zgodę na zakup przez gminę Uniejów
niezabudowanych działek położonych w Rożniatowie
i oznaczonych numerami geodezyjnymi: 1 o pow. 0,73
ha, 4 o pow. 0,24 ha, położonych w Rożniatowie.
Na mikołajkowej sesji w dniu 6 grudnia 2017 roku
wyrażono zgodę na nabycie do zasobu mieszkaniowego
gminy Uniejów 8 lokali mieszkalnych socjalnych,
stanowiących odrębne nieruchomości, znajdujących
się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
położonych w Uniejowie przy ul. A. Asnyka pod nr
1 oraz przy ul. A. Asnyka pod nr 3. Rada pozytywnie
wypowiedziała się także w sprawie ustanowienia
hipoteki umownej na nieruchomościach gminy Uniejów
położonych w Uniejowie przy ul. Zamkowej, w celu
zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego zaciąganego
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Termy Uniejów” Spółka z o.o. w Uniejowie. Ponadto
wyrażona została zgoda na zawarcie z dotychczasowym
najemcą umowy najmu ponowne wynajęcie w trybie
bezprzetargowym 3 pomieszczeń w budynku ośrodka
zdrowia przy ul. Orzechowej 6 w Uniejowie.
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Z prac Samorządu

Józef Kaczmarek

listopad – grudzień 2017

•

•

•

Po raz szósty znaleźliśmy się na podium „Rankingu
Samorządów”
dziennika
„Rzeczpospolita”.
Gmina Uniejów zajęła I miejsce w kategorii gmin
miejskich i miejsko-wiejskich, wyprzedzając „na
pudle” Krynicę Morską i Nową Sól. Zostaliśmy
nagrodzeni za wykorzystanie środków unijnych
(największe dochody pochodzące z budżetu
UE oraz ilość podpisanych nowych umów na
dotacje pochodzące z funduszy strukturalnych),
otrzymując 98 na 100 możliwych punktów
przyznawanych podczas oceny przez Kapitułę
Konkursu. Bardzo dobrym wynikiem, a właściwie
najlepszym spośród kandydatów, możemy
pochwalić się w ocenianej części: liczba nowych
projektów, których gmina Uniejów rozpoczęła
aż 7. Wśród nich wymienia się m.in. budowę
przedszkola
integracyjnego,
przebudowę
i rozbudowę zabytkowej starej plebanii
z przeznaczeniem na dom kultury i bibliotekę
publiczną czy prace projektowe nad inwestycją
zagospodarowania bulwarów nadwarciańskich.
Miło mi poinformować o kolejnej nagrodzie,
którą wywalczyliśmy w ubiegłym miesiącu.
Zwyciężyliśmy – i to w dwóch kategoriach
– w konkursie dla jednostek samorządu
terytorialnego, zorganizowanym wspólnie przez
Dziennik Łódzki i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Tytułem „Gmina na 6”
nagrodzono nasz Samorząd w kategoriach: Gmina
przyjazna inwestorom oraz Gmina przyjazna
turystom. Nagrodą w konkursie były 2 vouchery
na reklamę w prasie i internecie – każdy na kwotę
15.000,00 zł netto.
Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał
dofinansowanie wszystkich 6 projektów na
turystykę złożonych przez gminę Uniejów.
W ramach tych projektów: zostanie przeprowadzony remont posterunku wodnego, który
gmina odkupiła po policji od spółki mienia
wojskowego, a także remont tarasu zamkowego;
powstaną: fontanna przy zamku, tężnia oraz
pijalnia wody w parku; wnętrze parku zamkowego
zostanie zmodernizowane na potrzeby turystów;

rozbudowie zostaną poddane baseny termalne
(dodatkowe niecki lecznicze), a także Zagroda
Młynarska (budowa nowej części hodowlanej
oraz części muzealnej), powstanie ścieżka pieszorowerowa do Spycimierza oraz multimedialne
centrum Bożego Ciała w Spycimierzu.
•

Siódmy projekt, który został wytypowany do
dofinansowania w ramach RPO WŁ gmina Uniejów
będzie realizowała wspólnie z Nadleśnictwem
Turek, za co serdeczne podziękowania kieruję
na ręce Nadleśniczego, Pana mgr inż. Bartosza
Perza. Projekt pn.: „Przeciwdziałanie degradacji
środowiska na terenie Nadwarciańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie
poprzez budowę i modernizację infrastruktury
turystycznej” uzyskał 100% punktów podczas
oceny formalnej. W ramach zadania Nadleśnictwo
Turek stworzy ścieżkę edukacyjną na terenie
Uroczyska Zieleń, natomiast gmina Uniejów
uposaży wnętrze parku zamkowego w urządzenia
małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablice
informacyjne) oraz oświetlenie.

•

Jesteśmy po otwarciu przetargu na: „Wykonanie
usługi projektowej dla zadania pn. Budowa
Przedszkola Integracyjnego w Uniejowie”.
Zostało złożonych 9 ofert. Najwyżej oceniona
oferta została złożona przez VITARO Sp. z o.o.
, z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 30/63, 00116 Warszawa, oddział Dziepółć 3, 97 – 500
Radomsko. Cena oferty - 191 880,00 zł. Jesteśmy
na etapie weryfikacji spełnienia przez podmiot
warunków udziału w postępowaniu.

•

Ogłosiliśmy przetarg na budowę infrastruktury
polegającej na budowie oświetlenia ulicznego
w gminie uzdrowiskowej Uniejów. Zakres
zamówienia obejmuje wykonanie oświetlenia
w m.: Człopy, Spycimierz, Wola Przedmiejska,
Ostrowsko, Czekaj, Wieścice, Felicjanów,
Kozanki Wielkie, Łęg Baliński, Lekaszyn,
Wilamów, Brzozówka, Zaborów, Pęgów, Brzeziny,
Hipolitów, Wielenin Kolonia, Orzeszków,
Skotniki, Kuczki, Dabrowa, Rożniatów, Góry,
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W ramach projektu ogrodzono i utwardzono
teren, wyposażono w altanę, mały plac zabaw,
miejsce na ognisko oraz zamontowano lampy
solarne. Koszt inwestycji wyniósł 112.000,00
zł. Zadanie wykonała firma PPHU UNI-BRUK
Paweł Szymczak z Uniejowa. Dziękuję Prezesowi
OSP Orzeszków, Panu Marianowi Wojechowi
za współpracę z wykonawcą i nadzór nad
prowadzonymi pracami.

Czepów, Stanisławów, Góry oraz Uniejów ul.
Łęczycka, ul. Reymonta, ul. Sienkiewicza, ul. Portowa i ul. Targowa.
•

•

•

•

•

Drugi raz ogłosiliśmy przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na
których znajdują się domki letniskowe z terenu
gminy Uniejów. Pierwsze postępowanie zostało
unieważnione, ponieważ cena oferty przewyższyła
kwotę jaką zamawiający mógł przeznaczyć na
realizację zadania.
Zakończyliśmy realizację inwestycji w ramach
projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja
komunalnych obiektów mieszkaniowych w gminie
Uniejów”. Przedsięwzięciem objęto 4 budynki, w
których znajdują się mieszkania komunalne. Dwa z
nich to obiekty położone w Wilamowie, pozostałe
dwa w Felicjanowie oraz w Uniejowie przy ul.
Kościelnickiej. Zakres przeprowadzonych prac
obejmował: docieplenie ścian, stropów, wymianę
stolarki okiennej i drzwiowej oraz dodatkowo
w Wilamowie wymianę kotłów wraz z wymianą
instalacji centralnego ogrzewania. Wykonawcą
robót była firma CEGBUD inż. Krzysztof
Skonieczny z Turku. Całkowity koszt projektu to
517 301,54 zł, z czego dofinansowanie z RPO WŁ
na lata 2014-2020 wyniosło 365 523,75 zł.
Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie w ramach
RPO WŁ na kompleksową termomodernizację
obiektów użyteczności publicznej w gminie
Uniejów - obiektu mieszkaniowego przy ul. Orzechowej w Uniejowie (budynek, w którym mieści
się apteka „Akacja”) oraz obiektów użyteczności
publicznej w m. Orzeszków (strażnica OSP),
Skotniki (OSP), Wola Przedmiejska (OSP oraz
budynek dawnej szkoły), Człopy (OSP), Góry
(OSP), Rożniatów (kaplica), Felicjanów (OSP),
Czepów (OSP) i Zaborów (OSP).
Zakończyliśmy roboty budowlane na drodze
wewnętrznej zlokalizowanej na dz. nr 138/5
i 141/3. Zadanie było współfinansowane z dotacji
uzdrowiskowej.
Zakończyliśmy inwestycję realizowaną przez
OSP Orzeszków pn. „Utworzenie infrastruktury
rekreacyjnej w miejscowości Orzeszków”,
w ramach której został zagospodarowany teren
przy budynku OSP, jako miejsce do wypoczynku.
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•

W ramach dotacji dla sołectw z Samorządu
Województwa Łódzkiego została doposażona
siłownia w miejscowości Wilamów. Kwota dotacji
wyniosła 5.000,00 zł, przy czym wartość całego
projektu pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch” to
7.000,00 zł.

•

Trwają prace na budynku starej plebanii.
Planowane zakończenie robót remontowych
i adaptacyjnych na miejsko-gminną bibliotekę
publiczną oraz miejsko-gminny ośrodek kultury
przewidziano na koniec maja 2018.

•

Trwają prace projektowe nad PFU ronda na drodze
krajowej 72.

•

Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na
wykonanie remontu nawierzchni asfaltowych na
drogach gminnych w miejscowościach: Wielenin
– Wielenin Kolonia, Człopy, Orzeszków Czepów, Spycimierz – Łęg Baliński, Skotniki oraz
Wilamów.

•

Zamontowaliśmy próg zwalniający na drodze
gminnej między miejscowościami Ostrowsko
i Skotniki.

•

Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu
na budowę infrastruktury turystycznej oraz
zagospodarowania
terenu
wzdłuż
rzeki
Warty. Zadanie jest dofinasowane z RPO WŁ.
W zakresie zadania zostały ujęte: zagospodarowanie
przestrzeni publicznej - bulwarów nad rzeką
Wartą, remont kładki i zagospodarowanie placu
przy ulicy Tureckiej.

•

Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na
rozbudowę kompleksu termalno-basenowego,
realizowanego w ramach projektów pn.: „Rozwój
uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz
dostosowanie do nowych funkcji istniejącej
infrastruktury turystycznej” i „Termy Uniejów
Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej –

>>>

UNIEJOWSKIE STRONY

8

numer 6 / 58 / 2017

>>>
Rozbudowa kompleksu basenowego”. Gmina
ubiega się o dofinansowanie ze środków unii
europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego województwa łódzkiego na lata
2014-2020.
•

•

•

•

•

Gmina dokonała zakupu 8 mieszkań w nowych
blokach przy ul. Targowej w Uniejowie za
łączną kwotę 1.415.526.43 zł brutto, przy
dofinansowaniu kwotą 495.434,25 zł pochodzącą
z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Mieszkania zostaną wyremontowane z przeznaczeniem na lokale socjalne, przyznane rodzinom,
które korzystały już z zasobów Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej. O przyznaniu
mieszkań decydowała komisja, która brała pod
uwagę przychody, liczbę członków rodziny, liczbę
dzieci uczących się oraz dotychczasowe warunki
mieszkalne.
Sfinansowaliśmy zakup, wraz z montażem, 4 wiat
przystankowych w miejscowościach: Człopy,
Dąbrowa, Kozanki Wielkie i Stanisławów.
W pierwszych trzech miejscowościach wiaty
stanęły na terenie prywatnych działek, użyczonych
bezpłatnie przez ich właścicieli – za co serdecznie
dziękuję Państwu: Jadwidze Czyszek z Dąbrowy,
Pawłowi Szczepuła z Kozanek Wielkich oraz
Krzysztofowi Zimnowłockiemu z Uniejowa.
Przystanek w Stanisławowie zainstalowano przy
drodze wojewódzkiej nr 473.
Przygotowujemy
dokumentację
projektową
na zagospodarowanie skweru przy zbiegu ulic
Targowej i Ireny Bojakowskiej. Skwer będzie
uzupełnieniem sąsiadującego z nim terenu wokół
kolegiaty uniejowskiej, który również ulegnie
zmianie w przyszłości – chodzi o to, by przestrzeń
w obu miejscach była spójna i jak najlepiej służyła
mieszkańcom.
Zleciliśmy przygotowanie dokumentu „Strategia
marki i plan promocji” dla miejscowości
Spycimierz, w ramach projektu Sieć Najciekawszych Wsi.
4 listopada po raz czwarty wręczyliśmy
jednorazowe Stypendia Burmistrza Miasta
Uniejów za wysokie wyniki w nauce uczniom szkół
ponadgimnazjalnych i studentom z terenu gminy
Uniejów oraz nagrody za osiągnięcia w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochro-

ny kultury. W sumie nagrodziliśmy 81 osób,
w tym 20 studentów i 27 uczniów szkół średnich.
•

31 października odbyły się ćwiczenia jednostek
straży pożarnych z terenu województwa
łódzkiego, nazwane kryptonimem „Woda 2017”.
W manewrach wzięło udział kilkudziesięciu
druhów z 22 jednostek ochotniczych i państwowych
straży pożarnych. Ćwiczenia, zorganizowane
przez Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi,
obserwowali i podsumowali: bryg. Grzegorz
Janowski (zastępca łódzkiego komendanta
wojewódzkiego PSP w Łodzi) oraz st. bryg. Jacek
Grzelakowski (komendant PSP w Poddębicach).

•

Gratuluję Orkiestrze Dętej OSP Spycimierz za
zdobycie nagrody Marszałka za wkład w rozwój
kultury regionu województwa łódzkiego.

•

Wraz z Marszałkiem Województwa Witoldem
Stępniem serdecznie dziękuję Geotermii Uniejów
im. Stanisława Olasa oraz Klubowi Biegacza
„Geotermia Uniejów” za pomoc i współpracę przy
realizacji projektu „Łódzkie Promuje Bieganie”.

•

Euzebiusz Smolarek, na mocy porozumienia
podpisanego 13 listopada z Piotrem Kozłowskim,
reprezentującym Uniejowską Akademię Futbolu,
został patronem uniejowskiej „kuźni talentów”
piłkarskich. Ebi będzie od teraz regularnie brał
udział w treningach UAF, a akademia nosi od teraz
nową nazwę „Uniejowska Akademia Futbolu im.
Ebiego Smolarka”.

•

Dziękuję Członkom Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa, a w szczególności Pani Prezes Urszuli
Urbaniak oraz wszystkim osobom zaangażowanym
w przygotowanie „Monografii Uniejowskiej” za
wkład w powstanie opracowania. Jednocześnie
pragnę poinformować, że przygotowujemy
2 kolejne wydania związane z promocją gminy:
„Spycimierskie Boże Ciało” oraz „Kulinarny
Uniejów”. Zachęcam do dołączenia do redakcji
wydawnictw.

•

11 listopada na uroczystej Mszy Świętej odbyło się
pożegnanie przechodzącego do innej parafii księdza
Wojciecha Kaźmierczaka, dotychczasowego
proboszcza Parafii pod wezwaniem Podwyższenia
Krzyża Świętego w Spycimierzu. Ksiądz Wojciech
spędził w parafii 9 lat, które na trwałe zapisały się
w historii zarówno Spycimierza, jak i całej gminy
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Uniejów. Serdecznie dziękuję za dotychczasową
owocną współpracę na rzecz promocji Parafii
Spycimierz i życzę księdzu kolejnych sukcesów
w posłudze liturgicznej. Korzystając z okazji,
witam serdecznie nowego proboszcza, ks.
Dariusza Ziemniaka, pochodzącego także
z parafii z terenu naszej gminy – z Wilamowa.
Odbyło się już spotkanie, podczas którego ksiądz
Dariusz zapoznał się z planami dotyczącymi
dalszej promocji Spycimierskiego Bożego Ciała.
Dołączam się także do apelu nowego proboszcza
o zgłaszaniu chęci uczestnictwa w pielgrzymce do
Włoch, która odbędzie się w kwietniu 2018 roku.
•

Dziękuję „Termom” za przygotowanie w mieście
bożonarodzeniowego wystroju i zachęcam Państwa do podziwiania wieczornego oświetlenia
Rynku, ulic i obiektów na terenie Uniejowa.

Wydarzenia kulturalne i sportowe:
•

•

•

W pierwszy wtorek listopada, w ramach
cyklicznych
Drzwi
Otwartych
Szkoły
Podstawowej w Wilamowie, odbyły się warsztaty
z astronomii, które przeprowadził dla uczniów,
rodziców, nauczycieli i innych chętnych pan
Błażej Chmielecki – lekarz medycyny i doktor
nauk przyrodniczych. Warsztaty
z wielkim
rozmachem i zapałem zorganizowała mama
Huberta i Dominika – pani Marlena Budziarek,
za co serdecznie wraz z Panią Dyrektor Edytą
Miśkiewicz dziękuję!
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie w dniu 6 listopada, w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek, gościła
dzieci z Niepublicznego Tęczowego Przedszkola
w
Uniejowie.
Dziękuję
pracownikom
biblioteki, którzy zorganizowali dla przybyłych
przedszkolaków zabawy i pogadankę tematyczną.
11 listopada obchodziliśmy 99. rocznicę
odzyskania niepodległości. Dziękuję Księdzu
Infułatowi za odprawienie nabożeństwa w intencji
Ojczyzny, zaś Hufcowi ZHP Uniejów i MiejskoGminnemu Ośrodkowi Kultury za zorganizowanie
uroczystości patriotycznej w Rynku Miejskim,
pod pomnikiem Bohaterów Września 1939
roku. W przyszłym roku będziemy obchodzili
setną rocznicę odzyskania niepodległości
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– w związku z tym przygotowujemy serię
uroczystości upamiętniających ten wzniosły
jubileusz. Szczegóły znajdą Państwo w kalendarzu
imprez na 2018 rok.
•

18 listopada podczas 121. gali UFC w Sydney
odbyła się walka naszego Ambasadora, Marcina
Tybury z Markiem Huntem. Specjalnie na
tę okoliczność w klubie Nautilus została
zorganizowana strefa kibica, w której mogliśmy
oglądać relację z walki na żywo. Dziękuję
„Termom”, a w szczególności obsłudze klubu
Nautilus za zapewnienie doskonałych warunków
do kibicowania Marcinowi!

•

Za organizację Halowego Turnieju Piłki Siatkowej
im. Zbigniewa Dominiaka dziękuję Szkole
Podstawowej w Uniejowie i Miejsko-Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Uniejowie.

•

Odbyły się drugie warsztaty kulinarne „Czas na
smaki” – dziękuję uczestnikom, zapraszam do
udziału w kolejnych spotkaniach, a tym samym
współtworzeniu książki „Kulinarny Uniejów”
(informacje w Szkole Podstawowej w Uniejowie).

•

W dniu 18 listopada 2017 roku uniejowscy
myśliwi świętowali 70-lecie działalności Koła
Łowieckiego nr 16 „Gęgawa” w Uniejowie – po
raz kolejny serdecznie gratuluję i życzę kolejnych
okazji do świętowania!

•

Dziękuję
pracownikom
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Uniejowie za organizację
koncertu z okazji Dnia Seniora.

•

Piłkarska Reprezentacja Uniejowa zdobyła I miejsce
na Turnieju Niepodległościowym w Sieradzu
– serdecznie gratuluję zarówno młodym piłkarzom,
jak i trenerowi - Panu Tomaszowi Bartosikowi.

•

Dziękuję Hufcowi ZHP Uniejów oraz Dyrekcji
Szkoły Podstawowej w Wilamowie za organizację
biwaku zuchowego w Wilamowie. Serdeczne
podziękowania należą się również osobom
wspierającym przedsięwzięcie: druhom OSP
Wilamów, Mai Ostrowskiej-Gralce i karatekom
Klubu Bassai, Radzie Samorządu Uczniowskiego
i pracownikom Szkoły Podstawowej w Wilamowie, p. Ewelinie Wilczyńskiej, p. Liliannie
Polipowskiej, p. Marcie Tomaszewskiej, p. Wiolecie Walczak i p. Andżelice Stachowiak.
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I miejsce gminy Uniejów

Maciej Bartosiak

w Rankingu Samorządów
„Rzeczpospolitej”

23 listopada 2017 roku w Jarocinie odbyła się gala wręczenia nagród w Rankingu
Samorządów 2017, który już po raz trzynasty przygotowała redakcja „Rzeczpospolitej”.
Gmina Uniejów na przestrzeni tych 13 lat kilkukrotnie znalazła się w gronie liderów
zestawienia najlepszych polskich samorządów, w tym aż pięć razy na podium, w kategorii
gmin miejskich i miejsko-wiejskich. Podczas tegorocznej uroczystości okazało się, że swój
wynik powiększyliśmy o kolejne zwycięstwo! Nagrodę za pierwsze miejsce dla Uniejowa
odebrał, podczas czwartkowej gali, Zastępca Burmistrza Uniejowa - Piotr Majer.
Od lat zestawienie gmin przygotowywane przez „Rzeczpospolitą” jest
źródłem informacji o aktualnej kondycji samorządów, omawiając ją ujęciom
społeczno-demograficznym, ekonomicznym czy gospodarczym. Miejsce na tej
prestiżowej liście to wypadkowa działań władz lokalnych na różnych polach
funkcjonowania miasta czy gminy. Laureaci Rankingu Samorządów to najlepsze
w Polsce gminy i miasta pod względem zrównoważonego rozwoju. W rankingu
wyróżniono te samorządy, które najlepiej dbają o kondycję finansową, podnoszą
jakość świadczonych przez siebie usług publicznych, w jak największym stopniu
współpracują z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi oraz wspierają
przedsiębiorczość.
Ranking „Rzeczpospolitej” wskazuje ponadto te samorządy, które wyróżniają
się na polu wykorzystania środków unijnych. W tym roku – w ramach oddzielnej
kategorii – nagrodzono te miasta i gminy, które uzyskały największe dochody
z funduszy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz podpisały nowe umowy
na dotacje z funduszy strukturalnych. Statuetki za pierwsze 3 miejsca otrzymały
kolejno: Rybnik, Ruda Śląska i Opole (spośród miast na prawach powiatu);
Uniejów, Krynica Morska i Nowa Sól (zestawienie gmin miejskich i miejskowiejskich); a także: Cedry Wielkie, Wilkowice i Przywidz (gminy wiejskie).
Uniejów z wynikiem 98/100 punktów
Nasza gmina, osiągając pułap niemalże 100 procent punktów możliwych
do zdobycia, uplasowała się na I miejscu rankingu gmin miejskich i miejskowiejskich, wyprzedzając m.in. Krynicę Morską (2), Aleksandrów Łódzki (10)
czy Malbork (8). Dokładny wynik, który pozwolił nam wygrać to 97,91 punktów.
Wartość umów podpisanych w 2016 r. w przeliczeniu na mieszkańca wyniosła
5.739,00 zł, natomiast wysokość środków unijnych w budżecie w tym samym
roku to 855,00 zł – również w przeliczeniu na mieszkańca. Bardzo dobrym
wynikiem, a właściwie najlepszym spośród kandydatów, możemy pochwalić się
w ocenianej części: liczba nowych projektów, których gmina Uniejów rozpoczęła
aż 7. Wśród nich wymienia się m.in. budowę przedszkola integracyjnego,
przebudowę i rozbudowę zabytkowej starej plebanii z przeznaczeniem na dom
kultury i bibliotekę publiczną. Ponadto trwają prace projektowe na budowę
bulwarów nadwarciańskich. Wszystkie te projekty, warte łącznie 24,5 mln zł,
mają zostać zakończone w latach 2019-2020. Dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach RPO Województwa Łódzkiego, na te
przedsięwzięcia wyniesie ok. 15 mln zł.

Wśród planowanych inwestycji ważne
miejsce zajmują projekty związane
z poprawą życia mieszkańców, takie jak
rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej
czy
instalacji
fotowoltaicznych.
Pierwsze inwestycje mogą ruszyć już
w przyszłym roku, a ich realizacja
będzie trwała ok. 2-3 lat. Imponująca
jest kwota, jaką Samorząd zamierza
przeznaczyć na te działania. Łącznie
koszt realizacji projektów infrastruktury
dla mieszkańców gminy może wynieść
ok. 60 mln zł.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Uniejów gminą na 6

w Dzienniku Łódzkim oraz Expressie Ilustrowanym oraz
na stronach internetowych: www.dzienniklodzki.pl, www.
expressilustrowany.pl i www.naszemiasto.pl – każdy o łącznej wartości 15 tys. zł netto.

arch. UM Uniejów

Z przyjemnością informujemy, że gmina Uniejów została
laureatem plebiscytu „Gmina na 6” i to w dwóch kategoriach!
Konkurs „Gmina na 6” to akcja promocji jednostek
samorządu terytorialnego, zorganizowana wspólnie przez
Dziennik Łódzki i Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego.
Celem przedsięwzięcia było pokazywanie, umacnianie
i budowanie pozytywnego wizerunku gmin. W Łódzkiem
nie brakuje samorządów, z których można być dumnym.
Wiele z nich wyróżnia się aktywnością i pomysłowością
mieszkańców. Są takie, które słyną z przedsiębiorczości
i dbałości o inwestorów. Przyrodniczych perełek, bogatych
w ofertę rekreacyjną, mogą zazdrościć najbardziej znane
kurorty. Jest czym się chwalić i co promować…
Gmina Uniejów została nagrodzona w dwóch kategoriach
– zwyciężyliśmy jako gmina przyjazna turystom
i inwestorom. Dzięki wygranej będziemy mogli jeszcze
efektywniej promować poczynania samorządu, ponieważ
nagrodą do każdego z obu tytułów był voucher na reklamę

Otwarcie dróg gminnych
Rady Miejskiej w Uniejowie, Zbigniew Domowicz - sołtys
Zaborowa oraz mieszkańcy miejscowości.
Za udzielenie dotacji, a także za dotychczasowe wielokrotne
współfinansowanie podobnych projektów drogowych na terenie
gminy, serdecznie dziękujemy w imieniu mieszkańców.

arch. UM Uniejów

27 października 2017 roku dokonano otwarcia i poświęcenia
zmodernizowanej drogi gminnej na odcinku Brzeziny - Wielenin
Kolonia oraz przebudowanej drogi gminnej w miejscowości
Zaborów.
Zakończona inwestycja pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Brzeziny – Wielenin Kolonia”
została wsparta środkami z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
z Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska. W ramach
inwestycji położono nową nakładkę asfaltową oraz wzmocniono
pobocza na odcinku ponad trzech kilometrów. Całkowity koszt
inwestycji wyniósł 626.745,21 zł i został dofinansowany
z Urzędu Marszałkowskiego kwotą 234.950,00 zł.
Prace inwestycyjne w Zaborowie polegały na położeniu
nowego odcinka asfaltowanej jezdni. Zostały zrealizowane
dzięki dotacji z Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów
Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Łączna kwota
za wykonanie dokumentacji oraz prac budowlanych wyniosła
583.965,13 zł, przy dofinansowaniu kwotą w wysokości
346.113,00 zł.
Poświęcania drogi dokonał ks. Jarosław Olszewicz –
Proboszcz Parafii Wielenin, a w jej otwarciu wzięli udział:
Jolanta Zięba-Gzik - Członek Zarządu Województwa
Łódzkiego, Jakub Gajewski - Dyrektor Departamentu Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
Józef Kaczmarek - Burmistrz Uniejowa, Piotr Majer - Zastępca
Burmistrza, Piotr Kozłowski - Radny Powiatu Poddębickiego,
Janusz Kosmalski - Przewodniczący Rady Miejskiej
w Uniejowie, Tadeusz Warych, Wojciech Głowacki - Radni
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Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

kolegiaty w Uniejowie

część VI

Zagospodarowanie terenu wokół kościoła
Teren wokół kościoła posiada bardzo prosty
układ komunikacyjny. Niestety, nawierzchnia drogi
procesyjnej przy takiej klasie zabytku, jakim jest
kościół, pozostawia wiele do życzenia. Wykonano
ją bowiem z przypadkowo ułożonych betonowych
płyt. Ich użytkowanie spowodowało liczne, a dla
wiernych
uciążliwe
nierówności.
Zastosowany
materiał kontrastuje w sposób negatywny z ceglaną,
zabytkową elewacją świątyni. Niestety, ten ostatni
element wykazuje nie najlepszą kondycję techniczną,
co negatywnie wpływa na wizualny odbiór murów.
Zmiana nawierzchni wydaje się być koniecznością.
Proponowanym materiałem, godnym oprawy dla
kolegiaty, jest naturalny kamień w postaci płyt i kostki.
Miałyby one być wykończone techniką promieniowania
(antypoślizgowość) i ułożone na minimalną spoinę, co
wpłynie na komfort użytkowników. Z tego samego
materiału zaproponowano wykonanie wszystkich
schodów występujących na terenie obiektu.
Do negatywnych spostrzeżeń należy dodać istniejący
w bardzo złym stanie standard zieleni towarzyszącej
omawianemu obiektowi. Stąd też duże znaczenie
dla poprawy odbioru architektury będzie miało
uporządkowanie najbliższego otoczenia świątyni,
począwszy od nawierzchni, ogrodzenia i zieleni. Te trzy
elementy będą miały wpływ na podkreślenie walorów tego
miejsca jako punktu pielgrzymkowego i dla pielgrzymów.
Obecnie zieleń otaczająca kolegiatę to starodrzew
rosnący wzdłuż murów. Drzewa i nieliczne krzewy
tworzące klomby pozostają niestety w pewnej dysharmonii
z otoczeniem. Całość tego ogólnego obrazu dopełniają
mało estetyczne trawniki. Tak zastana rzeczywistość
stawia przed projektantami zieleni opracowanie nowej
koncepcji zagospodarowania terenu przykościelnego,
mającego na celu wyeksponowanie historycznych
walorów obiektu. Na początek zakłada się skorygowanie
rzeźby terenu wraz z systemem odwodnienia (np. droga
procesyjna jest obecnie znacznie obniżona względem
świątyni, co sprawia wrażenie nieuporządkowania,
chaosu). Korzystne wydaje się więc podwyższenie
rzędnych wszystkich nawierzchni, przy uwzględnieniu
niezbędnych spadków, w celu odprowadzenia wód
opadowych od strony budynku. Powyższe zabiegi

niwelacyjne mają za zadanie poprawienie wizerunku
historycznego założenia.
Poprawę walorów estetycznych istniejącej już
zieleni można podnieść poprzez pielęgnację części
drzew i usunięcie tych, których nie da się uratować.
Projektanci sugerują nowe nasadzenia krzewów i bylin.
Zaprojektowane rabaty, obsadzone bylinami i krzewami,
zamkną się w prostych geometrycznych kształtach.
Układ wszystkich nasadzeń będzie miał charakter
stonowany i nie będzie konkurencją dla architektury.
Konieczne będzie odpowiednie przygotowanie podłoża
dla założenia nowych trawników. Na uwagę zasługuje
propozycja trawnika usytuowanego po południowowschodniej stronie. Ma to być miejsce przeznaczone na
układanie z kwiatów barwnych kobierców.
Projekt zakłada także renowację obiektów
małej architektury oraz poprawę wyglądu parkanu
przykościelnego. Wykonany jest on z dwóch rodzajów
materiałów, z cegły oraz kamienia wapiennego. Stan
techniczny ocenia się jako zły. Widoczne jest odchylenie
od pionu, co w wielu miejscach zagraża jego stabilności.
Może to być następstwem zawilgocenia oraz ogólnej
degradacji. Program konserwatorski czy też program
naprawczy przewiduje zastosowanie licznych wzmocnień
na obwodzie muru, celem zwiększenia stabilności.
Po zmierzchu zaakcentowanie obecności obiektu
dokona się dzięki zastosowaniu iluminacji świetlnej.
Oświetlona kolegiata stanie się znakiem rozpoznawczym
w panoramie miasta.
Poszczególne artykuły miały na celu przybliżyć,
w dużym skrócie, czytelnikom niektóre zagadnienia
związane z historią kolegiaty w Uniejowie. Jednak,
jak widać, nie tylko historia jest tu elementem
najważniejszym. Oczywiście można powiedzieć, że na
niej opiera się wiedza o obiekcie, ale żeby ten obiekt
zachował się dla przyszłości, nie wystarczą same
historyczne rozprawy.
Tekst powyższy miał zobrazować, iż konieczne jest
podjęcie wszelkich prac, zmierzających do zachowania
tego wielkiego dziedzictwa zamkniętego w materialnej
formie. Czy takie prace są koniecznością? Znawcy
przedmiotu powiedzą, że tak - i że jest już najwyższy
czas, by kościół w Uniejowie ratować.

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

Remont budynku dawnej plebanii

arch. UM Uniejów

Budynek dawnej plebanii w Uniejowie, w którym nową siedzibę znajdą Miejsko - Gminny
Ośrodek Kultury i Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie, doczekał się prac
inwestycyjnych, czyli gruntownego remontu murów budynku i przebudowy oraz adaptacji
obiektu na potrzeby działalności instytucji kultury.

Tak po remoncie będzie wyglądał budynek

Położony u zbiegu ulic Ireny Bojakowskiej i Kościelnickiej
budynek mieszkalny probostwa Parafii w Uniejowie został
wzniesiony w XIX w. Kiedy po latach użytkowania okazał
się zbyt mały, by pomieścić administrację dekanatu, głębiej
w podwórzu postawiono drugi, większy. Od momentu
przeprowadzki stara plebania funkcjonowała jako salka
do katechezy i spotkań z wiernymi. Z czasem, kiedy stan
techniczny budynku przestał na to pozwalać, pomieszczenia
wykorzystywano jako przechowalnię mebli i elementów
zdobienia pochodzących z Kolegiaty.
Pomysł na zagospodarowanie budynku, uwzględniający
jego pierwotne przeznaczenie oraz wartość historyczną,
narodził się z potrzeby znalezienia nowej siedziby dla
gminnych instytucji kultury. Pozytywna reakcja ks.
Infułata oraz zgoda Kurii Włocławskiej dały zielone
światło staraniom o przywrócenie dawnej świetności
murom plebanii, w których powstanie wspólna przestrzeń

dla instytucji kultury. Parafia oddała gminie budynek wraz
z przylegającym terenem w długoletnią dzierżawę. Władze
samorządowe natomiast podjęły się przeprowadzenia w nim
remontu i zagospodarowania obiektu, zgodnie z zawartym
porozumieniem. Inwestycja jest dofinansowana środkami
unijnymi w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata
2014 – 2020.
W ramach przebudowy obiektu powstaną nowe podłogi,
posadzki, ściany działowe, nadproża okien i drzwi,
a także strop parteru. Na tym etapie zostanie dokończona
przebudowa dachu z nową konstrukcją więźby oraz
pokryciem, w którym znajdą się okna wyłazowe.
W ramach prac murarskich wewnątrz pomieszczeń
zostanie wymieniona stolarka drzwiowa oraz drewniana
stolarka okienna, a także zostaną wykonane wszystkie
nowe przyłącza do budynku oraz sieci – energetycznej,
ciepłowniczej i wodociągowej.

>>>
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Zmiana sposobu użytkowania budynku będzie polegać
na wyznaczeniu nowego układu funkcjonalnego (zmiana
liczby i wielkości pomieszczeń), powstaną schody,
z których będą mogły korzystać także osoby poruszające
się na wózku, a w elewacji szczytowej (od strony ul. Ireny
Bojakowskiej) zostanie zainstalowany bibliomat. Dzięki
temu urządzeniu czytelnik będzie mógł zwrócić książkę bez
potrzeby wchodzenia do budynku, nawet poza godzinami
otwarcia czytelni.
Nowy budynek będzie wyposażony w udogodnienia
dla osób niepełnosprawnych: pochylnię oraz schodołaz,
pozwalające dostać się do środka i na wyższą kondygnację.
W toaletach zaś wezwanie pomocy poruszającym się
na wózku umożliwi instalacja przyzywowa. W ramach
projektu wykonawca zbuduje nowy wjazd na posesję
i parking wewnątrz podwórza oraz zaaranżuje skwer
urządzonej zieleni.

Zakres realizacji projektu przewiduje wykonanie
dokumentacji technicznej, robót budowlanych oraz zakup
wyposażenia w celu adaptacji XIX – wiecznego budynku
byłej plebanii na obiekt, w którym zlokalizowana będzie
Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna oraz filia Miejsko
– Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie. Głównym
celem inwestycji jest rozwój zasobów kultury w gminie
Uniejów oraz wzrost partycypacji w kulturze mieszkańców
gminy Uniejów oraz regionu łódzkiego. Całkowity koszt
projektu oszacowano na kwotę ok. 2 mln złotych, z czego
niemal połowę, 937 909,36 zł, pokryje dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.

Otwarcie nowej części zakładu
produkcyjnego K-Flex Polska
Uroczyste otwarcie nowej części zakładu K-Flex w Wieleninie Kolonii miało
miejsce 19 października 2017 roku. Uczestniczyli w nim: założyciele firmy Amedeo Spinelli i Carlo Spinelli (obecny prezes spółki), Posłowie na Sejm
RP - Paweł Bejda i Piotr Polak, władze samorządowe województwa łódzkiego
reprezentowała Jolanta Zięba-Gzik - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,
przedstawiciele powiatu ze starostą Ryszardem Rytterem i przewodniczącą Rady
Powiatu Poddębickiego - Małgorzatą Kuną oraz gminy Uniejów z burmistrzem
Józefem Kaczmarkiem, a także partnerzy firmy z Włoch, Niemiec i Francji.
Poświęcenia nowo otwartej części zakładu, który od
2010 r. działa na terenie byłej cegielni, dokonał ks.
Jarosław Olszewicz, proboszcz z Wilamowa.
K-Flex w Wieleninie Kolonii to obecnie największy
w Europie zakład włoskiej spółki i na pewno największy
pracodawca na terenie gminy Uniejów. Dzięki inwestycji
wartej 100 mln euro włoski producent materiałów
izolacyjnych i akustycznych zwiększył zatrudnienie
do 500 osób, a nowy magazyn jest w stanie pomieścić
aż 380 tysięcy kartonów z produkowanymi na miejscu
wyrobami.
Patrząc dziś na potężny zakład o łącznej powierzchni
obiektów pod dachem wynoszącej 32 tys. metrów
kwadratowych aż trudno uwierzyć, że po uruchomieniu
tu kilka lat temu produkcji K-Flex na początek
zatrudniał jedynie 20-30 pracowników. Dziś jest ich

już pół tysiąca, a będzie jeszcze więcej, bo właściciele
spółki planują kolejny etap rozbudowy. Docelowo, to
właśnie wieleniński K-Flex ma być głównym zakładem
produkcyjnym firmy, która obecnie posiada 10 fabryk na
świecie.
- W przyszłym roku planujemy kolejną rozbudowę
oraz zwiększenie zatrudnienia o dodatkowe 100 osób zapowiada Bartłomiej Gröbner, dyrektor zarządzający
spółką K-Flex Polska. - Powstanie tu nowa hala
o powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych.
Przybędzie pomieszczeń magazynowych oraz dodatkowa
linia produkcyjna. W nowej części zatrudnimy około 100150 pracowników. Inwestycja, którą przeprowadziliśmy
budując nowy magazyn i nowe linie produkcyjne,
pozwoliła nam trzykrotnie zwiększyć obroty firmy. Dziś
cały asortyment produkujemy u siebie. Nie musimy nic

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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sprowadzać. W tej chwili dostarczamy nasze produkty
do wszystkich rynków w Europie. Są to: Niemcy,
Skandynawia, Europa Wschodnia i Europa Południowa
oraz oczywiście Polska. Zatrudnienie dodatkowych 250
osób pozwala nam na dostarczenie i wysyłkę w ciągu
jednego dnia towaru do klientów w całej Europie.
Cieszymy się, że możemy aż tak bardzo rozwijać się
w tym miejscu jako międzynarodowa firma - podkreśla
z zadowoleniem Bartłomiej Gröbner.
Wyroby firmy K-Flex obecne są na platformach
wiertniczych, w słynnej włoskiej La Scali czy też
na jednym z lotniskowców marynarki powietrznej,
a w Polsce na stadionie w Gdańsku oraz na Zamku
Królewskim w Warszawie. Produkowane są w fabryce pod
Uniejowem, w której dzięki ostatniej rozbudowie można
było sobie pozwolić na to, aby stara część magazynowa
została zaadaptowana do potrzeb produkcyjnych, dokąd
przeniesione są maszyny z jeszcze starszej hali. Tam

z kolei zamontowane zostały nowe linie produkcyjne.
W zakładzie, który miał ich wcześniej dwie, jest ich aż
cztery, a w założeniu jest dołożenie piątej.
- W planie jest też zautomatyzowanie niektórych
procesów, żeby jeszcze bardziej wydajnościowo poprawić
to, co już mamy w tej chwili - informuje - Przemysław
Kowalski, kierownik produkcji. Kalkulując globalnie
wyliczyliśmy, że po oddaniu nowej części zakładu o około
250 etatów wzrośnie nam zatrudnienie. Oczywiście nie
jest tak, że w jednej chwili zatrudniamy tak dużą liczbę
osób, tylko robimy to liniowo. Z każdym tygodniem
dochodzi do nas po kilku, kilkunastu pracowników.
Najczęściej są to ludzie z okolic, ale zapewniamy
też transport pracownikom, bo część osób dojeżdża
do zakładu po kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt
kilometrów.
					
K-Flex Polska

>>>
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Gmina Uniejów i K-Flex Polska od kilku lat starają się o przyłącze gazociągu na terenie
miasta i do budynku firmy w Wieleninie Kolonii. W odpowiedzi otrzymaliśmy pismo
o poniższej treści. Pozostawiamy to bez komentarza i do oceny Czytelników.

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

UNIEJOWSKIE STRONY

17

18

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 6 / 58 / 2017

arch. D. Górka

Stanisław Pełka

Nagroda Sejmiku dla Orkiestry Dętej
OSP Spycimierz
26 października 2017 r. w Łódzkim Domu Kultury w Łodzi
odbyła się II Gala wręczenia nagród Sejmiku Województwa
Łódzkiego w dziedzinie kultury za szczególne osiągnięcia
w zakresie twórczości artystycznej oraz upowszechniania
i ochrony dóbr kultury. Celem pomysłodawcy konkursu
– Przewodniczącego Sejmiku Województwa Łódzkiego –
Pana Marka Mazura było uhonorowanie twórców, artystów,
wydarzeń oraz projektów kulturalnych, które w sposób
wyjątkowy wnoszą wkład w rozwój kultury województwa

łódzkiego, promując region w Polsce i poza jej granicami.
W tym roku wśród nagrodzonych znalazła się Orkiestra
Dęta OSP Spycimierz, która z rąk Pana Marka Mazura
oraz Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana Witolda
Stępnia odebrała nagrodę pieniężną w wysokości 6 tys.
złotych.
Czujemy się niezwykle dumni i zaszczyceni zdobyciem
tak prestiżowej nagrody.

Nagrody i stypendia

Burmistrza Miasta Uniejów
4 listopada 2017 roku po raz czwarty zostały wręczone jednorazowe stypendia Burmistrza
Miasta Uniejów za wysokie wyniki w nauce uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom z
terenu gminy Uniejów oraz nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Burmistrz Józef Kaczmarek nagrodził w ten sposób
młodzież oraz chciał zachęcić innych do nauki oraz
aktywności na rzecz miasta i gminy.
Studenci otrzymali nagrody w wysokości 900950 zł, uczniowie szkół średnich w kwocie 600-650 zł,
uczniowie i młodzież zajmująca się kulturą, sportem oraz

działalnością artystyczną odebrali nagrody w wysokości
300-400 zł, natomiast osoby spoza terenu gminy bony
o wartości 300 zł. W sumie nagrodzonych zostało 81
osób, w tym 20 studentów i 27 uczniów szkół średnich.
Za wysokie wyniki w nauce nagrody otrzymali:
studenci: Jędrzej Kałużny, Karolina Szafran, Katarzyna

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

Kopeć, Tobiasz Winnicki, Edyta Jaszczura, Karolina
Klimczak, Daria Pilarek, Dominika Moks, Patrycja
Chajdas, Monika Kaźmierczak, Żaneta Kurpik, Patrycja
Pająk, Patrycja Kowalska, Martyna Gierada, Marcin
Cebulski, Karolina Bugajak, Agata Pyziak, Klaudia
Mielcarek, Ewelina Matusiak, Joanna Antoniak;
uczniowie szkół średnich: Wiktoria Krzesłowska,
Patryk Miśkiewicz, Ewa Cerk, Emilia Bamberska,
Tomasz Nykiel, Justyna Doniak, Martyna Kaźmierczak,
Magdalena Kozińska, Weronika Borowska, Klaudia
Grzelewska, Klaudia Józefowicz, Wiktor Warych,
Anna Cebulska, Julia Wolska, Agnieszka Barcka,
Wojciech Wilczyński, Wiktoria Wicherkiewicz, Kacper
Walczak, Ewelina Bamberska, Marta Mituta, Magdalena
Banaszewska, Nikola Zimnowłocka, Zuzanna Gajdecka,
Paulina Bamberska, Lidia Sobczyńska, Anna Sosińska,
Michał Wojciechowski.
Za reprezentowanie i promocję gminy na turniejach
i zawodach sportowych zostali nagrodzeni członkowie
klubu MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko: Bartosz
Głowacki, Kacper Musiałowski, Dominik Musiałowski,
Konrad Moks, Kacper Moks, Dominik Janowski, Kacper
Lewiński, Krystian Kapuścik.
Za czynny udział w działalności drużyny ZHP,
reprezentację hufca i gminy na różnych uroczystościach
nagrody odebrali: członkowie hufca ZHP: Paulina
Kudanowska, Krzysztof Kulczycki, Edyta Serafińska,
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Natalia Tomczyk, Paulina Stępińska.
Za czynny udział w działalności orkiestry,
reprezentację gminy na uroczystościach i zawodach
nagrody otrzymali: członkowie ZHP-OSP: Julia Kotarska,
Agata Pyziak, Bartłomiej Zembik, Żaneta Kurpik,
Kinga Landzińska, Lidia Sobczyńska, Jakub Sobczak,
Aleksandra Adamiak, Katarzyna Obolewska, Radosław
Obolewski, Maksymilian Pięgot, Paulina Stawicka;
członkowie OSP Spycimierz: Weronika Starecka, Dawid
Winnicki, Kamil Zielonka, Daria Pyziak.
Za promowanie zwyczajów historycznych i reprezentowanie gminy nagrody przyznano członkom Uniejowskiej Akademii Rycerskiej – odebrali je: Kacper
Walczak, Bartłomiej Łukasik, Karolina Bugajak, Jakub
Wojciechowski, Michał Wojciechowski.
Za aktywną działalność na rzecz środowiska
lokalnego i reprezentowanie tradycji wojskowych
w ramach pocztu sztandarowego wojskowego: Dawid
Kujawiak, Karol Pawlak, Jakub Wojciechowski.
Nagrodzone zostały również osoby wyróżniające
się aktywnością społeczną w takich organizacjach jak:
Stowarzyszenie RTG „Dusza”: Ewelina Koźba, Ewelina
Wilczyńska; Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni:
Paulina Woźniak, Dominika Derlacz; Kapela ze wsi
Wilamów: Patrycja Pająk.
				

Referat Oświaty

arch. M. Kubacki
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Nowe wiaty przystankowe

Agnieszka Antczak

Samorząd Gminy Uniejów, w celu poprawy warunków korzystania z transportu publicznego,
a w szczególności z myślą o dzieciach i młodzieży dowożonych do szkół i przedszkola z terenu
gminy, zlecił zainstalowanie kolejnych wiat przystankowych na swoim terenie.
Za wykonanie i montaż wiat odpowiadała firma A2HM
TRADE sp. z o.o. z Koźmina Wielkopolskiego, natomiast za
położenie kostki firma PPHU „UNI – BRUK” z Uniejowa.
Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 26.940,85 zł.

arch. UM Uniejów

W ubiegłym roku zainstalowaliśmy podobne wiaty
przystankowe na terenie gminy w ilości 14 sztuk. Tym
razem samorząd sfinansował zakup wraz z montażem
kolejnych czterech w Człopach, Dąbrowie, Kozankach
Wielkich oraz Stanisławowie. W pierwszych trzech
miejscowościach wiaty stanęły na terenie prywatnych
działek, użyczonych bezpłatnie przez ich właścicieli – za
co władze samorządu serdecznie dziękują. Przystanek
w Stanisławowie zainstalowano przy drodze wojewódzkiej
nr 473.
Nowe wiaty są wykonane według tej samej konstrukcji:
trójszybowe, z ramą wykonaną ze stali, malowaną
proszkowo na kolor zielony, wypełnioną przezroczystymi,
bezpiecznymi szybami z poliwęglanu. W środku
zamontowano drewnianą ławeczkę oraz kosz na śmieci.
Teren, na którym ustawiono wiaty został utwardzony
i wyłożony kostką brukową.

Justyna Bródka-Przytuła

Na ulicach Cichej oraz Łącznej w Uniejowie
zakończyły się prace drogowe, które w ramach
inwestycji zostały pokryte kostką betonową.
Roboty na ulicy Łącznej rozpoczęto od rozbiórki
istniejącej nawierzchni z trylinki, następnie, po
przeprowadzeniu robót ziemnych, wykonana została
konstrukcja pod nawierzchnię z kostki betonowej
o długości 66 metrów i zmiennej szerokości.
Podobny zakres prac wykonano w przypadku
ul. Cichej, która posiadała nawierzchnię gruntową,
wykonawca
po wykonaniu konstrukcji drogi
położył nawierzchnię z kostki betonowej o długości
67 metrów i zmiennej szerokości.
Zadanie zostało zrealizowane dzięki środkom
pochodzącym z dotacji uzdrowiskowej od Wojewody
Łódzkiego, a całkowity koszt przedsięwzięcia
wyniósł 142.048,42 zł. Wykonawcą inwestycji
była firma PPHU „Uni-Bruk” Paweł Szymczak
z Uniejowa.

arch. UM Uniejów

Realizacja inwestycji drogowych
na terenie miasta

UNIEJOWSKIE STRONY

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

Święto Zmarłych
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Maciej Bartosiak

na uniejowskich cmentarzach

2 tys. metrów kwadratowych kostki brukowej zastąpiło
przejścia, w których dotychczas znajdowały się wysłużone
i wybrakowane płyty chodnikowe lub nie było ich wcale.
Inwestycja była wspólną inicjatywą parafii i gminy. Całkowity koszt prac wraz z zakupem materiału wyniósł 330
tys. zł, część tych nakładów pokryły dobrowolne ofiary parafian.

arch. UM Uniejów

W Uniejowie – choć nie wszyscy o tym wiedzą – poza
cmentarzem katolickim, istnieją jeszcze trzy nekropolie innych wyznań, będące miejscem pochówku ludności żyjącej
niegdyś na terenie miasta. Wszystkie cztery miejsca pamięci są każdego roku porządkowane i należycie przygotowane przed nadejściem listopada.
Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” uporządkowali teren parafialnych
i gminnych miejsc pamięci. W Uniejowie zapłonęły znicze
m.in. na mogiłach zbiorowych upamiętniających Ofiary
Nalotów Hitlerowskich 1939 roku, Żołnierzy Poległych
w latach 1939-1945, Grobie Nieznanego Żołnierza czy
miejscu pochówku dzieci pisarki Marii Konopnickiej, na
Placu Dębów Katyńskich i przy pomniku Bohaterów Września 1939 r. w Rynku Miejskim.
Ponadto, służby PGK „Termy Uniejów” zadbały o należyte przygotowanie przed dniem Wszystkich Świętych
miejsc pochówku obrządków innych niż katolicki. Złożono
kwiaty i zapalono znicze na terenie: cmentarza ewangelicko – augsburskiego, cmentarza żydowskiego „Kirkut” oraz
prawosławnej kaplicy Tollów (tzw. „Cerkiewki”), położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 473 (w kierunku
Dąbia).
Przed Świętem Zmarłych, we wrześniu, na cmentarzu
należącym do Parafii Uniejów rozpoczęto budowę nowego chodnika, biegnącego wzdłuż głównych alejek. Ponad

arch. UM Uniejów

1 i 2 listopada są dniami szczególnej pamięci o naszych bliskich zmarłych, to również czas,
w którym wspominamy osiągnięcia nie żyjących już, zasłużonych działaczy społecznych oraz
żołnierzy i cywilów poległych w imię Ojczyzny. W czasie poprzedzającym Święto Zmarłych
przygotowujemy mogiły, robiąc na grobowcach i wokół nich porządki, przynosimy kwiaty,
zapalamy znicze.
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Laureaci „Złotej Lilii” na łamach „Uniejowskich Stron”

Wywiad z Państwem Lidią
i Piotrem Kozłowskimi
– właścicielami firmy Olimpiko
Po krótkiej przerwie kontynuujemy cykl rozmów
z uczestnikami pierwszej edycji konkursu dla lokalnych
przedsiębiorców i osób angażujących się w życie społeczne
naszej gminy. W tym numerze prezentujemy Laureata
Nagrody Gospodarczej i Społecznej Burmistrza Uniejowa
„Złota Lilia” w kategorii Firma Roku.
Uniejów jest miejscem, które w ostatnich latach
bardzo prężnie się rozwija. Znany jest przede wszystkim
z rewelacyjnych term, a od jakiegoś czasu także ze
statusu uzdrowiska. Wielu osobom te aspekty kojarzą się
z aktywnością fizyczną, a stąd już tylko krok do sportu. Dla
tych, którzy są w tej dziedzinie wszechstronnie uzdolnieni,
Uniejów także ma propozycję. Przychodzi tu z pomocą
rodowita firma Olimpiko, prowadząca zarówno własny
sklep ze sprzętem sportowym, jak i aktywnie wspierająca
wszelkie imprezy sportowe odbywające się na terenie
gminy.
O szerzeniu sportowego ducha wśród młodzieży,
zasługach dla Uniejowa oraz planach na przyszłość
rozmawiamy z właścicielami firmy, Państwem Lidią
i Piotrem Kozłowskimi.
Redakcja US: Jak wyglądały początki Państwa działalności?
Lidia i Piotr Kozłowscy: Rozpoczynaliśmy kilka lat temu,
wyłącznie od sprzedaży markowej odzieży sportowej,
stosunkowo daleko od centrum miasta. Trafiliśmy, jak
się okazało, na podatny grunt, szybko więc poprawiliśmy
swoją lokalizację oraz rozszerzyliśmy działalność –
zainicjowaliśmy prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla
gminnych uczniów, początkowo z Uniejowa i pobliskiego
Wielenina. W taki sposób, w 2013 roku powstała
Uniejowska Akademia Futbolu. Pierwszy nabór liczył od
razu 63 chętnych!
Redakcja US: Jak było dalej? Czy młodzi ludzie,
których odciągacie Państwo od komputerów i telewizorów, opierają się czasem Waszym zachętom?
Lidia i Piotr Kozłowscy: Jak do tej pory nie musieliśmy
się w najmniejszym stopniu wysilać, aby zachęcić dzieci

do uprawiania sportu. W roku następnym, tj. 2014,
adeptów Akademii było już 104 (do młodych sportowców
z Uniejowa i Wielenina dołączyli pasjonaci z Dąbia),
a w kolejnym, po dodatkowym napływie chętnych dzieci
z Wartkowic, było ich już 125. To prawie dwa razy tyle,
co na początku naszej działalności! W tym roku tendencja
w dalszym ciągu jest rosnąca – mamy 145 uczestników,
w wieku 5-10 lat.
Redakcja US: Wobec tego, można spokojnie przyjąć,
że staliście się Państwo mecenasami lokalnego sportu.
Lidia i Piotr Kozłowscy: Nie byliśmy jedynymi –
a więc możemy jedynie powiedzieć, że dołączyliśmy
do tego zacnego grona. Oprócz nas działa jeszcze
Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni, z którym bardzo
aktywnie współpracujemy. Wielu z naszych wspólnych
wychowanków reprezentuje MGKLS Termy Uniejów/
Ostrowsko w rozgrywkach ligowych.
Redakcja US: Czy do Państwa działalności
patronackiej można także zaliczyć wspomaganie
lokalnych imprez?
Lidia i Piotr Kozłowscy: Zdecydowanie tak. Robimy
to na dwa sposoby. Po pierwsze współorganizujemy
je. W ciągu ostatnich trzech lat były to między innymi:
Amatorska Liga Piłki Nożnej w Uniejowie, turnieje
futbolu Termy Cup, a także rozgrywki „Z Mikołajem”
oraz te prowadzone z okazji Dnia Dziecka. Wyjątkowo
dumni jesteśmy z cyklu spotkań „Z Orłem Na Piersi” –
z wybitnymi reprezentantami Polski w piłce nożnej,
Jackiem Krzynówkiem oraz Euzebiuszem Smolarkiem.
Drugi aspekt naszej działalności wokół imprez lokalnych
to częste zaopatrywanie ich organizatorów w profesjonalne
puchary i wartościowe nagrody dla uczestników, czego
świadkiem może być każdy, kto po imprezie bierze udział
w uroczystościach dekoracji laureatów.
Redakcja US: Opowiadacie Państwo przede wszystkim o piłce nożnej. Czy promujecie także inne dziedziny
sportu?
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Lidia i Piotr Kozłowscy

Lidia i Piotr Kozłowscy: Faktycznie, od samego
początku skupiliśmy się na piłce nożnej i aktualnie prawie
wszystkie nasze działania są skierowane na rozwijanie tej
właśnie dyscypliny. Jednakże, dzięki współpracy ze spółką
Termy Uniejów, umożliwiamy dzieciom naukę pływania.
W niedalekiej przyszłości planujemy stworzyć zajęcia
z innych dyscyplin, w pierwszej kolejności z siatkówki.
Staramy się ponadto integrować z uniejowską oświatą –
pragniemy, aby nasza oferta pokrywała się z działalnością
Szkoły Podstawowej w Uniejowie i powstających w niej
klas sportowych.
Redakcja US: Co uważacie Państwo za największy
sukces w swojej dotychczasowej działalności na terenie
gminy?
Lidia i Piotr Kozłowscy: Naszym największym sukcesem
jest współtworzenie, w małym miasteczku, dużego,
społecznego projektu, wyjątkowego na skalę województwa
– Uniejowskiej Akademii Futbolu. Umożliwia to bardzo
dużej liczbie dzieci pogłębianie swojej pasji sportowej,
a nam ich wychowywanie i przyczynianie się do rozwoju,
zarówno duchowego, jak i fizycznego najmłodszych
mieszkańców gminy. Oprócz tego, promujemy sam
Uniejów, ponieważ nasz sklep – w okresie letnim w dwóch

lokalizacjach – prowadzi sprzedaż szerokiej gamy pamiątek
związanych z miastem. Tworzymy ponadto nowe miejsca
pracy – są to stanowiska dla trenerów piłki nożnej oraz
osób obsługujących klientów zainteresowanych dużym
asortymentem naszych pamiątek.
Redakcja US: Gołym okiem widać, że Olimpiko jest
bardzo dynamicznie rozwijającą się firmą. Jakie macie
Państwo plany na najbliższą przyszłość?
Lidia i Piotr Kozłowscy: Planujemy nieprzerwanie
kierować się mottem „Rozwijamy lokalny sport”.
W związku z tym zamierzamy nadal bardzo aktywnie
prowadzić sprzedaż sprzętu i markowej odzieży
sportowej, jak również kontynuować szkolenie dzieci
w formie zajęć pozalekcyjnych. Chcielibyśmy mieć okazję
do współorganizowania coraz większej liczby imprez
sportowych, aby uzmysławiać kibicom i uczestnikom jak
wymierne korzyści zdrowotne daje sport – Uniejów to
w końcu uzdrowisko!
Redakcja US: Dziękujemy Państwu za rozmowę
i życzymy dalszych sukcesów w rozwoju firmy.
Lidia i Piotr Kozłowscy: Dziękujemy bardzo.
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Zmiana Proboszcza
w Parafii Spycimierz

Karolina Szelągowska

11 listopada 2017 roku na uroczystej mszy świętej odbyło się pożegnanie przechodzącego
do innej parafii księdza Wojciecha Kaźmierczaka, dotychczasowego Proboszcza Parafii
pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu.
został powołany ks. Dariusz Ziemniak, dotychczasowy
wikariusz Parafii św. Barbary w Turku.
Ksiądz Dariusz Ziemniak pochodzi z Wilamowa. Ukończył
Niższe Seminarium Duchowne im. św. Stanisława Kostki w
Płocku. W 1992 roku złożył egzamin dojrzałości i wstąpił
do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.
W 1998 roku przyjął święcenia kapłańskie. Pracował jako
wikariusz w Parafiach: bł. bpa Michała Kozala w Słupcy
(1998-2000), Wniebowzięcia NMP w Grzegorzewie (20002004), NMP Królowej Polski w Koninie (2004-2005), św.
Apostołów Piotra i Pawła w Ciechocinku (2005-2007),
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Turku (2007-2008),
św. Stanisława BM w Brześciu Kujawskim (2008-2009).
Posługę w ostatnie Parafii św. Barbary w Turku sprawował
od 2013 roku.

arch. UM Uniejów

Ksiądz Wojciech spędził w parafii 9 lat, które na trwałe
zapisały się w historii zarówno Spycimierza, jak i całej
gminy Uniejów. Dał się poznać jako człowiek życzliwy,
wyrozumiały, cierpliwy oraz znakomity gospodarz. Co
roku kultywował z wiernymi tradycję układania kwietnych
dywanów podczas Święta Bożego Ciała. Do jego zasług
należy m.in. zaangażowanie przy powstaniu w 2016 roku
Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”,
podtrzymanie wraz z samorządem współpracy z włoskim
Stowarzyszeniem Artystycznego Układania Kwiatów
„Infioritalia”.
Na mszę św. przybył Burmistrz Uniejowa - Józef
Kaczmarek, ksiądz Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz oraz
delegacje mieszkańców wszystkich miejscowości parafii.
Dotychczasowy proboszcz przeszedł do Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Krzymowie, a na jego miejsce
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Wiesław Pawłowski

Aktywni druhowie z Rożniatowa

arch. A. Pawłowska

Tegoroczny, ostatni numer dwumiesięcznika „Uniejowskie Strony” stwarza okazję do podsumowania
aktywności druhów z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowie. To jest nie tylko udział w akacjach
gaśniczo-ratunkowych, zawodach i ćwiczeniach. Strażacy z Rożniatowa uatrakcyjniają życie sobie i mieszkańcom
wsi i kolonii. Zorganizowane w styczniu br. Jasełka, Strażacki Mikołaj ze Śnieżynką Koła Gospodyń Wiejskich
i Dzień Babci i Dziadka opisaliśmy w pierwszym (53) numerze naszego pisma. O następnych dwóch imprezach
nie zmobilizowaliśmy się wcześniej napisać. Z opóźnieniem, czynimy to teraz...

Straż bez granic
Spotkanie integracyjne „Straż bez granic” odbyło się 15
sierpnia br. Intencją naszej jednostki OSP było, by spotkali
się druhowie, dorośli i dzieci z trzech zaprzyjaźnionych
jednostek zlokalizowanych na granicy trzech gmin, trzech
powiatów i dwóch województw, przeciętych autostradą
A2. Organizatorzy – OSP Rożniatów (gm. Uniejów,
pow. poddębicki, woj. łódzkie) zaprosili jednostki: OSP
Chwalborzyce (gm. Świnice Warckie, pow. łęczycki, woj.
łódzkie) i OSP Domanin (gm. Dąbie, pow. kolski, woj.
wielkopolskie).
Celem spotkania było podkreślenie, jak ważne jest
sąsiedzkie wsparcie w przypadkach powstania zagrożeń,
zwłaszcza pożarów i nie tylko. Specyficzne jest bowiem
położenie naszych wiosek i jednostek – otoczonych lasami,
przeciętych wodami rzek Warty i Neru, pól rozdzielonych
autostradą A2. Dodatkowo – nasze odległości od
siedzib Państwowych Straży Pożarnych i Pogotowania
Ratunkowego (w Poddębicach, Łęczycy i Kole) wynoszą
około 30 km. Takie odległości muszą pokonać te służby,
by nieść pomoc. Decyduje więc czas, często różne warunki
na drogach, od których zależy uzyskanie tej pomocy.
Niejednokrotnie decyzje podejmowane na szczeblu

jednostki, może z udziałem najbliższych sąsiadów z OSP
w tym trójkącie gmin, gwarantują większą skuteczność
w ratowaniu dobytku, czy nawet ludzkiego życia.
My, druhowie ochotnicy mamy nadzieję, że jeszcze straże
pożarne doczekają się niesienia pomocy „bez granic”, jak
to było w dawniejszych czasach. Tu liczymy na rozsądek
władz i polityków. Działalności „bez granic” doczekała się
służba zdrowia…
W spotkaniu integracyjnym, którego organizację
wspierał Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy
Uniejów” i Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie
brali udział dorośli i dzieci. Były konkurencje: strzelanie
do tarczy, udzielanie pierwszej pomocy, rozwijanie linii
gaśniczej z podaniem wody na czas i wiele innych.
Radość z udziału w spotkaniu ponad 200 mieszkańców
z dziećmi i gości uświetnił instruktaż strzelania
i ratownictwa medycznego instruktora, kierownika
Drużyny Ratowniczej WOPR „Commando Rescue Team”
w Poznaniu, trenera strzelectwa sportowego Klubu Żołnierzy
Rezerwy „WOPR-u Poznań i Klubu „Commando” LOK
Macieja Pawłowskiego, członka OSP Rożniatów. Właśnie
na tej imprezie strażacy z naszej jednostki zostali przez
niego zaproszeni na…

>>>
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Ćwiczenia strażaków na wodach otwartych
Wyjazd strażaków z OSP Rożniatów był przedłużeniem
wcześniej odbytego spotkania „Straż bez granic”. 20 sierpnia br. 9 druhów i 3 druhny wzięło udział we wspólnych
ćwiczeniach szkoleniowych WOPR i OSP na otwartych
wodach. Odbyły się one na Jeziorze Strykowskim
w miejscowości Strykowo koło Stęszewa.
Na 12-kilometrowej długości jeziorze przeprowadzono
szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego, z użyciem
desantu wodnego z łodzi motorowej. Wzięły w nim
udział druhny Małgorzata Jaskuła i Lidia Drąszczyk.
Instruktorem prowadzącym był druh Maciej Pawłowski.
Przed noclegiem w namiotach strażacy spędzili wieczór
z piosenką przy dźwiękach akordeonu i przy kiełbasce
z ogniska. Strażacy z OSP w Rożniatowie, wraz z członkami
WOPR, zapowiedzieli ponowne wspólne szkolenie
w przyszłym roku…

Podsumowując ten rok strażacy z OSP w Rożniatowie
dziękują wszystkim zaangażowanym w pomoc w organizację tych spotkań, a w szczególności panu burmistrzowi
Józefowi Kaczmarkowi. Dziękujemy: panu Marcinowi
Pamfilowi – prezesowi PGK „Termy Uniejów”, panu
Janowi Tygielskiemu – prezesowi RBS Malanów, pani
Milenie Pamfil – dyrektorowi M-GOK w Uniejowie
i panu Robertowi Palce – prowadzącemu imprezę oraz
panu Tadeuszowi Warychowi – radnemu Rady Miejskiej
w Uniejowie (mieszkańcowi Rożniatowa Kolonii).
Za zaangażowanie w obie imprezy dziękujemy panu
Maciejowi Pawłowskiemu – instruktorowi, trenerowi
z WOPR Poznań i KŻR „Commando” LOK.
Za udział w imprezach dziękujemy też wszystkim
gościom, druhnom i druhom oraz mieszkańcom.

Wdzięczność jest
pamięcią serca

Ks. Wojciech Kaźmierczak

25 lat temu, dokładnie 11 października 1992 r., w parafii Spycimierz odbyła się uroczystość konsekracji
nowego kościoła. Bogata i pełna głębokiej wymowy liturgia, sprawowana pod przewodnictwem ówczesnego
biskupa włocławskiego Bronisława Dębowskiego, oddawała tę świątynię na wyłączną służbę Bogu.
Nowa murowana świątynia stanęła na miejscu
poprzednich drewnianych kościołów. W historii tej
liczącej ponad 900 lat parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Spycimierzu było ich kilka. Zresztą jeszcze
w momencie konsekracji obok znajdowała się powojenna
drewniana świątynia. Trzeba pamiętać, że drewniany

kościół powojenny był zbudowany w trudnym okresie z
materiałów dostępnych w tamtym czasie i nie przedstawiał
zbyt dużej wartości architektonicznej, dlatego też, kiedy
pochodzący ze Spycimierza Józef Gawłowski składa
ofiarę na budowę kaplicy pogrzebowej na cmentarzu,
rodzi się pomysł budowy nowej murowanej świątyni.
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Parafia oczekiwała kilka lat na zezwolenie władz
państwowych, aby rozpocząć budowę nowego kościoła.
Połowa lat osiemdziesiątych to również niełatwy czas
do budowy. Trudno dostępne materiały, nie zawsze
dobrej jakości i niewielka liczba parafian wymagały
od proboszcza ks. Wojciecha Krzywańskiego i całej
społeczności parafialnej wielu zbiegów i wielkiej
mobilizacji. Owocem tej mobilizacji jest piękna
świątynia, jakże różna od większości prostych w formie
i ubogich w dekoracji budowli sakralnych tego okresu.
Spycimierski kościół wzbudza podziw przybywających tu
gości, szczególnie przy okazji uroczystości Bożego Ciała,
kiedy to od godzin rannych tłumy ludzi przychodzą na
modlitwę. Mimo, że jest to nowa świątynia ma w swoim
wystroju wiele zabytkowych elementów harmonijnie ze
sobą skomponowanych. Atmosfera i piękno tej świątyni
pomaga w modlitwie i skupieniu.
Obecna świątynia powstała w latach 1986-1992,
staraniem ks. proboszcza Wojciecha Krzywańskiego
i przy dużym zaangażowaniu parafian oraz pochodzącego
z tej parafii o. Floriana Pełki. Nowa świątynia powstała
wg projektu mgra inż. Jana Kopydłowskiego z Poznania.
Inżynierem nadzoru był pochodzący z Człop Henryk
Bugaj, a głównym murarzem Lucjan Augustyniak.
Kamienie węgielne wzięte z Golgoty i Grobu Pańskiego
w Jerozolimie osobiście poświęcił ojciec św. Jan Paweł
II 25 maja 1986 r. Wmurowania kamienia węgielnego
dokonał biskup włocławski Henryk Muszyński w dniu 31
lipca 1988 r. Polichromia to fresk mokry i sgrafitto wg
projektu Gizeli Klaryski z Torunia i Jerzego Pasternaka
z Krakowa. Freski nawiązują do wezwania świątyni
i tysiącletniej obecności Kościoła w dziejach narodu
polskiego.

Trudno nie dziękować Bogu i ludziom za to wspaniałe
dzieło, jakim jest spycimierska świątynia parafialna. Sama
uroczystość z racji srebrnego jubileuszu miała miejsce
w niedzielę 22 października 2017 r. O godz. 11.30 przy
dźwiękach organów i orkiestry w pięknie wystrojonej
różami i oświetlonej świątyni, przy licznym udziale
parafian spycimierskich i gości bp Wiesław Mering,
ordynariusz włocławski przewodniczył uroczystej
Mszy jubileuszowej za wszystkich żyjących i zmarłych
budowniczych i dobrodziejów kościoła oraz w intencji
całej parafii. Byli licznie zgromadzeni kapłani, a wśród
nich zasłużony budowniczy tego kościoła ks. Wojciech
Krzywański i o. Florian Pełka.
25 lat sprawiło, że wielu dobrodziejów i budowniczych
już zabrakło pośród nas. Nie żyją już: pierwszy darczyńca
Józef Gawłowski, poznański projektant kościoła Jan
Kopydłowski, autorka sgrafitto Gizela Klaryska, zabrakło
wśród żyjących inżyniera nadzoru i głównego murarza.
Odeszło wielu zasłużonych budowniczych i dobrodziejów
kościoła spośród parafian, jak i wielu zagranicznych
darczyńców.
W nawiązaniu do słów ks. biskupa Wiesława Meringa
wypowiedzianych przed błogosławieństwem, że „jeden
buduje na dziedzictwie drugiego” trzeba powiedzieć,
że takie jest nasze życie i taka jest kolej rzeczy. Z dumą
też trzeba stwierdzić, że parafia Spycimierz ma bogate
dziedzictwo historii, niezwykłą tradycję kwietnych
dywanów na Boże Ciało i piękną świątynię, która jest
owocem tego dziedzictwa, a zarazem wezwaniem do
troski o to piękne dziedzictwo i jego rozwój.
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Emilia Straszewska

w Uzdrowisku Uniejów Park

Główne założenia polskiej koncepcji rehabilitacji to:
1. Wczesność zapoczątkowania (gdy jest to możliwe rehabilitacja
rozpoczyna się już w okresie leczenia).
2. Powszechność (rehabilitacja jest dostępna dla wszystkich,
którzy jej potrzebują).
3. Ciągłość (rehabilitacja prowadzona jest do uzyskania pełnej
sprawności).
4. Kompleksowość (uwzględnia się od początku wszystkie
aspekty - etapy rehabilitacji, tj. leczniczy, społeczny i psychologiczny).
Z analizy danych Wojewódzkiego Centrum Zdrowia
Publicznego w Łodzi (karty statystyczne MZ/Szp - 11),
wynika że w 2012 roku Zespoły do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności wydały w regionie łódzkim 47.092
orzeczeń osobom powyżej 16. roku życia, w tym w 12.232
przypadkach (26,0%) niepełnosprawność spowodowana była
chorobami narządu ruchu. Jednocześnie zaczął pojawiać
się problem wydłużającego się czasu oczekiwania na samą
rehabilitację, dlatego postanowiono stworzyć program
w odpowiedzi na konieczność poprawy dostępności do
świadczeń ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, a tym
samym zapewnienia możliwości jak najszybszego rozpoczęcia
usprawniania pacjentów, tj. zastosowania zabiegów rehabilitacyjnych w momencie wystąpienia incydentu chorobowego,
a nie kilka tygodni lub miesięcy później. Pozwala to w znaczący
sposób przywracać pacjentów do pełnego zdrowia.
Uzdrowisko Uniejów Park przystąpiło do programu
zwiększania dostępności świadczeń gwarantowanych z zakresu
rehabilitacji wśród mieszkańców województwa łódzkiego już w
2015 roku i jest to nasz trzeci rok jak pomagamy pacjentom wracać
do pełni sił i sprawności. W ramach tego programu, pacjenci
mają zlecane do 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie
przez okres 2 tygodni (10 dni), z zakresu m.in.: kinezyterapii
indywidualnej, zabiegów fizykoterapeutycznych z zakresu

ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii,
leczenia
polem
elektromagnetycznym,
ultradźwiękami,
laseroterapii,
masażu
klasycznego i wibracyjnego, a także inne rekomendowane zgodnie z osiągnięciami
najnowszej wiedzy i praktyki rehabilitacyjnej.
Kolejnym nowym projektem Uzdrowiska
Uniejów Park jest fizjoterapia ambulatoryjna
realizowana od września 2017 roku.
Naszym celem jest LEPSZE JUTRO
naszego pacjenta i dokładamy każdego dnia
wiele sił, aby tak było. Nasza oferta
zabiegów, zespół ekspertów i doświadczenie
zwiększa się każdego dnia, co pozwala
nam na bycie pewnym, że to co robimy jest
dobrym rozwiązaniem dla naszego pacjenta.
Uzdrowisko Uniejów Park to idealne
miejsce na odpoczynek i powrót do zdrowia.
Uzdrowisko Uniejów Park to lepsze jutro.

arch. UM Uniejów

Rehabilitacja jest jednym z elementów rozwoju medycyny
w Europie i jest to zespół działań, których celem jest
przywrócenie u człowieka z niepełnosprawnością utraconych
funkcji biologicznych. Istnieje wiele chorób, których skutki mogą
spowodować znaczne ograniczenie funkcji organizmu m.in.
choroby narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego
czy układu nerwowego. Choroby te wymagają włączenia,
możliwie szybko, rehabilitacji leczniczej. Jest to podstawowy
i pierwszy etap procesu rehabilitacji, który w znaczący sposób
wpływa na dalszy sposób leczenia i kondycję pacjenta.
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Taką właśnie nadzieję na lepsze jutro ma mieszkaniec gminy Uniejów, miejscowości
Góry, uczeń szóstej klasy Szkoły Podstawowej w Wilamowie - Benedykt Cichomski.
Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową duchenna, chorobę genetyczną powodującą zanik mięśni. Benedykt od września korzysta z rehabilitacji w Uzdrowisku Uniejów Park,
która obejmuje gimnastykę indywidualną z fizjoterapeutą, masaż klasyczny, łóżko podwodne masujące i kąpiele perełkowe. Za sprawą ciągłej rehabilitacji postępującą chorobę, mimo niewielkiej poprawy, można zatrzymać. Rehabilitacja w Uzdrowisku Uniejów
Park finansowana jest przez Urząd Miasta w Uniejowie.
W celu pomocy rodzinie Benedykta w zebraniu środków na opłacenie dalszej, stałej
rehabilitacji został zorganizowany w dniu 8 grudnia 2017 r. Charytatywny Fitness Maraton – zajęcia odbyły się pod hasłem „Dobra forma – sprawność i zdrowie w każdym
wieku” i zostały przeprowadzone przez instruktorów fitness i trenerów personalnych,
Lidię Dębowską – Wróbel i Radosława Wróbla.

Benedyktowi można pomóc poprzez przekazanie 1% podatku.
W formularzu PIT należy wpisać: KRS 0000037904, w rubryce cel szczegółowy
podać: 27660 Cichomski Benedykt.
Karolina Smętkiewicz

Biuletyn Uniejowski po raz szósty

Każdy następny tom „Biuletynu Uniejowskiego” budzi
zainteresowanie nie tylko środowiska naukowego, lecz
również i mieszkańców gminy stanowiąc cenne źródło
interdyscyplinarnej wiedzy, z bardzo wielu różnorodnych
dziedzin nauki. Do tej publikacji sięgają chętnie
również studenci opracowujący swoje prace dyplomowe
dotyczące gminy Uniejów, znajdując w niej potrzebne
i rzetelne informacje.
W najnowszej publikacji zostało zamieszczonych
łącznie 15 artykułów z zakresu: historii, konserwacji
i rewitalizacji zabytków, turyzmu, rewitalizacji miast,
biologii, ochrony przyrody oraz geografii fizycznej.
Autorami tekstów o charakterze zarówno naukowym,
jak i przeglądowym, sprawozdawczym, a także wierszy
poświęconych Uniejowowi są pracownicy naukowi
różnych ośrodków w Polsce, często współpracujący
i prowadzący badania na Ziemi Uniejowskiej. „Biuletyn
Uniejowski” to pismo tworzone także z udziałem,

wkładem i dużym zaangażowaniem przedstawicieli
społeczności lokalnej i sympatyków Uniejowa, co jeszcze
bardziej pozwala czuć zadowolenie, że mieszkańcy gminy
mogą poszczycić się dedykowanym również i dla nich
ogólnopolskim czasopismem o charakterze naukowym.
Zapraszamy Państwa do lektury artykułów zamieszczonych w „Biuletynie Uniejowskim”. Wszystkie
teksty z tomów od 1 (2012) do obecnego 6 (2017) są do
pobrania bezpłatnie na stronie internetowej czasopisma
pod adresem: biuletynuniejowski.geo.uni.lodz.pl w zakładce „Numery”.
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Na ponad 250 stronach – 12 artykułów naukowych,
3 artykuły przeglądowe oraz szczypta poezji – i to wszystko
na temat Ziemi Uniejowskiej i jej mieszkańców. Już po
raz szósty ukazał się kolejny tom rocznika „Biuletyn
Uniejowski”, czasopisma naukowego poświęconego
różnym zagadnieniom związanym z gminą Uniejów
i okolicami, wydawanym od 2012 r. dzięki współpracy
z Uniwersytetem Łódzkim. Funkcję Redaktor Naczelnej
pełni dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. UŁ z Wydziału
Nauk Geograficznych UŁ.
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Anna Kowalska

Złote Gody

„Nie wystarczy pokochać
trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce
i przenieść ją przez całe życie”
Auguste Bekannte

50 lat wspólnego życia pełnego miłości, szacunku, poświecenia, chwil dobrych i złych,
uśmiechu i łez. Wspólny dom, dzieci i wnuki. Tylko nieliczni mogą pochwalić się tak długim
stażem małżeńskim. Potrzeba wielkiej miłości i wyrozumiałości, aby iść razem przez życie mimo
różnych charakterów, różnych zdań, często różnych pasji, marzeń i oczekiwań.
Janina i Henryk Głowaccy z Czepowa, Genowefa
i Jerzy Kozłowscy z Brzezin, Teresa i Antoni Urbańscy
z Lekaszyna, Janina i Kazimierz Jaszczura z Uniejowa,
Teresa i Jan Mazurowie z Rożniatowa, Marianna
i Władysław Klata z Ostrowska, Helena i Włodzimierz
Grubscy z Brzozówki, Helena i Antoni Galochowie,
Stanisława i Jan Kałużni z Uniejowa.
Drodzy Jubilaci życzymy Wam, abyście dalej szli
razem przez życie, zawsze uśmiechnięci i zawsze
w otoczeniu ludzi, którzy Was kochają. Żyjcie bez
szczególnych trosk w zdrowiu, szczęściu i pomyślności.

Burmistrz Józef Kaczmarek przypina medale Państwu
Elżbiecie i Kazimierzowi Wieczorkom

arch. UM Uniejów

8 grudnia br. w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie
odbyło się uroczyste wręczenie medali Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie, którego w imieniu Prezydenta
RP dokonał Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek.
Towarzyszyli mu Ksiądz Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz,
Przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz Kosmalski,
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej - Sławomir
Goszczyk, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Anna
Kowalska i Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Jolanta Pająk.
Gośćmi honorowymi uroczystości byli Państwo Zofia
i Bronisław Goszczykowie z Ostrowska, którzy przysięgę
małżeńską składali 65 lat temu.
Po części oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na
poczęstunek i chwilę wspomnień. O oprawę artystyczną
uroczystości, jak co roku, zadbała Kapela „Spod Baszty”.
Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
zostali odznaczeni Państwo: Elżbieta i Kazimierz
Wieczorek, Maria i Kazimierz Winniccy z Uniejowa,
Henryka i Józef Stołowscy z Kuczek, Daniela i Leszek
Skiera z Orzeszkowa-Kolonii, Genowefa i Szczepan
Siwińscy, Wanda i Jerzy Zimnowłoccy, Krystyna
i Kazimierz Izydorczykowie z Uniejowa, Alicja
i Wacław Polaszczykowie z Woli Przedmiejskiej,
Helena i Czesław Bugajakowie, Mirosława i Kazimierz
Cichoccy z Uniejowa, Zofia i Bogumił Izydorczykowie
z Felicjanowa, Janina i Kazimierz Kurzawa z Wielenina,

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

UNIEJOWSKIE STRONY

31

Karolina Szelągowska

Ogólnopolski konkurs dla uczniów – mieszkańców
uzdrowisk pt.

„Moje uzdrowisko”

Konkurs plastyczny pt. „Moje uzdrowisko” przeznaczony
jest dla uczniów szkół położonych w miejscowościach
uzdrowiskowych”.
Prace konkursowe mają przedstawiać, jak uczeń postrzega
miejscowość lub gminę uzdrowiskową, w której mieszka lub
jak ją sobie wyobraża w przyszłości. Może być to ulubione
miejsce, charakterystyczny punkt, coś co daną miejscowość
lub gminę wyróżnia na tle innych. Technika wykonania
prac plastycznych jest dowolna (np. fotografia, malarstwo,
rysunek, wyklejanka, kolaż). Liczymy na kreatywność
i zaangażowanie uczestników!
Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
„Uzdrowiska Polski” – udział mogą wziąć aktualni
uczniowie (w roku szkolnym 2017/2018) publicznych

szkół średnich, klas gimnazjalnych oraz klas IV-VII szkół
podstawowych, zamieszkujący gminy i miejscowości
uzdrowiskowe na terenie Polski. W kategorii tej nie mogą brać
udziału uczniowie klas gimnazjalnych szkoły w Uniejowie.
„Uniejów – Uzdrowisko Termalne” – prace mogą
zgłaszać aktualni uczniowie (w roku szkolnym 2017/2018)
klas IV-VII szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych,
zamieszkujący na terenie gminy Uniejów.
Konkurs trwa do 28.02.2018 r. Termin składania
prac upływa dnia 31.01.2018 r. (decyduje data stempla
pocztowego). Regulamin oraz karta zgłoszeniowa do
konkursu dostępne są u organizatora – w Urzędzie Miasta
w Uniejowie, przy ul. bł. Bogumiła 13,
99-210 Uniejów, tel. kontaktowy: 63 288 97 53.

Jesienne wieści z przedszkola
Wycieczka do Centrum Edukacji i Rozrywki
Na kolejną wycieczkę 24 października 2017 r. wybrały się
przedszkolaki z grup III i IV. Tym razem dzieciaki pojechały
do Centrum Edukacji i Rozrywki Park Makiet „Mikroskala”
w Koninie. Zabawę rozpoczęliśmy od obejrzenia makiet
o różnorodnej tematyce, gdzie każdy może znaleźć coś dla
siebie, o tematyce historycznej, filmowej, przyrodniczej.
Przedszkolakom najbardziej przypadły do gustu: makieta
wesołego miasteczka, interaktywna kolejka do krainy baśni,
makieta epoki dinozaurów oraz ta przedstawiająca sposób,
w jaki powstaje tornado. Przedszkolaki świetnie bawiły
się również, w robiącym mnóstwo hałasu i zamieszania,
„kulkowym tornado”. Podczas pobytu w parku rozrywki
nie mogło zabraknąć zabaw w „figloraju”. Tory przeszkód,
zjeżdżalnie, baseny z kulkami, miękkie zabawki to sposób na
doskonałą zabawę i aktywny wypoczynek dla dzieci.
				

Monika Bartnik

Czyste powietrze wokół nas
15 listopada 2017 r. dzieci 6-letnie z oddziału VII gościły
Panią Martę Bukowską, mamę Boryska, która przeprowadziła
atrakcyjne zajęcia w ramach ogólnopolskiego przedszkolnego
programu edukacji antytytoniowej „Czyste powietrze wokół
nas”. Program kierowany jest do dzieci w wieku 5-6 lat,
uczęszczających do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w

szkołach oraz do rodziców i opiekunów dzieci, wychowawców.
Głównym celem spotkania była ochrona dzieci przed
szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększenie
wrażliwości przedszkolaków na szkodliwość dymu
papierosowego i wykształcenie świadomej umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą
przy nich papierosy, a także zwiększenie wiedzy na temat
skutków palenia papierosów, także biernego. Dzieci z wielkim
zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, na podsumowanie
których wykonały znak zakazu palenia.
Dziękujemy Pani Marcie za poświęcony czas, miłą
atmosferę podczas zajęć oraz upominki dla przedszkolaków.
Z wizytą u Mikołaja
17 listopada 2017 r. przedszkolaki z oddziału VII i VIII
wraz z wychowawcami Martą Pajor i Małgorzatą Wojtasiak
odwiedziły Krainę Świętego Mikołaja w Kołacinku.
Pierwszym punktem naszej wycieczki były warsztaty
plastyczno-manualne, w czasie których dzieci wykonywały
ozdoby świąteczne. Własnoręcznie zrobione przedmioty
mali artyści zabrali ze sobą jako pamiątkę z Krainy Świętego
Mikołaja. Na zakończenie warsztatów przedszkolaki obejrzały
bajki o tematyce świątecznej. Po warsztatach dzieci udały się
do sali zabaw. Tam rozwijały swoją sprawność i koordynację
ruchową, pobudzały wyobraźnię, a także pokonywały słabości
oraz budowały swoją odwagę i zgodną współpracę w grupie.
Po skończonej zabawie dzieci zjadły posiłek przygotowany

>>>
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przez przedszkole i napiły się ciepłej herbatki. Po odpoczynku
Śnieżynka zaprosiła wszystkich na „Bajkową ścieżkę”.
W czasie spaceru przedszkolaki poznały elementy scenografii
Krainy Świętego Mikołaja, spotkały postacie znane z książek
i filmów, obejrzały aranżacje miejsc związanych z bajkowymi
postaciami oraz wysłuchały króciutkich bajek o „Królewnie
Śnieżce i siedmiu krasnoludkach”, „Czerwonym Kapturku”,
„Trzech świnkach”, „Królowej Śniegu”, „Jasiu i Małgosi”,
„Krzesiwie”, „Calineczce” i „Kocie w butach”. W czasie
spaceru przedszkolaki spotkały się z Dziadem Mrozem,
rosyjskim krewnym Świętego Mikołaja, który zaprosił ich
do swojego domu. Potem przedszkolaki zwiedziły dom
Świętego Mikołaja, a następnie wrzuciły, do stojącej obok
domku skrzynki pocztowej, listy do Świętego Mikołaja,
które napisały w domu przy pomocy rodziców. Następnie
dzieciaki podziwiały szopkę bożonarodzeniową, w której
znajdowały się naturalnej wielkości figury zwierząt i ludzi.
Ostatnim punktem naszej wycieczki była Sala Tronowa
Świętego Mikołaja, gdzie odbyło się spotkanie ze Świętym
Mikołajem. Przedszkolaki porozmawiały o swoich marzeniach
i prezentach, które chciałyby otrzymać od Niego oraz złożyły
obietnicę. Za mile spędzony czas w Krainie przedszkolaki
wręczyły Śnieżynce podziękowanie. Po spotkaniu
wyruszyliśmy w podróż do domu.
Wszyscy uczestnicy są bardzo zadowoleni z wycieczki,
która była pełna niezapomnianych wrażeń i przeżyć.
             
Warsztaty bożonarodzeniowe
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Klimat Świąt Bożego Narodzenia można było poczuć
podczas warsztatów bożonarodzeniowych dla dzieci
i rodziców, które zostały zorganizowane w listopadzie 2017 r.
przez nauczycieli Miejskiego Przedszkola w Uniejowie.
Celem warsztatów było rozbudzenie aktywności dzieci
i rodziców, odczuwania więzi emocjonalnej z rodziną
i przywiązania do najbliższych, wzmacnianie wzajemnych
relacji w rodzinie opartych na szacunku, akceptacji i miłości,
rozwijanie zdolności i odczuwanie radości z podejmowanej
aktywności umysłowej i plastycznej, a także kształtowanie
wrażliwości i ekspresji twórczej.
Rodzice i dzieci z zapałem wykonywali na kiermasz
bożonarodzeniowy piękne ozdoby, stroiki, pierniczki,

Przedszkolaki z grupy V i VI brały udział w spektaklu interaktywnym „Szary
chłopiec w Teatrze Arlekin w Łodzi”
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Dzieci 6-letnie podczas zajęcia w ramach programu „Czyste powietrze wokół nas”

kartki świąteczne, aniołki, gwiazdki, bombki, choinki, itp.,
wykazując przy tym wiele pomysłowości i kreatywności.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie,
zaangażowanie, pomoc, atrakcyjnie spędzony czas i wspólną
zabawę.
				
Marta Pajor
Wycieczka przedszkolaków do Łodzi
Przedszkolaki bardzo lubią jeździć na wycieczki,
można śmiało powiedzieć, że to mali podróżnicy. Nadszedł
oczekiwany przez dzieci 23 listopada, właśnie w tym dniu
grupa IV i V wyruszyła na wycieczkę do Łodzi. Pierwszym
punktem było obejrzenie przedstawienia „Szary Chłopiec”
w Teatrze Arlekin oraz zabawy w sali zabaw.
„Szary Chłopiec” to piękna, baśniowa opowieść o tolerancji
i akceptacji innych. To spektakl o tajemnicy, jaką kryje
w sobie tworzenie oraz o tym, że w każdym z nas drzemią
ukryte kolory - emocje, które warto obudzić. Przedstawienie
interaktywne, łagodne i pogodne, tworzone z myślą
o najmłodszym widzu, który uczy się poznawać siebie i świat.
Nastawione na rozmowę i wspólne szukanie odpowiedzi na
przeróżne pytania. Dzieci poznają kontynenty i mieszkające
na nich zwierzęta. Uczą się, że na Antarktydzie jest zimno,
a w Afryce gorąco. Cały świat staje się kolorowy, pełny
emocji i barw, każda istota znajduje swoje miejsce: żyrafy,
pingwiny, ptaki. Są również różnokolorowi ludzie, którzy
zamieszkują poszczególne części świata. Tylko piąty chłopiec
nie ma żadnej barwy, jest szary… Rodzice martwią się
o niego, szukają pomocy, jeżdżą na wycieczki do różnych
krajów, odwiedzają nawet lekarza. A sposób, by go uratować,
okazuje się taki prosty – chłopiec po prostu potrzebuje
przyjaciela. Sztuka uczy dzieci tolerancji, tego, że każdy jest
inny i że każdy ma swoje miejsce w świecie, a przyjaźń jest
najpiękniejszym przesłaniem. Dzięki drugiej osobie życie
nabiera barw, staje się pełniejsze, a my uczymy się odkrywać
siebie na nowo.
Zamiast na tradycyjnych fotelach dzieci siedziały na
wygodnych poduchach. Dzięki temu mogły bezpośrednio
śledzić to, co dzieje się na scenie. Dzieci bardzo aktywnie
uczestniczyły w spektaklu i w wesołych nastrojach, z bagażem
nowych doświadczeń, spędziły pozostały czas w Sali Zabaw

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

„Agatka”. Dwie godziny wspaniałej zabawy w tunelach, na
zjeżdżalniach, w basenie z kolorowymi piłkami, oczywiście
z przerwą na posiłek, minęły bardzo szybko. Każdy
przedszkolak znalazł tam coś dla siebie. Wśród wielu
wspaniałych atrakcji, największym zainteresowaniem cieszyły
się: kręte zjeżdżalnie, tory przeszkód, labirynty, dmuchana
trampolina oraz oczywiście basen z piłeczkami.
Dzieci w doskonałych nastrojach wróciły do przedszkola.
Wycieczka była bardzo udana.
				
Wioletta Gralka
Święto Pluszowego Misia
Już po raz XI przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola
w Uniejowie uczciły Światowy Dzień Pluszowego Misia. 24
listopada odbyła się uroczystość połączona z rozstrzygnięciem
Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Miś
pluszowy kompan wyborowy, czyli wędrówki z ulubionym
misiem po Polsce”.
Do przedszkola przybyli zaproszeni goście: pan Janusz
Kosmalski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie,
pani Joanna Troczyńska – Przewodnicząca Rady Rodziców,
pani Barbara Zwolińska oraz pani Teresa Łuczak – Radna Rady
Miejskiej w Uniejowie.
Uroczystość odbyła się w atmosferze radości, przeplatana
piosenkami i zabawami ruchowo-naśladowczymi. Dzieci
5- i 6-letnie z grupy VIII wystąpiły w przedstawieniu pt.
„Z pluszowym misiem przez Polskę”. Przedszkolaki w regionalnych strojach górala, krakowianki, króla Zygmunta,
marynarza zwiedzały Polskę od gór po Morze Bałtyckie. W
każdej podróży towarzyszył Miś, w którego postać wcieliła się
Zuzia Urbaniak. Całości dopełniała prezentacja multimedialna.
Jury konkursu, w składzie: pan Janusz Kosmalski Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, pani Joanna
Troczyńska - Przewodnicząca Rady Rodziców Miejskiego
Przedszkola w Uniejowie i pani Barbara Zwolińska –
podróżnik, przyznało nagrody następującym osobom: I miejsce
- Hanna Marciniak (5 lat) - Miejskie Przedszkole w Uniejowie,
II miejsce - Zofia Krysiak (5 lat) - Publiczne Przedszkole
w Poddębicach, ul. Przejazd, III miejsce - Bartek Walczak
(5 lat) - Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Wilamowie.
Ponadto wyróżnienia otrzymali: Jan Pietrzak, Adam
Stawiszyński – Publiczne Przedszkole w Poddębicach, Hanna
Banasiak, Agata Gościk, Maria Sadłowska - Punkt Przedszkolny
w Drwalewie, Kinga Przybylska - Punkt Przedszkolny
w Pełczyskach, Inez Sikora - Publiczne Przedszkole
w Wartkowicach, Igor Bernardziak, Maria Brygier, Michalina
Kujawa - Miejskie Przedszkole w Uniejowie.
Nagrodę Specjalną, ufundowaną przez pana Janusza
Kosmalskiego, otrzymała Antonina Kiejnich z Publicznego
Przedszkola w Wartkowicach.
Na zakończenie uroczystości dzieci zostały obdarowane
słodkimi Misiami – Lubisiami. Gratulujemy wszystkim
i życzymy dalszych sukcesów.
			

Małgorzata Kaźmierczak
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Starszaki z wizytą u Mikołaja w Kołacinku

Widowisko bubble show
Tuż przed Andrzejkami przedszkolaki obejrzały wyjątkowe,
trochę magiczne widowisko, przygotowane przez pana
Dawida, przedstawiciela Wytwórni Zabawy 7 niebo. Bubble
show to atrakcyjny pokaz baniek mydlanych. Dziesiątki
baniek, wypełniających salę przedszkolną, w połączeniu z
zabawą dymem, ogniem i iluzją, zachwyciły wszystkie dzieci.
				

Monika Bartnik

Mikołajki jak z bajki
Tradycyjnie, jak co roku, 6 grudnia dzieci z Miejskiego
Przedszkola w Uniejowie świętowały spotkanie z Mikołajem. Nadejście długo oczekiwanego przez wszystkich
gościa zwiastowało odczytanie przez Panią Ewę listu
wysłanego z samej Laponii. Mikołaj napisał w nim,
że bardzo stęsknił się za dziećmi i nie może doczekać
się wizyty w uniejowskim przedszkolu, a także prosił
o wygodny fotel, ponieważ będzie zmęczony długą podrożą
z zimowej krainy. Po przeczytaniu listu nagle w okna
przedszkolnej sali, w której zgromadziła się cała społeczność
przedszkolna, zapukał gość w czerwonym ubraniu,
a później przyszedł przywitać się z przedszkolakami. Był
to Mikołaj. Dzieci powitały Go z radością, uśmiechem
i piosenką „Mikołajki jak z bajki”. Gość opowiedział
dzieciom, że uważnie obserwował je przez cały rok
i wraz ze swoimi pomocnikami przygotowywał prezenty,
o które tak bardzo Go prosiły w listach. Razem z ciężkim
workiem pełnym upominków miał ze sobą pewną
niespodziankę w postaci quizu oraz zabaw, z którymi
zmierzyły się wszystkie przedszkolaki. Dzieciaki
wesoło bawiły się, śpiewały oraz chętnie brały udział
w przygotowanych przez gościa zadaniach. Na koniec
spotkania Mikołaj obdarował dzieci słodką niespodzianką oraz
rozdał przedszkolakom z wszystkich grup choinki do sal, aby
w ten sposób przygotować Ich do nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia. Cała społeczność przedszkolna
pożegnała Mikołaja wierszykiem i piosenką oraz wręczyła
podziękowanie. Wszyscy nie mogą doczekać się kolejnej
wizyty tak wspaniałego gościa.
Dziękujemy Świętemu Mikołajowi za przybycie i mile
spędzony czas.
				
Ewa Urbaniak

>>>
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Echo Spycimierz
Z psychologiem za pan brat
Dla wielu kobiet najważniejszą rolą w życiu jest bycie mamą,
z którą związanych jest wiele różnorodnych obowiązków. Dzień
Mamy wypełniony jest ciągłymi zajęciami: przygotowaniem
posiłków, odprowadzaniem dzieci do szkoły, robieniem
zakupów, praniem, sprzątaniem, gotowaniem. Oprócz tego
większość kobiet realizuje się zawodowo. Wiele z nich spędza
czas ze swoimi pociechami dopiero wieczorem, po powrocie
z pracy.
Dzieci z klasy pierwszej brały udział wraz ze swoimi
mamusiami w warsztatach przeprowadzonych przez psychologa
z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Poddębicach.
Celem zajęć było wesołe spędzenie czasu mamy z dzieckiem.
Podczas nich m.in.: odszukiwały mamę z zawiązanymi oczami,
rzucały do celu, przechodziły przez tunel, bawiły się z balonami
oraz z chustą animacyjną.
Samokhin Band

Wszystkich Świętych
1 listopada jest szczególnym dniem poprzedzonym
kilkudniowymi przygotowaniami na cmentarzu. Podczas
spaceru z dziećmi na cmentarz można było spotkać ludzi
sprzątających nagrobki, wyrywających chwasty czy sadzących
kwiaty.
1 listopada jest dniem, w którym ludzie odwiedzają swoich
bliskich z rodziny, przyjaciół czy sąsiadów spoczywających
na pobliskich lub dalszych cmentarzach. Jest to także dzień,
w którym zanosimy znicze i kwiaty na groby ludzi, których
nie znamy osobiście, ale chcemy im podziękować za swoją
odwagę i waleczność - groby żołnierzy.
Tuż przed dniem Wszystkich Świętych dzieci, pod nadzorem
nauczycieli oraz ks. Wojciecha, przygotowały wiązanki na
groby żołnierzy i nauczyciela - ludzi, którzy zostali pochowani
na pobliskim cmentarzu. Dzieci zostały podzielone na trzy
grupy, a następnie przy pomocy dorosłych zrobiły wiązanki.
30 października wraz z nauczycielami udały się na cmentarz,
aby położyć wiązanki, zapalić znicze i pomodlić się wraz z ks.
Wojciechem nad grobami żołnierzy i nauczyciela, pracującego
w dawnych latach w szkole w Spycimierzu. Dzieci zapaliły
także znicze na grobach swoich bliskich, a niektóre z nich
wspominały członków swojej rodziny.
I nadszedł ten dzień…
Decyzją ks. biskupa Wiesława Meringa, ks. Wojciech
Kaźmierczak zakończył 9-letnią posługę kapłańską
w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu
i został proboszczem w Kościele Niepokalanego Poczęcia
NMP w parafii Krzymów. Nowym proboszczem został ks.
Dariusz Ziemniak, wikariusz z kościoła św. Barbary w Turku,
pochodzący z pobliskiego Wilamowa.
11 listopada był w parafii wielkim świętem, niestety
bardzo smutnym. Parafianie przybyli do kościoła na mszę

arch. PSP w Spycimierzu

W październiku odwiedził nas polsko-rosyjski zespół, który
powstał w 2003 roku z inicjatywy Pavla Samokhina. Pavel
Samokhin brał udział w różnorodnych festiwalach, podczas
których zdobywał wiele nagród. Zespół ten zapewnia wachlarz
gatunków typu: funky, ska, folk czy jazz.
Przybyli goście przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat
przywiezionych ze sobą instrumentów, a Pavel zaśpiewał kilka
znanych utworów i zagrał na trąbce. Wiele radości wywołało
zobaczenie najstarszego instrumentu świata „Didigeridoo”.
Przyjmuje się, że nazwa tego instrumentu pochodzi od
irlandzkiego wyrażenia „Dudaire Dubh” określanego jako
„czarny trębacz”. „Didigeridoo” ma zazwyczaj długość od 1 do
1,5 m i przypomina kształtem rurę. Pan Paveł zapoznał także
dzieci z techniką cyrkulacyjnego oddechu, co wywołało wiele
śmiechu. Z niecierpliwością czekamy na następne warsztaty
i nowinki z zespołem Samokhin Band.

Paulina Jaśkiewicz

Pavel Samokhin z Michasią, Mateuszem, Igorem i Zuzią

Kacper i Dawid podczas wykonywania wiązanki

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

św. o godz. 17.00, aby swoją tłumną obecnością podziękować
odchodzącemu księdzu za jego posługę. Po odprawionej mszy
św. pojawiły się liczne delegacje, które chciały podziękować
księdzu za swoją kilkuletnią posługę.
Ks. Wojciech, oprócz sprawowanych przez siebie
sakramentów: chrztu, spowiedzi i Eucharystii, był bardzo
dobrym nauczycielem. Zawsze w czwartki i piątki odwiedzał
w szkole swoich najmłodszych parafian. Ks. Wojciech był bardzo
lubiany przez dzieci. Poświęcał im wiele uwagi wykazując
się cierpliwością i życzliwością. Miał bardzo dobry kontakt
z uczniami oraz z pracownikami szkoły. Swoją obecnością
uświetniał uroczystości szkolne. Ks. Wojciech był wspaniałym
gospodarzem parafii. Dzięki jego pracy i inwestycjom zaszło
wiele zmian wokół kościoła i plebanii. Był bardzo skromny,
odpowiedzialny, wrażliwy i wyrozumiały. Zawsze można było
na niego liczyć i potrafił wspierać innych w trudnych chwilach.
Dzieci, chcąc podziękować księdzu za swą dobroć,
zaśpiewały na pożegnanie taką oto pieśń:
Niech Ci Bóg błogosławi co dnia
Niechaj w swojej opiece Cię ma.
Jego łaska niech trwa.
Niech Cię chroni od zła.
Idź w radości, miłości, pokoju
Matka Boża co dzieci swe zna
Niechaj w swojej opiece Cię ma.
Niech Jej łaska wciąż trwa
Niech Cię chroni od zła.
Idź w radości, miłości, pokoju.
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Pożegnanie księdza było bardzo trudne dla wielu parafian.
W trakcie mszy na ich twarzach było widać smutek. Niektórzy
zaś nie mogli powstrzymać łez. Swoje słowa do ks. Wojciecha
skierował ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, który stwierdził:
„Płaczą! - to znaczy, że kochają Cię”. Podziękowania ks.
Wojciechowi w imieniu całej społeczności szkolnej złożyła
także Pani dyrektor.
Cieszymy się i dziękujemy Panu Bogu, że mogliśmy poznać
tak wspaniałego księdza. Życzymy księdzu Wojciechowi wielu
łask Bożych, życzliwości ludzi w nowej parafii i obfitych
owoców swojej dalszej pracy duszpasterskiej.
Księże Wojciechu! Nie mówimy żegnaj, lecz do widzenia!
Z Panem Bogiem.
Jeszcze Polska nie zginęła…
12 listopada uczniowie z klasy drugiej i trzeciej brali udział
we mszy św., podczas której uczcili 99. rocznicę odzyskania
niepodległości.
Uczniowie zaprezentowali program artystyczny pod
kierunkiem Pani dyrektor, w trakcie którego ukazali swoje
umiejętności wokalno-recytatorskie. Przygotowali dla parafian
lekcję patriotyzmu, będącą nawiązaniem do tak ciężkich
lat dla całej Polski. Aby nadać jeszcze bardziej szczególny
charakter tego dnia i ukazać przywiązanie do Ojczyzny,
uczniowie wystąpili z kotylionami własnoręcznie zrobionymi
i przyczepionymi po stronie serca.

Z życia szkolnego Wielenina
Nowi członkowie SKO w Szkole
Podstawowej w Wieleninie
Ważną rolę w codziennym życiu człowieka odgrywa
umiejętność właściwego gospodarowania pieniędzmi.
W Szkolnej Kasie Oszczędności w Szkole Podstawowej
w Wieleninie oszczędzają prawie wszyscy. Co więcej, w każdym
roku szkolnym przybywają nowi członkowie. Tradycją jest, że
podczas uroczystości ślubowania uczniowie klasy I zostają
przyjęci do grona Szkolnej Kasy Oszczędności działającej
pod patronatem Banku Spółdzielczego w Poddębicach. Tak
też było i w tym roku, 13 października był dniem pełnym
wrażeń i wzruszeń zarówno dla dzieci, jak i rodziców. Podczas
trwania tej uroczystości uczniowie klas pierwszych otrzymali
prezenty w postaci książeczek SKO z wkładem w wysokości
5,00 zł, a dodatkowo worki sportowe i koszulki z logo Banku
Spółdzielczego w Poddębicach. Natomiast od Szkolnej Kasy
Oszczędności w Wieleninie dostali skarbonki, aby już od
pierwszej klasy uczyły się systematycznego oszczędzania.
W tym roku szkolnym przyjęcia pierwszaków na członków
SKO podjął się przybyły do naszej szkoły z bajkowej ,,Krainy
Bankowości” skrzat Koszałek Opałek. Będzie on naszym
kronikarzem i przewodnikiem w przygodzie po oszczędnościach.

Jednak głównymi bohaterami tej prowadzonej przez niego
w naszej szkole kronice będą uczniowie, a zarazem członkowie
Szkolnej Kasy Oszczędności. On będzie spisywał, fotografował,
nagrywał, publikował na blogowisku i opisywał w ,,Bankowej
Kronice” ich talenty i osiągnięcia. To właśnie przed nim
pierwszaki musiały udowodnić, że są godni członkowstwa
w SKO. No i udało się! Wszyscy wyszli z tej próby zwycięsko!
Pierwszaki pięknie powtarzały trudne wyrazy, połykały
,,tabletki mądrości i oszczędności”, a nawet z uśmiechem
wypiły „kwaśny eliksir” i cierpliwie znosiły wyczesywanie
,,głupotek z główek” bajkowym grzebieniem. Wykazały się też
dużą sprawnością fizyczną. Na pewno pomogła im obecność
rodziców, no i oczywiście trochę skrzat Koszałek Opałek.
Po uroczystym pasowaniu przez dyrektor szkoły – p. Elżbietę
Goszczyk „magicznym piórem” i odciśnięciu swojego kciuka w
kronice skrzata stały się pełnoprawnymi członkami SKO.
Koszałek Opałek z bajkowej ,,Krainy Bankowości’’ życzy
wszystkim członkom SKO, tym nowym i tym starym, aby w
roku szkolnym 2017/2018 mogli za uzbierane pieniądze spełniać
swoje marzenia i rozwijać swoje talenty! Ma też nadzieję,
że uczniowie nauczą się zarządzania finansami osobistymi
i wyrobią w sobie nawyk świadomego oszczędzania.

>>>
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Pasowanie na ucznia klasy I
„Naukę czas zacząć…
Szkoła cichutko drzwi uchyliła,
dzieci do siebie zaprosiła.”
13 października 2017 r. do grona uczniów Szkoły
Podstawowej im. płk. pil. Szczepana Ścibiora zostali oficjalnie
przyjęci wychowankowie klasy I. To bardzo ważne wydarzenie
nie tylko dla najmłodszych, ale również dla ich rodziców,
którzy prawie w komplecie zjawili się na uroczystości. Nie
zabrakło też gości z B.S. w Poddębicach. Wszystkich zebranych
powitała dyrektor szkoły – p. Elżbieta Goszczyk. Uroczystość
rozpoczął program artystyczny, w czasie którego z ogromnym
zaangażowaniem dzieci recytowały wiersze i śpiewały piosenki.
Poprowadziły go uczennice z klasy czwartej. Wszystkie
dzieci były bardzo skupione oraz świetnie prezentowały się
w tradycyjnych uczniowskich biretach. Zanim pierwszoklasiści
zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności szkolnej, stanęli
przed nie lada wyzwaniem – testem przygotowanym przez
zaprzyjaźnionego ,,Profesora Bankowości Spółdzielczej”.
Gotowi i bardzo przejęci uczniowie przystąpili do
zaprezentowania swoich umiejętności przed publicznością. Do
zadań, które mieli wykonać uczniów należały m.in.: recytacja
wierszy, śpiewanie piosenek, wiedza na temat ojczyzny,
obowiązków szkolnych oraz ruchu drogowego. Musieli też
wykazać się sprawnością fizyczną i narysować portret swojej
wychowawczyni. Po zakończonej prezentacji Pan Profesor, jak
i goście zgodnie potwierdzili, iż wszystkie dzieci wspaniale
zdały „egzamin pierwszoklasisty”. Kulminacyjnym momentem
uroczystości było złożenie przez najmłodszych uczniów przysięgi
uczniowskiej. Po ślubowaniu każdy z pierwszaków dostąpił
zaszczytu pasowania na ucznia, dokonanego symbolicznym
ołówkiem przez panią dyrektor i odciśnięcia swojego palca
w kronice szkolnej. Tym samym dzieci zostały oficjalnie uczniami
klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Szczepana
Ścibiora. Dowodem był dyplom pasowania na ucznia, wręczony
dzieciom przez dyrektora szkoły i wychowawcę. Otrzymali też
od Banku Spółdzielczego w Poddębicach prezenty i książeczki
SKO z 5-cio złotowym wkładem, które wszystkim pierwszakom
wręczyła przedstawicielka B.S. w Poddębicach - p. Anna Koza.
Uczniowie klasy pierwszej wzorowo zdali swój pierwszy
egzamin i na zakończenie podziękowali swoim rodzicom
kwiatami za ich obecność. Po pasowaniu dzieci udały się do
klas na wspaniały poczęstunek przygotowany przez rodziców.
				

arch. SP w Wieleninie
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Ślubowanie pierwszoklasistów

wszystkich nauczycieli oraz pracowników szkoły - Dzień
Edukacji Narodowej. Gościliśmy, jak co roku w naszej szkole,
emerytowanych nauczycieli i przedstawicieli Rady Miejskiej
w Uniejowie oraz Radę Rodziców. Punktem kulminacyjnym dnia
była uroczysta akademia. Program artystyczny przygotowała
klasa VI i VII pod opieką pani Jolanty Kwaśniewskiej. Młodzi
zawiadowcy zaprosili swoich nauczycieli w podróż pociągiem
pod nazwą „Express do wiedzy”. Akademia rozpoczęła się
parafrazą wiersza Juliana Tuwima „Lokomotywa”. Honorowe
miejsce oraz kierowanie pociągiem powierzono pani dyrektor Elżbiecie Goszczyk. Na kolejnych stacjach wagony stopniowo
zapełniały się nauczycielami, którzy byli zgodnie ze specyfiką
przedmiotu zapraszani na pokład pojazdu. Atrakcyjni
konduktorzy wręczali im specjalnie przygotowane bilety.
Uczniowie nie zapomnieli o stacji „obsługa pociągu”, której
przedstawiciele - obsługa szkoły - odgrywają, jak wiadomo,
niemałą rolę w pracy każdej szkoły. Ostatnim etapem podróży
była stacja „Szkoła Wielenin”, na której uczniowie złożyli
życzenia, podziękowania i kwiaty dla wszystkich nauczycieli.
Po skończonej podróży wszyscy odśpiewali „100 lat” na cześć
„dostojnych gości”. W drugiej części artystycznej uczniowie
klasy VII zaprezentowali żartobliwe scenki i wiersze z życia
szkoły. W zabawny sposób przedstawili rzeczywistość szkolną,
a piękne recytacje i piosenki uświetniły nauczycielskie święto.
Po zakończonej części artystycznej życzenia dla wszystkich
pedagogów złożyła przewodnicząca Rady Rodziców pani
Henryka Mann. Do życzeń dołączyła się również była pani
dyrektor Barbara Zwolińska , wręczając symboliczne kwiaty
na ręce pani Elżbiety Goszczyk. Na zakończenie uroczystości

Daniela Kwiatosińska

Express do wiedzy - Dzień Edukacji
Narodowej w Wieleninie
13 października w naszej szkole od samego rana trwało
„przyjemne” zamieszanie. Galowe stroje, symboliczne kwiaty
w uczniowskich dłoniach zwiastowały atmosferę szkolnego
święta. W ten wyjątkowy nastrój wprowadziła nas dekoracja,
na scenie dumnie prezentowała się lokomotywa z hasłem
„Express do wiedzy”. Świętowaliśmy szczególny dzień dla

arch. SP w Wieleninie

„Na niebie jasne świeci słońce, na dworze jesień
w krasie swej,
październik złotem dziś powitał Nauczyciela Dzień”

Uczniowie z zespołem Samokhin Band
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na wszystkich czekała miła niespodzianka w postaci słodkiego
poczęstunku. Tort przygotowany przez rodziców był naprawdę
pyszny. Dziękujemy! Dzień Edukacji Narodowej uczciliśmy
w bardzo uroczystej i świątecznej atmosferze.
			

Jolanta Kulej-Kwaśniewska

Jan Paweł II - Papież nadziei
16 października br. społeczność Szkoły Podstawowej
w Wieleninie uczestniczyła w uroczystym apelu z okazji 39.
rocznicy wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Dziewczęta z Koła Biblijnego, pod kierunkiem katechetki,
przedstawiły krótki montaż słowno-muzyczny „Jan Paweł
II - papież nadziei”. Uczniowie dowiedzieli się, jak dokonano
wyboru Papieża Polaka, co ten pontyfikat uczynił dla Kościoła
na świecie i jakie miał znaczenie dla Polaków. Następnie
modliliśmy się Litanią za wstawiennictwem świętego Jana
Pawła II o pomyślność dla naszego narodu. Przypomnieliśmy
o idei tegorocznego Dnia Papieskiego, zachęcając dzieci, aby
zaufały Opatrzności Bożej oraz nigdy nie traciły nadziei, która
pomaga przezwyciężać niepowodzenia i troski codziennego
życia. Ostatnim akordem było odśpiewanie „Barki”, a „sztafeta
pokoleń” zapaliła znicz w miejscu pamięci. Tak oto kolejny
raz daliśmy świadectwo naszego szacunku do osoby Wielkiego
Polaka, a młodsi uczniowie coraz lepiej poznają świętego
papieża Jana Pawła II, aby móc w przyszłości zachować o nim
pamięć.
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przez pokolenia. Należy w każdym czasie pielęgnować
kulturę, tradycje, historię, język i wiarę, bo tylko w taki
sposób w codzienności nieustannie budujemy naszą tożsamość
i podtrzymujemy dar wolności wywalczonej przez przodków.
Następnie przy udziale młodszych klas odśpiewaliśmy hymn
narodowy. Wybrani uczniowie, reprezentanci wszystkich klasy
naszej wspólnoty zapalili znicze w miejscach upamiętniających
dwóch ważnych Polaków, którzy życiem świadczyli o miłości
do Ojczyzny. Jest to patron szkoły - płk pil. Szczepan Ścibior
i papież Jan Paweł II. Lekcję przygotowała i przeprowadziła
katechetka. Wpisuje się ona w realizację idei „Roku dla
Niepodległej” ogłoszonego przez MEN, a przygotowującego
do jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości, który
będzie miał miejsce 11 listopada 2018 roku.
				

Beata Maciejewska

Ewakuacja szkoły
22 października, mimo strug deszczu, odbyły się ćwiczenia
mające na celu poprawić
bezpieczeństwo wszystkich
korzystających z budynku szkoły. W próbnej ewakuacji, która
odbyła się pod czujnym okiem Pana Wiesława Wydrzyńskiego Zastępcy Komendanta Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej
w Poddębicach, uczestniczyła czynnie jednostka Ochotniczej
Straży Pożarnej w Uniejowie. Młodzież szkolna, po sprawnym
opuszczeniu budynku, wysłuchała wykładu strażaków nt.
zagrożeń i właściwego zachowania na wypadek pożaru.
Mieliśmy także okazję obejrzeć sprzęt ratowniczy, jakim
dysponuje jednostka OSP, a jego zastosowanie przybliżył nam
druh Marek Matusiak. Na zakończenie cała rada pedagogiczna
spotkała się z Zastępcą Komendanta PSP w Poddębicach na
krótkim szkoleniu.
Dziękuję strażakom, którzy zawsze są gotowi nieść pomoc
i wzięli udział w organizacji próbnej ewakuacji szkoły.
				

Elżbieta Goszczyk

Audycje muzyczne ze szkolną kasą oszczędności
Muzyka ma ogromny wpływ na życie każdego człowieka,
a zwłaszcza dziecka. Wzbogaca jego doświadczenia, pozwala
intensywniej przeżywać i rozumieć świat, łagodzi pierwsze
trudności, a przez swój specyficzny język pomaga w wyrażaniu
siebie. Należy wiec zmierzać do wychowania dziecka zdolnego
do emocjonalnego reagowania na muzykę, otwartego na

arch. SP w Wieleninie

Abyś mógł żyć w wolnym kraju
Z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości
uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej w Wieleninie
uczestniczyli w lekcji otwartej pod tytułem „Abyś mógł żyć
w wolnym kraju”, poświęconej temu wydarzeniu. Dzieci
dowiedziały się, w jakich okolicznościach Polska utraciła
wolność, jak pokolenia Polaków na różne sposoby o nią
walczyły, aż wreszcie ją odzyskała. Pomocą w przeprowadzeniu
spotkania była prezentacja, która, bazując na wybitnych dziełach
malarskich, ilustrowała wszystkie ważne fakty związane
z podjętymi działaniami na przestrzeni 123 lat, gdy Polska
powróciła na mapy Europy i świata.
Spotkanie uświadomiło uczniom, że tworzymy wspólnotę
narodu, który przeszło wiek potrafił przetrwać nawet, gdy nie
miał własnego państwa. Stąd nauka i przesłanie, że dziś wszyscy
musimy zachowywać cenne wartości, które nas ukształtowały
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Wizyta w TVP

W Sejmie z Posłem Piotrem Polakiem
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wszystkie kierunki i style, pragnącego pogłębiać i poszerzać
swój zasób doświadczeń w tej dziedzinie.
24 października 2017 r. gościli w naszej szkole muzycy
z zespołu Samokhin Band, którzy przedstawili naszej społeczności
szkolnej audycję muzyczną, w której główną rolę odgrywała
trąbka. Poznaliśmy jej budowę, sposób wydobycia się dźwięku
oraz brzmienie. Pan Paweł Samokhin, z pochodzenia Rosjanin,
przy jej użyciu wykonał kilka utworów, a nawet jednocześnie
zagrał na dwóch trąbkach, co potrafią wykonać jedynie nieliczni.
Akompaniował mu na instrumencie klawiszowym - keyboardzie
- pan Adam. Uczniowie mogli też poznać didgeridoo aborygeński instrument dęty. Uczniowie dowiedzieli się też do
czego służy ustnik, czara głosowa i wentyle, a nawet zagrać
na prezentowanych instrumentach dętych. Wszyscy próbowali
śpiewać wspólnie z panem Pawłem utwory jazzowe techniką
scat. Muzyka grana na żywo budziła w dzieciach wiele
pozytywnych emocji. Dzieci aktywnie uczestniczyły w audycji,
odpowiadały na pytania, chętnie uczestniczyły we wspólnym
muzykowaniu i proponowanych zabawach. Ponieważ taka lekcja
muzyki na długo pozostała w pamięci naszych uczniów, więc
Szkolna Kasa Oszczędności, działająca pod patronatem Banku
Spółdzielczego w Poddębicach, postanowiła zasponsorować
z nagrody wygranej w ogólnopolskim konkursie „Oszczędzanie
w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” - od Prezesa
i Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach i organizowanych świątecznych kiermaszy comiesięczne audycje
muzyczne do końca roku szkolnego. Nasi uczniowie w ten
sposób poszerzą horyzonty artystyczno-muzyczne, wzbogacają
zasób słownictwa o nowe terminy muzyczne i poznają
instrumenty oraz muzykę niekonwencjonalną z różnych stron
świata. I tak się stało!
23 listopada po raz drugi gościli w naszej szkole muzycy. Tym
razem główna rola przypadła perkusji. Uczniowie dowiedzieli
się z czego zbudowany jest zestaw perkusyjny i niektórzy mogli
spróbować gry na tym instrumencie. Ponadto dowiedzieliśmy
się, że elementami utworu muzycznego są: rytm, melodia i bas.
Spotkanie zatytułowano „Rytmy z całego świata”, a więc nie
zabrakło utworów w rytmach: pop, samba, swing, rock’n’roll,
funky. Pan Paweł Łuczyński zaprezentował również utwór na
instrumencie perkusyjnym pochodzącym z Afryki - cajónie. Jest
on również używany w muzyce żydowskiej.
Wszyscy aktywnie uczestniczyli w tych zajęciach.
Profesjonalni muzycy w sposób prosty i przystępny przekazali
wiedzę o tym instrumencie dla młodego odbiorcy oraz
w umiejętny sposób łączyli edukację muzyczną z dobrą zabawą.
Na pewno zdobyta w ten sposób wiedza pozostanie na długo
w ich pamięci - do zobaczenia w następnej audycji muzycznej.
Daniela Kwiatosińska, Magdalena Andrysiewicz,
Barbara Fligiel
„Jak przygoda to tylko w Warszawie”
- wizyta w TVP i Sejmie
Uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej w Wieleninie
z niecierpliwością czekali na dzień 24 listopada, gdyż właśnie
wtedy odbyła się wycieczka do TVP i Sejmu w Warszawie.
Pomysłodawcą i organizatorem wycieczki była Jolanta
Kwaśniewska, a opiekunami: Martyna Janiak, Barbara Fligiel,
Alicja Gapsa i Elżbieta Goszczyk.

arch. SP w Wieleninie
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Dzień Edukacji Narodowej

Uczestnicy wycieczki poznali zakamarki olbrzymiego
gmachu Telewizji Polskiej, usłyszeli o tajnikach pracy
reżyserów, operatorów, aktorów i ekip realizacyjnych.
Za główną atrakcję naszego wyjazdu przyjęliśmy zwiedzanie
studia, w którym nagrywany jest popularny teleturniej ,,Jaka
to melodia”. Zawiedliśmy się nieco, ponieważ okazało się,
że piosenki są puszczane z playbacku. Kolejne, obejrzane
przez nas studio to miejsce realizacji porannego „Pytania
na śniadanie”. Domowa scenografia, wygodne kanapy,
przestronna kuchnia - to wszystko robiło wrażenie, choć
samo studio jest o wiele mniejsze, niż to widać na ekranach
naszych telewizorów. Dowiedzieliśmy się, że tu rzeczywiście
„na żywo” przygotowywane są smaczne potrawy. Niestety, nic
z tych smakołyków dla nas nie zostało. A szkoda... Kolejnym,
równie ciekawym miejscem było muzeum telewizji, w którym
zgromadzone eksponaty zobrazowały historię rozwoju TVP
S.A. Jednym słowem, otarliśmy się o wielki świat mediów,
rozrywki i techniki. Kiedy opuściliśmy mury TVP, udaliśmy
się na spacer po Łazienkach Królewskich. Cudowna pogoda
sprawiła, że mogliśmy zachwycać się także florą i fauną tego
parku, a do zdjęć „pozowały” nam liczne wiewiórki i paw, który
z dumą rozłożył swój przepiękny ogon. Udało nam się również
zwiedzić cudowny Pałac na Wodzie.
Kolejnym punktem wycieczki była wizyta w Sejmie, aby
wejść do budynku, musieliśmy przejść pewnego rodzaju
rewizję. Tam przywitał nas Poseł na Sejm, Pan Piotr Polak
i Pani Przewodnik, która opowiedziała o historii Sejmu
w Polsce. Później zwiedziliśmy tablicę upamiętniającą
wszystkich posłów, którzy zginęli podczas II wojny światowej,
a także podczas tragedii smoleńskiej. Zobaczyliśmy również
laski marszałkowskie i korytarz sejmowy, a na koniec makietę
budowy sejmu. Widok na salę obrad z galerii i przysłuchiwanie
się obradom posłów, to niezapomniane wrażenia dla
wszystkich. Dotychczas oglądaliśmy relacje z tych miejsc przed
telewizorem, teraz możemy powiedzieć – Tam byliśmy! Pan
Poseł aktywnie włączał się w oprowadzanie i towarzyszył nam
w zwiedzaniu.
Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Piotrowi Polakowi
i Pani Dorocie Więckowskiej za poświęcony czas oraz
szczególną lekcję historii. Dziękujemy!
Po tylu wrażeniach wszyscy poczuli się głodni, więc
wracając, wstąpiliśmy do restauracji McDonald’s. Podróż
minęła nam nadzwyczaj spokojnie. Myślę, że wyrażę opinię
wszystkich, jeśli powiem, iż była to niezwykle udana wycieczka.
			

Jolanta Kulej-Kwaśniewska
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Barwna jesień

w Szkole Podstawowej w Wilamowie
Manewry Obronno-Techniczne w Poddębicach
30 września 2017 r. zuchy wraz z opiekunkami - p.
Sylwią Wrąbel i p. Agnieszką Żabińską wyjechały do
Poddębic na VI Manewry Obronno-Techniczne. Po
dotarciu na miejsce nasza gromada otrzymała kopertę
z mapą oraz zadania, które mieliśmy wykonać. Mapa
doprowadziła nas na stadion, gdzie wykonywaliśmy
zadania zręcznościowe, zapoznaliśmy się z pracą straży
pożarnej, pokonaliśmy sztafetę strażacką, a także
rzucaliśmy granatem. Kolejnym punktem na mapie był
park, gdzie naszym zadaniem było m.in. rozwiązanie
krzyżówki, uzbieranie równo 100 kasztanów, wskazanie
wschodniego kierunku, rozpoznawanie liści drzew oraz
zaśpiewanie piosenki. Potem zgodnie z mapą podążyliśmy
do budynku gimnazjum, gdzie czekało na nas miasteczko
ruchu drogowego. Tam rozwiązaliśmy dwa testy, a Szymon
i Maja świetnie przejechali trasę rowerową. Następnym
punktem było zwiedzanie jednostki Państwowej Straży
Pożarnej. Oczywiście największą atrakcją okazało się
zwiedzanie wozu strażackiego. Ostatnim punktem naszej
wędrówki były warsztaty z pierwszej pomocy w Falcku.
Tam również szczegółowo zostaliśmy zapoznani ze
sprzętem znajdującym się w karetce. Wracając do miejsca
zbiórki, po wyczerpujących zmaganiach, postanowiliśmy
wybrać się na pyszne lody. Na miejscu otrzymaliśmy
również smaczną zupę pomidorową. Na zakończenie
odbył się apel kończący manewry oraz rozdanie nagród.
Okazało się, że nasza gromada zuchowa ,,Wilamowskie
skrzaty” zajęła I miejsce! Z pięknym pucharem, dyplomem
i piłką, zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domu.
				
Sylwia Wrąbel

na fantomie. Strażacy zademonstrowali również, jak
przebiega akcja ratunkowa. W rolę poszkodowanego
wcielił się jeden z uczniów – Szymon, któremu
strażacy udzielili pierwszej pomocy, założyli kołnierz
stabilizujący szyję, podłączyli tlen oraz ułożyli go na
desce, przygotowując do transportu. Na zakończenie
każdy uczestnik otrzymał dyplom potwierdzający udział
w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy
oraz słodki upominek – cukierek z logo naszej szkoły.
Mamy nadzieję, że warsztaty poszerzyły umiejętności
udzielania pierwszej pomocy wszystkich uczestników.
Wierzymy, że każdy z nas będzie potrafił zachować się
właściwie w sytuacji, gdy to od nas będzie zależał los
drugiego człowieka.
				
Joanna Binkiewicz

Warsztaty z zakresu udzielania pierwszej pomocy
We wtorkowe popołudnie 5 października w naszej
szkole odbyły się warsztaty z udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej, które przeprowadzili strażacy
z Powiatowej Straży Pożarnej w Poddębicach oraz
druh Krzysztof Mruk z OSP Wilamów. W warsztatach,
które zorganizowały Magdalena Pajor, Katarzyna
Pajor i Joanna Binkiewicz, mógł uczestniczyć każdy –
nauczyciele, rodzice oraz uczniowie nie tylko z naszej
szkoły. Strażacy wytłumaczyli zgromadzonym, w jaki
sposób należy sprawdzić stan poszkodowanego, wezwać
pomoc medyczną oraz jak udzielić pierwszej pomocy
niemowlakowi, dziecku czy osobie dorosłej. Pokazali
także, jak wygląda ułożenie poszkodowanego w pozycji
bezpiecznej oraz co znajduje się w walizce strażackiej.
Jednak spotkanie nie ograniczyło się wyłącznie do
wykładu. Każdy chętny mógł sam sprawdzić swoje
umiejętności ratownicze, ćwicząc pod okiem strażaków

Dzień Edukacji Narodowej
13 października w naszej szkole obchodziliśmy
Dzień Edukacji Narodowej. Samorząd Uczniowski pod
kierunkiem Joanny Binkiewicz i Beaty Kos sprawił, że
dzień ten miał charakter szczególny i wyjątkowy. W
obecności licznie przybyłych gości i całej społeczności
szkolnej uczniowie zaprezentowali z tej okazji
dowcipne scenki z życia szkoły. Przedstawili też parę
sytuacji szkolnych w formie tanecznej i wokalnej,
np. tak uwielbiany przez dzieci w-f, gimnastykując
się, zatańczyli i zaśpiewali do melodii „Ona tańczy
dla mnie”, dostarczając przy tym moc humoru dużym
i małym odbiorcom.
Uczniowie podziękowali nauczycielom i pracownikom
obsługi za trud, troskę i serce, jakie wkładają na co
dzień w wychowanie młodego pokolenia i wzorem
Amerykańskiej Akademii Filmowej wręczyli – Oscary.
Po odbiór Oscarów każdy z obdarowanych kroczył, jak

Wykorzystujemy możliwości nowego boiska
Dzięki uprzejmości Uniejowskiej Akademii Futbolu
i jej trenera Piotra Kozłowskiego nasi uczniowie będą
mogli doskonalić umiejętności piłkarskie. Mając
nowe boisko, musimy wykorzystać je do poszukiwań
sportowców, którzy będą reprezentować naszą szkołę na
zawodach sportowych. Uniejowska Akademia Futbolu
w tym roku szkolnym prowadzi dla uczniów naszej
szkoły pilotażowy program zachęcający do aktywności
fizycznej, a w szczególności do gry w piłkę nożną.
Zajęcia odbywać się będą w piątki, zawsze wtedy, gdy
pozwoli na to pogoda. Zachęcamy wszystkich do udziału
w zajęciach. Być może w przyszłości wyrośnie wśród
naszych uczniów drugi „Lewy”.
				
Edyta Miśkiewicz
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Konkurs wiedzy poświęcony patronce naszej szkoły M. Skłodowskiej - Curie (w tle przedstawiciele klas IV-VII wraz z organizatorem konkursu p. Alicją Własny)

tradycja nakazuje, po czerwonym dywanie. Dodatkowo
wszyscy nauczyciele, pracownicy goście zostali obdarowani słodkimi upominkami.
Miłym akcentem uroczystości było wręczenie nagród
Burmistrza i Dyrektora Szkoły. Nagrodę Burmistrza
z rąk Radnych Rady Miejskiej w Uniejowie - p. Krzysztofa
Bielawskiego i p. Marka Cybulskiego otrzymały panie:
dyrektor Edyta Miśkiewicz, Alicja Własny i Sylwia
Wrąbel. Natomiast Nagrody Dyrektora wręczyła pani
Edyta Miśkiewicz paniom: Beacie Kos, Wiesławie Pajor
i Izabeli Wróbel.
Ta miła uroczystość zakończyła się wspólnym słodkim
poczęstunkiem.
				
Beata Kos
Przyrzeczenie klasy pierwszej
Ślubowanie uczniów klas pierwszych, których
wychowawcą jest Anna Gazda, odbyło się w naszej szkole
13 października. Uroczystość przygotowano w obecności
zaproszonych gości, rodziców i społeczności szkolnej.
Na wstępie uczniowie klasy pierwszej, sześciu chłopców,
zaprezentowali swoje talenty i umiejętności w części
artystycznej. Śpiewali piosenki, recytowali wiersze,
a nawet zatańczyli w towarzystwie starszych dziewczynek.
Kulminacyjnym momentem uroczystości było ślubowanie
na sztandar szkoły oraz akt pasowania na ucznia, którego
dokonała dyrektor szkoły - pani Edyta Miśkiewicz.
Od tego momentu pierwszaki zostały włączone do
społeczności uczniowskiej. Zgodnie z tradycją uczniowie
klasy drugiej przygotowali dla młodszych kolegów
krótką część artystyczną i wręczyli im upominki. Chłopcy
otrzymali również prezenty od rodziców i zaproszonych
gości. Dzień ten na długo pozostanie w pamięci.
				

Anna Gazda

Idźmy naprzód z nadzieją…
17 października w naszej szkole odbył się apel
z okazji Dnia Papieża. W montażu słowno-muzycznym
uczniowie przybliżyli postać Papież Polaka, który został
wybrany na Stolicę Piotrową w dniu 16 października
1978 roku. Uczniowie, recytując wiersze i śpiewając
piosenki, promowali chrześcijańską wizję nadziei,
której wyrazicielem, piewcą i świadkiem był święty Jan

Paweł II. Przypatrując się życiu i posłudze Papieża
Polaka można powiedzieć, że był człowiekiem nadziei
pokładanej w samym Bogu i tę nadzieję wielokrotnie
wzbudzał w naszych sercach, mówiąc: „Bóg jest
pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka”, „Niech
nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej
nadziei może sprzeciwiać”, „Nadzieja zawiera w sobie
światło, mocniejsze od ciemności, jakie panują w naszych
sercach”, „Chrześcijanin jest człowiekiem nadziei
i to nas wyróżnia”.
Święty Jan Paweł II był wspaniałym przewodnikiem,
pokazał jak budować prawdziwą miłość, taką do jakiej
powołał nas Bóg. On wiedział, że za taką miłością chcą
podążać serca dzieci i młodzieży, zwracając się do nich:
„Wy jesteście nadzieją Kościoła, Wy jesteście moją
nadzieją”, „Musicie być mocni mocą nadziei, która
przynosi radość życia”. Idąc przykładem papieża, który
lubił muzykę i taniec, uczennica klasy III - Zuzanna
Adamczyk przepięknie zagrała na trąbce „Barkę”. Papież
pokładał nadzieję w dzieciach, pisząc w liście do nich,
że Pan Jezus i Maryja wzywają ich do ważnych zadań.
Przypominał skąd brać siłę do „pójścia z nadzieją”
i wypełniania swoich obowiązków: „Chrystus pozwala
przetrwać najtrudniejsze chwile w życiu, jeżeli z wiarą
i nadzieją zwracamy się do Niego o pomoc”.
Nie sposób zebrać wszystkie myśli, jakie kierował
do nas święty Jan Paweł II, ale wierzymy, że nadal jest
z nami, błogosławi i czuwa. My będziemy promować
Jego nauczanie.
							
				
Wiesława Pajor
Spotkanie z muzyką
19 października odbyło się pierwsze z cyklu spotkań
z muzyką, które mają na celu przybliżenie wiadomości
o muzyce w szerokim tego słowa znaczeniu.
W „muzycznych warsztatach” uczestniczyli wszyscy
uczniowie naszej szkoły. Pan Paweł Samokhin,
Rosjanin mieszkający w Polsce, zaprezentował jeden
z instrumentów dętych - trąbkę. Uczniowie mogli się
dowiedzieć, jak wygląda i do czego służy czara głosowa,
ustnik czy też jaką rolę spełniają wentyle. Poprzez
wkładanie różnych „zatyczek” do czary głosowej
trąbki, zmieniała się tonacja instrumentu. Mogliśmy
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XI Ogólnopolski Ekologiczny „Bieg do Gorących Źródeł”

Manewry wojewódzkie „Woda 2017”

arch. UM Uniejów/W. Olczyk/R. Troczyński/A. Sobczak
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Jubileusz 70-lecia Koła Łowieckiego nr 16 „Gęgawa” w Uniejowie

Złote Gody

arch. UM Uniejów /M. Kubacki
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Nagrody i stypendia Burmistrza Miasta Uniejów

Czas Na Smaki – warsztaty kulinarne

arch. UM Uniejów/M. Kubacki

43
43

44

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 6 / 5844/ 2017

Mikołajki przy „Termach Uniejów” i w klubie „Nautilus”

Ogórki termalne dostępne są w sklepach
i restauracjach w Uniejowie

arch. UM Uniejów/A. Sobczak

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

UNIEJOWSKIE STRONY

45

>>>
posłuchać np. melodii pt. „Vabank” czy kilku standardów
jazzowych. Okazało się, że p. Paweł bardzo ładnie
śpiewa i potrafi wciągnąć do zabawy naszych uczniów.
Wszystkim podobał się też scat - dźwiękonaśladowczy
sposób śpiewania charakteryzujący wokalistykę jazzową.
Na instrumencie klawiszowym - keyboardzie - wokaliście
towarzyszył p. Adam. Goście przywieźli ze sobą jeszcze
jeden tajemniczy instrument - autentyczne aborygeńskie
didgeridoo. Robione są one z lokalnych odmian
eukaliptusów, zazwyczaj z głównego pnia drzewa,
które w środku musi być wyjedzone przez termity, bez
naruszenia zewnętrznej części pnia. Niektóre instrumenty
malowane są w tradycyjne aborygeńskie wzory. Aby
uzyskać odpowiedni dźwięk, należy nie tylko dmuchać
do instrumentu, ale raczej „buczeć”. Używając techniki
oddechu cyrkulacyjnego, dobry muzyk może nieustannie
grać jeden modulowany dźwięk tak długo, jak tylko chce.
Pan Paweł na trąbce wygrał jeden dźwięk kilka minut.
Podobno można tak grać co najmniej godzinę.
Audycja wszystkim bardzo się podobała. A zatem „do
usłyszenia” za miesiąc.
				
Alicja Własny

Mobilne oceanarium
27 października odwiedziło naszą szkołę Mobilne
Oceanarium, dzięki któremu uczniowie mieli okazję
poszerzyć swoją wiedzę przyrodniczą, odbywając
fascynującą podróż w głąb oceanu. Mogli poznać skarby
morskich głębin oraz przyjrzeć się z bliska stworzeniom,
które żyją w morzach i ocenach.
Uczniowie przebywali w specjalnej kopule, gdzie
odbywała się projekcja 3D i mieli wrażenie jakby pływali
w oceanie wśród mieszkańców rafy koralowej. Byli
również w głębinach, tam spotkali dziwaczne ryby i inne
stworzenia morskie. Wiadomości zdobyte podczas żywej
lekcji przyrody zapewne na długo zostaną w pamięci
wszystkich uczestników.
				

Izabela Wojtczak

Warsztaty kulinarne w Restauracji Kleopatra
Uczniowie, którzy w minionym roku aktywnie
angażowali się w życie szkoły (prace Samorządu
Uczniowskiego, udział w akcjach charytatywnych),
otrzymali niecodzienną nagrodę – możliwość uczestniczenia w warsztatach kulinarnych. Odbyły się one 27
października w Restauracji Kleopatra w Grabowie.
Ogórki Termalne z Uniejowa
Na miejscu przywitał nas Pan Pikuś, który zabawiał
23 października uczniowie naszej szkoły po raz
nas i rozśmieszał podczas całego pobytu w restauracji.
pierwszy mieli możliwość zajadania się pyszną zupą
Następnie zaproszeni zostaliśmy na pyszny posiłek –
ogórkową, ugotowaną na bazie Ogórków Termalnych
ulubioną przez wszystkich pizzę i frytki. Najedzeni do
z Uniejowa.
syta wzięliśmy udział w warsztatach, które poprowadziła
W kolejnych dniach nasz Uniejowski Ogórek Termalny
pani Angelika Stachowiak, właścicielka restauracji. Pani
był wykorzystywany do surówek i sałatek, jako jeden
Angelika wprowadziła nas w arkana sztuki kelnerskiej –
z dodatków obiadowych. Uczniowie byli zachwyceni
teraz już wiemy, jak złożyć serwetkę, aby powstał piękny
smakiem przepysznej zupy, a nasza kucharka cieszyła
gołąb oraz jak wzorcowo nakryć do stołu. Obejrzeliśmy
się, że garnek po zupie został wyczyszczony do ostatniej
pokaz carvingu, czyli rzeźbienia w owocach i samokropli. Zapewne Ogórki Termalne z Uniejowa na stałe
dzielnie mogliśmy przygotować owocowe szaszłyki,
zagoszczą w naszym szkolnym jadłospisie.
które po chwili ze smakiem zjedliśmy. Natomiast nasza
							 wiedza teoretyczna została sprawdzona w formie quizu 				
Edyta Miśkiewicz
najwięcej poprawnych odpowiedzi znała Justyna Rosiak,
która w ten sposób wywalczyła nagrodę główną. W
Wycieczka do Kłodawy
Kleopatrze wzięliśmy też udział w dyskotece, podczas
26 października dzieci z oddziału przedszkolnego
której tańczyliśmy z Panem Pikusiem, a chętni mogli
i klas I-II były na wycieczce w Kłodawie. W Domu Kultury
spróbować swych sił w grze w bilard. Czas mijał bardzo
oglądaliśmy przedstawienie teatralne przygotowane przez
miło i zdecydowanie za szybko – nikt nie miał ochoty
Łódzką Agencję Koncertową pt.: „Przybysze z Planety
wracać z powrotem.
Zangular”. Głównymi bohaterami tej historii są kosmici.
Serdecznie dziękujemy pani Angelice Stachowiak
Wylądowali na scenie w Kłodawie w poszukiwaniu
i pracownikom Restauracji Kleopatra za zaproszenie.
pewnego tajemniczego elementu, bez którego to umiera
Bawiliśmy się świetnie, a jedzenie było przepyszne!
życie na ich planecie. Spotykają też na swej drodze
różnych ludzi, od których dowiadują się, że ważne
				
Joanna Binkiewicz
w życiu są: miłość, dobroć, serdeczność, a także chęć
niesienia pomocy innym. Po zebraniu wiadomości o życiu
Szkolny Dzień Zwierzaka
na Ziemi i znalezieniu tajemniczego elementu, przybysze
Październik jest wyjątkowym miesiącem zarówno
powracają na swoją planetę. Po przedstawieniu odbyło się
dla naszych domowych pupili, jak również tych mniej
losowanie nagród. Nagrodę z naszej szkoły wylosował
uprzywilejowanych – zwierząt hodowlanych. Miesiąc
Filip Warych z klasy II, który otrzymał lornetkę.
ten przypomina nam, że powinniśmy traktować
							 zwierzaki z poszanowaniem ich naturalnych potrzeb
				
Izabela Wróbel
– jak istoty żywe, zdolne do odczuwania zarówno
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Pokaz karate dla uczestników Andrzejkowego Biwaku Zuchowego w wykonaniu zawodniczek z Klubu Karate Bassai

Uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej wraz z wychowawczynią
p. Anną Gazda na sztandar szkoły

fizycznego bólu, jak również radości czy wdzięczności.
Z tej okazji członkowie koła przyrodniczo-ekologicznego
przygotowali inscenizację, która miała przybliżyć
problem zwierząt domowych, traktowanych w okrutny
sposób przez człowieka. Jako małe są chętnie brane przez
ludzi do domu, aby potem, gdy urosną, zostać porzucone
na poniewierkę i często na pewną śmierć. Nie wszyscy
wiedzą, że zwierzęta odczuwają, podobnie jak człowiek,
nie tylko ból fizyczny, ale i przeżycia psychiczne, jak
strach i tęsknotę. Ten ogrom bólu i cierpienia można
często zobaczyć w ich oczach.
4 października obchodzony jest Światowy Dzień
Zwierząt, który po raz pierwszy został zorganizowany
w Polsce w 1993 roku. Podczas obchodów organizatorzy
zwracają uwagę społeczeństwu na los bezdomnych
zwierząt, znęcanie się nad zwierzętami, warunki bytowe
w gospodarstwach i w schroniskach. Rokrocznie
podczas Światowego Tygodnia Zwierząt zachęca się
do adoptowania zwierząt, organizując w schroniskach
Dni Otwartych Drzwi. W schroniskach mnóstwo jest
zwierzaków, które czekają na domy, istnieje też wiele
organizacji, które oddają swoich podopiecznych w dobre
ręce. Bycie odpowiedzialnym opiekunem własnego
zwierzaka to pierwszy krok do respektowania praw
zwierząt, jako uzależnionych od nas istot żywych.
Październikowe obchody Miesiąca Dobroci dla Zwierząt mają na celu zmienić zachowanie ludzi w stosunku
do zwierząt i uświadomić, że zwierzę to istota żywa i ma
swoje prawa.

w przeciągu dwóch przerw.
Mamy nadzieję, że Samorząd Uczniowski już niedługo
zorganizuje kolejny taki słodki dzień.

				

Izabela Wojtczak

Dzień słodkości
31 października Samorząd Uczniowski zorganizował
Dzień Słodkości. Na wszystkich chętnych czekały pyszne
ciasta oraz ulubione przez uczniów kolorowe galaretki
w różnych smakach. Łasuchy miały do wyboru galaretki
z owocami, bitą śmietaną, słodkim słonecznikiem,
kolorowymi cukiereczkami lub bez dodatków – według
indywidualnych upodobań. Chętnych na słodkości
było tak wielu, że wszystkie smakołyki rozeszły się

				

Joanna Binkiewicz

Lekcja z krawcową
7 listopada klasa V na lekcji techniki, na zaproszenie
nauczyciela Beaty Kos, gościła p. Grażynę Dudzińską,
która przez wiele lat pracowała w zawodzie krawcowej.
Ponieważ na lekcji realizowany był temat „Wszystko
o szyciu”, to kto jak nie krawcowa potrafi najlepiej
przybliżyć tę tematykę? Zainteresowani tematem
uczniowie zadawali pani dużo pytań. Pytali też o jej
drogę zawodową. Otóż pani Grażynka jako krawcowa
przepracowała 35 lat, w tym w Zakładzie Odzieżowym
„Anati” w Uniejowie i w Firmie „Europex”. Aby dobrze
wykonywać swój zawód, złożyła egzamin czeladniczy w
Poznaniu i tym samym uzyskała stanowisko brygadzistki.
Pani Grażyna zaprezentowała dzieciom rodzaje
ściegów maszynowych, szyjąc dla nich na miejscu
serwetki. Przedstawiła też, jak wyglądało dawniej
szycie odzieży przez krawcową dla miejscowej ludności
i rodziny, podkreślając, iż krawiec musiał wtedy znać
wszystkie czynności związane z szyciem np.: krojenie
materiału, wszywanie i zszywanie, obrzucanie, wycinanie
i dzierganie dziurek itp. Odpowiadała na szereg pytań
związanych z szyciem, które zadawali uczniowie.
Klasie piątej bardzo podobała się lekcja z udziałem
pani krawcowej, a już zachwyceni byli prezentem, jaki
od niej otrzymali, w postaci uszytej specjalnie dla nich
biedronki. Klasa obdarowała też gościa pamiątkowym
dyplomem i drobnym upominkiem.
				

Beata Kos

Warsztaty z astronomii
W pierwszy wtorek listopada odbyły się w szkole
warsztaty z astronomii, które przeprowadził dla uczniów,
rodziców i nauczycieli pan Błażej Chmielecki – lekarz
medycyny i doktor nauk przyrodniczych. Warsztaty
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zorganizowała pani Marlena Budziarek. Wszyscy chętni
mieli okazję skorzystać z tej formy zajęć i odkrywać
sekrety Układu Słonecznego - dowiedzieć się czegoś
nowego na temat kosmosu, znanych nam planet
i gwiazd oraz zapoznać się z profesjonalnym sprzętem
do obserwacji nieba, którym jest teleskop astronomiczny.
Dzięki niemu można z bliska zobaczyć planety, ich
księżyce, odległe galaktyki oraz wiele innych ciekawych
zjawisk występujących we Wszechświecie. Niestety
niewielkiego psikusa sprawiła nam pogoda i duże
zachmurzenie utrudniło oglądanie nieba.
W trakcie warsztatów uczniowie klas starszych
wykazali się również swoją wiedzą i umiejętnościami z
zakresu astronomii. Astronomia to okno na Wszechświat.
Możemy stwierdzić, że jest ona nauką przyszłości.
Odkrywając tajemnice Kosmosu, odkrywamy fundamenty wszystkiego, co istnieje. Uświadamiamy sobie, jak
małym ziarenkiem jest nasza planeta i jak wiele rzeczy
pozostało do odkrycia.
Podsumowaniem zajęć był konkurs przygotowany dla
uczniów i nauczycieli, który polegał na stworzeniu z piłek,
sznureczków i kartonu modelu Układu Słonecznego,
liczyła się prędkość i odpowiednia kolejność planet.
Sądzimy, że warsztaty rozbudziły wśród uczestników
ciekawość o potężnym i pięknym Wszechświecie, który
jest rozległy i tajemniczy, a człowiek poznaje go powoli
i z biegiem lat wie o nim coraz więcej.
				
Izabela Wojtczak
Śniadanie daje moc
8 listopada uczniowie z oddziału przedszkolnego oraz
klas I-III przygotowywali kolorowe kanapki w ramach
akcji „Śniadanie daje moc”. Akcja ma na celu zwiększenie
świadomości wśród dzieci na temat zdrowego odżywiania
i roli śniadania w diecie człowieka.
			
			
Anna Gazda, Izabela Wróbel
Niepodległość – trudne słowo…
Niepodległość – trudne słowo.
Może ono znaczy coś ważnego w naszym życiu?
Odpowiedzi na to pytanie poszukiwali uczniowie
klasy piątej, którzy pod kierunkiem Joanny Binkiewicz i
Magdaleny Pajor przygotowali montaż słowno-muzyczny
z okazji Święta Niepodległości. W zaprezentowanych
scenkach młodzi aktorzy odgrywający role babci i dziadka
opowiadali wnuczce i jej koledze o trudnych losach
naszego kraju – upadku Polski, nieudanych zrywach
niepodległościowych, okresach prześladowań, ale także
o drodze do upragnionej wolności. Uczniowie wcielający
się w role rodziców, nauczycieli, księży i duchownych
starli się pokazać zgromadzonym, jak ważną rolę odegrały
te grupy w podtrzymaniu i upowszechnianiu polskości –
języka, historii, tradycji i religii – w czasach zaborów.
Podczas akademii nie zabrakło również pięknych polskich
pieśni patriotycznych, które piątoklasiści odśpiewali
wspólnie z koleżankami z klasy siódmej.
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Wierzymy, że uroczystość przybliżyła wszystkim
dzieciom sens święta narodowego i uzmysłowiła,
że niepodległość jest czymś ważnym i stale aktualnym
w naszym życiu.
		

Joanna Binkiewicz, Magdalena Pajor

Młodsi uczniowie uczą się pomagać innym
14 listopada uczniowie klas I-III uczestniczyli w
warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które
zorganizowała pani Klaudia Jesiołowska, przedstawiciel
ubezpieczeń AVIVA dla Rodziny. Zajęcia poprowadził
pan Paweł Antczak - ratownik medyczny Grupy Paramed.
Celem warsztatów było oswojenie uczniów z ideą
pomagania oraz nabycie przez dzieci praktycznych
umiejętności na temat tego, jak należy zachować się
w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz
jakie czynności należy podjąć, udzielając pomocy
poszkodowanym z różnymi urazami. Uczniowie mieli
możliwość nie tylko porozmawiania z ratownikiem
medycznym, ale także wykonania ćwiczeń z użyciem
fantoma, przeprowadzenia bezprzyrządowej resuscytacji
krążeniowo-oddechowej dorosłego.
Podsumowaniem spotkania była krótka dyskusja,
mająca na celu uświadomienie uczniom tego, jak
ważna w dzisiejszych czasach jest szybka i prawidłowa
interwencja w ratowaniu życia drugiego człowieka.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe
dyplomy dla bardzo dzielnego małego ratownika.
							
			
Edyta Miśkiewicz
Światowy Dzień Rzucania Palenia
16 listopada przypada Światowy Dzień Rzucania
Palenia. Temat bardzo stary, ale niestety cały czas
aktualny. Nasza szkoła, tradycyjnie już, włączyła się do
kampanii przeciwko paleniu tytoniu. Na dolnym korytarzu
wszyscy uczniowie mogli zapoznać się z treścią gazetki
tematycznej. W młodszych klasach odbyły się pogadanki
o skutkach, jakie niesie za sobą palenie. Nad wszystkim
czuwała koordynatorka programu Anna Gazda.
				

Anna Gazda

Święto Szkoły
150 rocznica urodzin Marii Skłodowskiej-Curie,
patronki naszej szkoły, była okazją do przypomnienia
uczniom niektórych faktów z jej życia.
Obchody święta szkoły miały nieco inny charakter niż
w poprzednich latach. Uczniowie klas IV-VII obejrzeli
najnowszy film o patronce, by po seansie wykazać się
wiedzą na temat życia i pracy Skłodowskiej. Wcześniej
przygotowane pytania losowały 4-osobowe zespoły
reprezentujące poszczególne klasy. Trzeba przyznać,
że nasi wychowankowie wykazali się dużą wiedzą
o patronce. Zacięta rywalizacja wyłoniła zwycięzców
w kategorii klas IV-VII: wyróżnienie - klasa V, III miejsce
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- klasa IV, II - klasa VI i I miejsce - klasa VII. Natomiast
uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas I-III
z okazji Święta Patrona naszej szkoły wysłuchali tekstu
Izabelli Klebańskiej ,,Mania i skarby szklanej gabloty”
oraz obejrzeli bajkę z cyklu ,,Byli sobie wynalazcy –
Maria Skłodowska -Curie”.
Wszyscy z zaciekawieniem słuchali oraz oglądali
bajkę, dlatego później bez problemu rozwiązali
internetowy quiz wiedzy o Marii Skłodowskiej-Curie.
Następnie przedszkolaki i klasa I pięknie pokolorowały
wizerunki Marii w laboratorium, a klasa II i III rysowała
najciekawsze wydarzenie (według uczniów) z życia Marii.
Wszystkie prace były bardzo staranne i śliczne, dlatego
komisja postanowiła wszystkim wręczyć dyplomy za
aktywny udział w warsztatach zorganizowanych z okazji
święta Patrona oraz jednakowe nagrody na rzecz klasy.
Oprawą do uroczystości była dekoracja przypominająca
po trosze pracownię Marii i Piotra Curie, paryską ulicę
i modę z tamtych lat.
Za rok szkoła będzie obchodziła 100 rocznicę
istnienia. Życzymy nauczycielom, pracownikom niepedagogicznym i uczniom wielu sukcesów w pracy i na
polu nauki.
						
			
Alicja Własny, Sylwia Wrąbel
Wycieczka do Mikroskali
15 listopada uczniowie z klas I-IV, a 17 listopada
z klas V-VII udali się na wycieczkę do Centrum Edukacji
i Rozrywki Park Makiet Mikroskala w Koninie, gdzie
obejrzeli działanie około 30 różnych makiet o charakterze
edukacyjnym i rozrywkowym.
Wyjątkowość parku tkwi przede wszystkim w tym, że
to uczniowie mogli decydować czy jakiś element makiety
poruszy się, zagra czy też zaświeci. Makiety znajdujące się
w Mikroskali przedstawiają sceny z popularnych filmów
dla dzieci i młodzieży, obrazy z historii Polski, świata oraz
zjawiska przyrodnicze. Niektóre z nich są interaktywne,
a każda oryginalna i niezwykła. Najmłodszym najbardziej
podobały się interaktywne makiety kolejowe. Największą
atrakcją dla uczniów było kulkowe tsunami z 10 tysiącami
kulek szklanych, uruchamianych i sterowanych przez
nich samych. Uczniowie również samodzielnie wycinali
ze styropianu różne kształty, które zabrali na pamiątkę.
Po zwiedzaniu i wspaniałej zabawie uczniowie wzięli
udział w warsztatach, podczas których składali modele
z klocków Melli. Po części edukacyjnej uczniowie wzięli
udział w emocjonującym seansie filmowym w Kinie
6D. Poruszające się fotele, tryskająca woda i powiew
wiatru, to efekty, które mogliśmy poczuć na własnej
skórze. Pobyt w Centrum Edukacji uczniowie zakończyli
w dyskotekowych rytmach. Ostatnim punktem programu
była wizyta w McDonalds. Uczniowie syci i pełni wrażeń
z wyjazdu wrócili do domów.
				
Sylwia Wrąbel

Audycja muzyczna – RYTM
23 listopada odbyło się drugie cykliczne spotkanie
muzyczne. Na warsztatach uczniowie poznali koleje
instrumenty, jakimi są keyboard, gitara, a także perkusja.
Dowiedzieliśmy się, jak powstaje utwór oraz tego, że
w skład utworu muzycznego wchodzą rytm, melodia
i niskie dźwięki. Poznaliśmy również cztery podstawowe
rytmy muzyczne, jakimi są: pop, samba, rock’n’roll,
swing i funky. Zaprezentowano nam również, z jakich
elementów składa się zestaw perkusyjny, a niektórzy
uczniowie mogli nawet samodzielnie spróbować na nim
zagrać. Prowadzący audycję pokazał nam także sztuczkę
perkusisty, polegającą na szybkim ruszaniu pałeczkami.
Goście przywieźli do nas kolejny magiczny instrument,
tym razem z Afryki, którym był Cajón - wymyślony
przez afrykańskich niewolników na kontynencie
amerykańskim, w Peru. Nasi uczniowie nie omieszkali
również spróbować gry na nim.
Audycja bardzo nam się podobała, mogliśmy nie
tylko próbować grać na instrumentach, ale także tańczyć
i poczuć się jak na prawdziwym koncercie.
							
				
Katarzyna Pajor
Andrzejki
W ostatni piątek listopada Samorząd Uczniowski –
pod czujnym okiem Beaty Kos i Joanny Binkiewicz –
zorganizował szkolne andrzejki. Tradycyjnie już jedna
z sal lekcyjnych została zamieniona w „salon wróżb”,
gdzie spowite tajemniczym mrokiem, wśród magicznych
kotów, duszków, nietoperzy i pająków, królowały
czarodziejki. Z pozoru przerażające, w rzeczywistości
bardzo miłe chętnie przepowiadały wszystkim uczniom
przyszłość. Wróżki czytały z ręki, kart, magicznych
serc czy kombinacji cyfr. Dużą popularnością cieszyły
się też słodkie rurki, w których każdy mógł znaleźć
przepowiednię.
Kolejną atrakcją dla uczniów były tak ulubione przez
wszystkich hot-dogi. Posileni w ten sposób ochoczo
hulali podczas dyskoteki, która zakończyła ten niezwykły
szkolny dzień.
				
Joanna Binkiewicz
Biwak zuchowy w Wilamowie
24 i 25 listopada w naszej szkole odbył się Andrzejkowy
Biwak Zuchowy, który zorganizowała druhna Sylwia
Wrąbel. W piątek o godzinie 16.00 szkoła wypełniła
się zuchami. Przybyły do nas zuchy z Uniejowa, Piekar
i Wielenina. Nie zabrakło również naszej wspaniałej
gromady „Wilamowskie Skrzaty”. Łącznie nasza szkoła
zgromadziła 54 zuchów. Nie zabrakło również gości.
Odwiedziła nas Komendant Hufca Uniejów - druhna
Małgorzata Rosik oraz druhna Barbara Zwolińska,
druhna Jolanta Gawłowska, druhna Nela Gąsiorowicz,
druhna Krystyna Maj oraz druhna Krystyna Grabarczyk.
Biwak rozpoczęliśmy od uroczystego apelu. Była to
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Warsztaty astronomiczne dla uczniów i rodziców zorganizowane przez
p. Marlenę Budziarek i doktora Błażeja Chmieleckiego

niezwykle ważna uroczystość, ponieważ dziesięcioro
zuchów składało Obietnicę Zuchową. Z naszej gromady
Obietnicę złożyli: Maja Drubkowska, Maja Gapsa,
Cyprian Kowalczyk i Szymon Włodarczyk. Zanim
jednak otrzymali znaczki zucha, chusty i pierścienie,
musieli wykazać się znajomością Prawa Zucha. Łatwo
nie było, ponieważ zła czarownica, w rolę której wcieliła
się Justyna Rosiak, robiła wszystko, żeby udowodnić,
że zuchy nie potrafią wykonać poszczególnych zadań.
Zuchy musiały m.in.: ułożyć obrazek z części, na którym
znajdowała się mapa Polski, zaznaczyć najdłuższą
rzekę w Polsce oraz napisać jej nazwę, a także napisać
nazwę stolicy Polski, dopasować symbolikę znaczka
zucha, pokonać test sprawności, odczytać zaszyfrowane
hasło, wypić miksturę, a po niej z pięknym uśmiechem
zaśpiewać piosenkę. Następnie jeszcze raz zuchy
przypomniały Prawo Zucha, gdzie poprzez przebijanie
balonów sprawdzały poprawność swoich odpowiedzi. Na
koniec, przy zgaszonym świetle, wokół świeczkowiska,
zuchy złożyły Obietnicę. Potem wszyscy wspólnie
zrobiliśmy krąg przyjaźni i odśpiewaliśmy ,,Ogniska
już dogasa blask”. Po krótkiej przerwie spotkaliśmy się
na dworze przy ognisku, gdzie piekliśmy i zajadaliśmy
kiełbaski. Ten pełen wrażeń dzień zakończyliśmy
wróżbami andrzejkowymi, a po nich bawiliśmy się przy
dyskotekowych rytmach.
W sobotę, po sytym śniadaniu, zuchy podzielone na
grupy uczestniczyły w warsztatach. Zuchy odwiedziły
Jednostkę Straży Pożarnej w Wilamowie, gdzie były
świadkami akcji gaszenia pożaru. Zapoznały się również
z wyposażeniem wozu strażackiego oraz – co było
największą atrakcją – siedziały w wozie strażackim.
Na kolejnych warsztatach zuchy rozwijały zdolności
plastyczno-techniczne. Wspólnie z panią Eweliną
Wilczyńską wykonały kapelusze i różdżki czarodzieja.
Ostatnie warsztaty przeprowadziła pani Maja OstrowskaGralka wraz z zawodnikami Klubu Bassai z Uniejowa.
Zuchy rozwijały sprawność fizyczną oraz zapoznały się
z dyscypliną sportu Karate. Na koniec oglądały pokaz
sztuki walki Karate.
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O godzinie 14.00 spotkaliśmy się na apelu kończącym
nasz dwudniowy biwak. Gromady zuchowe otrzymały
pamiątkowe dyplomy. Zuchy zmęczone, ale bardzo
zadowolone wróciły do domów.
Gromada Zuchowa „Wilamowskie skrzaty” wraz
z drużynową serdecznie dziękują: pani dyrektor Edycie
Miśkiewicz za pomoc w organizacji biwaku; pani
Agnieszce Żabińskiej za pomoc w czasie biwaku;
Prezesowi Straży Pożarnej w Wilamowie, pani
Ewelinie Wilczyńskiej, pani Mai Ostrowskiej-Gralce
za zorganizowanie warsztatów dla zuchów; pani Beacie
Kos i pani Joannie Binkiewicz oraz Radzie Samorządu
Uczniowskiego za zorganizowanie i przeprowadzenie
wróżb andrzejkowych; panu Patrykowi Miśkiewiczowi
za przeprowadzenie zabaw oraz za efekty specjalne
w czasie dyskoteki; pani Andżelice Stachowiak za
wsparcie finansowe; pani Liliannie Polipowskiej, pani
Marcie Tomaszewskiej oraz pani Wiolecie Walczak za
przygotowanie obiadu i deseru.
						
		
Do zobaczenia za rok!
				
				
Sylwia Wrąbel
Nasze sukcesy:
- 20 października drużyna z naszej szkoły wzięła
udział w zawodach powiatowych Ogólnopolskiego
Turnieju „Z Podwórka Na Stadion” o Puchar Tymbarku.
Reprezentowali nas: Patryk Skiera, Jakub Wojech,
Dominik Budziarek, Przemysław Węgielnik, Jakub
Drubkowski, Kamil Rogacki, Kacper Pajor oraz Kacper
Wróbel, którzy wywalczyli III miejsce;
- 23 października w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Uniejowie odbyło się uroczyste podsumowanie
powiatowych konkursów o tematyce jesiennej. Wśród
laureatów znaleźli się również uczniowie naszej szkoły:
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesienne obrazki” - Ewa
Tomaszewska – II miejsce, Powiatowy Konkurs Literacki
„Jesień wierszem pisana” - Paulina Ratajczyk – I miejsce,
Monika Świątek – wyróżnienie; Powiatowy Konkurs
Fotograficzny „Jesień w kadrze zapisana”- Monika
Świątek – wyróżnienie;
- 27 października uczniowie klasy II Zuzanna
Pacholczyk i Filip Szafarz zajęli II miejsce w „Konkursie
Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie”,
który zorganizowała Komenda Powiatowa Policji
w Poddębicach;
- 14 listopada drużyna chłopców z naszej szkoły,
w składzie: Patryk Skiera, Jakub Wojech, Przemysław
Węgielnik, Sebastian Prośniak, Michał Pajor, Kamil
Węgielnik, Szymon Wojech oraz Kacper Kolasa,
wywalczyła II miejsce w Mistrzostwach Powiatowych
w Unihokeju;
- Maja Gapsa z kl. III otrzymała wyróżnienie
w XVIII Powiatowym Konkursie Poetyckim im. Marii
Konopnickiej pt.: „Z łąk i pól”.
							
				
Joanna Binkiewicz
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Z życia Szkoły Podstawowej

im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie
(z oddziałami gimnazjalnymi)
Zuchy na manewrach
Po raz kolejny harcerze i zuchy z GZ Krasnonutki
uczestniczyli w VI Hufcowych Manewrach Techniczno
– Obronnych, które odbyły się w dniach 29-30 września
2017 r. na obiektach Gimnazjum w Poddębicach. W ten
sposób rozpoczęto kolejny rok działań. Po sobotnim
uroczystym apelu wszyscy podzieleni zostali na patrole
i wyruszyli w trasę. Podczas biegu terenowego mieli do
zaliczenia punkty kontrolne rozstawione na trasie około
5 km, docierali do nich posługując się mapą. Drużyny
rywalizowały wykonując szereg zadań sprawnościowych,
sportowych, wokalnych oraz wykorzystując swoje
wiadomości. Nasi reprezentanci spisali się na medal, a nie
było łatwo. Manewry zakończyły się apelem i rozdaniem
patrolom dyplomów, pucharów i nagród rzeczowych.
Ta niezapomniana przygoda była możliwa dzięki
Hufcowi ZHP Uniejów oraz współorganizatorom,
za co bardzo dziękują: zuchy, harcerze, instruktorzy.
Szczególne podziękowania przesyłamy Komendantce
VI Manewrów Techniczno – Obronnych - dh. Jolancie
Gawłowskiej.
pwd. Małgorzata Antoniak, pwd. Magdalena Derlacz
Sztuka i relaks
Klasa I c i III a szkoły podstawowej uczestniczyła
2 października 2017 r. w wycieczce do Łodzi. Uczniowie
w Teatrze „Pinokio” obejrzeli niezwykłe przedstawienie,
jakim jest pantomima. W sztuce „Samograj” aktorzy,
bez użycia słowa, z kolorowych piłeczek potrafili
wyczarować cały świat, różne opowieści, traktując
kuleczki jako rekwizyty.
Przed oczami żonglowała jakaś siła – kulki,
piłeczki, kuliste lampiony, atomy i planety. Pobyt
w teatrze uatrakcyjniło spotkanie z aktorami, którzy
pokazali kulisy tego przedstawienia. Następnym
punktem wycieczki był pobyt w Grocie Solnej, gdzie
uczniowie wzięli udział w warsztatach edukacyjnoterapeutycznych. Zajęcia obejmowały: zwiedzanie
groty, wysłuchanie „Legendy o cudownym pierścieniu”,
rozwiązanie quizu, poszukiwanie pierścienia, konkursy
oraz muzyko- i koloroterapia. Podczas pobytu dzieci
mogły nasycić swoje drogi oddechowe cennymi dla
zdrowia biopierwiastkami. Terapeutka zapewniała nas, że
stężenie jodu w grocie jest kilkanaście razy większe niż
nad morzem. Leżąc w wygodnych fotelach, mogli przez
chwilę zapomnieć o otaczającej rzeczywistości. Bardziej
ruchliwi spędzili czas równie miło: budowali zamki z
soli, zjeżdżali ze zjeżdżalni, czołgali się w tunelu. Pobyt

w grocie korzystnie wpłynął na samopoczucie
uczestników. Po godzinnym relaksie dzieci miały więcej
energii, a zakatarzeni ponownie odzyskali swobodę
oddechu. Uczestnicy wycieczki wypoczęci i zrelaksowani
udali się w drogę powrotną.
Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz
Wycieczka edukacyjna
6 października 2017 r. klasy VI a i b wybrały się na
wycieczkę do Łodzi z okazji Dnia Chłopca. Najpierw
obejrzeli film pt. „Tarapaty” w Cinema City. Uczniowie
na długo zapamiętają pomysłową, ciekawą i przygodową
fabułę oraz dynamiczną akcję. Ponadto nieraz będą
wspominać dwunastoletnią, pechową Julkę i upartego,
dociekliwego Olka ze śmiesznym psem Pulpetem,
którzy po licznych tarapatach, pomyślnie rozwiązali
tajemniczą zagadkę dzieła Picassa i złodziejską szajkę.
Julka z Olkiem pokazali, że warto być bezinteresownym,
uczynnym, pomocnym, dbać o prawdziwą przyjaźń oraz
odważnie i rozważnie pokonywać wszelkie trudności.
Następnie w Planetarium EC1 młodzież uczestniczyła
w niesamowitym pokazie pt. „Najbliższe Podwórko”.
Wszyscy „bujaliśmy” we Wszechświecie, znacznie
rozwinęliśmy wiedzę, gdzie na Drodze Mlecznej jest
miejsce ludzi.
Wycieczka była bardzo udana, wesoła, pouczająca
i na pewno taki Dzień Chłopaka długo będziemy
wspominać.
Kierownik i opiekunowie wycieczki:
Małgorzata Rybak, Joanna Pawlak, Agnieszka
Krzesłowska
Demokracja w szkole – Wybory do Samorządu
Szkolnego
16 października 2017 r. w naszej szkole odbyły się
demokratyczne Wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Wcześniej wyborcy zapoznali się z ordynacją wyborczą.
Warunkiem dostania się na listę kandydatów było
poparcie przynajmniej swojej klasy, dobre wyniki
w nauce i kultura osobista. Upoważnionych do głosowania
było 337 osób. Oddano 286 głosów, w tym 9 nieważnych.
Nowy Samorząd Uczniowski przedstawia się
następująco: Prezydent - Natalia Szczęsna; Premier
- Oktawia Ircha, Minister Sportu i Rozrywki - Klaudia
Jóźwiak, Minister Skarbu - Julita Kacprzak, Minister
Oświaty - Julia Kotarska, Minister Spraw Zagranicznych
- Alicja Kotarska.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego poprzedzone
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były wyborami opiekunów Samorządu, którymi zostali:
Ewelina Kołata, Piotr Nowak, Joanna Pawlak, Anna
Rafalska. Szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia pozostała
p. Magdalena Derlacz.
W ołówkowej krainie…
…czas przyjemnie płynie. Przyjemnie i pożytecznie.
Przekonuje się o tym każdego dnia 55 tegorocznych
pierwszoklasistów, którzy 13 października złożyli
ślubowanie i zostali uroczyście pasowani na uczniów
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku
w Uniejowie.
Po raz pierwszy w historii Szkoły przyrzeczenie
złożyli również rodzice i po raz pierwszy pasowane były
wychowawczynie. Zanim to jednak nastąpiło uczniowie
udowodnili, że są „głodni” wiedzy, uczą się szybko i wiele
już potrafią - recytowali, śpiewali i tańczyli – wszystko
bez tremy i z dużą swobodą. Talentów nie brakuje!
Przed nami trzy lata pracy połączonej z zabawą oraz
ciekawością poznawania i odkrywania świata. Będą
sukcesy i porażki – to nieuniknione. Oby jednak tych
pierwszych było zdecydowanie więcej – czego naszym
uczniom, ich Rodzicom i sobie samym serdecznie
życzymy.
Wychowawczynie:
kl. I a - Joanna Wicherkiewicz,
kl. I b - Teresa Gadzinowska,
kl. I c - Magdalena Derlacz
Ważne uroczystości
Dla uczczenia Dnia Papieskiego i Dnia Edukacji
Narodowej uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum
na dzień 13 października przygotowali uroczysty koncert.
Gimnazjaliści, pod opieką ks. Piotra Kasprzaka
i ks. Mateusza Kulińskiego, złożyli hołd naszemu
wielkiemu Polakowi. Oliwia Raźniewska w roli

nauczycielki przeprowadziła świetną lekcję, na której
wraz z uczniami - słowami, piosenką i anegdotami przybliżyli postać Jana Pawła II, Człowieka prostego
i niezwykłego, Papieża i Świętego. Uczniowie Sebastian
Kolasa i Damian Bartosiak wraz z ks. Mateuszem
akompaniowali piękną grą na gitarach. Z kolei klasa
VII b w pełnym składzie przedstawiła koncert życzeń
z okazji DEN dla wszystkich nauczycieli i pracowników
szkoły. Do humorystycznych, ale serdecznych i ciepłych
życzeń dołączali dedykacje. Były to piosenki, utwory
instrumentalne i układy taneczne. Dziewczęta z kl. VII a
zaprezentowały pantomimę „Drewniane lalki” i porwały
widownię układem „Chocolate”. Utworem „Takie tango”
na trąbkach, saksofonach, puzonie, klarnecie zachwycili
nas uczniowie: Ada Domowicz, Gracjan Madajski,
Bartosz Łuczak, Weronika Napieraj, Weronika Kujawa,
Stanisław Jeżka i Marcin Pająk. Piosenki solo zaśpiewały
Marianna Stefańska, Amelia Perkowska, Karolina
Szczepańska i Weronika Kujawa.
Wbrew obawom uczniów (13-tego w piątek), otrzymali oni zasłużone brawa. Wszyscy występujący spisali
się na medal.
                       				
Opiekunowie: Mirosława Wiśniewska i Agnieszka Pajor
Klasa III c SP na zajęciach plastycznych w parku
19 października 2017 r. uczniowie klasy III c
wybrali się do uniejowskiego parku w celu narysowania
najbardziej urokliwych miejsc tego obszaru w naszej
małej Ojczyźnie. Dzieci szukały interesujących
zakątków, obfitujących w jesienne dary, chcąc bliżej im
się przyjrzeć i podziwiać ich piękno. Podczas wycieczki
„połaskotane” zostały niemalże wszystkie zmysły dzieci:
barwne liście oddziaływały na wzrok, zapach świeżego,
październikowego powietrza wpływał na węch, a szelest
liści, pod podeszwą butów, oddziaływał na słuch
wskazując przy tym na obecną porę roku. Zmysł smaku
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doczekał się swojej kolejności po powrocie do szkoły,
gdzie uczniowie posilili się przygotowanym przez
rodziców prowiantem.
				
Dorota Bamberska
Zwierzęta w roli głównej
27 października 2017 r. - Dzień Milusińskich to czas,
w którym uczniowie naszej szkoły w szczególny sposób
pamiętają o znaczeniu zwierząt w życiu człowieka.
W tym roku na wystawie milusińskich zaprezentowano
31 małych pupili - chomików, świnek morskich, żółwi,
królików i papug. Wystawiane zwierzęta posiadały,
wykonane przez swoich opiekunów, metryczki i krótkie
wierszyki o pupilach.
W wyniku przeprowadzonych podczas wystawy
plebiscytów, najmilszym Milusińskim został królik
Hermiona (Any Marciniak z klasy IV b), a nagrodę za
„wypasioną klatkę” otrzymała Weronika Napieraj z klasy
VII a (opiekunka chomika Niki).
Wyróżniono metryczki: za pomysł Oliwii Kujawiak
z kl. VI b, za estetykę Szymona Kowalczyka z kl. IV
b, za walory artystyczne Ewelinę Galoch z kl. VI b, za
wizerunek Oliwię Łuczak i Franka Łuczaka z kl. VI a
i I b. Najbardziej podobały się wierszyki Adama Becalika
z kl. IV b, Julii Szymczak z kl. II a gim. oraz Mariki
Dzierżawskiej z kl. V b.
Wszyscy zwiedzający wystawę, nie tylko uczniowie,
ale również rodzice, mogli wspomóc potrzebujące
zwierzęta w schroniskach. Zebrano kwotę 378 zł, a także
ponad 50 kg karmy oraz kocyki, obroże i zabawki.
Tegoroczną scenerię wystawy stanowiły nie tylko
prace plastyczne wykonane przez uczniów, ale także
plansze i mapy edukacyjne nawiązujące do ochrony
i znaczenia zwierząt, pozyskane dzięki dotacji WFOŚiGW
w Łodzi w ramach projektów „Moja wymarzona ekopracownia” i „Edukacja ekologiczna”.
Kolejny raz mogliśmy się przekonać jak wielu z nas
kocha zwierzęta i chce im pomagać.
					
		
		
Organizator Dnia Milusińskich
		
Małgorzata Rybak
Jesteśmy Cyfrowobezpieczni
W związku z udziałem Szkoły Podstawowej
w Uniejowie w Projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” w dniu 14 listopada br.
odbył się w naszej szkole Szkolny Dzień Bezpieczeństwa
Cyfrowego. W ramach projektu Edukator Bezpieczeństwa
Cyfrowego z ramienia koordynatora Projektu, tj.
Stowarzyszenia „Miasta w Internecie” odbył spotkania
ze społecznością naszej szkoły (dyrekcją, nauczycielami
i pracownikami, uczniami i rodzicami).
Działania w ramach projektu będą trwały przez cały
rok szkolny.
			
			
Elżbieta Bartnik
			
- Szkolny Mentor Projektu

Uczniowie SP w konkursach rejonowych
Nasza szkoła wzięła udział w konkursie historycznym
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 18871922”. Eliminacje szkolne odbyły się w dniu 6.11.2017
r. Uczeń kl. III c (gimnazjalnej) - Bartosz Andrysiewicz
zakwalifikował się do etapu rejonowego.
		

Opiekun Joanna Pawlak

Turniej piłkarski dla Niepodległej
13.11.2017 r. reprezentacja chłopców z rocznika
2005, tworzących drużynę Szkoły Podstawowej w
Uniejowie, wzięła udział w V Ogólnopolskim Turnieju
Piłki Nożnej Szkół Podstawowych z okazji odzyskania
przez Polskę niepodległości pn. „Dzień Niepodległości Dniem Każdego Polaka”.
W zawodach, które odbyły się w Szkole Podstawowej
nr 10 w Sieradzu wzięło udział 12 drużyn. Nasza drużyna
odniosła duży sukces wygrywając grupę eliminacyjną
oraz finałową, a tym samym zdobywając I miejsce!
Najlepszym bramkarzem turnieju został nasz
zawodnik Patryk Bugajak, najlepszym zawodnikiem
naszej drużyny Kacper Śmiglewski, najlepszym trenerem
turnieju natomiast Tomasz Bartosik.
Drużyna SP Uniejów grała w składzie: Bugajak
Patryk, Madajski Gracjan, Leśniewski Witold, Grubski
Krystian, Wincenciak Borys, Śmiglewski Kacper,
Kąpielski Bartosz, Graczyk Adam.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
Opiekun Tomasz Bartosik
Dyplom bardzo dzielnego małego ratownika
Ten, kto ratuje życie jednego człowieka, ratuje cały
świat. (Thomas Keneally)
Nigdy nie wiadomo, co może nas spotkać w życiu.
Pewne wizje odkładamy jak najdalej. Możemy jednak
stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że wiedzy, która
może pomóc uratować ludzkie życie nigdy dość.
W dniu 13 listopada uczniowie z klasy I a mieli okazję
dowiedzieć się, jak pomóc innym w sytuacji zagrażającej
życiu. Dzięki ratownikowi medycznemu Panu Pawłowi
Antczakowi, przeszli krótki kurs pierwszej pomocy,
zapoznali się z wyposażeniem niezbędnym do akcji
ratowniczych, poznali arkana zawodu policjanta, strażaka
oraz ratownika medycznego. Wzorowa aktywność
uczniów została nagrodzona dyplomem bardzo dzielnego
małego ratownika.
Dziękujemy Pani Klaudii Jesiołowskiej za zorganizowanie spotkania oraz Panu Pawłowi Antczakowi za
dużą dawkę niezbędnej wiedzy. Mamy nadzieję, że wiele
takich ciekawych spotkań jeszcze przed nami. 		
							
			
Joanna Wicherkiewicz
Policyjna Akademia Bezpieczeństwa
W XII edycji Powiatowego Konkursu Policyjna
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Dzieci na „Hubertusie” z panią Urszulą Świerczyńską

Pierwszego w historii szkoły pasowania na wychowawcę dostąpiły Teresa
Gadzinowska, Joanna Wicherkiewicz i Magdalena Derlacz

Akademia Bezpieczeństwa w Poddębicach uczniowie
klasy II a Julia Będziechowska i Błażej Wieczorek zajęli
III miejsce.
Uczniowie naszej szkoły wykazali się bardzo dobrą
sprawnością fizyczną i wiedzą na temat przepisów ruchu
drogowego. Gratulacje!

pożegnanie z lekturą przypadło wszystkim do gustu,
a Mickiewiczowski dramat na długo pozostanie w naszej
pamięci.
   	 Ponieważ tak bardzo spodobała nam się zabawa
w teatr, postanowiliśmy na walentynki przygotować
sztukę „Romeo i Julia” Szekspira, ale w nieco komediowej
i współczesnej wersji (scenariusz już powstaje).

	 	

Opiekun Urszula Świerczyńska

			
Julia Galoch z III a
Promowanie zdrowego stylu życia
20 listopada, w ramach profilaktyki antynikotynowej,
Andrzejkowy biwak
uczniowie Szkoły Podstawowej w Uniejowie uczestniczyli
Gromada Zuchowa „Krasnonutki” (wspólnie
w akcji zorganizowanej w ramach Światowego Dnia
ze wszystkimi GZ Hufca Uniejów) 24 listopada
Rzucania Palenia.
2017 r. wzięła udział w dwudniowym biwaku w SP
Temat szkodliwości palenia tytoniu uczniowie
w Wilamowie. Jak na andrzejki przystało była „podróż”
przedstawili na gazetkach klasowych. Uczniowie klas
z wróżbami i „czarami”, „komnata wróżb”, ale też
III gimnazjum otrzymali ulotki informacyjne. Na holu
i pieczenie kiełbasek w ognisku oraz wspaniały bal
szkolnym zostały wyeksponowane prace wykonane
z efektami specjalnymi. Drugi dzień pobytu minął pod
przez chętnych uczniów w ramach konkursu „Ulotka
znakiem zajęć warsztatowych: karate (z Mają Ostrowską,
antynikotynowa”.
wieloletnią Mistrzynią Świata), pożarniczych, dla
Jury wyłoniło zwycięzców. W kategorii klas IV-VI:
majsterkowiczów (pod okiem instruktora zuchy
I miejsce - Oliwia Wagner z kl. IV b, II miejsce - Eliza
wykonały „czarodziejskie różdżki). Andrzejkowy biwak
Marosik z kl. IV b, III miejsce - Michał Jezierski z kl.
zakończył się podsumowaniem i rozdaniem dyplomów.
IV b.
Wspólnie spędzony czas upłynął bardzo szybko i był
W kategorii klas VII i Gimnazjum: I miejsce - Jagoda
świetną integracją gromad.
Majewska i Magdalena Pilarczyk z kl. III a Gimnazjum.
							
pwd. Małgorzata Antoniak, pwd. Magdalena Derlacz
Katarzyna Pruchlat, Magdalena Tylki
Hubertus
Teatralna lekcja polskiego w kl. III a (gimnazjalnej)
25 listopada br. grupa uczniów z naszej szkoły miała
22 listopada w naszej szkole, a dokładnie w sali 213,
okazję uczestniczyć w spotkaniu zorganizowanym przez
odbył się mini-spektakl wystawiony przez klasę III a
myśliwych z Koła Łowieckiego „Gęgawa” w Uniejowie.
gimnazjum (w reżyserii naszej polonistki – p. Agnieszki
Dzieci usłyszały od prowadzącego - pana Dzikowskiego
Kaczmarek). Zainscenizowaliśmy dramat Adama
bardzo wiele ciekawostek na temat zwierzyny leśnej,
Mickiewicza „Dziady” cz. II. Zobrazowanie dramatu,
działalności Koła na rzecz ochrony przyrody: dokarmianie
oprócz dostarczenia nam prawd moralnych i wskazówek
zwierząt, walka z kłusownictwem, kontrola liczebności
dotyczących życia, sprawiło nam również mnóstwo
populacji i redukcja naturalnych drapieżników gatunków
frajdy. Mogliśmy przez chwilę poczuć się jak prawdziwi
zagrożonych, hodowla w sztucznych warunkach zwierząt
aktorzy. Tych, którzy wyróżnili się swoją grą sceniczną
z gatunków zagrożonych wyginięciem i wypuszczanie
pani Agnieszka nagrodziła celującymi ocenami. Takie
ich do naturalnego środowiska.
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Wysłuchaliśmy też pięknie granych sygnałów
myśliwskich, napełniliśmy nasze brzuchy specjałami
Mistrza kuchni myśliwskiej - pana Kazimierza Charuby,
poćwiczyliśmy strzelanie z łuku. W tym pięknym,
słonecznym spotkaniu towarzyszyła nam suczka Axa,
niesamowicie sympatyczny pies, wzbudzający swoim
zachowaniem salwy śmiechu, z którym dzieci wybiegały
się w zabawach na świeżym powietrzu.  
Opiekun Urszula Świerczyńska

Szkolny wolontariat … w kuchni
W ostatnią sobotę listopada uczennice klasy
II b Gimnazjum spotkały się … w kuchni swojej
wychowawczyni, aby pod jej okiem wypiekać bakaliowe
ciasteczka, tzw. „Florentiner”, szczególnie popularne
w południowych Niemczech w okresie przed Bożym
Narodzeniem. Florentynki nie są najprostszymi ciastkami
do upieczenia. Wymagają wprawnego oka, delikatności
i cierpliwości.
Młode cukierniczki okazały się jednak tak utalentowane w przygotowywaniu słodkości, że po dwóch
godzinach na kuchennym stole podziwiać można było
ponad sto sztuk ciągnących, pachnących karmelem
i miodem owocowych ciasteczek z orzechami.
Wspólne pieczenie sprawiło wszystkim dużo radości,
wprowadziło świąteczny nastrój, ale przede wszystkim
pozwoliło pozyskać środki na remont dachu po pożarze
w domu jednego z uczniów szkoły.
			

Anna Bugajak

O króliczku, który nie potrafił czytać ….
We wtorkowy ranek (28.11.2017 r.) sala gimnastyczna
Szkoły Podstawowej w Uniejowie zamieniła się
w zimową, leśną polanę. W tej scenerii uczniowie klas I
– III obejrzeli przedstawienie teatralne. Pewien pluszowy
króliczek poszukiwał Świętego Mikołaja, aby dostarczyć
list, który wykradł swojemu przyjacielowi. Sądził, że ten
chce go zastąpić nową zabawką. Okazało się, że była to
prośba o maskotkę dla siostry. Oj, gdyby króliczek nauczył
się czytać, oszczędziłoby mu to wielu trosk. Dzieci
z wielkim zainteresowaniem śledziły losy króliczka,
a na ich buziach rysował się cały wachlarz emocji: była
radość, smutek, zaciekawienie, chęć niesienia pomocy.
Żadne z nich też nie zaprzeczy, że umiejętność czytania
przydaje się w życiu.
Joanna Wicherkiewicz, Teresa Gadzinowska
Koncert dla Niepodległej
W związku z obchodami „Roku dla Niepodległej”
uczniowie i nauczyciele naszej szkoły przygotowali
uroczystość upamiętniającą dwie ważne daty: 11 listopada
– 99. rocznicę odzyskania niepodległości i 150. rocznicę
urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego przypadającą 5
grudnia.
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Młodzież na koncercie dla Niepodległości

Koncert odbył się 1 grudnia 2017 r. Organizacji
uroczystości podjęli się uczniowie klasy VII a (w
całości) oraz przedstawiciele klas: VII b, VI a, IV a, V b
i gimnazjaliści.
Scenariusz miał wydźwięk patriotyczny - dawny
i dzisiejszy - przypominał o powstaniach zbrojnych,
klęskach i smutnych kartach naszej historii, aż do
pojawienia się na arenie politycznej Komendanta Józefa
Piłsudskiego. Na koncert przygotowano wiersze, piosenki
i utwory „na żołnierską nutę”, które wykonali nasi
uczniowie należący do uniejowskiej orkiestry. Wszyscy
mieli okazję wysłuchać ukochanej przez Naczelnika
Piłsudskiego „Pierwszej Brygady” oraz wiązanki melodii
żołnierskich. Utwory te wykonali: Alicja Kotarska, Julia
Kotarska, Zofia Winnicka, Ada Domowicz, Weronika
Napieraj, Gracjan Madajski, Stanisław Jeżka, Jakub
Piaseczny.
Piękne, wzruszające, a zarazem porywające tony
utworów zaprezentowane przez młodych wykonawców
bardzo wszystkich poruszyły. Cieszymy się, że mamy
tak zdolną młodzież. Były też piosenki o ojczyźnie,
o ukochanym kraju śpiewane solo przez „najlepsze
głosy” naszej szkoły. Im również należą się słowa uznania
i pochwały, a byli to: Antoni Stępień, Lidia Pająk, Julia
Kowalska, Amelia Perkowska, Marianna Stefańska,
Nadia Ircha, Oliwia Łuczak, Weronika Kujawa, Weronika
Napieraj, Natalia Izydorczyk, Oktawia Ircha, Alicja
Kotarska, Julia Kotarska.
Uczniowie na początku przedstawienia postawili
pytanie: „Czy jest sens wracać do wydarzeń, które
miały miejsce ponad 100 lat temu i więcej?”. Na końcu
stwierdzili, że świętowanie rocznic ma sens, że warto
i należy pamiętać o tym, co było, ponieważ „By budować
swoja przyszłość, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło…”.
Opiekunowie: Mirosława Wiśniewska,
Joanna Pawlak, Magdalena Derlacz,
Lidia Zaradzka, Elżbieta Bartnik
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Sportowy express

Szkoły Podstawowej w Uniejowie
Ostatnie tygodnie w rywalizacji sportowej Szkolnego
Związku Sportowego na arenach wojewódzkich i powiatowych to nieustające sukcesy uczniów Szkoły
Podstawowej w Uniejowie.

arch. SP w Uniejowie
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Wicemistrzowie województwa łódzkiego
Ogromny sukces odnieśli uczniowie klasy szóstej
z Uniejowa, którzy w finale wojewódzkim rozegranym
w Łodzi wywalczyli II miejsce i zostali Wicemistrzami
Województwa Łódzkiego w unihokeja w kategorii szkół
podstawowych. Przez zawody powiatowe, rejonowe
i wojewódzkie przemknęli niczym super express, nie
tracąc żadnej bramki. Zatrzymali się dopiero na końcowej
stacji w meczu o pierwsze miejsce, gdzie przeciwnik
okazał się jednak minimalnie lepszy - o jedną bramkę. To
piękny, kolejny sukces podopiecznych pana Sebastiana
Napieraja - nauczyciela wychowania fizycznego, który
potrafi w perfekcyjny sposób przygotować uczniów
do zawodów o dużą stawkę. Ilość sukcesów i medali,
które osiągnął z zespołami na zawodach wojewódzkich
i ogólnopolskich może przyprawić o zawrót głowy, to
prawdziwy trener multimedalista.
Szkołę reprezentowali: Bartłomiej Adamczyk, Patryk
Bugajak, Adam Graczyk, Krystian, Grubski, Bartosz
Kąpielski, Witold Leśniewski, Bartosz Łuczak, Gracjan
Madajski, Łukasz Pietrzak, Kacper Śmiglewski, Mateusz
Srogosz, Dmytro Swets.

które towarzyszą tej rywalizacji są zawsze ogromne. Nie
inaczej jest ze Sztafetowymi Biegami Przełajowymi,
które są rozgrywane na szczeblu szkolnym. Zmienność
sytuacji, tasowanie kolejności drużyn, stres startujących,
stany przedzawałowe trenerów sprawiają, że wszyscy do
końca zawodów nie są pewni ostatecznych rozstrzygnięć
i napięcie trzyma wszystkich do samego końca. Tak było
też i podczas zawodów rejonowych i wojewódzkich,
rozegranych pod koniec października z udziałem zespołu
chłopców z klas gimnazjalnych ze Szkoły Podstawowej
w Uniejowie. Uczniowie klas drugich i trzecich, najpierw
w porywającym stylu, wywalczyli pierwsze miejsce
w rywalizacji rejonowej rozgrywanej w Aleksandrowie
Łódzkim, by w finale wojewódzkim po pasjonującej walce
wywalczyć bardzo dobre, rewelacyjne czwarte miejsce,
tak jednak znienawidzone przez wszystkich sportowców.
To ogromny sukces trenera pana Sebastiana Napieraja
i uczniów: Dominika Galocha, Mateusza Napieraja,
Filipa Kosa, Dawida Graczyka, Bartka Swęderskiego,
Krystiana Dzierana, Michała Derlacza, Bartosza Czyżo,
Kamila Gadomskiego.

Czwarte miejsce w Finale Wojewódzkim w Sztafetowych Biegach Przełajowych
Każdy, kto interesuje się sportem, a szczególnie
lekkoatletyką, jest doskonale zorientowany, że
najciekawsze konkurencje lekkoatletyczne rozgrywa się na
koniec zawodów. Zawsze są to biegi sztafetowe. Emocje,

Areny sportowe powiatu zostały wręcz zdominowane
przez naszych uczniów. Mistrzami Powiatu
Poddębickiego zostali w:
• Drużynowych Biegach Przełajowych uczennice
klas piątych i szóstych: Maja Matusiak, Maria Plak,
Marianna Stefańska, Marika Dzierżawska, Karolina
Szczepańska, Amelia Perkowska; uczennice klas
gimnazjalnych: Weronika Jurkiewicz, Sylwia Napieraj,
Aleksandra Długosz, Dorota Grabowska, Klaudia
Galoch. Martyna Srogosz; uczniowie klas gimnazjalnych:
Dominik Galoch, Filip Kos, Bartosz Czyżo, Dawid
Graczyk, Krystian Dzieran, Łukasz Kos.

>>>
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• Sztafetowych Biegach Przełajowych uczennice
klas piątych i szóstych: Marta Długosz, Marika
Dzierżawska, Martyna Grzelak, Nadia Ircha, Maja
Matusiak, Kinga Mituta, Maria Plak, Marianna Stefańska,
Karolina Szczepańska; uczniowie klas gimnazjalnych:
Bartosz Czyżo, Michał Derlacz, Krystian Dzieran, Kamil
Gadomski, Dominik Galoch, Dawid Graczyk, Filip Kos,
Mateusz Napieraj, Bartosz Swęderski; uczniowie klas
piątych i szóstych: Gracjan Madajski, Bartosz Kąpielski,
Kacper Śmiglewski, Borys Wincenciak, Adam Graczyk,
Eryk Polipowski, Adrian Wypiorczyk, Bartłomiej
Pilarczyk.

Zawody Powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju
o Puchar Tymbarku
Szkoła Podstawowa w Uniejowie i Łódzki Związek
Piłki Nożnej byli organizatorami eliminacji powiatowych

Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej „Z Podwórka
na Stadion o Puchar Tymbarku”. Na trzech boiskach
przy szkole w Uniejowie rywalizowało 30 drużyn i 340
zawodników z powiatu poddębickiego.
Współzawodnictwo toczyło się w sześciu grupach
wiekowych. W czterech najlepsze okazały się zespoły
ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie, które wywalczyły
awans do finałów wojewódzkich. Nad rozgrywkami
dziewcząt czuwała pani Karolina Marosik, a rywalizację
chłopców i cały turniej koordynował Szymon Bugajak.

arch. SP w Uniejowie

• Unihokeja uczennice klas piątych i szóstych:
Natalia Banasiak, Marta Długosz, Julia Galoch, Nadia
Ircha, Wiktoria Kowalczyk, Łucja Majda, Marianna
Stefańska, Karolina Szczepańska; uczniowie klas
szóstych: Bartłomiej Adamczyk, Patryk Bugajak,
Adam Graczyk, Krystian, Grubski, Bartosz Kąpielski,
Witold Leśniewski, Bartosz Łuczak, Gracjan Madajski,
Łukasz Pietrzak, Kacper Śmiglewski, Mateusz Srogosz,
Dmytro Swets; uczennice klas gimnazjalnych: Dominika
Janicka, Daria Dębowska, Dagmara Górka, Katarzyna
Górka, Aleksandra Bierzyńska, Aleksandra Długosz,
Marta Pełka, Aleksandra Michalska, Agnieszka Ścibior,
Weronika Jurkiewicz, Sylwia Napieraj, Małgorzata
Obolewska; uczniowie klas gimnazjalnych: Damian
Bartosiak, Przemysław Bednarek, Krystian Dzieran,
Kamil Gadomski, Dawid Graczyk, Karol Landau, Piotr
Lodziński, Norbert Marciniak, Mateusz Napieraj, Miłosz
Piszczałkowski, Adrian Rybarkiewicz, Hubert Warych.
• Drużynowych Zawodach w Tenisie Stołowym
Klas Gimnazjalnych: Damian Tarcz, Mateusz Napieraj
• Drużynowych Zawodach w Tenisie Stołowym
Szkół Podstawowych: Bartosz Kąpielski, Kacper
Śmiglewski.

Wicemistrzami Powiatu Poddębickiego zostali w:
• Sztafetowych Biegach Przełajowych: uczennice
klas gimnazjalnych: Klaudia Galoch, Dorota Grabowska,
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Oktawia Ircha, Weronika Jurkiewicz, Martyna Srogosz
,Sylwia Napieraj, Justyna Wojech, Weronika Kujawa,
Alicja Kotarska, Oliwia Pietrzak.
• Drużynowych Zawodach w Tenisie Stołowym
Szkół Podstawowych: Martyna Grzelak, Michalina
Wappa.
• Drużynowych Zawodach w Tenisie Stołowym
Klas Gimnazjalnych: Weronika Jurkiewicz. Małgorzata
Obolewska.
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Brązowymi Medalistami Powiatu Poddębickiego
zostali w piłce ręcznej: Mateusz Napieraj, Bartosz
Czyżo, Damian Bartosiak, Sebastian Kolasa, Filip
Kos, Kamil Gadomski, Miłosz Piszczałkowski, Dawid
Graczyk, Arkadiusz Jurkiewicz, Krystian Dzieran, Patryk
Pasternak, Hubert Warych.
		
		

Nauczyciele wychowania fizycznego
Szkoły Podstawowej w Uniejowie

Kalendarium najważniejszych wydarzeń

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie
- 6 listopada
- 16 listopada
- 20 listopada
		
- 29 listopada
- 30 listopada
- 6 grudnia
- 8 grudnia

– Zebranie Społeczności 8
– Andrzejki w DPS w Skęczniewie
– Warsztaty teatralne z artystami scen krakowskich: Lucyną Rutkowską i Leszkiem Wilkiem z teatru
MALU pt. „Apsik. Katarzyna pod pierzynę”
– Spotkanie andrzejkowe w PŚDS w Pęczniewie
– Dyskoteka andrzejkowa
– Mikołajki w Uniejowie
– Mikołajkowo w Czepowie – wręczanie paczek z Uniejowa

arch. R. Troczyński

arch. PŚDS w Czepowie

Ostatnie dwa miesiące pracy upłynęły głównie na przygotowywaniu kart i stroików świątecznych. Grupa artystyczna
przygotowywała formę wokalną i teatralną do koncertu z Mieczysławem Szcześniakiem oraz do krakowskiej Albertiany.
Nie zapominamy także o kondycji fizycznej. Systematycznie trenujemy i wierzymy w dobre wyniki sportowe w przyszłym
roku.
Wszystkim sympatykom życzymy udanego Roku 2018.
							
							
Pracownicy i podopieczni PŚDS w Czepowie
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Sandra Szmigiel

Czas Na Smaki – Uniejów kulinarny

Od stycznia 2018 r. w warsztatach wezmą również
udział znani uniejowscy restauratorzy, którzy to wraz
z dziećmi zaprezentują dania charakterystyczne dla
Uniejowa. Dzięki projektowi być może odkryjemy na
nowo smaki Uniejowa i stworzymy wspólne przepisy,
z których będą korzystać Uniejowianie. Projekt zakończy
się w czerwcu 2018 r. publikacją książki kulinarnej.

arch. UM Uniejów

Odbyły się już dwa warsztaty. Wspólnie gotowały
dzieci i dorośli, uczniowie wraz z rodzicami i dziadkami.
Na stołach gościły przystawki, dania główne, zupy
i desery. Każdy warsztat to nie tylko uczta dla
podniebienia, ale również czas na dyskusję i świetną
zabawę. Łącznie odbędzie się 10 warsztatów. Oprócz
niesamowitych wrażeń oraz satysfakcji, gwarantowane
jest również uwiecznienie uczestników wraz z ich
przepisami w książce kucharskiej, która stanowić będzie
podsumowanie projektu.
Projekt ma na celu międzypokoleniową integrację
społeczności gminy Uniejów. Organizatorom zależy na
budowaniu tożsamości oraz identyfikacji lokalnej na
podstawie regionalnych potraw. W projekcie ważne jest
też pozyskiwanie wiedzy na temat historii kuchni Ziemi
Sieradzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem Uniejowa.
Powstanie więc opracowanie dotyczące historii kulinarnej
Uniejowa po II wojnie światowej. W opracowaniu znajdą
się wyniki badań socjologa kulinarnego - Bartosza
Szymańskiego. Autor opracowania przyjrzy się zmianom
oraz trendom, jakie na przestrzeni lat zachodziły
w Uniejowie i jego okolicach w tradycjach kulinarnych
mieszkańców.

arch. UM Uniejów

Od września Uniejów otworzył się na doznania kulinarne. Stało się to za sprawą warsztatów,
które w poprzednich miesiącach odbyły się w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września
1939. Działanie to realizowane jest przy współpracy gminy Uniejów, reprezentowanej przez
Pana Burmistrza - Józefa Kaczmarka oraz Panią Dyrektor SP w Uniejowie - Małgorzatę Komajdę.
Warsztaty przeprowadza Fundacja Inicjatyw Aktywnych GoSilver na czele z Panią Prezes Aleksandrą
Wołocznik oraz koordynatorem i fotografem warsztatów - Sandrą Szmigiel.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Kto to jest instruktor ZHP? Instruktor to osoba, na
której spoczywa szczególna rola wychowania do służby,
czyli wrażliwość na cierpienia i krzywdy, bezinteresownej
pomocy, tolerancji, oddania, służebności. Jednak
instruktor – harcerski wychowawca powinien mieć
sam taką postawę, by wiarygodnie przekazywać ją
swoim podopiecznym jak i otoczeniu. Manifestuje swój
radosny patriotyzm, pomaga dzieciom osiągać cele
i kształtuje charaktery. Nie szczędzi wysiłku, czasu
dla wyzwań, jakie stawia im na drodze ruch harcerski.
Taką też osobą jest druhna Karolina Powłoka, która
przed Komisją Stopni Instruktorskich zadeklarowała,
że chce zostać instruktorką ZHP. 29 września 2017 r.,
podczas Harcerskich Manewrów Techniczno-Obronnych
w Poddębicach, złożyła zobowiązanie instruktorskie,
a tym samym została pełnoprawną instruktorką w stopniu
przewodnika. Dh. pwd. Karolina Powłoka prowadziła
wraz z pwd. Piotrem Kozłowskim i dh. pwd. Mileną
Kudanowską VIII drużynę harcerską im. Mikołaja
Kopernika w Wieleninie. Uczestniczyła również
w obozie harcerskim, jako wychowawca - drużynowa
w 2016, po uprzednim skończeniu kursu wychowawców
kolonijnych. Czynnie uczestniczy w życiu Drużyny

arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

Hufiec ZHP Uniejów cieszy się z nowej instruktorki

i Hufca ZHP Uniejów. Jest również instruktorką
świadomą roli, jaką podejmuje Instruktor ZHP.
Serdecznie gratulujemy druhnie wytrwałości i determinacji w dążeniu do wyznaczonych sobie celów.
Życzymy powodzenia w pracy instruktorskiej i w życiu
prywatnym.
			
pwd. Małgorzata Rosik
			
hm. Barbara Zwolińska

Zjazd sprawozdawczy hufca
21.10.2017 roku odbył się zjazd sprawozdawczy Hufca
ZHP Uniejów im. Marii Konopnickiej. W skład komendy oraz
pozostałych władz hufca wchodzą: komendantka hufca - pwd.
Małgorzata Rosik, z-ca komendanta hufca ds. programu - pwd.
Sylwia Wojtczak, skarbnik hufca - hm. Marian Pięgot, członek
komendy ds. kształcenia - hm. Barbara Zwolińska, członek
komendy ds. pozyskiwania środków - phm. Jolanta Gawłowska,
członek komendy - phm. Anna Walczak, członek komendy pwd. Andrzej Marek; komisja rewizyjna: przewodniczący - pwd.
Piotr Kozłowski, wiceprzewodniczący - phm. Teresa Łuczak,
sekretarz - hm. Krystyna Kowalczyk, członek - pwd. Henryka
Jagieła.
Struktura organizacyjna: Hufiec składa się z dwóch
szczepów - 11drużyn harcerskich i 5 gromad. Posiada zespół
programowy, sztandarowy i kwatermistrzowski. Ma dwóch
namiestników - harcerskiego i zuchowego. W hufcu działa
Harcerska Komisja Stopni Instruktorskich oraz Hufcowa
Komisja Rewizyjna.
Funkcjonowanie komendy hufca: Zuchy, harcerze
i niezrzeszone dzieci mogą czynnie uczestniczyć między 15tą a 19-tą w zajęciach na hufcowej świetlicy. W tym czasie

zapewniają dyżury w hufcu instruktorowie. Dzieci i młodzież
korzystają z zajęć muzycznych, plastycznych, mogą odrabiać
lekcje z matematyki, fizyki, rosyjskiego, niemieckiego, pod
okiem pedagogów. Przyboczni przeprowadzają zbiórki zastępów
i drużyn. Orkiestra robi próby do występów, młodzi adepci
uczą się w sekcjach. Komenda hufca organizuje spotkania dla
komendy, drużynowych i osób zainteresowanych współpracą.
Spotykają się zespoły - programowy, kwatermistrzowski,
sztandarowy. Biuro hufca otwarte jest codziennie, łącznie
z sobotami, w czasie imprez hufcowych również w niedzielę.      
Ocena wizerunkowa: Hufiec korzysta z identyfikacji
wizualnej ZHP. Prowadzona na bieżąco strona zawiera
informacje dla harcerzy, instruktorów i rodziców. Hufiec posiada
również facebooka. Strony prowadzi druh pwd. Damian Hync.
Własną stronę posiada także harcerska orkiestra dęta, którą
prowadzi druh pwd. Jakub Pięgot.
Opis działalności programowej hufca: Komenda hufca jest
organizatorem obozów, zlotów, biwaków, rajdów, festiwali,
konkursów. Do głównych przedsięwzięć programowych hufca
zaliczamy cykliczne imprezy śródroczne, do których należą:
1. Biwak Bożonarodzeniowy połączony z Hufcowym
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Turniejem Tenisa Stołowego. Jedną z cyklicznych imprez
programowych hufca jest dwudniowy, a czasem trzydniowy
biwak zimowy połączony z Hufcowym Turniejem Tenisa
Stołowego. Impreza ta tradycyjnie odbywa się na początku
stycznia. Dzięki uprzejmości pani dyrektor - Elżbiety
Goszczyk i pani Alicji Własny harcerze biwakują w Szkole
Podstawowej w Wieleninie lub w Szkole Podstawowej w
Wilamowie. Wieloletnim komendantem biwaku jest dh pwd.
Piotr Kozłowski, a ostatni biwak prowadziła również pwd.
Milena Kudanowska. Ponieważ biwak odbywa się w okresie
Świąt Bożego Narodzenia, organizatorzy korzystali w 2016 roku
ze wsparcia finansowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
W ramach programu „Świąteczna Pomoc” organizują
spotkanie z Mikołajem, który obdarowuje harcerzy prezentami.
Organizatorzy zapewniają ciekawy program, w którym znajduje
się między innymi: wspólne śpiewanie kolęd, gry, pląsy, zabawy,
warsztaty tematyczne . Ważną częścią jest Hufcowy Turniej
Tenisa Stołowego o tytuł Mistrza Hufca w trzech kategoriach
wiekowych. Impreza podoba się harcerzom, o czym świadczy
coraz liczniejszy w niej udział.
2. Dzień Myśli Braterskiej – w okresie ferii zimowych
organizowany jest przez wędrowników, których bardzo wspierają
doświadczeni instruktorzy. W tym szczególnym dniu spotykamy
się z wieloma dawnymi instruktorami naszego hufca. To dzień
szczególny dla każdego harcerza. Obchodzimy w nim urodziny
Roberta Baden-Powella – twórcy i założyciela skautingu. Gdyby
nie ten wielki człowiek, nie spotykalibyśmy się na zbiórkach,
obozach, koloniach czy przy ogniskach. Bi-pi zaszczepił
w nas wiarę w siłę jednostki oraz chęci do wspólnego działania
na rzecz innych. Poznajemy tajemnicę życia w oparciu
o harcerskie wartości – braterstwa, miłości i poświęcenia.
Każdego dnia uczymy się czegoś nowego. Wysunięcie na
pierwszy plan idei skautingu kształtuje w nas postawę godną
naśladowania przez innych ludzi. Nie wolno nam nigdy
o tym zapominać, bo to, w co wierzymy, to świat pełen zasad
i dbałości o fundament naszego człowieczeństwa. Robert
Baden-Powell powiedział do skautów „szukajcie sobie
przyjaciół”. W tych słowach ujął całą ideę braterstwa i prostoty
skautowej oraz harcerskiej myśli.
3. Rejonowe eliminacje Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”. Członkowie hufca
uczestniczą w Harcerskim Ogólnopolskim Konkursie
Recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie”, ale za nim na niego pojadą,
w hufcu, przy bardzo dużej pomocy Domu Kultury w Uniejowie,
organizowane są rejonowe eliminacje. Konkurs prowadzi pwd.
Sylwia Wojtczak i pwd. Martyna Gierada. Zainteresowanie jest
bardzo duże. Do konkursu przystępuje około 50-60 chętnych w
różnych kategoriach wiekowych. W przedsięwzięciu tym komendę
hufca wspiera finansowo Starostwo w Poddębicach (nagrody)
i restauracja Wabik (przygotowanie obiadu dla uczestników).
Uczestnikami konkursu są: harcerze, zuchy i w większości
uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, liceum, studenci
z powiatu poddębickiego, łęczyckiego, z Jeziorska oraz
z Piekar, woj. wielkopolskie. W komisji konkursowej często
obok instruktorów pracują nauczyciele. Laureaci naszych
eliminacji znajdują się na czołowych miejscach w eliminacjach
wojewódzkich, jak również w finale ogólnopolskim, z czego

jesteśmy niezwykle dumni. Jedna z uczestniczek Oliwia Olczyk
z LO w Poddębicach już od 11 lat zajmuje I miejsca w różnych
kategoriach i bierze udział w warsztatach prowadzonych przez
aktorów, potem w eliminacjach centralnych, gdzie zajmuje
czołowe miejsca. Koordynatorem konkursu jest dh. pwd. Sylwia
Wojtczak i pwd. Martyna Gierada
4. Zgodnie z coroczną tradycją harcerską w Szczepie DH
NS w Stemplewie odbywa się Festiwal Piosenki Zuchowej
i Harcerskiej. W roku bieżącym było to już XXV spotkanie
rozśpiewanych harcerzy. Organizatorami Festiwalu są
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich
i Komenda Hufca ZHP Uniejów. Festiwal organizowany jest
na bazie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stemplewie. Celem festiwalu jest: rozśpiewanie zuchów
i harcerzy przez wzbogacenie repertuaru piosenek, umożliwienie
dzieciom i młodzieży zaprezentowania własnej twórczości,
wymiana doświadczeń artystycznych, zdolność współpracy
w zespole. W konkursie biorą udział: gromady zuchowe,
drużyny harcerskie i zespoły wokalne, z których wyłania
się laureatów w poszczególnych kategoriach. Często razem
z naszymi harcerzami biorą udział harcerze z Witoni z Hufca
Kutno. Prezentowane piosenki dotyczą harcerstwa, turystyki
i ekologii. Coroczną imprezę podsumowuje druh harcmistrz,
Dyrektor Ośrodka - Andrzej Zielonka. Wesoła atmosfera,
wspaniałe piosenki przyczyniają się do udanego i owocnego
w nagrody konkursu. Organizatorami tegorocznego Festiwalu
byli: dh pwd. Bogumił Zielonka, dh. pwd. Sylwia Wojtczak oraz
pozostali instruktorzy V Szczepu DH „NS” w Stemplewie.
5. Ogólnopolski Zlot DH NS w Stemplewie. Już po raz XXX,
V Szczep DH „NS” przy SOSW w Stemplewie, KH ZHP Uniejów,
Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Świnicach Warckich
zaprosili do wspólnego harcowania członków DH Nieprzetartego
Szlaku z terenu całej Polski. Tradycyjnie zlot odbywa się
w ostatni weekend maja, na bazie Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Stemplewie. Od wielu lat komendantem
zlotu jest druh pwd. Bogumił Zielonka. Ofiarnie włączają się w
organizację tej wielkiej imprezy wszyscy instruktorzy V Szczepu
Drużyn Nieprzetartego Szlaku ze Stemplewa. Celem zlotu jest
prezentacja dorobku DH Nieprzetartego Szlaku, rozwijanie
ekspresji twórczej i kreatywności, wdrażanie do aktywnego i
zdrowego spędzania czasu wolnego, samodzielność i zaradność
w różnych sytuacjach, integracja środowiska harcerskiego,
kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych.
Organizatorzy zapewniają ciekawy czterodniowy program,
dbając o to, aby każdy z uczestników znalazł coś ciekawego
dla siebie. W programie znajdują się między innymi: pionierka
obozowa, ogniska, uroczysty apel, warsztaty tematyczne, występ
gwiazdy, wycieczki, wspólne pląsy, gry i zabawy. Z wieloletnich
obserwacji wynika, iż kto raz zawitał do Stemplewa stara się
wrócić, aby utrwalać zdobyte umiejętności i kolejny raz przeżyć
wspaniałą przygodę na harcerskim szlaku.
6. Rajd „Szlakiem Bohatera” jest podsumowaniem roku
harcerskiego. W czerwcu harcerze hufca uniejowskiego
spotykają się na biwaku, aby podsumować kończący się rok
harcerski. Jego organizatorem jest dh. pwd. Magdalena Derlacz
i pwd. Małgorzata Antoniak. 32 Drużyna Specjalnościowa
z druhem phm. Waldemarem Terleckim prowadzi zajęcia linowe
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dla dzieci i młodzieży. Często miejscem spotkań jest Bronów,
gdzie mieszkała patronka hufca Maria Konopnicka. W czasie
dwudniowego pobytu toczy się Liga Drużyn o Przechodni
Puchar Komendantki Hufca i podsumowanie całorocznej pracy.
7. Święto Chorągwi Łódzkiej - po wakacjach znów wielu z
nas chce spotkać się na harcerskim szlaku. Dobrą do tego okazją
jest wyjazd na Święto Chorągwi. We wrześniu 2016 roku 52
harcerzy wyjechało na Święto do Łasku, a w 2017 roku 23
harcerzy do Kutna. Nasza Reprezentacyjna Harcerska Orkiestra
Dęta, licząca ok. 25-30 osób, została zaproszona do prowadzenia
muzycznej uroczystości, pomagała harcerzom w przemarszu
przez Pabianice, w Łasku i w Pabianicach wzbogacała swoją
muzyką apele. W sumie w Łasku reprezentowało hufiec 82
harcerzy, a w Kutnie 51 harcerzy. W roku 2016 i 2017 phm.
Waldemar Terlecki wraz ze swoimi harcerzami pomagali
zabezpieczać organizację świąt.
W tej corocznej imprezie chorągwianej integruje się
młodzież z wielu środowisk naszego województwa i pozwala
to także na sprawdzenie swoich wiadomości i umiejętności
zdobytych podczas zbiórek harcerskich. Opiekę na tych
wyjazdach sprawowały druhny Sylwia Wrąbel, phm. pwd.
Magdalena Derlacz, pwd. Małgorzata Antoniak, pwd. Karolina
Powłoka, phm. Anna Walczak.
8. Start Harcerski odbywa się we wrześniu. Jest to
impreza integracyjna, zwykle w formie jednodniowego
spotkania, najczęściej na Manewrach Techniczno-Obronnych w
Poddębicach.
9. Manewry Techniczno-Obronne w Poddębicach. W 2016
r. była to gra miejska, a w tym roku miejska i leśna. Podczas
manewrów, w pierwszej części, odbywa się zwiad terenowy po
mieście. Harcerze i zuchy odwiedziły w tym czasie Komendę
Powiatową Policji i Pogotowie Ratunkowe ,,Falck”. W tych
miejscach dowiedziały się wiele o funkcjonowaniu placówek i
łączności z nimi w razie potrzeby. Poszły również na cmentarz,
zapalony znicz zostawiły na Grobie Nieznanego Żołnierza,
po czym w miasteczku ruchu drogowego jeździły rowerami.
Dalszym etapem manewrów była gra leśna. Dh pwd. Waldemar
Terlecki ze swoją drużyną uczył dzieci przewozić rannych na
desce w powietrzu, używać karabinków. Harcerze przeistoczyli
się w ratowników niosących pomoc. Było też przejście po linach,
choć nad samą ziemią, udzielanie pierwszej pomocy ratowanemu,

zwiedzanie parku zmysłów, pałacu w Poddębicach, przejście
w masce przez teren skażony, pod opieką strażaków, rozwijanie
namiotu na czas, strzelanie do celu kulkami paintballa, śpiewanie
piosenek harcerskich.
Na koniec harcerze zjedli wspaniałą pomidorówkę i wypili
herbatę, przygotowane przez panie ze Stowarzyszenia z Chrop.
Były też kiełbaski z ogniska, potem wręczenie pucharów dla
najlepszych i pamiątki dla wszystkich od starostwa.
W tej imprezie zawsze bierze udział około150 harcerzy
i zuchów. Całością kieruje dh. phm. Jolanta Gawłowska,
pomaga jej dh. Edyta Serafińska i phm. Waldemar Terlecki.
W organizację są zaangażowane 3 jednostki OSP – z
Bałdrzychowa, Góry Bałdrzychowskiej i Chrop, Komenda
Powiatowa Policji, Pogotowie Ratunkowe „Falck”, Szkoła
Podstawowa i Gimnazjum, Pałac Kultury, mieszczący się
w pałacu poddębickim i Nadleśnictwo Poddębice, Zakład
Piekarniczo-Cukierniczy Aspal z Poddębic, Miasteczko Ruchu
Drogowego z Sieradza, Stowarzyszenie Centrum Pomocy
PANACEUM z Radomska, Fundacja Metamorfoza z Feliksowa,
Ośrodek Sportu i Rekreacji z Poddębic.
10. Patriotyczno-religijna impreza z okazji rocznicy
Odzyskania Niepodległości. Hufiec Uniejów od wielu lat ma
zaszczyt prowadzić Gminne Obchody Święta Niepodległości.
Spotkanie kierowane jest do harcerzy i społeczności lokalnej.
Przebieg obchodów uatrakcyjnia Harcersko-Strażacka Orkiestra
Dęta. Częścią święta jest zawsze msza św. w uniejowskiej
kolegiacie. Komendę imprezy stanowią: pwd. Małgorzata
Rosik, pwd. Sylwia Wojtczak, pochód prowadzi niezastąpiony
w tym pwd. Piotr Kozłowski.
11. Betlejemskie Światło Pokoju. Jak co roku, przywozimy
z Łodzi Betlejemskie Światło Pokoju, przekazane nam przez
biskupa w Katedrze Łódzkiej, które później staramy się
przekazać jak największej grupie mieszkańców. Odwiedzamy
wtedy także szkoły, przedszkola, parafie, szpital, instytucje
i zakłady pracy w Poddębicach, Uniejowie, Wieleninie, Szadku,
Jeziorsku, Wilamowie, przekazując im Światło i świąteczne
życzenia. Śpiewamy kolędy z goszczącymi nas ludźmi. Rano
w Wigilię harcerze roznoszą Światło mieszkańcom. Tym
zadaniem kierują poszczególni drużynowi na swoim terenie.
Uroczyście też wnosimy Światło na Pasterkę w Uniejowie,
Wieleninie, Wilamowie i Spycimierzu. Przekazujemy z Nim
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przesłanie na dany rok i harcerskie życzenia całym parafiom.
12. Wigilia Hufcowa. W przeddzień Wigilii Bożego
Narodzenia zuchy, harcerze, instruktorzy i nasi przyjaciele
spotykają się, aby podzielić się opłatkiem. W świątecznej
atmosferze następuje przekazanie BŚP, śpiewanie kolęd
i pastorałek. Instruktorzy przygotowują jasełka dla młodzieży,
co dzieciom niezwykle się podoba. Jest też wigilijny
poczęstunek . Jest to bardzo radosne i uroczyste spotkanie, na
które zapraszamy naszych przyjaciół. Komendantem Wigilii
jest zwykle dh. pwd. Sylwia Wojtczak. Naszymi opiekunami są
właściciele Zakładu Gastronomicznego Wabik, którzy rokrocznie
zaopatrują nas w przepyszne potrawy wigilijne. Zrobili również
warsztaty kulinarne przed Wigilią Hufcową. Zuchy i harcerze,
dzięki uprzejmości Państwa Wagner, uczyli się robić pierogi.
13. Inne działania. Komenda hufca jest też inicjatorem
innych działań drużyn. Dh. phm. Anna Walczak i phm.
Waldemar Terlecki byli organizatorami biwaku szkoleniowego
dla funkcyjnych harcerskich i zuchowych z naszego hufca
w szkole w Uniejowie. Organizujemy warty przy Grobie
Nieznanego Żołnierza podczas Święta Zmarłych, wspieramy
organizację rajdów i biwaków. Harcerze uczestniczą też w
uroczystości Katyńskiej na cmentarzu Dębów Katyńskich.
W bieżącym roku nasi wędrownicy zorganizowali koncert
harcerski na wzór Eurowizji dla mieszkańców Uniejowa. Drużyny i
gromady organizują swoje biwaki w kontakcie z hufcem,
konkurs świąteczny na stroik i kartki świąteczne.
Jak z powyższego wynika, hufiec organizuje szereg imprez,
na których młodzież sprawdza swoją wiedzę i umiejętności,

poszerza zainteresowania i uzdolnienia, wykazuje własną
inicjatywę. Harcerze hufca uniejowskiego korzystają także
z propozycji programowych Chorągwi Łódzkiej, a świadczy
o tym udział naszych drużyn w imprezach Chorągwianych: 2016
- ŚCHŁ w Łasku (udział 80 osób reprezentacji, w tym Orkiestry
Reprezentacyjnej), 2017 - ŚCHŁ w Kutnie (23 osoby + Orkiestra
Reprezentacyjna ZHP, w sumie 51 osób).
Chlubą naszego hufca jest aktywnie działająca Orkiestra
Reprezentacyjna ZHP, wywodząca się z VII Szczepu ADH
„Dęciaki”. Orkiestra reprezentuje nie tylko hufiec uniejowski
i Chorągiew Łódzką, ale także całe ZHP, występując na
terenie całego kraju, a także poza granicami. Na słowa uznania
zasługuje tutaj kapelmistrz orkiestry - pwd. Jakub Pięgot, drugi
kapelmistrz - hm. Marian Pięgot i magazynier strojów - phm.
Teresa Łuczak.
Ocena hufca: Instruktorowie są zaangażowani w pracę
w hufcu. Cieszą się autorytetem wśród dzieci i rodziców, co
prowadzi do tworzenia nowych gromad i drużyn. Środowisko
jest zintegrowane, co widać na spotkaniach. Jest spore
zainteresowanie wędrownictwem, co daje nadzieję na przyszłość
hufca. Orkiestra reprezentuje nasze środowisko na imprezach
chorągwianych i ogólnopolskich, za jej sprawą słychać o hufcu
Uniejów w całej Polsce. Dołączają do nas nowe, chętne do
współpracy szkoły, m.in. z Szadku i Łęczycy.
		
		

Komendant Hufca ZHP Uniejów
pwd. Małgorzata Rosik

Targi Rolnicze w Nadarzynie
Podczas trzydniowych targów (30.11-2.12) odbyły się liczne
wystawy: Salon techniki rolniczej, Salon środków do produkcji
rolnej, Targi dobrej żywności, Salon usług specjalistycznych
i wsparcia dla branży AGRO, Sekcja innowacji dla branży rolnospożywczej.
W ramach targów zaprezentowano najnowszy sprzęt rolniczy, odbyła się degustacja polskiej żywności najwyższej jakości,
przygotowano liczne konferencje, seminaria i fora we współpracy
z organizacjami i stowarzyszeniami branżowymi.

arch. UM Uniejów

1 grudnia 2017 r. rolnicy, sołtysi i radni z gminy Uniejów
uczestniczyli w Centralnych Targach Rolniczych - Ptak Warsaw
Expo w Nadarzynie. Wyjazd został zorganizowany przez Urząd
Miasta w Uniejowie.
Targi stanowiły przegląd rynku maszyn i urządzeń
rolniczych, połączony z prezentacją najnowszych rozwiązać
technologicznych. Były miejscem spotkań polskich producentów
z branży rolno-spożywczej z krajowymi i zagranicznymi
partnerami.
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pwd. Karolina Powłoka

Kadra Hufca ZHP Uniejów
w Załęczu Wielkim
W dniach 24-26 listopada 2017 r. spotkaliśmy się w chorągwianym, instruktorskim gronie
podczas Seminarium Programowo - Kształceniowym w Załęczu Wielkim. Był to niesamowicie
aktywny i fantastyczny weekend, bogaty w nową wiedzę i umiejętności przydatne w naszej
codziennej służbie.
stwarzała zagrożenia dla uczestników wypoczynku,
jak się zachowywać podczas sytuacji kryzysowych,
bezpieczeństwo p-poż, odpowiedzialność prawna,
zagrożenie substancjami psychoaktywnymi.
Rozmowy i przemyślenia na te trudne tematy
wzmogą naszą czujność nawet na najmniej niepokojące
sygnały, a zdobyte informacje pozwolą na obserwację
środowiska wokół nas.

arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

Spośród różnego typu tematów dotyczących pracy
z dziećmi i młodzieżą, instruktorzy z hufca Uniejów
uczestniczyli w zajęciach, w ramach weekendu
metodycznego, odpowiadając na pytania: Jaka to dobra
drużyna? Czy dbamy o to, wspierając drużynowych
w naszych hufcach? Czy staramy się zaszczepić metodę
w programie drużyn, szczepów i hufca? Pracowaliśmy
w terenie, rozmawialiśmy o tym, jak wesprzeć drużyny
w realizowaniu metody i harcerskiego ideału
wychowawczego. Był także cykl warsztatów i spotkań
ze specjalistami zajmującymi się „trudną młodzieżą”.
Zastanawialiśmy się nad powodami nieakceptowanych
społecznie zachowań młodych ludzi, ich biernością,
konsumpcyjnością,
życiem
dniem
codziennym.
Poznaliśmy skutki powyższych zachowań prowadzących
do wykluczenia, uzależnień, podejmowania nadmiernego
ryzyka. Kolejnym z zagadnień było bezpieczeństwo
w harcerskiej pracy, czyli BHP w ZHP. Odpowiedzieliśmy
sobie na pytania: Jak zorganizować bezpieczny obóz,
rajd, biwak, jak przygotować bazę obozową, żeby nie

Słuchacze Uniwersytetu
na Olimpiadzie Seniora

Urszula Urbaniak

Po raz pierwszy reprezentacja Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zadebiutowała na
Olimpiadzie Seniora „Zdrowy Senior” w Radomsku. 7 października 2017 r. rywalizację podjęło
siedem drużyn. Był to bardzo udany debiut – Słuchacze z Uniejowa wywalczyli II miejsce, wyprzedziła
ich drużyna z Piotrkowa Trybunalskiego.
W relacji uczestników olimpiady atmosfera
towarzysząca zawodom była wspaniała – rywalizacja nie
zdominowała dobrej zabawy. W swoim wpisie na portalu
społecznościowym Studenci UTW z Uniejowa przekazali
słowa uznania dla organizatorów przedsięwzięcia:

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomsku
oraz Fundacji „Aktywne Centrum Edukacji Uniwersytet
Otwarty Dla Każdego” w Radomsku.
W barwach naszego Uniwersytetu wystąpili:
Barbara Szelągowska-Bugajak, Krystyna Dałek, Paweł
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Kujawa, Danuta Pecyna, Jadwiga Sudra, Elżbieta Szafarz,
Barbara Szkopik, Urszula Urbaniak i Anna Włodarska.

arch. Uniwersytet Trzeciego Wieku

Filas, Lechosław Hajduk, Anna Kaczmarek, Elżbieta
Kramarska, Jerzy Król, Barbara Kujawa, Zbigniew

W dniach 20-22.10.2017 r. delegacja Rady Miasta ze Szczyrku gościła
z wizytą w Uniejowie, naszym mieście partnerskim. Z wielką radością
przyjęliśmy to zaproszenie jako, że i okazja ku temu była szczególna. Minęło
10 lat wzajemnej współpracy między naszymi miastami. Podczas wizyty
mieliśmy zaszczyt spotkać się z Włodarzami Miasta Uniejów i uczestniczyć
w sesji Rady Miejskiej, gdzie zaprezentowano nam plany dalszego rozwoju
tego miasta i prowadzone w nim inwestycje. Zwiedziliśmy również
miasto Uniejów, podziwialiśmy okoliczne widoki, poznaliśmy jego piękne
zabytkowe miejsca oraz słynące z wód termalnych „Termy Uniejów”.
W imieniu Rady Miasta Szczyrk chciałabym podziękować Władzom
Miasta Uniejów za gościnność i miłe przyjęcie oraz ponownie zaprosić do
nas, do Szczyrku, gdzie również dużo nowego i dobrego się dzieje. Mamy
nadzieję, że współpraca naszych miast będzie się dalej owocnie rozwijać.
			

Iwona Fułat - Radna Miasta Szczyrk

arch. I. Fułat

Delegacja ze Szczyrku
w Uniejowie

Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie w dniu 6 listopada
2017 r. gościła dzieci z Niepublicznego Tęczowego Przedszkola w Uniejowie w
ramach obchodzonego dzień wcześniej Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek.
Dzień Postaci z Bajek to święto wszystkich bajkowych postaci i dobry
moment, aby przypomnieć sobie część z nich. A jak wiemy, bajki towarzyszą
dzieciom od najmłodszych lat, rozweselają i bawią, ale też przekazują ważne
prawdy życiowe. Panie bibliotekarki przebrane za bohaterów bajkowych
przeczytały dzieciom: Reksio szczeniak oraz Smerfy. Dzieci po wysłuchaniu
bajek opowiadały także o swoich ulubionych bajkach i ich postaciach.
Spotkanie zakończyło się słodką niespodzianką oraz balonami, z których
skręcone zostały pieski i zabrane na pamiątkę przybycia do uniejowskiej książnicy.
			
			
Beata Szymczak, Sylwia Szymańska

arch. M-GBP w Uniejowie

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
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Uroczyste podsumowanie powiatowych
konkursów o tematyce jesiennej
W dniu 18 października 2018 r. w Miejsko - Gminnym
Ośrodku Kultury w Uniejowie odbyło się uroczyste podsumowanie powiatowych konkursów o tematyce jesiennej.
Na konkursy wpłynęło łącznie 226 prac
(plastycznych, literackich i fotograficznych) z terenu powiatu
poddębickiego. Komisja artystyczna, w składzie: Beata
Szymczak, Aleksandra Kałużna – Płaczek, Teresa Łuczak,
Katarzyna Lewińska, Michał Kubacki, , Robert Palka, Maciej
Bartosiak, oceniając prace brała pod uwagę samodzielność,
estetykę, pomysłowość oraz inwencję twórczą uczestników,
a także ciekawe, zaskakujące i zarazem najprostsze realizacje
w dziedzinie literatury, plastyki i fotografii.
Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesienne obrazki”
• kategoria przedszkole: I - Hubert Jagieła
- Szkoła Podstawowa Wielenin, Igor Bernardziak
- Miejskie Przedszkole w Uniejowie, II - Irmina
Raźniewska - Publiczne Przedszkole w Poddębicach
(ul. Miła), Krystian Żałobny - Szkoła Podstawowa
w Dalikowie, III - Sandra Jóźwiak - Punkt Przedszkolny
w Drwalewie, Zoja Szczerbicka -Publiczne Przedszkole
w Poddębicach ul. Miła ,Julia Kowal Miejskie
Przedszkole w Uniejowie; wyróżnienia: Kinga Smolarek
- Szkoła Podstawowa w Domaniewie, Kinga Przybylska
- Punkt Przedszkolny w Pełczyskach, Jan Stępień, Hanna
Marciniak, Filip Kubiak, Aleksandra Galoch, Maja
Domowicz - Miejskie Przedszkole w Uniejowie, Klaudia
Bednarek, Maria Franiak, Zofia Krysiak Publiczne
Przedszkole w Poddębicach (ul. Przejazd), Maja Stasiak,
Oskar Idzikowski, Zofia Mruk - Publiczne Przedszkole
w Poddębicach (ul. Miła).
• kategoria klasy I – III: I -Katarzyna Łukasiewicz
- Szkoła Podstawowa w Wieleninie, Maciej Fryt - Szkoła
Podstawowa w Kłódnej, II - Ewa Tomaszewska - Szkoła
Podstawowa w Wilamowie, Oskar Polipowski - Szkoła
Podstawowa w Uniejowie III - Jakub Kowalczyk - Szkoła
Podstawowa w Poddębicach, Jeremi Pamfil - Szkoła
Podstawowa w Uniejowie; wyróżnienia: Julia Kolasa,
Justyna Urbańczyk - Szkoła Podstawowa w Uniejowie,
Igor Olczyk - Szkoła Podstawowa w Kłódnej, Aleksandra

Peraj - Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu,
Julia Łopata - Szkoła Podstawowa w Poddębicach.
Powiatowy Konkurs Literacki „Jesień wierszem
pisana”
• kategoria klasy IV-VII: I - Marta Wójciak Szkoła Podstawowa w Poddębicach, Paulina Ratajczyk
- Szkoła Podstawowa w Wilamowie, II - Wiktoria
Kaźmierczak - Szkoła Podstawowa w Kłódnej, III
Brajan Gabryszak - Szkoła Podstawowa w Wieleninie,
Maria Janiszewska - Szkoła Podstawowa w Pęczniewie;
wyróżnienia: Ana Marciniak - Szkoła Podstawowa
w Uniejowie, Ilary Controllo - Szkoła Podstawowa
w Wieleninie, Tymoteusz Warzyński - Szkoła Podstawowa
w Poddębicach, Iza Antosik - Szkoła Podstawowa
w Wartkowicach, Daria Grodzicka -Szkoła Podstawowa
w Kłódnej, Monika Świątek - Szkoła Podstawowa
w Wilamowie, Wiktoria Rykowska - Szkoła Podstawowa
w Poddębicach.
Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Jesień w kadrze zapisana”
• kategoria klasy IV-VII: I - Marta Kolasa - Szkoła
Podstawowa w Poddębicach, II -Wiktoria Janiak - Szkoła
Podstawowa w Poddębicach, III - Wiktoria Lisowska
-Szkoła Podstawowa w Zadzimiu; wyróżnienia: Witold
Maniak - Szkoła Podstawowa w Poddębicach, Wiktoria
Pawełczyk - Szkoła Podstawowa w Niemysłowie, Kacper
Wójcik - Szkoła Podstawowa w Uniejowie, Monika
Świątek - Szkoła Podstawowa w Wilamowie.
• kategoria klasy gimnazjalne: wyróżnienie Wiktoria Szela - Szkoła Podstawowa w Domaniewie.
Organizatorzy: Urząd Miasta Uniejów, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, Miejsko Gminna
Biblioteka Publiczna w Uniejowie.
Wsparcie finansowe: Miejsko -Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
			
M-GOK w Uniejowie
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Małgorzata Rosik

11 listopada lekcją patriotyzmu
„Naród, który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości
i nie ma prawa do przyszłości” mawiał Marszałek Józef Piłsudski.
Uczestnikami uroczystości, w strugach deszczu,
na uniejowskich obchodach 99. rocznicy Odzyskania
przez Polskę Niepodległości były: zuchy, harcerze,
poczty sztandarowe i delegacje lokalnej społeczności
na czele z gospodarzami Burmistrzem Uniejowa Józefem Kaczmarkiem i ks. Infułatem Andrzejem
Ziemieśkiewiczem. Na nasze zaproszenie przyjechali
również goście: Dyrektor Biura Senatora RP Przemysława
Błaszczyka - Joanna Łukasik, w imieniu Marszałka
Województwa Łódzkiego Dyrektor Kancelarii Marszałka
- Marcin Młynarczyk.
Narrację uroczystości prowadził Robert Palka
w stroju rodem z epoki Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Komendantem uroczystości był pwd Piotr Kozłowski.
Oprawę muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra
Dęta ZHP OSP w Uniejowie pod batutą dyrygenta
pwd Jakuba Pięgota. Instruktorzy ZHP podczas
uroczystości starali się zaszczepić miłość i uszanowanie
dla Ojczyzny w zuchach i harcerzach należących do
Hufca Uniejów oraz przybyłej młodzieży, kierując się
staropolskim zawołaniem Bóg, Honor i Ojczyzna. Z tej
okazji okolicznościową gawędę wygłosiła pwd Sylwia
Wojtczak, a druh Konrad Bączyk odczytał Apel Poległych
autorstwa druha ś.p. hm. Wiesława Winnickiego.
Po zakończeniu uroczystości, dzięki uprzejmości
PGK „Termy Uniejów” Spółka z o.o., goście i młodzież
zostali zaproszeni na poczęstunek.

Harcerze w trakcie całego roku starają się swoją
postawą świadczyć i manifestować swój patriotyzm.
Na rogatywkach noszą lilijki - światowy symbol
skautów. Symbolizują one podążanie harcerzy w dobrym
kierunku, czyli zgodne z ideałami prawa i przyrzeczenia
harcerskiego. Na ramionach lilijki, które są tradycyjnym
symbolem przynależności do ZHP, znajdują się litery
ONC (Ojczyzna - Nauka - Cnota). Są to pierwsze litery
hasła filomatów – tajnego patriotycznego związku
młodzieży polskiej, założonego w Wilnie w I połowie
XIX w. Do tego związku należał Adam Mickiewicz i to
z tego utworu Wielkiego Wieszcza Narodowego pochodzi
hasło:
„Hej, radością oczy błyszczą (…)
Ale kto w naszym jest gronie,
Śród pracy czy śród zabawy,
Czy przy pługu, czy w koronie,
Niechaj pomni na Ustawy!
Pomnij na przysięgę swoją
I w każdej chwili żywota
Niechaj mu na myśl stoją:
Ojczyzna, nauka, cnota (…)”
Adam Mickiewicz
Harcerze noszą na pokryciu głowy srebrną lilijkę,
a instruktorzy złotą. Harcerze, którzy nie złożyli
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przyrzeczenia noszą lilijkę nad lewą kieszenią munduru,
w miejscu Krzyża Harcerskiego.
„Pod lilijką naszkicował wstęgę, której końce
podwinięte były ku górze. Miały one symbolizować
uśmiech skauta. Na wstędze tej wypisał: „Be prepared”
(dosł. „Bądź gotów”) -hasło skautów, które nasunęło mu
się (Baden-Powell-Założyciel skautingu) spontanicznie.
Hasło to należy rozumieć następująco: skaut (harcerz) ma
się starać o to, aby w każdej chwili był zdrów na duchu
i ciele i gotów wypełnić swój obowiązek.

Czy harcerze wypełnili swój obowiązek na
uniejowskim Rynku? Mam wrażenie, że oddając hołd
Bohaterom, którzy kiedyś swoją niezłomną postawą
i męstwem wywalczyli dla naszej Ojczyźnie wolność, tak.
Rodzice mogą być dumni z takich dzieci. Mogą odważnie
patrzeć w przyszłość. Rośnie bowiem następne pokolenie,
które będzie dbać o przyszłość narodu polskiego. Hufiec
Uniejów pełnił również zaszczytną służbę w Łęczycy,
Szadku i Zadzimiu - wszędzie tam, gdzie mógł służyć
swoją pomocą, dzięki uprzejmości gospodarzy.

W. Hansen „Wilk, który nigdy nie śpi”

Jesienne warsztaty w bibliotece

Beata Szymczak
Sylwia Szymańska

Jesienne warsztaty w bibliotece

Tworzenie bukietów kwiatowych

arch. M-GBP w Uniejowi

Korzystając z uroków jesieni w dniu 13 października 2017 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie
odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży.
Uczestnicy zajęć mieli okazję poznać jak w prosty i szybki sposób zrobić bukiet kwiatów z jesiennych liści. Taki
bukiet można postawić na stole lub podarować bliskiej osobie. W drugiej części zajęć powstały klimatyczne latarenki ze
słoików. Potrzebowaliśmy przede wszystkim ładnych i nie bardzo wysuszonych liści, kasztanów, szyszek, kolorowego
brokatu oraz sznurka i ozdobnej tasiemki. Takie lampiony wykonane dziecięcą fantazją wprowadzą do niejednego
mieszkania przytulną atmosferę i będą cieszyć oko w chłodne wieczory.
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„Koncert dla Seniora”
23 listopada 2017 roku w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie odbyła się
impreza dla Seniorów z terenu miasta i gminy Uniejów z okazji ich święta.
tuaru Michała Bajora i Marka Grechuty, wystąpili
Panowie Jarosław Kołodziejek (śpiew) i Dariusz
Bagieński (skrzypce, fortepian).
Organizatorzy Dnia Seniora: Burmistrz Miasta
Uniejów, Radni Rady Miejskiej w Uniejowie, PGK
Termy Uniejów Sp. z o. o w Uniejowie, OSP Uniejów,
M-GOPS w Uniejowie, M-GBP w Uniejowie, MGOK
w Uniejowie.
			
M-GOK w Uniejowie

Manewry wojewódzkie „Woda 2017”
Kryptonimem „Woda 2017” nazwano ćwiczenia
jednostek straży pożarnych z terenu województwa
łódzkiego przeprowadzone w Uniejowie 31 października
2017 r. W manewrach wzięło udział kilkudziesięciu
druhów z jednostek ochotniczych i państwowych
straży pożarnych. Ćwiczenia, zorganizowane przez
Komendę Wojewódzką PSP w Łodzi, obserwowali
i podsumowali: bryg. Grzegorz Janowski (Zastępca
Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi)
oraz st. bryg. Jacek Grzelakowski (Komendant PSP
w Poddębicach).

Jacek Świątczak

W ćwiczeniach wzięło udział 10 jednostek z powiatu
poddębickiego (w tym Uniejów, Spycimierz oraz
Wilamów) i 16 z Centralnego Obwodu Operacyjnego
Łódzkiej Brygady Obwodowej. Na terenie województwa
łódzkiego - rozkazem Łódzkiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej została
powołana Łódzka Brygada Odwodowa (ŁBO), w skład
której wchodzi m.in.: sztab brygady, batalion Centralnego
Odwodu Operacyjnego oraz kompanie gaśnicze
i specjalistyczne grupy ratownicze Wojewódzkiego
Odwodu Operacyjnego.

arch. UM Uniejów

Tegoroczne spotkanie miało charakter koncertowy.
Po części oficjalnej, w której życzenia dla seniorów
złożyli, w imieniu Burmistrza Uniejowa, Pan Janusz
Kosmalski - Przewodniczący Rady Miejskiej wraz
z radnymi Panią Jolantą Ilską i Panem Tadeuszem
Warychem, odbył się „Koncert dla Seniora”.
Z repertuarem wystąpili: Zespół Śpiewaczy
„Włościanki” z Wielenina, pod kierunkiem Pana Macieja
Janeckiego oraz Chór „Kantylena”, pod kierunkiem
Pana Jakuba Pięgota. Na zakończenie koncertu,
w klimatycznych i nostalgicznych piosenkach z reper-
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Zakup nowości wydawniczych
do bibliotek publicznych
W październiku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie zakupiła
nowości czytelnicze na kwotę 4 800,00 zł. Polecamy niektóre z nich.
Literatura piękna dla dorosłych: K. Michalak
„Czerwień Jarzębin”; K. Michalak „Błękitne sny”; R.
Kosin „Aleja Siódmego Anioła”; J. M. Chmielewska
„Poduszka w różowe słonie”; J. M. Chmielewska
„Pod wędrownym Aniołem”; M. Krajewski „Mock
ludzie Zoo”; M. Kordel „Córka wiatrów”; A. Olejnik
„Mansarda pod Aniołem Cuda i cudeńka”; J. Szarańska
„Cztery płatki śniegu”; L. Fabisińska „Śnieżynki”;
A. Lis „Samotność we dwoje”; A. Lis „Jutro będzie
normalnie”; G. Gargaś „Wieczór taki jak ten”; N. Sońska
-„Zakochaj się Julio”; A. Lingas - Łoniewska „Wszystko
wina kota”; M. Turbowicz „Kącik zagubionych serc”; K.
Kołaczewska „Wbrew sobie”; N. Nowak-Lewandowska
„Głód miłości”; K. Wilczyńska „Zamarznięte serca.
Rok na kwiatowej”; M. Radomska „Maraton do
szczęścia”; M. Witkiewicz „Ósmy cud”; D. Ducret
„Zakazane ciało”; J. Cole „Tysiąc pocałunków”; P. Świst
„Prokurator”; R. Mróz „Zaginięcie”; R. Mróz „Rewizja”;
R. Mróz „Inwigilacja”; R. Mróz „Immunitet”; R. Mróz
R „ W cieniu prawa”; R. Mróz „Czarna Madonna”; Sz.
Twardoch „Król”; Sz. Twardoch „ Morfina”; G. Kubicki,

M. Drzewicki - „Ania. Biografia Anny Przybylskiej”;
C.L. Zafon „Labirynt duchów”.
Literatura piękna dla dzieci i młodzieży: E.
Safarzyńska „Jednorożec”; A. Nożyńska-Demaniuk
„Wiersze na dobranoc”; P. Stańczyk „Bajki uśmiechajki
na dobry dzień i jeszcze lepsze jutro”; Bajki pod
choinkę; M. Strzałkowska „Mój przyjaciel smok”; M.
Strzałkowska „ Książe i żebrak”; M. Strzałkowska „J.
Asher „13 powodów”; N. Yoon „Ponad wszystko”; O.
Bowden „Assassins Creed Objawienie”; O. Bowden
„Assassins Creed Tajemna Krucjata”; O. Bowden
Assassins C.-„ Bractwo”; O. Bowden „Assins Cread
Renesans”; Uniwersytet Potwory|”; M. Strzałkowska
„Gdzie jest Dory”; M. Strzałkowska „Dzwoneczek
i zaginiony skarb”.
Zakup książek zrealizowano ze środków finansowych
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
				Beata Szymczak
				Sylwia Szymańska

Mikołajki w Uniejowie

Aleksandra Zielonka

Tym razem Mikołaj przybył do Uniejowa bryczką,
ponieważ warunki atmosferyczne uniemożliwiły mu
poruszanie się saniami. Jego przybycie poprzedziło
spotkanie dzieci i dorosłych na wspólnym ubieraniu
choinek. Dzieci ozdabiały choinki własnoręcznie
zrobionymi dekoracjami udowadniając, że można nadać
w taki sposób choince piękny i indywidualny charakter.
Swoje małe choinkowe arcydzieła pozostawiły przy
Termach uczniowie szkół podstawowych z Uniejowa,
Wielenina, Wilamowa i Spycimierza oraz grupa
z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
Społecznej w Czepowie.

arch. A. Sobczak

6 grudnia 2017 r. Uniejów odwiedził ulubiony święty wszystkich dzieci - Mikołaj,
który w prezencie przywiózł dla wszystkich worek cukierków. Przyjazd Mikołaja
wywołał ogromną radość szczególnie wśród najmłodszych uczestników spotkania.
Brodaty Jegomość rozdawał wszystkim zebranym oprócz cukierków życzenia
i uśmiechy.
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Podczas weekendu (9-10 grudnia) można było poczuć
świąteczną atmosferę. Po raz szósty przy „Termach
Uniejów” odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Była to
doskonała okazja, aby bez pośpiechu zakupić prezenty
lub tradycyjne akcesoria świąteczne.

arch. UM Uniejów

Reprezentacja dorosłych ubrała największą choinkę
bombkami z logo Uzdrowiska Uniejów. Wśród strojących
znaleźli się obecni i byli samorządowcy, dyrektorzy
jednostek, prezesi spółek oraz przedstawiciele organizacji
i stowarzyszeń. Podczas spotkania ks. Infułat Andrzej
Ziemieśkiewicz poświęcił bożonarodzeniową szopkę,
którą można odwiedzać przy Termach. Po spotkaniu z
Mikołajem, dzięki uprzejmości Spółki „Termy Uniejów”,
wszyscy zebrani skorzystali z ciepłego poczęstunku.
Jedną z atrakcji przygotowanych przez „Termy
Uniejów” na Mikołajki były: kącik fryzjerski i strefa
malowania twarzy dla dzieci w klubie Nautilus oraz
zniżki na baseny dla dzieci ubrane w czapki Mikołaja.
Dzień po Mikołajach z wizytą w szkołach na terenie
gminy i przedszkolu w Uniejowie gościli Radni Rady
Miejskiej w Uniejowie, którzy wręczyli wszystkim
dzieciom paczki ze słodyczami.

Michał Kaźmierczak

Zimujemy na bezpiecznym miejscu
– podsumowanie rundy jesiennej sezonu 2017/2018
w wykonaniu Term Uniejów

Po doskonałym letnim okresie przygotowawczym, kilku transferach i ewidentnej
poprawie atmosfery wokół zespołu każdy związany z drużyną MGLKS Termy Uniejów
liczył, że poprzedni sezon, w którym cudem uniknęliśmy degradacji był wypadkiem
przy pracy – tak się jednak nie stało, choć zapowiadało się bardzo dobrze…
W 1 kolejce zmierzyliśmy się w mini derbach
z beniaminkiem z Sarnowa, wynik 2:2 nie był najlepszym
rezultatem, ale sama gra napawała optymizmem. W drugiej
kolejce udało się pokonać Orła Parzęczew i wydawało się, że
w tym sezonie może być naprawdę dobrze. Niestety potem
przytrafiła nam się dramatyczna wręcz seria – przegraliśmy
7 spotkań z rzędu, straciliśmy aż 19 bramek, a strzeliliśmy
zaledwie…4. Wydawało się, że seria nigdy się nie skończy,
aż przyszedł mecz z cyklu „must win”. 6 października 2017

r. na Stadionie im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie
podejmowaliśmy Włókniarza Konstantynów, naszego
sąsiada w tabeli (2 ostatnie miejsce). Termalni podeszli do
tego spotkania bardzo ambicjonalnie i udało się wygrać
aż 7:2, później nadszedł ciężki wyjazd do Pabianic, gdzie
rywalizowaliśmy z kolejnym kandydatem do spadku
Włókniarzem – odnieśliśmy kolejne ważne zwycięstwo,
pomimo iż od 20 minuty graliśmy w 10, to udało się wygrać
1:0. Nasza sytuacja w tabeli trochę się poprawiła, no i po raz
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Tabela D1 Młodzik

arch. www.mglks.pl

Tabela E1 Orlik
Tabela Juniorów

kolejny wzrosły nadzieje i ambicje na osiągnięcie lepszych
rezultatów. Niestety, w ostatnich 4 kolejkach graliśmy
ze zmiennym szczęściem - 2 krotnie przegrywając, raz
wygrywając i w ostatniej kolejce remisując na własnym
stadionie z Sokołem II Aleksandrów, pomimo iż do 70
minuty prowadziliśmy 2:0 i kontrolowaliśmy przebieg
zdarzeń. Myślę, że ten remis był podsumowaniem naszej
rudny. W wielu kluczowych momentach zabrakło nam
koncentracji, umiejętności i szczęścia…
Podsumowując: pewnym jest iż bez większych zmian
i ciężkiego treningu w zimie czeka nas powtórka z zeszłego
sezonu – na pewno każdy chciałby tego uniknąć, takie
miasto jak Uniejów, a w szczególności taki obiekt jak nasz
stadion zasługuje na coś więcej niż A-klasa. Niestety liczby
rundy jesiennej są bezlitosne: 9 przegranych, 2 zremisowane
i zaledwie 4 wygrane mecze przy stosunku bramkowym 24 strzelne do 38 strzelonych, 12 pozycja i 14 zebranych
punktów – tyle samo, co znajdujący się w strefie spadkowej
Włókniarz Pabianice. Wynik rundy jesiennej na pewno nie
jest dobry i wymaga poprawy!
O rundzie jesiennej wypowiedział się również trener
Mateusz Zajdel: Do 10 kolejki rundy jesiennej byliśmy
świadkami tragedii, jednak przebudzenie w ostatnich
spotkaniach sprawiło, że mamy obraz z rodzaju dramatów,
bo tak to niestety trzeba nazwać. Przełomowym momentem
okazały się już trzecia i czwarta kolejka. Po dobrym
starcie, w 3 kolejce, prowadząc 2:0 oddajemy zwycięstwo
w Bedlnie, po słabej drugiej połowie, w której zawodnicy
zbyt mocno uwierzyli we własne umiejętności. W czwartym
spotkaniu przyszła porażka 1:0 z silnym, jak się później
okazało, Rosanowem, po meczu pełnym dogodnych okazji
zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Po 4 kolejkach
mogliśmy być w czołówce, co pomogłoby zawodnikom
uwierzyć w siebie i złapać bakcyla do większej pracy.
Tymczasem atmosfera w zespole siadła i zrodziła się seria
porażek. Kilka błędów co do decyzji personalnych na pewno
rzutuje na moją pracę jako trenera, chłopcy niestety też 2-3
krotnie przeszli „obok meczu” i sytuacja zrobiła się wręcz
tragiczna. Na szczęście obudziliśmy się pod koniec rundy
i pozostaje nam mieć nadzieje, że po dobrze przepracowanej
zimie, wiosną będzie zdecydowanie lepiej. Przygotowania
będą trwać krócej niż w poprzednim roku, jednak będą
na pewno intensywniejsze. Ostatni, tegoroczny trening był
okazją do rozegrania testmeczu, na którym pojawiło się
kilku ciekawych zawodników, którzy mogą wzmocnić zespół
Termalnych na wiosnę. Do pracy wracamy w pierwszym
tygodniu lutego, potrzebujemy wzmocnień i będziemy robić
wszystko, aby nowi piłkarze pojawili się w klubie wraz
z pierwszym treningiem!
Swoje rozgrywki zakończyły również młodsze
grupy. Nasze drużyny występujące w grupach: juniorów,
młodzików i orlika zakończyły rundę w środkowych
strefach tabel, co jest na pewno dobrym wynikiem. Ich
zmagania obrazują tabele.
Jeśli chcecie być Państwo na bieżąco z życiem naszej
drużyny, to zapraszamy na stronę www.mglks.pl i profil na
Facebooku.
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XI Ogólnopolski Ekologiczny
„Bieg do Gorących Źródeł”
Już po raz jedenasty armatni strzał dał sygnał do rozpoczęcia
biegu na odcinku 10 km. „Sanus per aquam – zdrowie przez
wodę” to hasło towarzyszące Ogólnopolskiemu „Biegowi do
Gorących Źródeł”, w którym wzięli udział biegacze z Polski
i zagranicy w dniu 15 października 2017 roku w Uniejowie.
W sumie bieg ukończyło 945 osób.
Popołudniem, w hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Uniejowie, odbyła się uroczysta dekoracja uczestników biegu.
Dyplomy, nagrody oraz puchary zwycięzcom wręczyli: pan
Bogdan Krawczyk z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (jako
że impreza należy do cyklu biegów pod patronatem Marszałka
Województwa Łódzkiego), pani Małgorzata Komajda Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uniejowie, pan Jacek Kurpik
– Prezes Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa oraz pan
Włodzimierz Chajdas - Dyrektor Biegu. Oprawę muzyczną
wydarzenia zapewniła Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów.

Piotr Witas

Tegorocznymi zwycięzcami biegu zostali: 1. Robert
Głowala z Garwolina – 00:30:44, 2. Ilya Slavenski z miejscowości Gomel (Białoruś) – 00:30:49, 3. Sergii Okseniuk
z miejscowości Luck (Ukraina) – 00:31:40.
Wyróżniono równie kilka kategorii specjalnych. W grupie
pań pierwsze trzy miejsca zajęły: 1. Ewa Jagielska z Ostrowa
– 00:35:40, 2. Monika Kaczmarek z Łodzi – 00:35:51,
3. Oksana Okseniuk z miejscowości Luck (Ukraina) –
00:37:06.
W kategorii osób niepełnosprawnych zwyciężyli:
1. Jan Ignasiak z Sieradza – 00:49:20, 2. Jarosław Niewiada
z Kotlina – 00:50:11, 3. Marek Komza z Łodzi – 00:50:19.
Kibiców oraz zawodników zaprasza-my na kolejną,
przyszłoroczną edycję biegu!

Trzynastego podobno wszystko zdarzyć się może… Tak przed
laty śpiewała Kasia Sobczyk, a słowa piosenki okazały się w tym
roku prorocze dla wszystkich sympatyków Uniejowskiej Akademii
Futbolu.
13 listopada 2017 r. Euzebiusz Smolarek oraz Piotr Kozłowski
podpisali porozumienie, dzięki któremu Akademia pozyskała
oficjalnego patrona. Uniejowska Akademia Futbolu wzbogaciła
swoją nazwę o imię i nazwisko Euzebiusza Smolarka i tym samym
pozyskała do współpracy niezwykle serdecznego fachowca,
wybitnego reprezentanta Polski, a także przyjaciela Uniejowa. Dla
młodych piłkarzy trenujących w Akademii, dla trenerów oraz osób
wspierających to zaszczyt i nobilitacja.
Do sukcesu organizacyjnego Akademii natychmiast dołączyli
chłopcy z rocznika 2005, którzy tego samego dnia, reprezentując
Szkołę Podstawową Bohaterów Września 1939 roku w Uniejowie,
rozegrali fantastyczny i zwycięski turniej w Sieradzu.
Czy naprawdę „13-ty” musi być pechowy?
			
Uniejowska Akademia Futbolu

arch. UM Uniejów

Uniejowska Akademia Futbolu
Ebiego Smolarka
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Uniejów kibicował Marcinowi Tyburze
na tę potrzebę strefie kibica w klubie Nautilus. Ze względu
na różnicę czasu, w Polsce kibicowaliśmy Marcinowi
w niedzielę, 19 listopada o 6:00 rano. Wśród kibiców znalazł
się również burmistrz Józef Kaczmarek. Marcin przegrał
niestety walkę z Fabricio, ale mieszkańcy Uniejowa są
z niego dumni. - Wyłapał kilka tęgich ciosów, nie padł przy
którymś na matę, przy dość długiej i męczącej walce 5 rund
po 5 min. Wyprowadził parę dobrych akcji, brakowało
jednak jednego mocnego ciosu, żeby pokonać przeciwnika,
bo to była jedyna szansa na zwycięstwo. Technicznie był po
prostu słabszy, ale głownie dlatego, że mniej doświadczony
– powiedział jeden z kibiców, oglądających walkę.
Będziemy trzymać kciuki i kibicować Marcinowi
podczas kolejnych jego walk!

arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

Niezwykle emocjonujące, sportowe wydarzenie
z udziałem Marcina Tybury, zawodnika MMA organizacji
UFC, pochodzącego z gminy Uniejów, miało miejsce 18
listopada 2017 roku podczas gali UFC Fight Night 121
w Sydney. Marcin zmierzył się wtedy z Brazylijczykiem
– Fabricio Werdum, byłym mistrzem UFC i trzecim
numerem wagi ciężkiej na świecie. Było to ogromne
wyzwanie dla sportowca stawiającego pierwsze kroki na
arenie walk „w klatkach”, a tym samym – ważny krok
w karierze naszego reprezentanta! Brazylijczyk był
znacznie wyżej notowanym rywalem. W swojej sportowej
karierze wygrał m.in. z Overeemem, Silvą, Jemieljanienką,
Huntem czy Velasquezem.
Walkę można było obejrzeć w specjalnie stworzonej

Maja Ostrowska-Gralka

Puchar Polski w Karate Łęczyca 2017
21 października 2017 r. odbył się Puchar Polski w
Karate Shotokan NSKF. Gospodarzami byli Łęczycki Klub
Karate IPPON oraz Związek Sportowy Karate NSKF Polska.
Zawodniczki Uniejowskiego Klubu Karate BASSAI, jak
zawsze, zaprezentowały swoje umiejętności na najwyższym
poziomie, zdobywając po kilka medali (czasem nawet 3
złote) jak w przypadku Julii Krokosz. Gościem specjalnym
na zawodach był Paweł Bąbolewski, trzykrotny mistrz
świata, posiadacz stopnia 5 Dan, ze szczecińskiego Klubu
Karate Bushikan, który przekazał wybranym zawodnikom
obecnym na Pucharze Polski zaproszenie na Mistrzostwa
Świata Federacji UWK w Montecatini Terme (Włochy).
Wyniki Pucharu Polski Łęczyca 2017: Julia Krokosz

- 3 złote - Kata indywidualne, Kata drużynowe i Kumite
drużynowe, srebro - Kumite indywidualne; Patrycja
Kowalczyk - 2 złote - Kata drużynowe i Kumite drużynowe,
2 srebrne - Kata indywidualne i Kumite indywidualne;
Weronika Kujawa - złoto - Kata drużynowe, srebro - Kihon
Ippon Kumite, brąz - Kata indywidualne; Maja Matusiak złoto - Kata indywidualne, srebro - Kihon Ippon Kumite,
brąz - Kata drużynowe; Iza Antosik - złoto - Kata drużynowe,
brąz - Kihon Ippon Kumite; Ola Bierzyńska - złoto - Kata
drużynowe; Oliwia Staniak - złoto - Kata drużynowe;
Wiktoria Szymczak - 3 brązowe - Kata indywidualne, Kihon
Ippon Kumite i Kumite Nihon Shobu; Marta Długosz - brąz
- Kata drużynowe.
		
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
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Jubileusz 70-lecia Koła Łowieckiego
nr 16 „Gęgawa” w Uniejowie
18 listopada 2017 roku uniejowscy myśliwi świętowali 70-lecie działalności Koła
Łowieckiego nr 16 „Gęgawa” w Uniejowie.
Uroczystości rozpoczęła msza św. w uniejowskiej
kolegiacie. Mszę odprawiali wspólnie ks. Mateusz Kuliński
i ks. Mirosław Dereszewski. Oprawę muzyczną zapewnił
zespół sygnalistów z Koła Łowieckiego „Bażant” ze Świnic
Warckich. We mszy, jak i w późniejszych uroczystościach,
uczestniczyły poczty sztandarowe KŁ „Gęgawa”
w Uniejowie, KŁ „Ryś” w Barłogach i KŁ „Ostoja”
w Poddębicach. Po mszy wszyscy przemaszerowali do
uniejowskiego zamku, gdzie na sali rycerskiej odbyła się
uroczysta akademia.
W uroczystości uczestniczyli miejscowi myśliwi, koledzy
z zaprzyjaźnionych kół łowieckich oraz wielu zaproszonych
gości. Wśród nich byli: Krzysztof Świerczyński Członek Okręgowej Rady Łowieckiej w Sieradzu, Piotr
Kalus - Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ
w Sieradzu, Jolanta Zięba-Gzik - Członek Zarządu Woj.
Łódzkiego, Józef Kaczmarek - Burmistrz Miasta Uniejów,
Krzysztof Próchniewicz - Wójt Gminy Świnice Warckie,
Piotr Kuropatwa - Wójt Gminy Wartkowice, Sławomir
Goszczyk - Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie,
Bartosz Perz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Turek, Krzysztof
Pocztarek - Z-ca Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek,
Elżbieta Goszczyk - Dyrektor SP w Wieleninie, Andrzej
Zielonka - Dyrektor ZPEWiR w Stemplewie, Urszula
Świerczyńska - Przedstawiciel ZS w Uniejowie, Jacek
Kurpik - Prezes Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa,
Maciej Zając - Prezes KŁ „Ryś” w Barłogach, Ryszard
Pabin - Prezes KŁ „Boruta” w Łęczycy, Jan Zieliński Prezes KŁ „Ostoja” w Poddębicach.
Uroczystość rozpoczął i prowadził kol. Paweł Dzikowski.
Po wprowadzeniu sztandarów i przywitaniu gości krótka
historię koła przedstawił prezes Witold Ochapski.

Jubileusz jest okazją, by uhonorować myśliwych za ich
pracę na rzecz koła i PZŁ oraz podziękować instytucjom
i osobom współpracującym na rzecz łowiectwa.
Kapituła Odznaczeń Łowieckich PZŁ w Warszawie, na
wniosek Zarządu Koła, przyznała medale członkom KŁ
„Gęgawa” w Uniejowie. Januszowi Kosmalskiemu został
przyznany Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej, natomiast
Brązowymi Medalami Zasługi Łowieckiej uhonorowano
kolegów: Kazimierza Charubę, Mariusza Pająka,
Józefa Galocha, Władysława Skalskiego, Wojciecha
Tomczyka, Lechosława Hajduka, Dariusza Trochę i Pawła
Dzikowskiego.
Okręgowa Rada Łowiecka w Sieradzu nadała medale Za
Zasługi dla Łowiectwa Ziemi Sieradzkiej: Burmistrzowi
Miasta Uniejów - Józefowi Kaczmarkowi, Witoldowi
Ochapskiemu, Pawłowi Leszczyńskiemu, Zbigniewowi
Kołodziejskiemu, Witoldowi Szczepule - Członkom
KŁ „Gęgawa” w Uniejowie oraz Marcinowi Pamfilowi
- Prezesowi PGK „Termy Uniejów”. Medale wręczyli
członek ORŁ w Sieradzu - Krzysztof Świerczyński
i Łowczy Okręgowy - Piotr Kalus.
Uhonorowano również członków koła z najdłuższym
stażem i najbardziej zaangażowanych w prowadzonych
przez koło działaniach. Przyznano medale za 40 lat
członkostwa w Kole Łowieckim „Gęgawa” w Uniejowie
następującym
kolegom:
Józefowi
Rafalskiemu,
Lechosławowi Hajdukowi, Tadeuszowi Trzebińskiemu
i Jerzemu Pająkowi. Za pracę na rzecz koła dyplomy
otrzymali: Kazimierz Charuba, Zbigniew Warych, Paweł
Dzikowski, Adam Kosmalski, Paweł Leszczyński,
Zbigniew Lewandowski, Zbigniew Kołodziejski, Mirosław
Rosik, Władysław Skalski, Witold Szczepuła, Tomasz
Urbańczyk.

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

Zarząd Koła podziękował wspierającym działalność
łowiecką, w szczególności Koła Gęgawa, wręczając
okolicznościowe dyplomy i drobne upominki. Podziękowania wręczono: Jolancie Ziębie-Gzik - Członkowi
Zarządu Województwa Łódzkiego, Józefowi Kaczmarkowi
- Burmistrzowi Miasta Uniejów, Krzysztofowi
Próchniewiczowi - Wójtowi Gminy Świnice Warckie,
Piotrowi Kuropatwie - Wójtowi Gminy Wartkowice,
Bartoszowi Perzowi - Nadleśniczemu Nadleśnictwa Turek,
Małgorzacie Komajdzie - Dyrektor ZS w Uniejowie,
Elżbiecie Goszczyk - Dyrektor SP w Wieleninie, Andrzejowi
Zielonce - Dyrektorowi ZPEWiR w Stemplewie oraz
Marzenie Cebulskiej.
Następnie zaproszeni goście zabrali głos przekazując
na ręce prezesa Witolda Ochapskiego podziękowania
za dotychczasową działalność koła i gratulacje z okazji
jubileuszu. Urząd Miasta w Uniejowie przekazał na
rzecz koła namiot, który pozwoli na organizację imprez
plenerowych. Koło otrzymało również wiele innych
okolicznościowych upominków.
Na zakończenie akademii zaproszono wszystkich na
jubileuszowy tort, a następnie na biesiadę do Restauracji
„Herbowa”.

Kilka słów na temat łowiectwa i historii
Koła Łowieckiego „Gęgawa”

Łowiectwo jest tak stare jak dzieje ludzkości.
Konieczność przeżycia zmuszała społeczności ludzkie do
znalezienia pożywienia – najpierw poprzez zbieractwo,
a następnie przez polowanie i łowienie ryb. Początkowo
służyły do tego prymitywne narzędzia, a wraz z rozwojem
cywilizacyjnym systematycznie je udoskonalano. Różnice
między zbieractwem, a korzyściami płynącymi z łowiectwa
były bardzo widoczne. Z upolowanego zwierzęcia
pozyskiwano nie tylko mięso, ale również i skóry służące
do wyrobu odzieży, kości do wyrobu narzędzi oraz ścięgna
używane do szycia oraz produkcji łuków.
W okresie początków państwowości Polski prowadzenie
łowów zostało uregulowane przepisami. W związku z nimi
polowanie na grubego zwierza, tj.: żubra, niedźwiedzia,
jelenia, dzika czy bobra było przywilejem należącym
jedynie do panującego. Poddanym pozwalano polować na
zwierzynę drobną. W 1420 roku król Władysław Jagiełło
w specjalnej ustawie rozszerzył przywilej organizowania
polowań, pozwalając tym samym organizować polowania
również rycerzom. Przywilej był
ściśle związany
z posiadaniem ziemi i obwarowany bardzo rygorystycznymi
przepisami. Według Statusu Litewskiego z 1529 roku
przyłapanie człowieka na polowaniu, w nie swojej puszczy,
skutkowało dla nieszczęśnika karą śmierci.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918
roku łowiectwo uległo radykalnym przemianom. W 1923
roku powołano Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń
Łowieckich i dokonano uporządkowania regionów pod
względem organizacyjnym. W 1936 roku nazwa związku
została zmieniona na Polski Związek Łowiecki.
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Janusz Kosmalski odznaczony Srebrnym Medalem Zasługi Łowieckiej
przyznanym przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich PZŁ w Warszawie

Po latach zawieruchy II wojny światowej Uniejów
rozpoczął odbudowę zniszczeń powojennych. Tworzono
również nowe instytucje państwowe. W nowej
rzeczywistości politycznej kraju działania te wymagały
ogromnego wysiłku społecznego. To właśnie wtedy grupa
mieszkańców z Uniejowa i Świnic Warckich - miłośników
przyrody i łowiectwa wyszła z inicjatywą utworzenia
organizacji łowieckiej. Jesienią 1947 roku, po niespełna
2 latach od odzyskania niepodległości oraz 3 latach po
reaktywacji PZŁ, zawiązuje się nowa struktura łowiecka
obejmująca teren gminy Uniejów i Świnic Warckich. W
1948 roku następuje oficjalna rejestracja Koła Łowieckiego
nr 138. Założycielami koła byli: Franciszek Małecki, Marian
Śliwiński, Wincenty Leszczyński, Antoni Trzebiński,
Zbigniew Kozanecki, Jan Pośpiech, Michał Skalski, Stefan
Czarnecki, Edward Garkowski, Zenon Lisiak. Pierwszym
prezesem koła został Zenon Lisiak. Początkowo siedziba
koła była w Świnicach Warckich. W 1952 roku ówczesny
łowczy koła - Bogumił Ircha przeniósł siedzibę koła do
Uniejowa. W owym czasie do koła przystąpili też nowi
członkowie: Aleksy Mokrosiński, Bolesław Rafalski, Józef
Andryszkiewicz, Józef Pająk, Zygmunt Wasiak i wielu
innych. Był to również okres dynamicznego rozwoju koła.
Myśliwi polujący wtedy na obwodach Uniejów, Czepów,
rozszerzyli tereny obwodów w kierunku Turku.
Lata 50-te w uniejowskim łowiectwie to lata deficytu
zwierzyny, takiej jak dzik i bażant. Przyczyną takiego
stanu rzeczy były duże powodzie – wylewały koryta
Warty i Neru. Polowano głównie na sarnę i zająca. W
początkowych latach swojej działalności koło utrzymywało
się przede wszystkim ze składek członkowskich, opłat
strzałowych, odłowów zajęcy i kuropatw. Środki finansowe
uzyskiwane z działalności łowieckiej były czterokrotnie
wyższe od dochodów ze składek członkowskich. W celu
zwiększenia populacji zwierzyny drobnej podjęto działania
zmierzające do zwiększenie jej liczebności. Z inicjatywy
prezesa Bogumiła Irchy na terenie przyzamkowego parku
zbudowano 2 woliery dla bażantów. Bażanta hodowano od
stanu pisklęcia do dorosłego ptaka. Jednorazowo hodowano
około tysiąca sztuk. Zasilały one łowiska koła.

>>>
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Bardzo istotne pod względem finansowym, ale również kulturalnym
było organizowanie karnawałowych Balów Myśliwskich w Uniejowie.
Było to ważne wydarzenie w kalendarzu imprez kulturalnych miasta.
Organizowano je z dużym rozmachem. Serwowano dania z dziczyzny.
Uczestnicy brali udział w licznych loteriach fantowych. Na takich balach
zabawę prowadził wodzirej – najsłynniejszym w tamtych czasach był
myśliwy – Józef Andryszkiewicz. Bale były wzorowane na zabawach
polskich elit z okresu międzywojennego Dochody finansowe płynące
z organizowania tych imprez w bardzo istotny sposób zasilały budżet
koła. Bale Myśliwskie organizowane są corocznie przez nasze Koło,
wprawdzie nie z takim przepychem jak wcześniejsze, ale wiele
elementów tamtych bali staramy się przenieść w obecne czasy.
W 1977 roku, po zmianie administracyjnej w kraju, decyzją członków
koła zmieniono jego nazwę i zarejestrowano jako Koło Łowieckie nr
16 „Gęgawa” w Uniejowie. W 1978 roku myśliwi, dzięki własnemu
ogromnemu wysiłkowi, na wydzielonym placu z terenu zakładu
komunalnego w Uniejowie przy ul. Polnej wybudowali domek myśliwski.
Następne pokolenie uniejowskich myśliwych w 2004 roku, przy udziale
Nadleśnictwa Turek, wybudowało „Hubertówkę”. Jest ona miejscem
naszych corocznych spotkań w dniu św. Huberta. Koło Łowieckie w
Uniejowie zawsze uroczyście obchodziło swoje jubileusze, jednak nie
miało swojego sztandaru, dlatego w 1992 roku z okazji obchodów 45 lat
powstania „Gęgawy”, z inicjatywy ówczesnego prezesa kol. Walentego
Piotrowskiego oraz woli wszystkich członków Koła, został ufundowany
sztandar. Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się w uniejowskiej
kolegiacie 25.10.1992 roku w asyście sztandarów cechowych. W dniu
7.11.1992 roku na zamku w Uniejowie nastąpiło przekazanie sztandaru
Zarządowi Koła. Od tej chwili sztandar reprezentuje nasze Koło na
wszelkich uroczystościach, nie tylko związanych z łowiectwem.
W 1998 roku na wniosek Wojewódzkiej Rady Łowieckiej w Koninie
Koło Łowieckie nr 16 „Gęgawa” w Uniejowie zostało uhonorowane
złotym medalem za zasługi dla łowiectwa.
Obecnie w naszym Kole zrzeszonych jest 62 myśliwych.
Gospodarujemy na trzech obwodach łowieckich o pow. prawie 15 tys.
ha. Charakterystyczna dla tych terenów jest mała lesistość, nasze tereny
łowieckie to tereny polne. Dotychczas dominowała u nas zwierzyna
drobna, jednakże w ostatnich latach na skutek prowadzenia dobrej
gospodarki oraz ogólnego wzrostu populacji dzika i jelenia także
te gatunki są pozyskiwane w naszych łowiskach. Dzięki wsparciu
Okręgowej Rady Łowieckiej w Sieradzu uczestniczyliśmy w programie

odbudowy kuropatwy. Znacznie zasililiśmy
nasze łowiska wypuszczając 900 szt. w ciągu
dwóch lat. W sposób ciągły prowadzimy
introdukcję bażanta oraz w ostatnich latach
królika.
Jesteśmy dumni z naszych osiągnięć,
tych w zakresie gospodarki łowieckiej,
jak i tych związanych ze strzelectwem
myśliwskim czy współpracą ze szkołami
i instytucjami państwowymi. Aktywnie
współpracujemy ze szkołami, szerząc
wiedzę na temat środowiska i gospodarki
łowieckiej. Właśnie ta działalność wyróżnia
nas spośród innych kół. Nasi myśliwi
wielokrotnie zdobywali tytuły mistrzowskie
na zawodach okręgowych, zarówno w
klasyfikacji indywidualnej, jak i drużynowej.
Z dużymi sukcesami bierzemy udział w
Zawodach o Puchar Starosty Łęczyckiego.
W 1997 roku w Mistrzostwach Polski Kół
Łowieckich zajęliśmy 8 miejsce. Długo to
był największy sukces, ale w roku ubiegłym
kol. Adam Kosmalski wywalczył na
Mistrzostwach Polski w klasie powszechnej
4 miejsce indywidualnie. Bardzo dobrze
przebiega współpraca z mieszkańcami
oraz instytucjami działającymi na naszym
terenie. Cenimy sobie współpracę ze
szkołami z Uniejowa, Wielenina oraz Zespół
Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych
i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.
Na przestrzeni lat swoją pracą,
zaangażowaniem i wiedzą do rozwoju koła
przyczynili się prezesi i łowczy Koła: Zenon
Lisiak (prezes), Bogumiła Ircha (prezes),
Stanisław Pajor (łowczy), Bolesław Rafalski
(prezes), Tadeusz Bednarkiewicz (prezes),
Michał Rafalski (prezes), Marian Urbanek
(prezes), Tadeusz Kowalski (prezes),
Zygmunt Wasiak (prezes), Józef Rafalski
(prezes), Jerzy Ircha (prezes), Walenty
Piotrowski (prezes), Stanisław Rybak
(łowczy), Bogdan Kosmalski (prezes),
Wojciech Pajor (łowczy), Paweł Leszczyński
(prezes), Janusz Kosmalski (łowczy), Adam
Kosmalski (łowczy). Obecnie funkcję
prezesa pełni Witold Ochapski.
Nie sposób w tak krótkim tekście
wymienić wszystkich, którzy aktywnie
działali i działają na rzecz Koła. Serdecznie
im dziękuję, a słowa te kieruję nie tylko
do obecnych, ale również do tych, którzy
odeszli już do krainy wiecznych łowów,
a dzielnie tworzyli naszą historię.
					
Darz Bór
Prezes Witold Ochapski

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Uniejowska Akademia Futbolu
zakończyła rozgrywki ligowe
4 i 5 listopada 2017 roku zapisze się w kronice
Uniejowskiej Akademii Futbolu, wtedy bowiem ekipa
telewizyjna z Warszawy nagrywała materiał o aktywności
sportowej najmłodszych mieszkańców Uniejowa
i okolic. Okazji do nagrania interesującego materiału
było co niemiara: zajęcia na basenie, siatkówka, a przede
wszystkim piłka nożna w wydaniu Uniejowskiej Akademii
Futbolu - treningi i pojedynki ligowe.
Rejestrowany reportaż zapowiadał się niezwykle
atrakcyjnie, gdyż podczas treningów i rywalizacji ligowej
obecni byli zaprzyjaźnieni z Akademią aktorka Monika
Mazur oraz piłkarz Euzebiusz Smolarek. To właśnie oni
swoją osobą i żywiołowym dopingiem dodawali sił naszym
młodym sportowcom. Starsza reprezentacja (rocznik
2005) pod wodzą Tomasza Bartosika oraz gościnnie
Euzebiusza Smolarka podejmowała RTS Widzew Łódź,
a młodsza pod opieką Piotra Kozłowskiego walczyła
z Diamentem MKS Zduńska Wola. Przeciwnicy niezwykle
wymagający, szczególnie zawodnicy z Łodzi, którzy
w dotychczasowych kolejkach zdobyli komplet punktów,
strzelili 60 bramek, nie tracąc przy tym ani jednej. Jak się
później okazało aż do … pojedynku z naszymi piłkarzami.
Już w drugiej minucie meczu Kacper Śmiglewski świetnie
wykonał rzut wolny i dał prowadzenie uniejowianom. RTS
Widzew wygrał ostatecznie 6:1, ale z pojedynku i postawy
naszych chłopców powinniśmy być zadowoleni. Mecz stał
na dość wysokim poziomie. Nie zabrakło emocji, walki
oraz jak to zwykle w futbolu bywa także i kontrowersji,
jak chociażby uznana, wyrównująca bramka dla gości, po
ewidentnym faulu na naszym zawodniku. Uniejowianie
momentami nie ustępowali rywalowi i pomimo porażki
należały im się brawa. Brawa też dla przeciwników.
Podobnie rzecz miała się w pojedynku reprezentacji
z rocznika 2007. Wicelider Diament MKS Zduńska
Wola pokonał w Uniejowie TERMY 9:3, choć to właśnie
gospodarze prowadzili 1:0. Porażki z tak renomowanymi
drużynami, po naprawdę dobrej grze, wstydu nie przynoszą.
Dobra gra to z pewnością zasługa głośno wspierających
kibiców, którzy wyjątkowo licznie zgromadzili się na
meczach obu reprezentacji.

Mirosław Madajski

Meczem z Diamentem zakończyła rozgrywki ligowe
reprezentacja rocznika 2007. W tabeli, po rundzie jesiennej,
plasuje się na 5. miejscu. Starsi z rocznika 2005 na koniec
rozgrywek zremisowali z Górnikiem Łęczyca 5:5.
Tradycyjnie już, po zakończeniu sezonu, wszystkie
reprezentacje na zaproszenie PGK Termy Uniejów Sp.
z o.o. miały przyjemność podsumować „jesień” w Klubie
Nautilus przy pizzy i kręglach.
Sztab trenerski, zawodnicy oraz rodzice dziękują
Józefowi Kaczmarkowi – Burmistrzowi Uniejowa oraz
Marcinowi Pamfilowi – Prezesowi PGK Termy Uniejów
sp. z o.o. za opiekę oraz za komfortowe warunki do treningu
i rozwoju najmłodszych uniejowskich zawodników.
Składy wszystkich reprezentacji – jesień 2017:
• TERMY Uniejów rocznik 2010: Paweł Berdecki,
Jakub Bartosik, Tymon Jesiołowski, Bartosz Kowalski,
Mateusz Kowal, Szymon Kęcel, Szymon Zgoda, Wojciech
Tomczyk, Kacper Witaszek, Kacper Pizulski. Trener:
Marcin Gąsiński.
• TERMY Uniejów rocznik 2009: Adam Matuszak,
Błażej Rybak, Jakub Ludwicki, Gracjan Bukowski, Adam
Ignaczak, Dawid Klementowski, Jakub Kaźmierczak, Igor
Zapędowski, Witold Woźniak, Bartłomiej Mielczarek.
Trener: Marcin Gąsiński.
• TERMY Uniejów rocznik 2007: Kacper Dzieran,
Maciej Fryt, Brajan Gabryszak, Błażej Jędrzejczak, Filip
Kaźmierczak, Tobiasz Kozłowski, Kacper Lewiński, Filip
Misiak, Błażej Nita, Kacper Pabin, Kacper Pacholik,
Szymon Rosik, Igor Rybak, Antoni Stępień, Konrad
Tomczak, Miłosz Trzuskowski. Trener: Piotr Kozłowski.
• TERMY Uniejów rocznik 2005: Patryk Bugajak,
Gracjan Madajski, Bartosz Kąpielski, Adam Graczyk,
Witold Leśniewski, Łukasz Pietrzak, Krystian Kapuścik,
Bartłomiej Adamczyk, Kacper Śmiglewski, Dominik
Kolasa, Krystian Grubski, Tobiasz Gdański, Patryk Skiera,
Borys Wincenciak, Adrian Kozłowski, Dominik Janowski,
Filip Mann, Kacper Miśkiewicz, Dmytro Shvets, Mateusz
Skrzynecki, Jakub Warych, Sebastian Galoch, Kamil
Kubiak. Trener: Tomasz Bartosik.
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arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

Wielki sukces Kadry Narodowej
Polski w karate tradycyjnym

Na II Mistrzostwach Świata Karate UWK we Włoszech w Montecatini Terme każdy
z reprezentantów zdobył medal.
a Szymon Karolczyk oraz Jakub Domagalski z Brodnicy
odebrali brązowe medale w walkach indywidualnych.
Zdobyte medale: Maja Ostrowska - Gralka - trener
reprezentacji we Włoszech - brąz - kata indywidualne,
Julia Krokosz - brąz - kata drużynowe, Patrycja Kowalczyk
- brąz - kata drużynowe, Grzegorz Wieczorkowski złoto - kata drużynowe, srebro - kumite drużynowe
i brąz - kata indywidualne, Adam Kołakowski - złoto
- kata drużynowe, srebro - kumite drużynowe, Jakub
Domagalski - srebro - kumite drużynowe, brąz - fukugo; Szymon Karolczyk - srebro - kumite drużynowe, brąz
- kumite indywidualne; Tymon Gajewski - złoto - kata
drużynowe, Marta Czechowicz - brąz - kata drużynowe.
Trenerem asystentem oraz opiekunem zawodników
przebywających we Włoszech był Sensei Mariusz Galant.

arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

W dniach 30 listopada - 3 grudnia 2017 we włoskim
miasteczku Montacatini Terme odbyły się zunifikowane
Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym, Generalnym
i Kontaktowym. Na ośmiu matach wystartowało
1500 zawodników z 38 krajów, w tym 31-osobowa
Reprezentacja Polski. Karatecy z Uniejowa, Poddębic, Łęczycy i Brodnicy wystartowali w karate
tradycyjnym i nie zawiedli. Wywalczyli 4 medale
w konkurencjach drużynowych i 3 medale w konkurencjach indywidualnych. Złoto przypadło drużynie
w Kata, w składzie: Grzegorz Wieczorkowski, Adam
Kołakowski, Tymon Gajewski; wśród kobiet Polki: Julia
Krokosz, Patrycja Kowalczyk, Marta Czechowicz stanęły
na trzecim miejscu. W konkurencjach indywidualnych
brązowe medale wywalczyli Maja Ostrowska-Gralka
oraz Grzegorz Wieczorkowski. W kumite nasi panowie
uplasowali się na drugim miejscu, za drużyną z Brazylii,
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arch. R. Troczyński

Poetka

Ryszard Troczyński

W tak niewielkiej gminie jak Uniejów nie mam żadnego problemu, aby znaleźć kogoś wśród niezbyt licznych mieszkańców,
kto zajmuje się czymś ponadprzeciętym żywotem. Jedną z nich jest pani Jadwiga Bieniak – poetka i to niezwykle płodna.
Ostatnio wydała swój tomik z prawie dwustoma wierszami. Ma też swój udział w wielu wydawnictwach - antologiach i na
poetyckich stronach w internecie. Pani Jadwiga urodziła się w Aleksandrowie Łódzkim, ale prawie pół wieku mieszka już
w Uniejowie. Jak sama wspomina do pisania ciągnęło ją od dzieciństwa. Najpierw była to proza, a gdy miała kilkanaście lat
wzięła się za wiersze i tak jest do dzisiaj.

Poetka Jadwiga jest niewątpliwie optymistką, wnikliwą
obserwatorką otaczającego ją świata i ludzi. Stąd rodzą się
pomysły na kolejny wiersz…
Każdy z nas
ma swoją historię
Każdy z nas jest książką,
która stoi na półce
w życiowym antykwariacie
Zawsze byłem ciekaw czy tak po prostu siada się i
pisze. U pani Jadwigi jest tak, jak u większości twórców,
wena spływa, bierze się ołówek, pióro, pędzel, dłuto i dzieło
się rodzi.
Jedno wiem, że słowa
niewypowiedziane
muszę przelać na papier
nawet nocą ciemną
zasnąć nie dają
kołaczą do drzwi serca
coraz to nowe tworząc uczucia
podają pióro i kartkę papieru
Poetka potrafi w zwyczajnym otoczeniu, w małym
mieście, w wszechobecnej przyrodzie dostrzec rzeczy
piękne.

Wietrze - ty co potrafisz
tańczysz z liśćmi
kwiatom strącasz płatki
kołyszesz łany zbóż
proszę rozwiewaj w nieznane
ludzkie smutki
przynoś w zamian szczęście
Po rozmowie z panią Jadwigą Bieniak stwierdziłem, że
aby być poetą (poetką) trzeba mieć wielkie serce (duszę)
otwarte szeroko oczy i kochać.
Lubię kiedy słońce oczy mruży
pieści twarz
dzisiaj już nie liczę dni ani lat
biorę życie jakim jest
po prostu kocham świat

Przytoczone strofy pochodzą z nowowydanego tomika
wierszy pt. „Wyszeptane w ciszy”. Dodam tylko, że
mieszkanko, w którym żyje poetka, urządzone jest wręcz
poetycko, tak bajecznie, że chce się tam bywać, bo inspiruje.
Kochajmy poetów, bo warto. Oni są lekarzami naszych
dusz.
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów
Kiedy w latach 1990-2000 byłem dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Uniejowie członkami Chóru „Kantylena”, działającego przy tej placówce, byli
(nieżyjący już dziś) Henryka i Józef Pająkowie z Uniejowa. Przypominam sobie,
że wspominali wówczas, że ich dzieci mieszkają i pracują w Grecji.
Poszukując do zaprezentowania w tym numerze „Uniejowskich Stron” zakładu
pracy, działającego w naszej gminie, postanowiłem, aby była to…

Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa

„Mastora” Mariusza Pająka
z Uniejowa

We wstępnej rozmowie poprosiłem pana Mariusza o przemyślenie, jakie informacje o
swojej firmie mógłby przedstawić. Zasugerowałem pewne tezy do zaprezentowania. Zaskoczył
mnie swoją elokwencją i sugestią, aby było to w „lekkiej formie”. Po otrzymaniu od niego tych
informacji uznałem, że tym razem odstąpię od tradycyjnego własnego opisu i w całości zamieszczę
jego „List do Czytelników”…
								

Marek Jabłoński

Witaj Czytelniku!
Nazywam się Mariusz Pająk i jestem właścicielem stolarni w Uniejowie, przy ul. Kościelnickiej 57. Nasza pełna nazwa
brzmi: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa „Mastora”. Oficjalną działalność podjąłem 29.03.2006 r., ale najpierw trzeba
było przygotować i wyposażyć miejsce do pracy. Wybór mógł być tylko jeden – garaż przy domu, który w latach 80-tych XX
wieku wybudowali moi rodzice. Należało odlać nową, masywną posadzkę pod pionową piłę formatową i otynkować ściany. Tu
pomocną dłoń podał mi szwagier Janek Jaszczura. Zmodernizowaliśmy instalację elektryczną (pozdrawiam Włodka Chajdasa),
a centralne ogrzewanie „podciągnął” mój ojciec chrzestny i sąsiad w jednej osobie, czyli Stanisław Sobczak. Logo firmy
zaprojektowała Lidia Zaradzka.
Moja styczność z tym biblijnym przecież zawodem rozpoczęła się jednak dużo wcześniej, bo w 1992 roku. Wtedy to, jako
świeżo upieczony technik budownictwa ogólnego, postanowiłem spróbować życia za granicą. Wybór padł na Grecję, gdyż
mieszkała tam wtedy moja siostra Maryla, a wcześniej brat Roman. Większość chłopaków pracowała tam na budowach, ja
chciałem w hurtowni mięsa, ale długo nie było dla mnie miejsca. Chwytałem się więc różnych zajęć, byłem np. kelnerem
w japońskiej restauracji na ateńskiej Place. Gdy jesienią ubyło turystów i nie byłem już tam potrzebny, podjąłem się pracy
w stolarni pana Wasalosa. Był to średniej wielkości zakład (ok. 15 pracowników), dobrze wyposażony, z własną lakiernią. Tam
robiłem pierwsze kroki w zawodzie stolarza, nauczyłem się obsługi wielu maszyn. Problemem było dogadywanie się. Język
grecki jest zupełnie odrębnym językiem, nie ma nic wspólnego z innymi językami – romańskimi, słowiańskimi czy anglosaskimi,
tu, o dziwo przydał się język rosyjski, bo pracowałem z trzema greckimi reemigrantami z Abchazji (była tam wtedy wojna
domowa). Po niemiecku można się było porozumieć tylko ze starszymi Grekami, no i jest jeszcze angielski, ale nie znam go zbyt
dobrze. Musiałem ten grecki po prostu „wykuć”. Zrobiłem to chyba dobrze, gdyż nawet teraz swobodnie rozmawiam z grecką
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fot. M. Pająk

fot. R. Troczyński
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Od lewej Mariusz Pająk z Łukaszem Jońskim

fot. M. Pająk

fot. T. Pęcherski

Mariusz Pająk na tle Przylądka Sunion i Świątyni Posejdona

Rodzice Pana Mariusza - Henryka i Józef Pająkowie w 1993 roku na stadionie olimpijskim, Kołyska wykonana przez Pana Mariusza, w której wychowało się
wybudowanym na pierwsze nowożytne Igrzyska w 1896 roku
niejedno niemowlę

przyjaciółką państwa Knysaków, która przynajmniej raz w roku odwiedza Uniejów, by zażyć kąpieli solankowych.
W 1996 roku zmieniłem miejsce pracy i zacząłem pracować przy produkcji mebli kuchennych, co robię skutecznie do dziś
(chyba? ha! ha!). Lata mijają szybko, a skoro Ateny otrzymały organizację igrzysk olimpijskich, to warto było uczestniczyć
w takim fajnym wydarzeniu, prawda? Była to niepowtarzalna, super impreza, może ktoś zauważył polską flagę z napisem
„Uniejów”, na przykład na meczach naszych siatkarzy?
Podczas krótkich przyjazdów do Polski przygotowywałem swój obecny warsztat pracy. Do kraju wróciłem na stałe
w grudniu 2005 roku. I oto jesteśmy w dzisiejszych czasach. Nasza główna produkcja to meble na zamówienie, meble kuchenne,
szafy, komody i inne nietypowe zamówienia. Wspomaga nas tu piła austriackiej firmy Holz-Her, okleinarka i całe mnóstwo
ręcznych narzędzi elektrycznych: frezarki, lamelownica, pilarki, wkrętarki itd. Jako, że mamy też strugarko-grubościówkę, więc
i schody nie są nam obce. Najdziwniejsze zamówienie, jakie realizowałem, to imitacje beczek do sklepu z winami (więc może
jestem też bednarzem ha! ha! ha!) i klęcznik dla jednego z bardziej lubianych wikariuszy naszej parafii.
Obecnie współpracuję z jedną osobą. Łukasz Joński to zdolny i bardzo pracowity młody człowiek. Mam nadzieję, że dobrze
się tu czuje i jest zadowolony z pracy, bo ja z Niego również.
W najbliższym czasie planuję poprawić termoizolację warsztatu i zwiększyć oświetlenie. Przydałby się też garaż dla
staruszka Fiata.
Mam nadzieję, że nasi klienci są zadowoleni z naszej pracy, że nie żałują wydanych, ciężko zarobionych, pieniędzy.
Pracujemy na najlepszych materiałach z dużą dbałością o szczegóły i cieszy mnie, gdy po latach odwiedzam domy zleceniodawców
i zastaję wszystko w należytym (dobrym?) stanie. Meble i regały w aptece przy ul. Tureckiej, mimo 9-letniej intensywnej przecież
eksploatacji, wyglądają wciąż jak nowe.
Skoro zrobiłem meble kuchenne dla Panów: Burmistrza Józefa Kaczmarka i Przewodniczącego Rady Miejskiej – Janusz
Kosmalskiego, to jedynym moim marzeniem jest zrealizować jakieś zamówienie dla naszego Prałata.
Dziękuję moim siostrom, Halinie Jaszczurze i Maryli Proć, przyjaciołom i znajomym za wszelaką pomoc. Pani Eli
Kowalskiej dziękuję za profesjonalne i sprawne prowadzenie księgowości.
				
				
				

Pozdrawiam wszystkich i życzę Szczęśliwego Nowego Roku
Mariusz Pająk
PS. „Mastora” po grecku oznacza - majster. Mój tel. kontaktowy: 607 111 847.
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O Uniejowie w prasie ogólnopolskiej
„Rzeczpospolita”, 24.11.2017 r.,
Dla mieszkańców i turystów
I miejsce wśród gmin miejsko-wiejskich – Uniejów
„Przedszkole integracyjne i dom kultury z biblioteką
powstają w Uniejowie dzięki środkom unijnym. Gmina chce też dzięki dotacjom poszerzyć swoją ofertę
uzdrowiskową i turystyczno-rekreacyjną. Uniejów
leży w północno-zachodnim krańcu województwa
łódzkiego, w granicach administracyjnych powiatu
poddębickiego. Tegoroczny lider rankingu „Europejski samorząd” w kategorii gmin
miejskich
i miejsko-wiejskich pozyskane środki inwestuje
w infrastrukturę oraz usługi dla ludności. - W ubiegłym
roku rozpoczęliśmy m.in. budowę przedszkola
integracyjnego, a także przebudowę i rozbudowę
zabytkowego obiektu z przeznaczeniem na dom kultury
i bibliotekę publiczną - opowiada Marcin Wegner,
inspektor ds. funduszy UE w Urzędzie Miasta
w Uniejowie. Poza tym urzędnicy chcą zagospodarować
bulwary nadwarciańskie. Trwają prace projektowe
nad nimi. Podobnie jak w przypadku przedszkola.
Wszystkie te projekty, warte łącznie 24,5 mln
zł, mają zostać zakończone w latach 2019-2020.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach RPO WŁ to ok. 15 mln zł (…).
Dzięki dotacjom zmienią się bulwary nadwarciańskie.
Znajdą się na nich m.in. kinetyczna rzeźba wodna, szlak
rekreacyjny Bose Stopy oraz inne szlaki rekreacyjnopoznawcze, przystań kajakowa, kino letnie, plac zabaw,
siłownia zewnętrzna. Zagospodarowane też zostanie
bezpośrednie otoczenie. – Bulwary staną się atrakcyjnym
miejscem wypoczynku zarówno dla mieszkańców, jak
i turystów i kuracjuszy odwiedzających nasze miasto
- zachwala urzędnik. Uniejów ma dalsze pomysły
na inwestycje związane z dotacjami unijnymi. - Jeśli
otrzymamy dofinansowanie z EFRR, w najbliższym
czasie planujemy rozpoczęcie szeregu inwestycji,
z czego służyć będzie poszerzaniu oferty uzdrowiskowej,
oraz turystyczno-rekreacyjnej - mówi Marcin Wegner
(…). Podkreśla, że każda z inwestycji poszerzających
ofertę turystyczną zakłada utworzenie miejsc pracy,
co jest istotne z punktu widzenia gospodarczego i społecznego gminy”.
„Dziennik łódzki” Nr 42, 18-24.10.2017 r.
Liderzy inwestycji: Uniejów na 4. miejscu
O szczebel wyżej w rankingu wydatków
inwestycyjnych samorządów w latach 2014-2016
sklasyfikowany został Uniejów. W kategorii miast
nie będących stolicami powiatu uzdrowiskowy gród

plasuje się na wysokim, czwartym miejscu w Polsce
(…). W kategorii małych miast w województwie
łódzkim Uniejów jest niekwestionowanym liderem.
Zdecydowanie wyprzedza podłódzki Stryków
( zajmuje 15 lokatę) oraz Aleksandrów łódzki (72.
pozycja w rankingu pisma o tematyce samorządowej
„Wspólnota”). Na tak eksponowaną pozycję Uniejowa
w rankingu wpłynęła pokaźna kwota wydatków
inwestycyjnych liczonych na głowę mieszkańca.
W przypadku Uniejowa jest to kwota 2.458,69 zł.
Wysoka lokata Uniejowa cieszy tym bardziej, że od
zeszłego roku zmieniła się metoda liczenia. Teraz
pod uwagę brana jest całość wydatków majątkowych.
Wcześniej skupiano się jedynie na inwestycjach
w infrastrukturę techniczną (…)
„Dziennik Łódzki” Nr 47, 22-28.11.2017 r.
Coraz więcej turystów i hoteli
„Hotelowy boom w Uniejowie rozpoczął się
odkąd miasto uzyskało status uzdrowiska. Wraz z
napływem turystów do pierwszego w kraju termalnego
zdroju w Uniejowie zaczęły tu wyrastać hotele
niczym przysłowiowe grzyby po deszczu. Władze
3 tysięcznego miasta mają pomysł, w jaki sposób
zachęcić prywatny biznes do inwestowania właśnie
tutaj. Uniejów jeszcze poszerzy ofertę, bo ma sporo
terenu pod nowe inwestycje. W opracowanym
modelu przestrzennym, który chciałby zrealizować
dla Uniejowa, zabezpieczyliśmy w granicach 250
hektarów gruntów pod nowe inwestycje - zapowiada
Józef Kaczmarek, burmistrz uzdrowiskowej gminy
Uniejów. - Za „Lawendowymi Termami” 6 hektarów
kupił prywatny inwestor, który już projektuje
kolejne inwestycje. Do tego z Lasami Państwowymi
przygotowujemy jako gmina wspólne projekty na
turystyczne
zagospodarowanie
osiemdziesięciu
hektarów gruntów, a drugie tyle powierzchni
mamy zabezpieczone nad rzeką Wartą. Gospodarz
termalnego grodu zwraca uwagę na to, że obecnie
w uzdrowiskowym miasteczku funkcjonuje już ponad
trzydzieści podmiotów, które ożywiają tę część
Uniejowa. Wspominany przez burmistrza inwestor
zamierza wyłożyć ponad 100 mln zł na rozwój
uzdrowiska. Za te pieniądze spółka Meme Tech,
która nabywa od gminy Uniejów na terenie tzw.
Strefy „ B ”uzdrowiska w pełni uzbrojone grunty o
powierzchni 5,83 ha, zamierza wybudować dwa hotele,
apartamentowce i obiekty zdrojowe”.
Rubrykę redaguje Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Uniejowie
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Restauracja „Herbowa”

na zamku w Uniejowie zaprasza
Oferujemy organizację wesel,
bankietów i imprez okolicznościowych

tel. 791 340 595

Podziękowanie

W imieniu Andrzeja Filasa oraz własnym składamy wszystkim osobom, instytucjom, firmom serdeczne
podziękowania za wsparcie finansowe, duchowe oraz okazywaną życzliwość, przyjazną dłoń i zwykłą
obecność.
Jednocześnie z okazji nadchodzącego 2018 roku życzymy zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności.
Rodziny Filas i Wegner
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Bojowe miny
Obronne mury zamku
chyba zawsze były
gwarantem bezpieczeństwa
i pokazem siły.
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Witold Smętkiewicz

Bez komentarza...
Foto Historia

Ryszard Troczyński

Foto Fraszka

Co i gdzie to jest ?

Foto Zagadka

Ryszard Troczyński

W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było zdjęcie
budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Wilamowie, obecnie znajdują się
w nim pomieszczenia mieszkalne.
Nadesłano kilka poprawnych odpowiedzi. Nagrodę wylosował Pan
Kamil Stala z Czepowa. Serdecznie gratulujemy!
Kolejną foto zagadką jest obiekt położony na terenie gminy Uniejów:
Gdzie położony jest budynek i co się w nim znajdowało?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane na
numer tel. 517 138 165, czekamy do 31 stycznia 2018 r.
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