wydawnictwo bezpłatne ISSN 1733-1722

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

dwumiesięcznik - nr 1

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

UNIEJOWSKIE STRONY

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

www.uniejow.pl

1

www.facebook.com/uniejow

/ 59 / 2018

Turniej Wsi Gminy Uniejów

Wywiad z Panem
Przemysławem Błaszczykiem
- Senatorem RP
Planowane inwestycje turystyczne

Spycimierski gród

Adaptacja budynku
posterunku wodnego

Budowa tężni solankowej wraz
z pijalnią wody termalnej

Rozbudowa kompleksu termalno-basenowego
„Termy Uniejów”

2

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 1 / 59 / 2018

Od Redakcji

			

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Czy mógłby
Pan w kilku słowach przybliżyć Czytelnikom
„Uniejowskich Stron” swoją osobę?
Senator Przemysław Błaszczyk: Jestem absolwentem
SGGW w Warszawie, wydziału zootechnicznego. Już
na studiach przejąłem część rodzinnego gospodarstwa
rolno-hodowlanego. Z wsią i rolnictwem wiązałem
dalszą swoją przyszłość zawodową. Moim ulubionym
przedmiotem zawsze była historia, a na studiach
zetknąłem się z polityką i politykami. Po ukończeniu
studiów podjąłem pracę w gospodarstwie, gdzie
jako młody rolnik poznałem problemy i bolączki
działalności rolniczej. Ostro ruszyłem z rozwojem
i unowocześnianiem gospodarstwa, jednak organy
Państwa szybko podcięły mi skrzydła i pokazały, gdzie
jest miejsce zwykłego rolnika. Tak się złożyło, że
akurat znajomi namówili mnie na podjęcie działalności
politycznej, szczególnie w tematyce wsi i rolnictwa.
Pierwsze kroki stawiałem w Forum Młodych Prawa
i Sprawiedliwości. W 2006 roku uzyskałem mandat
radnego Sejmiku Województwa Łódzkiego, natomiast
rok później zostałem najmłodszym senatorem. Aktualnie
pracuję już trzecią kadencję. Tak się składa, że to czym
się zajmuję jest jednocześnie moim hobby, czyli polityka
oraz jak już wcześniej wspomniałem, historia. Poza tym
lubię jeździectwo i konie.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Obowiązki i uprawnienia senatora uregulowane są przez przepisy
prawne: Konstytucję RP, ustawy, wśród nich przede

arch. Senator P. Błaszczyk

Przekazujemy w Państwa ręce pierwsze
tegoroczne wydanie „Uniejowskich Stron”.
Przypominamy, że kolejne numery czasopisma ukażą się pod koniec kwietnia, czerwca,
sierpnia, października i grudnia. Publikowane
dla Państwa informacje będą w ten sposób
bardziej aktualne i będziemy mogli przekazać
jak najwięcej informacji o tym, co wydarzyło
się na terenie gminy Uniejów oraz w jakich
wydarzeniach, przedsięwzięciach i konkursach
i braliśmy udział.
Pragniemy z tego miejsca podziękować
Autorom artykułów za zaangażowanie i wkład
pracy włożony we współredagowanie gazety
i zachęcamy do dalszej, aktywniej współpracy.
W tym wydaniu przeczytacie Państwo
wywiad z Panem Przemysławem Błaszczykiem - Senatorem RP, dr Małgorzatą Paszkowską - specjalistką prawa o ochronie
zdrowia;
Mieczysławem
Szcześniakiem
- piosenkarzem, kompozytorem i autorem
tekstów oraz Państwem Teresą i Zbigniewem
Krajewskimi – właścicielami „Gościńca nad
Wartą” – laureatami „Złotej Lilii”.
O wielu inwestycjach zrealizowanych
i zaplanowanych na terenie całej gminy
dowiecie się Państwo „Z prac Samorządu”
Burmistrza Uniejowa, artykułu „34 miliony
dofinansowania dla Uniejowa” oraz „Gospodarka nieruchomościami w gminie Uniejów”.
Przypominamy, że mieszkańcy nadal mogą
korzystać z wydanych im kart rabatowych na
wszystkie atrakcje na basenach termalnych,
ponieważ ich ważność, podobnie jak w latach
ubiegłych, została przedłużona w systemie do
końca tego roku.
Zachęcamy do przeczytania artykułów
z relacjami o wydarzeniach kulturalnych,
sportowych i oświatowych.
Z cyklu zakłady pracy tym razem
przedstawiamy Hotel & SPA**** Kasztel
Uniejów, obiekt hotelowy z szeroką ofertę
strefy SPA, zlokalizowany przy ulicy
Zamkowej.

arch. Senator P. Błaszczyk

Szanowni Czytelnicy,

Życzymy miłej lektury.

>>>
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Wywiad z Panem

Przemysławem Błaszczykiem
- Senatorem RP
wszystkim przez ustawę o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz Regulamin Senatu. Proszę przybliżyć
Czytelnikom jakie obowiązki wypełnia osoba piastująca stanowisko Senatora Rzeczypospolitej Polskiej?
Senator Przemysław Błaszczyk: W pierwszej kolejności obowiązkiem jest udział w pracach senatu, w komisjach senackich.
Senator ma przede wszystkim prawo wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na
posiedzeniach senatu. Uczestniczę w podejmowaniu inicjatyw ustawodawczych, dyskusji nad sprawami rozpatrywanymi
przez senat. Senatorowie mają prawo uzyskiwać od członków Rady Ministrów i przedstawicieli organów oraz instytucji
państwowych i samorządowych informacji lub wyjaśnień w sprawach dotyczących obywateli. Podsumowując, należy
stwierdzić, że senator odpowiada za tworzenie prawa, które reguluje funkcjonowanie naszego kraju. Senator ma także
funkcję kontrolną organów państwa oraz może podejmować interwencje w imieniu obywateli, w sprawach, z którymi
się do niego zgłaszają.
•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Które z obowiązków są najtrudniejsze do zrealizowania, a które przynoszą
największą satysfakcję?
Senator Przemysław Błaszczyk: Ciężko to rozgraniczyć, ponieważ zdarzają się ustawy, które nie wzbudzają zastrzeżeń
i kontrowersji, ale są i takie, które posiadają znaczenie np. prawne lub moralne. Nierzadko powoduje to duże
dylematy, gdyż ma wpływ na funkcjonowanie i bezpieczeństwo państwa oraz obywateli, a wręcz niemożliwe jest, aby
te rozwiązania były idealne i zadowalały wszystkich. Często do mojego biura trafiają ludzie z różnymi problemami
i osobistymi dramatami. Takie indywidualne sprawy są bardzo trudne. Największą satysfakcję czuję wtedy, kiedy mogę
skutecznie pomóc lub rozwiązuję problem, który był nie do rozwiązania. Cieszy mnie też, kiedy mogę wspierać cenne
inicjatywy. Dużo radości daje mi również organizowanie wszystkich form aktywizacji społeczeństwa: wycieczek,
konkursów, szczególnie dla najmłodszych obywateli.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: W czasie pełnienia funkcji Senatora Rzeczypospolitej Polskiej (od 21
października 2007 roku) w Senacie VII kadencji pracował Pan w kilku Komisjach: Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Środowiska. W Senacie VIII kadencji był Pan członkiem
Komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Podczas obu tych kadencji
był Pan również Sekretarzem Senatu. Proszę powiedzieć jakie Pana zdaniem najważniejsze, założone inicjatywy
udało się do tej pory zrealizować w w/w Komisjach?
Senator Przemysław Błaszczyk: Z perspektywy 10 lat w senacie ciężko spamiętać wszystkie działania, decyzje,
formułowane wnioski i poprawki do ustaw. Podkreślenia wymaga także fakt, iż dwie pierwsze kadencje byłem senatorem
opozycji, tym samym rzadko można było przeforsować swoje postulaty. Tam przeprowadzaliśmy wiele dyskusji,
omawialiśmy wiele bieżących problemów dotyczących rolnictwa oraz sytuacji na rynkach rolnych. Formułowaliśmy
wnioski i poprawki do ustaw. Często spory i dyskusje były ostre, ale pozwalały skutecznie blokować błędne decyzje.
Od pierwszej kadencji moja praca głównie skupiała się w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Te tematy zawsze były mi
najbliższe. Pragnę podkreślić, iż w pierwszej kadencji dużo satysfakcji dawała mi praca w Komisji Emigracji i Łączności
z Polakami za Zagranicą. Pomagaliśmy i wspieraliśmy naszych rodaków przebywających za granicami naszego kraju,
głównie na wschodzie, gdzie pozostali zaplątani w wichry naszej trudnej historii. Byłem współinicjatorem partnerstwa
między powiatem zgierskim a okręgiem horochowskim na Ukrainie. Wsparłem tam powstanie Domu Polskiego.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: W Senacie obecnej IX kadencji należy Pan do Komisji: Rolnictwa i Rozwoju
Wsi oraz Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Jakie dotychczas uchwały zostały zrealizowane, a jakie
chciałby Pan, aby zostały podjęte w najbliższym czasie, ważne i korzystne z Pana punktu widzenia dla naszych
obywateli?

>>>
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Senator Przemysław Błaszczyk: Dopiero aktualna kadencja pozwala realizować wspólnie przyjęty program i zamierzenia,
ponieważ, jak wiadomo, w demokracji rządzi większość. Ja osobiście utożsamiam się z projektami i zmianami, jakie udało
się przyjąć w ostatnich dwóch latach, m.in.: ustawa o zakazie sprzedaży ziemi obcokrajowcom i spekulantom, ustawy,
które pozwalają zabezpieczyć rolnika w stosunku do odbiorców płodów rolnych, gdzie często rolnik miał słabszą pozycję
w stosunku do dużych firm, ustawa o sprzedaży bezpośredniej płodów rolnych. A poza rolnictwem udało się przyjąć
cały pakiet ustaw począwszy od socjalnych, poprzez reformę szkolnictwa, obniżenie wieku emerytalnego, uszczelnienie
systemu podatkowego, walkę z korupcją, likwidację umów śmieciowych, podniesienie kwoty wolnej od podatku, reformę
sądownictwa, repolonizację przemysłu i wiele, wiele innych bardzo oczekiwanych i potrzebnych.
•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Na Pana stronie internetowej możemy przeczytać, że pracuje Pan dla mieszkańców
kilku powiatów poprzez kontakt z nimi i rozwiązywanie ich indywidualnych problemów. Aby zgłosić problem,
należy skontaktować się z pracownikami Pana biura. Czy takich próśb o pomoc jest bardzo dużo? Czego najczęściej
one dotyczą?
Senator Przemysław Błaszczyk: Kontakty osobiste z wyborcami najbardziej sobie cenię, gdyż pozwalają mi poznać
i być na bieżąco z problemami mieszkańców, które wynikają z funkcjonowania różnych organów Państwa. Ponadto
w ten sposób na bieżąco wiem czego od nas oczekują wyborcy i jak oceniają wprowadzane przez nas zmiany. Należy
zauważyć, iż wszystkie one wypłynęły z takich spotkań. Z przykrością muszę przyznać, że nie jestem w stanie na bieżąco
przyjmować wszystkich chętnych, ponieważ przybyło mi obowiązków, ale także zainteresowanie spotkaniami ze mną
jest coraz większe. Tematyka spotkań jest bardzo różna i te 10 lat nauczyło mnie, że muszę posiadać wiedzę w wielu
dziedzinach. Często też wspieram się prawnikami, którzy również w moich biurach udzielają porad prawnych. Ostatnio
zaangażowałem się w pomoc osobom poszkodowanym przez oszustkę z Łęczycy, która zaciągała kredyty na niczego
nieświadomych mieszkańców tego miasta, a która od lat nie poniosła konsekwencji za swoje czyny.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Grupy młodzieży z opiekunami mają możliwość skorzystania z organizowanych
przez Pana biuro wyjazdów na lekcje polskiego parlamentaryzmu w budynku Sejmu i Senatu. Wystarczy
skontaktować się z którymś z Pana biur (kontakt na stronie www.blaszczyk.senat.pl), aby uzyskać pomoc
i profesjonalną merytoryczną obsługę. O czym młodzież może dowiedzieć się podczas takiej lekcji? Jak dużo takich
wyjazdów organizujecie Państwo rocznie?
Senator Przemysław Błaszczyk: Praca z młodzieżą to największe zadanie i satysfakcja dla mnie. Rokrocznie organizuję
dwa konkursy: jeden dla młodzieży i jeden dla dzieci. Konkurs wiedzy o Żołnierzach Wyklętych dla młodzieży
licealnej ma już swoją kilkuletnią tradycję, a przez zainteresowanie innych kolegów parlamentarzystów ma zasięg
wojewódzki. Każdego roku organizuję jeden lub dwa konkursy dla młodzieży szkół podstawowych o różnej tematyce,
przy współpracy z zespołami parlamentarnymi i muszę się pochwalić, że przez wiele lat grupa uczestników z mojego
okręgu była najliczniejsza. Kilkadziesiąt szkół i około 600-700 uczestników. Obecnie trwa konkurs zorganizowany przez
Senacki Zespół Strażacki, a na dzień zakończenia zgłoszeń miałem ich ponad tysiąc. Ważnym elementem jest edukacja
parlamentarna, a podsumowując ostatnią kadencję to z moją pomocą Sejm i Senat zwiedziło prawie 5 tysięcy osób.
Rokrocznie organizuję też wypoczynek letni i zimowy dla dzieci.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Często gości Pan osobiście oraz Pracownicy Pana Biura w Uzdrowisku Uniejów
i na terenie gminy podczas wydarzeń kulturalnych, strażackich i patriotycznych, m.in. na gminnych dożynkach,
lecjach gminnych ochotniczych straży pożarnych, uroczystościach patriotycznych itd. Jak postrzega Pan
efektywność rozwoju naszej gminy?
Senator Przemysław Błaszczyk: Cieszę się z dynamiki rozwoju Gminy Uniejów, z nowej infrastruktury, nowych pomysłów
i przedsięwzięć. Jest to miejsce przyjazne nie tylko mieszkańcom, ale i turystom. Wpływa to na poprawę atrakcyjności
i rozwój całego regionu. Staram się jak najczęściej gościć w Uniejowie na zaproszenie gospodarzy, za co bardzo dziękuję.
Mogę liczyć zawsze na Wasze wsparcie, w wielu moich przedsięwzięciach, w których wspieram cenne inicjatywy, a tym
samym promuję Uzdrowisko Uniejów. Żałuję tylko, że z atrakcji Gminy Uniejów tak rzadko mogę korzystać, niestety
powodem tego jest nadmiar obowiązków i ciągły brak czasu na przyjemności.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Dziękujemy za rozmowę, życzymy zadowolenia z pracy zawodowej oraz spełnienia
w życiu osobistym.
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2. Wywiad z Panem Przemysławem Błaszczykiem
– Senatorem RP
6. Z prac Samorządu - Józef Kaczmarek
9. Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie – Janusz Kosmalski
10. Gospodarka nieruchomościami w gminie Uniejów w latach
2016-2017 – Gospodarka Gruntami i Lokalami Urzędu
Miasta w Uniejowie
13. 34 miliony dofinansowania dla Uniejowa – Maciej Bartosiak
14. „Medal ze Długoletnie Pożycie Małżeńskie” – Anna Kowalska
15. Działania inwestycyjne w miejscowości Orzeszków
– Urszula Łukasik
16. Prywatnie lubię Uniejów – Paweł Wroniszewski
17. Z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Uniejowie – Jolanta Figurska
18. Mieczysław Szcześniak w Uniejowie – Dominika Rospara
21. Kropelka Solanka bohaterką nowego komiksu
– Karolina Smętkiewicz
23. Laureaci „Złotej Lilii” na łamach Uniejowskich Stron”
25. Zimowe wieści z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie
– Monika Bartnik, Monika Szafarz, Marta Pajor,
Małgorzata Kaźmierczak, Wioletta Gralka, Romana Kozińska
28. Uroki zimy w Spycimierzu – Paulina Jaśkiewicz
30. Zima w Wieleninie – Daniela Kwiatosińska, Magdalena
Andrysiewicz, Alicja Gapsa, Martyna Janiak, Beata Maciejewska,
Elżbieta Goszczyk Beata Czerwińska, Jolanta Kwaśniewska,
Barbara Fligiel
35. Warsztaty kulinarne z szefem kuchni Hotelu Uniejów
– Beata Kos
36. Zima w Szkole Podstawowej w Wilamowie
– Izabela Wojtczak, Beata Kos, Sylwia Wrąbel,
Joanna Binkiewicz, Wioleta Pietrzykowska, Aneta Szkutnik,
Izabela Wróbel, Anna Gazda, Katarzyna Pajor, Magdalena Pajor,
Wiesława Pajor
47. Z życia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r.
w Uniejowie – Teresa Gadzinowska, Joanna Wicherkiewicz,
Małgorzata Rybak, Ewa Trzmielewska, Renata Pełka, Barbara
Jagieła, Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz, Lidia
Zaradzka, Elżbieta Bartnik
49. Kalendarium Czepowa – Mirosław Madajski
49. Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej w Szkole Podstawowej
w Uniejowie

(63) 28 89 787

50. Zimowe Dni Otwarte w bibliotece – Beata Szymczak,
Sylwia Szymańska
50. Zakupiono nowości książkowe – Miejsko – Gminna Biblioteka
Publiczna w Uniejowie
51. Ferie w Ośrodku Kultury – MGOK w Uniejowie
52. Zimowe Dni Otwarte w filii bibliotecznej w Wilamowie
– Maria Pastwińska
52. Warsztaty w Wilamowie – Maciej Bartosiak
54. Mieczysław Szcześniak i Uniejowska Grupa Integracyjna,
czyli „Niebo chodzi po ziemi” – Uniejowskie Stowarzyszenie
Aktywni
57. Orszak Trzech Króli w Uniejowie – ks. Infułat Andrzej
Ziemieśkiewicz
58. Strażacki Mikołaj w Rożniatowie – Aleksandra Zielonka
59. Koncert kolęd w Spycimierzu – Stanisław Pełka
59. Orszak międzywojewódzki – Ryszard Troczyński
60. 26. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
– Gminny Sztab WOŚP
61. „Czas na Smaki” – warsztaty kulinarne – Karolina Szelągowska
62. Turniej Wsi Gminy Uniejów – MGOK w Uniejowie
64. Koncert Dzieci Suzuki pt. „Piraci w Uniejowie”
– Anna Bralewska
65. „Pozytywka” z Czepowa po raz drugi na Albertianie
w Krakowie – Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Czepowie
66. Pracowity rok dla karateków – Maja Ostrowska-Gralka
67. Biwak Noworoczny w Wieleninie – Karolina Powłoka
68. Cykl turniejów „TERMY CUP 2018 o Termalny Puchar
Burmistrza Miasta Uniejów” – Uniejowskie Stowarzyszenie
Aktywni
70. Mikołajki Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka
– Mirosław Madajski
71. XVII Gminny Zimowy Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży
– Uniejów 2018 – MGOK w Uniejowie
72. Uniejów na Targach Tour Salon 2018 w Poznaniu
– Maciej Bartosiak
73. Sposób na emeryturę – Ryszard Troczyński
74. Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński
78. Napisano o nas… o Uniejowie w prasie ogólnopolskiej
– Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie

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

Współautorzy: Magdalena Andrysiewicz, Małgorzata Antoniak, Elżbieta Bartnik, Monika Bartnik, Joanna Binkiewicz, Anna Bralewska, Beata Czerwińska, Magdalena Derlacz, Jolanta
Figurska, Barbara Fligiel, Teresa Gadzinowska, Alicja Gapsa, Anna Gazda, Elżbieta Goszczyk, Wioletta Gralka, Barbara Jagieła, Martyna Janiak, Paulina Jaśkiewicz, Józef Kaczmarek,
Małgorzata Kaźmierczak, Beata Kos, Janusz Kosmalski, Anna Kowalska, Romana Kozińska, Teresa i Zbigniew Krajewscy, Jolanta Kwaśniewska, Daniela Kwiatosińska, Urszula Łukasik,
Beata Maciejewska, Mirosław Madajski, Maja Ostrowska-Gralka, Katarzyna Pajor, Magdalena Pajor, Marta Pajor, Wiesława Pajor, Maria Pastwińska, Renata Pełka, Stanisław Pełka, Wioleta
Pietrzykowska, Karolina Powłoka, Dominika Rospara, Małgorzata Rybak, Senator Przemysław Błaszczyk, Karolina Smętkiewicz, Monika Szafarz, Karolina Szęlągowska, Aneta Szkutnik,
Sylwia Szymańska, Beata Szymczak, Ewa Trzmielewska, Joanna Wicherkiewicz, Izabela Wojtczak, Sylwia Wrąbel, Paweł Wroniszewski, Izabela Wróbel, Lidia Zaradzka, Aleksandra
Zielonka, ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, Gminny Sztab WOŚP, Gospodarka Gruntami i Lokalami Urzędu Miasta w Uniejowie, MGOK w Uniejowie, Powiatowy Środowiskowy Dom
Samopomocy w Czepowie, Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni.

Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku, Restauracja „Herbowa” Adriana Jatczaka z Uniejowa.

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

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

Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
reklam i ogłoszeń
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Z prac Samorządu

Józef Kaczmarek

styczeń – luty 2018

Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót
budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury
polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Gminie
Uzdrowiskowej Uniejów”. W ramach zadania wykonane
zostaną prace związane z rozbudową oświetlenia ulicznego
na terenie miasta i gminy Uniejów. Przedmiot zamówienia
obejmuje miejscowości: Lekaszyn, Wilamów, Brzozówka,
Zaborów, Pęgów, Brzeziny, Hipolitów, Wielenin Kolonia,
Orzeszków, Skotniki, Kuczki, Dąbrowa, Rożniatów,
Góry, Czepów, Stanisławów, Człopy, Spycimierz, Wola
Przedmiejska, Ostrowsko, Czekaj, Wieścice, Felicjanów,
Kozanki Wielkie, Łęg Baliński oraz Uniejów - ul. Łęczycka,
Reymonta, Sienkiewicza, Portowa i Targowa. Łącznie
zostanie zainstalowanych 209 opraw oświetleniowych.
Najkorzystniejsza i jednocześnie najtańsza oferta została
złożona przez F.H.U. Instal Bogdan Wieczorek z siedzibą przy
ul. Orzechowej 1, 99-210 Uniejów na kwotę 1.643.280,00 zł
brutto. Zamówienie finansowane jest ze środków własnych
gminy Uniejów. Termin zakończenia robót przewidziany jest
pod koniec września tego roku.
Rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie robót
budowlanych w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg na
terenie gminy Uniejów - etap II”. W pierwszej kolejności
inwestujemy w drogi, które były budowane najwcześniej
i posiadają jedną nakładkę. Inwestycja została podzielona na
dwie części:
- „Przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów” – drogi nr
111160E w m. Wielenin-Wielenin Kolonia - długość odcinka
wynosi około 1,070 km, nr 111155E w m. Człopy - na
odcinku od drogi krajowej nr 72 przez wieś Człopy do drogi
na Wieścice - długość odcinka to 1,010 km, nr 111165 E na
odcinku Orzeszków – Czepów - długość remontowanego
odcinka to około 2,015 km, droga gminna w m. Wilamów
(koło cmentarza) - długość odcinka to około 0,707 km,
droga 111152E na odcinku Spycimierz – Łęg Baliński”
– łączna długość remontowanego odcinka wynosi około
2,062 km. Najkorzystniejszą i jednocześnie najtańszą ofertę
złożyła firma Drogomex Sp. z o.o., ul. Stefana Bryły 4, 05800 Pruszków na kwotę 1.728.727,12 zł brutto. Niebawem
zostanie złożony wniosek o dofinasowanie części robót
na drodze gminnej 111152E na odcinku Spycimierz – Łęg
Baliński ze środków budżetu Województwa Łódzkiego,
pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów
rolnych. Termin zakończenia prac przewidziany jest na
ostatni dzień lipca bieżącego roku.
- „Przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów” – drogi nr
111353E – ul. Błogosławionego Bogumiła - długość odcinka
to 0,441 km oraz nr 111368E – ul. Władysława Reymonta

– długość odcinka wynosi 0,716 km. Najkorzystniejszą
i jednocześnie najtańszą ofertą była złożona przez
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka
108, 99-200 Poddębice na kwotę 605.210,43 zł brutto.
Zamówienie finansowane jest ze środków własnych gminy
Uniejów. Termin zakończenia robót przewidziany jest na 31
lipca 2018 roku.
Gmina Uniejów podpisała porozumienie z Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące zasad
przygotowania, realizacji i finansowania przebudowy
skrzyżowania drogi krajowej nr 72 z drogami gminnymi: nr
111152 E (do miejscowości Spycimierz) oraz ul. Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa.
Zleciliśmy
opracowanie
programu
funkcjonalnoużytkowego dla przebudowy skrzyżowania na drodze
krajowej, a obecnie kompletowane są materiały niezbędne
do ogłoszenie przetargu na realizację robót budowlanych
w zakresie budowy ronda na drodze 72 wraz z budową drogi
wewnętrznej Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. Inwestycja
jest realizowana w ramach zadania pn. „Uzbrojenie
wydzielonych terenów aktywizacji gospodarczej w gminie
Uniejów” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
Przejęliśmy od powiatu poddębickiego w zarząd
następujące drogi powiatowe: nr 3728E – ul. Rynek o dł.
0,246 km, nr 3734E – ul. Kilińskiego o dł. 0,470 km, nr
3735E – ul. Przechodnia o dł. 0,144 km, nr 3735E – ul. Krótka
o dł. 0,109 km, nr 3737E – ul. Orzechowa o dł. 0,378 km, nr
3730 – ul. Turecka o dł. 0,128 km, nr 2530E Świnice Warckie
– Wielenin – Orzeszków – na odcinku granicy powiatu –
Wielenin – Orzeszków o dł. 3,786 km.
Planujemy wystąpić z wnioskiem do powiatu o przejęcie w
zarząd drogi powiatowej nr 2526E Chwalborzyce – Miniszew
– Wielenin.
Aplikujemy o środki do Wojewody Łódzkiego w ramach
tzw. schetynówek na przebudowę drogi w Ostrowsku.
Zbierane jest zapotrzebowanie dotyczące bieżącego
utrzymania dróg gruntowych na terenie gminy w 2018 roku
(kruszywo i równiarka).
Opracowywana jest dokumentacja na zgłoszenie robót nie
wymagających uzyskania pozwolenia na remont chodników
zlokalizowanych w m. Uniejów – ul. Makowa, Tęczowa,
Kwiatowa i Wąska oraz w m. Wilamów przy drodze gminnej
nr 111172 Wilamów – Góry.

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

Przygotowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca
przebudowy grogi gminnej nr 111167E Wielenin – Hipolitów,
skrzyżowania ulicy Dąbskiej z ulicami – bpa W. Owczarka
i Orzechową oraz dokumentacja dot. budowy łącznika –
drogi wewnętrznej zlokalizowanej pomiędzy drogą gminną
nr 111152 E a drogą powiatową 3732E w m. Spycimierz.
Gmina zakupiła grunty od wspólnoty pastwiskowej przy
ul. Portowej i za zbiornikiem retencyjnym w Uniejowie.
Gmina wykupiła również działkę w Spycimierzu z przeznaczeniem na poszerzenie parkingu przy OSP w Spycimierzu.
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał dofinansowanie
w formie pożyczki na zadanie pn. „Kompleksowa
termomodernizacja komunalnych obiektów mieszkaniowych
w gminie Uniejów” w wysokości 134.431, 00 zł.
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zakupione przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Uniejowie.
Pozyskaliśmy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi
samochód Volkswagen Transporter, który jest w trakcie
przygotowywania do oddania do użytku, czyli działań
ratowniczo-gaśniczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli
Przedmiejskiej.
Przygotowywany jest projekt na zagospodarowanie terenu
wokół kościoła i na terenie skweru w Wilamowie przez arch.
Filipa Tomaszewskiego we współpracy z parafią. Wniosek
o dofinasowanie będzie złożony do PROW-u.
W trakcie przygotowania jest również wniosek na
budowę placu zabaw w Czepowie z dotacji na grant sołecki
przyznawany przez Marszałka Woj. Łódzkiego.

Dobiegają końca prace remontowe w strażnicy OSP Kuczki
ze środków przekazanych przez gminę Uniejów na kwotę
40 tys. zł. W ramach prac zostały wykonane nowe sufity,
została położona gładź na ścianach, zrobiono całkowity
remont kuchni, założono oprawy oświetleniowe, wykonano
modernizację instalacji elektrycznej, docieplenie, wentylację,
wyciągi, stolarkę wewnętrzną, położono nowe płytki i glazurę
w łazienkach, pomalowano pomieszczenia.

Pracujemy również nad wnioskami o grant sołecki
Marszałka Woj. Łódzkiego na stroje dla Koła Gospodyń
Wiejskich „Rożniatowianki”,

16 lutego 2018 r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie
projektu pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie
w miejscowości Kuczki”. Ze środków Programu
Operacyjnego „Rybactwo i Morze” kwota dofinansowania
wynosi 152 000 zł. Całkowity koszt realizacji projektu to 205
980 zł. Projekt będzie realizowany przez Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie.

Ogłosiliśmy przetarg na zadanie Rozbudowa kompleksu
termalno-basenowego realizowane w ramach projektów
pn. „Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz
dostosowanie do nowych funkcji istniejącej infrastruktury
turystycznej” i „Termy Uniejów Markowy Produkt Turystyki
Uzdrowiskowej - Rozbudowa kompleksu basenowego”.
Planowany termin składania ofert i ich otwarcia to 5 marca
2018 r.

Z kolei 21 lutego 2018 r. została podpisana umowa
o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa targowiska
przy ul. Dąbskiej w Uniejowie”, który będzie realizowany
w ramach operacji pn. „Inwestycje w targowiska lub obiekty
budowlane przeznaczone na cele promocji
lokalnych
produktów” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi
999 255 zł. Całkowity koszt realizacji inwestycji przez
gminę Uniejów to 868 265,73 zł.
Dokonaliśmy zakupu 20 kompletów strojów (koszulki
i spodnie) dla drużyny LBWC Warta, zrzeszającej
zawodników z sołectw Lekaszyn, Brzozówka, Wilamów
i Czepów, na kwotę 1915 zł ze środków Miejsko-Gminnej
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Uniejowie.
Dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowsku kupiliśmy
10 kompletów umundurowania koszarowego, 4-częściowego
na kwotę 5 715, 70 zł.
Zespół taneczny „Gwiazdeczki”, składający się z uczniów
Szkoły Podstawowej w Wilamowie i prowadzony przez p.
Beatę Kos, został wyposażony w stroje – 12 koszul i 3 chustki

Koło Łowieckie „Gęgawa” nr 16 w Uniejowie będzie
składało wniosek na mały grant do PRYMU na zakup strojów
galowych oraz opracowanie i wydanie publikacji dot. historii
koła oraz przepisów kulinarnych.

W ramach realizowanego projektu „Zwiększenie
międzynarodowej
rangi
gospodarczej
Regionu
Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie
promocji gospodarczej regionu przez gminę Uniejów”,
współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020, gmina Uniejów wzięła udział
w Targach Tour Salon 2018 w Poznaniu (9-11.02). Celem
projektu jest promocja gospodarcza regionu łódzkiego
poprzez udział w targach, organizowanie misji gospodarczych
i wizyt studyjnych z udziałem zagranicznych partnerów
w ramach specjalizacji regionalnych. Przed nami kolejne
targi, o których dowiecie się Państwo w kolejnych wydaniach
dwumiesięcznika.
Od stycznia tego roku wprowadzona została Karta Seniora
Województwa Łódzkiego dla osób, które ukończyły 60.
rok życia i mieszkają na terenie województwa łódzkiego.
Posiadacze Karty będą uprawnieni do różnych ulg i zniżek.
Karty można otrzymać bezpłatnie w Miejsko-Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Uniejowie przy ul.
Orzechowej 6. Wystarczy pobrać i złożyć stosowny wniosek.

>>>
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1 lutego w Urzędzie Miasta można było wziąć udział
w bezpłatnych konsultacjach z zakresu możliwości uzyskania
wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Konsultacje
zorganizowane zostały przez Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy Europejskich w Sieradzu w ramach Mobilnego
Punktu Informacyjnego. Zakres udzielanych konsultacji
obejmował: środki na otwarcie działalności gospodarczej,
dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności
gospodarczej, wsparcia z Funduszy Europejskich na lata
2014-2020. Zachęcam do udziału w podobnych spotkaniach,
o których znajdziecie Państwo informację na oficjalnej
stronie Uniejowa.
18 lutego odbyła się na Rynku w Uniejowie kolejna
zbiórka krwi zorganizowana przez Regionalne Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi. Każda zdrowa
osoba, która ukończyła 18 lat, a nie przekroczyła 65. roku
życia mogła oddać krew i uratować ludzie życie. W imieniu
Organizatorów dziękuję za czynne włączenie się w pomoc
i chęć ratowania osób, którym ta krew jest niezbędna.

Wydarzenia kulturalne i sportowe:
6 stycznia w Dzień Objawienia Pańskiego - Święto
Trzech Króli w dwóch naszych parafiach, tj. w Uniejowie
i Wilamowie, przeszedł ulicami miasta Orszak Trzech Króli.
Pierwszy korowód z wiernymi Parafii pw. św. Floriana w
Uniejowie, z wielbłądem na czele, wyruszył spod zamku
w stronę kolegiaty na Mszę Świętą odprawioną przez ks.
Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza. Drugi Orszak przeszedł
ulicami Wilamowa do kościoła na Mszę Świętą sprawowaną
przez ks. proboszcza Bogusława Karasińskiego. Dziękuję
proboszczom obu parafii za przygotowanie uroczystości
oraz uczestnikom Orszaków za liczny udział w tym pięknym
wydarzeniu.
13 stycznia Uniejów gościł na żywo w programie „Pytanie
na śniadanie” w TVP2. Transmisja była prowadzona
z kompleksu „Termy Uniejów”. W programie była mowa
m.in. o ofercie Uzdrowiska Termalnego na rozpoczynające
się ferie zimowe i pomysłach na udany pobyt w Uniejowie.
Gościem specjalnym była aktorka Małgorzata Lewińska,
która odwiedziła Uniejów i skorzystała z dobrodziejstw
kąpieli w leczniczych solankach. Dziękuję uczniom szkół
i ich opiekunom za przybycie tego dnia i promowanie naszej
gminy na antenie programu.
20 stycznia ruszył cykl Turniejów Halowej Piłki Nożnej
o Termalny Puchar Burmistrza Miasta Uniejów, który
zakończył się 6 turniejem w dniu 18 lutego. Podczas turniejów
w dniach 20-21.01, 10-11.02, 17-18.02 wystąpili najmłodsi
piłkarze z roczników 2005, 2007, 2006, 2009, 2008, 2010.
Koordynatorem turniejów było Uniejowskie Stowarzyszenie
Aktywni. Gratuluję zwycięzcom i dziękuję Aktywnym za
przygotowanie i koordynowanie tego sportowego wydarzenia.

W dniach 18 stycznia i 12 lutego odbyły się kolejne
warsztaty kulinarne z cyklu „Czas na Smaki – Uniejów
kulinarny”. Do współpracy zostali zaproszeni tym
razem uniejowscy restauratorzy - Pico Bello i Termalna
Bistro&Cafe. Przedsięwzięcie, które ma na celu aktywizację
najmłodszych mieszkańców gminy, realizowane jest przy
współpracy z Fundacją Inicjatyw Aktywnych GoSilver.
Dziękuję właścicielom obu restauracji za zaangażowanie
i udostępnienie restauracji na czas warsztatów, dzieciom oraz
paniom kucharkom pomagającym w tych dniach podczas
wspólnego gotowania
20 stycznia w Spycimierzu miało miejsce III spotkanie
integracyjne „Od przedszkola do seniora” - z udziałem
wszystkich pokoleń, podczas którego zaprezentowały się
dzieci oraz rodzice uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
w Spycimierzu. Gratuluję Organizatorom (Publicznej
Szkole Podstawowej w Spycimierzu, Miejsko-Gminnemu
Ośrodkowi
Kultury, Ochotniczej Straży Pożarnej w
Spycimierzu) pomysłu na zorganizowanie wydarzenia
integrującego mieszkańców miejscowości i uatrakcyjnienia
sobotniego spotkania.
Również 20 stycznia do sali OSP w Rożniatowie
przyjechał Strażacki Mikołaj. Podczas radosnego wydarzenia
z udziałem mieszkańców Rożniatowa i Dąbrowy dzieci
i
młodzież
zaprezentowały
program
artystyczny
przygotowany specjalnie na tę okazję. Na zakończenie
dzieci otrzymały od Mikołaja i Śnieżynki oczekiwane
przez nich prezenty. Dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rożniatowie i Kole Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki”
za ogromne zaangażowanie w przygotowanie wydarzenia.
Podczas ferii zimowych (29.01-9.02) Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Uniejowie zaprosili dzieci do udziału w zajęciach feryjnych.
Dziękuję za przygotowanie ciekawego programu zajęć.
3 lutego w strażnicy OSP Wilamów mieszkańcy sołectw
gminy Uniejów wykazali się swoimi talentami estradowymi,
sprawnością fizyczną, sprytem i umiejętnością pracy w grupie
podczas corocznego Turnieju Wsi Gminy Uniejów. Nagrodą
dla najlepszych była „Złota Miotła Gminy Uniejów 2018”
oraz grant na sfinansowanie własnego pomysłu na integrację
w kwocie: 1500, 1000 i 500 zł. Gratuluję zwycięstwa
wszystkim drużynom, w szczególności zdobywcom I miejsca
- Dąbrowie. Dziękuję za zorganizowanie Turnieju: Sołectwu
Wilamów, Lekaszyn, Jednostce OSP w Wilamowie, Szkole
Podstawowej w Wilamowie, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi
Kultury w Uniejowie i PGK „ Termy Uniejów”.
4 lutego w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich
w Uniejowie miał miejsce czwarty już Koncert Zespołu
Dziecięcego „Suzuki”. Podczas koncertu podziwialiśmy
kilku- i kilkunastoletnich muzyków grających na skrzypcach,
flecie i wiolonczeli oraz obejrzeliśmy pokaz tanecznomuzyczny pt. „Piraci w Uniejowie”. Cieszę się, że
Organizatorzy – „Centrum Edukacji Suzuki” po raz kolejny
wybrali Uniejów na miejsce występu młodych artystów.

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

grudzień 2017 r. - luty 2018 r.
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Janusz Kosmalski

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

W okresie grudzień 2017 – luty 2018 r. odbyły się trzy
sesje Rady Miejskiej w Uniejowie. Warto odnotować już na
wstępie, iż na każdej ze wspomnianych sesjinowelizowano
budżet gminy Uniejów oraz Wieloletnią Prognozę
Finansowej, a poniżej o tym co zdecydowano oprócz tego.
W dniu 21 grudnia 2017 r. Rada Miejska w Uniejowie
uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018–
2027 oraz budżet Gminy Uniejów na 2018 r. Dodatkowo
uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Uniejów na 2018
r. oraz wprowadzono zmiany do Gminnego Programu
Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017-2018.
Zwiększeniu uległy także stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (po zmianie wynoszą one 9,50 zł
od osoby miesięcznie w przypadku odpadów segregowanych
i 19 zł w przypadku odpadów niesegregowanych) oraz
wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego
członkowi ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę
na terenie gminy Uniejów, który uczestniczył w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Uniejów ( teraz
będzie to 13,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym). Ponadto
kolejny raz rozszerzony został wykaz inkasentów opłaty
uzdrowiskowej (na następnej sesji zostanie jeszcze bardziej
rozbudowany), jak również zostały wprowadzone zmiany
do „Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Uniejów na lata
2013-2020”. Radni zdecydowali również o rozwiązaniu
dotychczasowego i zawarciu nowegoporozumienia
z Gminami Dalików, Poddębice, Świnice Warckie i
Wartkowice dotyczącego realizacji zadania polegającego
na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu zwłok
zwierzęcych z terenu tych gmin.Podjęto także kilka
decyzji dotyczących gospodarki nieruchomościami,
a konkretnie wyrażono zgodę na: na odpłatne nabycie przez
Gminę Uniejów dwóch działek (o nr geodezyjnych: 383
i 424) położonych w Spycimierzu na cele publiczne Gminy
Uniejów; wydzierżawienie dotychczasowym dzierżawcom
w trybie bezprzetargowym części działki nr 2079/25
i części działki nr 2079/26 położonych w Uniejowie oraz
przyjęcie w drodze darowizny od osób fizycznych do
zasobu nieruchomości Gminy Uniejów działek gruntu
z przeznaczeniem na poszerzenie pasa drogowego drogi
gminnej w Hipolitowie. Na koniec wyrażono zgodę na
ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości Gminy
Uniejów położonej w Uniejowie przy ul. Zamkowej, w
celu zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego zaciąganego
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy
Uniejów” Spółka z o.o. w Uniejowie
19 stycznia 2018 r. odbyła się LIX sesja Rady Miejskiej
w Uniejowie, na której podjęta została uchwała w sprawie
zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem
na pokrycie planowanego deficytu budżetu w środkach
własnych związanego z realizacją określonych zadań

inwestycyjnych współfinansowanych ze środków z budżetu
Unii Europejskiej. Radni wyrazili także wolę przejęcia
od Powiatu Poddębickiego w zarząd Gminy Uniejów
następujących dróg powiatowych: położonych w Uniejowie
ulic: Rynek, Kilińskiego, Przechodnia, Krótka, Orzechowa,
Turecka oraz drogi powiatowej nr 2530E Świnice Warckie –
Wielenin – Orzeszków – na odc. granica powiatu – Wielenin
– Orzeszków. Zdecydowano dodatkowo o udzieleniu
Powiatowi Poddębickiemu pomocy finansowej polegającej na
dofinansowaniu zadania pn.: „Remont dróg powiatowych na
terenie miasta Uniejów”. Pozostając w sprawach drogowych
radni ponowili zgodę na zawarcie porozumienia w sprawie
ustalenia zasad przygotowania, realizacji i finansowania
przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi gminnej ul.
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa” oraz przebudowy
skrzyżowania drogi krajowej nr 72 z drogami gminnymi nr
111152 E do miejscowości Spycimierz oraz drogi gminnej
ul. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. Na sesji pojawiła się
także tematyka oświatowa, ponieważ w celu dostosowania
do nowej podstawy prawnej zostały określone kryteria
stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym dopublicznych
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych
szkołach podstawowych oraz klas pierwszych publicznych
szkół podstawowych, dla których Gmina Uniejów jest
organem prowadzącym. Określony został także tryb
udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Uniejów
dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz
innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych
przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli
prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania, jak również
ustalono plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi
oraz dziennymi opiekunami. Pozostała część sesji została
poświęcona sprawom związanym z nieruchomościami i w
efekcie wyrażono zgodę na zakup przez Gminę Uniejów
działekoznaczonych numerami geodezyjnymi: 204, 205,
030,1031 i 948 położonych w Ostrowsku, 258/1 położonej
w Skotnikach, 79 położonej w Dąbrowieoraz 37 i 38 położonych w Spycimierzu na cele publiczne Gminy Uniejów.
Wyrażono także zgodę na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki nr 33/12 położonej w Uniejowie.
1 lutego br. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej
w Uniejowie, na której wprowadzone zostały zmiany do
„Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta i Gminy
Uniejów na lata 2015-2025”. Ponadto wydłużono okres
powierzeniaPGK Termy Uniejów Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Uniejowie obowiązków związanych
z utrzymaniem określonych dróg, skwerów, placów
i parkingów na terenie miasta i gminy Uniejów oraz
finansowania oświetlenia na wszystkich gminnych drogach
publicznych. Na koniec Rada zaopiniowała pozytywnie
propozycję pozbawienia wskazanych dróg powiatowych, o
których była mowa na wcześniejszej sesji, ich dotychczasowej
kategorii dróg wraz z jednoczesnym zaliczeniem ww. dróg
do kategorii dróg gminnych, z dniem 1.01.2019 r.
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Gospodarka nieruchomościami
w gminie Uniejów w latach 2016-2017

Nieruchomości nabyte przez gminę Uniejów w latach 2016-2017 na podstawie
darowizn, nieodpłatnego przekazania, zakupów, zamian, w drodze decyzji Wojewody
Łódzkiego, Sądu, licytacji komorniczej.
Nieruchomości przekazane gminie Uniejów w drodze darowizny przez osoby fizyczne:
- działka nr 150/2 o pow. 0,0042 ha pod budowę kapliczki w Orzeszkowie od Państwa Grażyny i Zbigniewa Palków
- działka nr 532/9 o pow. 0,0060 ha w Uniejowie na poszerzenie ul. płk. Szczepana Ścibiora od Państwa Izabeli
i Andrzeja Antoniaków
- działka nr 1419/5 o pow. 0,0098 ha oraz nr 1419/7 o pow. 0,0033 ha z przeznaczeniem na poszerzenie ulicy
Błogosławionego Bogumiła (od właścicieli Polo-Marketu)
- działka nr 160/1 o pow. 0,0293 ha w Łęgu Balińskim pod kapliczkę upamiętniającą biskupa Wojciecha Owczarka
i poszerzenie drogi gminnej od Pana Dariusza Kasprzaka
- działka nr 123/1 o pow. 0,0073 ha w Woli Przedmiejskiej na poszerzenie drogi gminnej od Pani Beaty Piątkowskiej
- właściciele gruntów przyległych do drogi gminnej nr 111167E w Hipolitowie w osobach: Państwo Ewa i Mirosław
Kolasa, Pan Mirosław Borowski, Pani Ewa Rosiak, Pani Władysława Pajor, Pan Mirosław Sobczak, Pan Jan Zgoda,
Pan Bogumił Zgoda, Pan Jarosław Bieńko, Pan Patryk Bieńko, Pani Żaneta Bieńko, Pan Łukasz Sierankowski, Pan
Paweł Sierankowski, Pan Mateusz Ryjo, Państwo Justyna i Zbigniew Wawrzyniak, Pan Konrad Trzebiński, Pani Anna
Kujawiak, Pan Krzysztof Rosiak oraz Pani Krystyna Hunker przekazali swoje grunty na poszerzenie pasa drogowego tej
drogi, oznaczone numery działek: nr 9/2 o pow. 0,0085 ha, nr 10/2 o pow. 0,0250 ha, nr 13/2 o pow. 0,0191 ha, nr 16/2
o pow. 0,0205 ha, nr 19/2 o pow. 0,0368 ha, nr 22/2 o pow. 0,0368 ha, nr 26/2 o pow. 0,0290 ha, nr 32/2 o pow. 0,0598
ha, nr 38/2 o pow. 0,0530 ha, nr 45/2 o pow. 0,0297 ha, nr 54/2 o pow. 0,0214 ha, nr 59/2 o pow. 0,0439 ha, nr 64/4 o pow.
0,0097 ha, nr 64/6 o pow. 0,0097 ha, nr 71/4 o pow. 0,0451 ha, nr 78/4 o pow. 0,0126 ha, nr 78/6 o pow. 0,0373 ha, nr
85/2 o pow. 0,0210 ha, nr 90/2 o pow. 0,0370 ha oraz nr 173/2 o pow. 0,1030 ha
Zostało przekazanych łącznie 20 wydzielonych działek ewidencyjnych o powierzchni ogólnej 0,6589 ha.
Gmina Uniejów pragnie podziękować wszystkim właścicielom nieruchomości, którzy przekazali nieodpłatnie swoje
grunty na poszerzenie dróg gminnych, jak i na inne cele publiczne na terenie miasta i gminy Uniejów.
Nieruchomości zakupione przez gminę Uniejów do zasobu:
- działka nr 606/2 o pow. 0, 0446 ha na poszerzenie drogi gminnej we wsi Czepów
- działka nr 24/3 o pow. 0, 0112 ha na poszerzenie drogi gminnej we wsi Wielenin – Kolonia
- działka nr 684/1 o pow. 0,0111 ha w Brzezinach pod przepompownię ścieków
- działka nr 398 o pow. 0,5900 ha w Spycimierzu pod drogę i parking (działka między drogą powiatowa i gminną
w celu ograniczenia ruchu samochodowego na święto Bożego Ciała)
- działka nr 40 o pow. 0,0800 ha w Rożniatowie – wyrobiska po kopalniach żwiru do rekultywacji
- działka nr 64 o pow. 1,1800 ha w Rożniatowie – cel jak wyżej
- działka nr 63 o pow. 0,0800 ha w Rożniatowie – cel jak wyżej
- działka nr 62/2 o pow. 1,2200 ha w Rożniatowie – cel jak wyżej
- działka nr 44 o pow. 0,4400 ha w Rożniatowie – cel jak wyżej
- działka nr 46 o pow. 0,2000 ha w Rożniatowie – cel jak wyżej
- działka nr 598 o pow. 1,2937 ha w Uniejowie od Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Floriana
w Uniejowie z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Urzędu Miasta. Podziękowania dla księdza Biskupa
Wiesława Meringa, Ordynariusza Diecezji Włocławskiej oraz księdza Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza.
- działka nr 294/3 o pow. 0,1450 ha w Spycimierzu z przeznaczeniem na powiększenie placu przy nowej remizie OSP
Spycimierz
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- działka rolna w Spycimierzu, oznaczona numerem geodezyjnym 438 o pow. 1,0500 ha i numerem 453 o pow. 0,1300
ha do zasobu nieruchomości
Gmina zakupiła zabudowane domami mieszkalnymi nieruchomości (siedliska):
- oznaczoną jako działka nr 105/3 o pow. 0,1500 ha we wsi Kozanki Wielkie
- oznaczoną jako działka nr 80 o pow. 0,0700 ha we wsi Dąbrowa
- oznaczoną jako działka nr 294/2 o pow. 0,1138 ha we wsi Czepów
- oznaczoną jako działka nr 57/8 o pow. 0,0954 ha we wsi Felicjanów
- oznaczoną jako działka nr 259 o pow. 0,2800 ha we wsi Spycimierz
Zakupione siedliska zostały przyjęte do zasobu mieszkaniowego gminy Uniejów oraz wynajęte wieloosobowym
rodzinom, które zadeklarowały się wyremontować budynki.
Zostało zakupionych od PGK Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie, przy wsparciu finansowym z Banku Gospodarstwa
Krajowego w Warszawie:
- 10 lokali socjalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Uniejowie przy ul. Targowej nr 31 i Reymonta nr 2.
- 8 lokali socjalnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Uniejowie przy ul. Asnyka nr 1 i Asnyka nr 3.
Do zakupionych lokali zostali przekwaterowani mieszkańcy z budynków komunalnych o najniższym standardzie
przy ul. Błogosławionego Bogumiła nr 6, nr 10 i nr 14, Awaryjnej nr 2 oraz ul. Dąbskiej nr 10 i nr 17 (budynki przy
ul. Dąbskiej 10 i 17 zostaną wyburzone ze względu na bardzo zły stan techniczny, w ich miejscu powstaną nowe obiekty
mieszkaniowe).
Doszło do zamiany nieruchomości pomiędzy gminą Uniejów a PGK Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie. Gmina
przekazała spółce działki o nr. 74/1 o pow. 0,1866 ha, nr. 74/2 o pow. 0,5632 ha w Zieleniu oraz dz. nr 14/1 o pow. 0,1190
ha i dz. nr 14/2 o pow. 0,5262 ha w Uniejowie z przeznaczeniem pod budowę Aparthotelu, natomiast spółka przekazała
gminie zabudowaną starą remizą nieruchomość w Spycimierzu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe (działki nr 321/1
o pow. 0,0152 ha, nr 321/2 o pow. 0,0389 ha, nr 318/3 o pow. 0,0062 ha oraz nr 318/4 o pow. 0,0169 ha) z dopłatą
wynikająca z różnicy wartości zamienianych nieruchomości.
Nieruchomości nabyte przez gminę Uniejów na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego, Sądu w Łasku oraz licytacji
komorniczej:
1. Decyzjami Wojewody Łódzkiego gmina Uniejów nabyła z mocy prawa własność:
- działki nr 1541 o pow. 0,0683 ha – ul. Wodna, działki nr 1549 o pow. 0,0186 ha, nr 1555 o pow. 0,0122 ha, nr 1564 o
pow. 0,0222 ha, stanowiących zejście do rzeki Warty, nr 1557 o pow. 0,1506 ha – kolektor ściekowy, nr 7 o pow. 0,6391
ha stanowiącej ul. Zamkową, nr 13 o pow. 0,1102 ha stanowiącej drogę
- działki nr 1477 o pow. 0,5936 ha – ul. Bł. Bogumiła, nr 1456 o pow. 0,0794 ha i nr 1378/2 o pow. 0,3694 ha – ul.
Ogrodowa
- działki nr 103/3 o pow. 0,1800 ha, nr 104/2 o pow. 0,0800 ha i nr 104/3 o pow. 0,1400 ha, zajętych pod stację wodociągową
- ujęcie wody w Woli Przedmiejskiej
- działki nr 1585/1 o pow. 0,1883 ha, stanowiącej część ul. Tureckiej
- działki rolne nr 538/1 o pow.1,7000 ha, nr 552 o pow. 0,2700 ha, nr 559 o pow. 0,2000 ha, nr 654 o pow. 0,0700 ha w
Kuczkach
- działki nr 129 o pow. 0,4500 ha, nr 24 o pow. 0,2200 ha, nr 80 o pow. 0,2700 ha i nr 137 o pow. 0,1200 ha zajęte pod
drogę gminną w Zaborowie
2. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Łasku – w drodze zasiedzenia – działka nr 37 o pow. 0,7700 ha zajęta pod drogę
gminną w Zaborowie
3. W drodze licytacji komorniczej gmina nabyła:
- działkę nr 177/1 o pow. 0,1092 ha w Skotnikach zabudowaną strażnicą OSP (został uregulowany stan prawny gruntu
pod strażnicą)
- działkę rolną nr 188 o pow. 0,7100 ha w Skotnikach (przedmiotowa działka jest wydzierżawiona wraz z innymi gruntami
z tego gospodarstwa zakupionymi we wcześniejszych licytacjach przez gminę Uniejów – łącznie 1,71 ha - synowi byłych
właścicieli).

>>>
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Nieruchomości zbyte przez gminę Uniejów w latach 2016-2017 w drodze przetargów i bezprzetargowo,
przekazane aportem.
W omawianym okresie gmina sprzedała niżej wymienione działki oraz lokal mieszkalny, część z tych działek
znalazła nabywcę dopiero po kilku bezskutecznych przetargach ciągnących się od 2010 roku:
- działkę nr 2710 o pow. 0,1188 ha w Uniejowie
- działkę nr 2711 o pow. 0,1043 ha w Uniejowie
- działki nr 1784/4 o pow. 0,4860 ha, nr 1781/2 o pow. 0,2599 ha i nr 2719/2 o pow. 1,4422 ha w Uniejowie
- działki nr 860/5 o pow. 0,1007 ha w Ostrowsku
- działki nr 2713 o pow. 0,1146 ha w Uniejowie
- działki nr 2708 o pow. 0,1428 ha w Uniejowie
- działki nr 860/6 o pow. 0,1001 ha i nr 860/7 o pow. 0,0994 ha w Ostrowsku
- działki nr 2719/1 o pow. 0,7553 ha w Uniejowie
- działki nr 860/8 o pow. 0,0988 ha w Ostrowsku
- działki nr 2709 o pow. 0,1683 ha w Uniejowie
- lokal mieszkalny nr 2 w bloku komunalnym w Uniejowie przy ul. Targowej 9
- działki nr 333/1 o pow. 0,0465 ha i nr 333/2 o pow. 0,0075 ha w Spycimierzu, sprzedaż w celu regulacji granic i na
powiększenie nieruchomości przyległych na rzecz Pełki W. oraz Marciniak H.
Na rzecz PGK Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie:
- działki nr 2088/6 o pow. 0,0089 ha, nr 2086/3 o pow. 0,2943 ha i nr 2087/6 o pow. 0,1537 ha w Uniejowie
z przeznaczeniem pod budowę bloków mieszkalnych
- działki nr 2080/2 o pow. 0,0316 ha, nr 2080/3 o pow. 0,0316 ha i nr 2080/4 o pow. 0,0050 ha w Uniejowie
z przeznaczeniem pod budowę garaży
- działki nr 1343/4 o pow. 0,3071ha w Uniejowie w celu uregulowanie własności gruntu pod siedzibą spółki przy
ul. Polnej
W latach 2016-2017 gmina Uniejów sprzedała nieruchomości za łączną kwotę 1.388.827,99 zł, natomiast
na zakupy nieruchomości w tych latach przeznaczono kwotę 2.325.989,40 zł.
W ramach gospodarowania nieruchomościami gmina Uniejów wykonuje również inne czynności wynikające
z ustawy o gospodarce nieruchomościami i innych ustaw polegające m.in. na wydzierżawianiu, wynajmowaniu, oddawaniu
w użytkowanie, użyczenie, ustanawianie służebności, itp.
Gmina Uniejów wydzierżawia nieruchomości z przeznaczeniem jako grunty rolne, grunty pod garażami, kioskami,
składowiskami materiałów budowlanych, infrastrukturą techniczną. Oddanych w dzierżawę jest obecnie 58 działek
ewidencyjnych, w całości lub w części, o łącznej wydzierżawionej powierzchni wynoszącej 76 ha. Podpisanych jest
96 różnego rodzaju umów dzierżawy. Dzierżawcy, oprócz czynszu dzierżawnego, opłacają podatek rolny lub od
nieruchomości.
Gmina Uniejów wynajmuje również lokale użytkowe i mieszkalne w budynkach stanowiących własność gminy.
Podpisanych jest 23 różnego rodzaju umów najmu.
Gmina Uniejów na swoich gruntach ustanawia służebności przesyłu, przechodu, przejazdu itp. dotyczące min.
udostępnienia gruntu dla infrastruktury technicznej (przesył energii elektrycznej, ciepła).
Nieruchomości gminy Uniejów są również oddawane do dyspozycji: szkół, jednostek organizacyjnych gminy,
przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej, jednostek ochotniczej straży pożarnej, organizacji i stowarzyszeń.
Wszystkie decyzje dotyczące gospodarowania nieruchomościami gminy były omawiane na komisjach i sesjach Rady
Miejskiej w Uniejowie, a informacje zamieszczane na stronach BIP Urzędu Miasta w Uniejowie.
					

Gospodarka Gruntami i Lokalami Urzędu Miasta w Uniejowie
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Maciej Bartosiak

34 miliony dofinansowania
dla Uniejowa
W ramach konkursu pn. „Rozwój gospodarki turystycznej”, ogłoszonego przez Urząd
Marszałkowski, Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał dofinansowanie najlepszym
projektom turystycznym z regionu. Z łącznej puli środków (147,6 mln zł) przeznaczonych
na ten cel w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, aż jedna piąta, czyli ponad
34 miliony złotych, zostanie zainwestowana na terenie gminy Uniejów. Łączna szacowana
wartość wszystkich projektów inwestycyjnych, które samorząd zamierza zrealizować
przed końcem 2020 roku wynosi 65,8 mln zł.
Plany inwestycyjne, o których mowa, obejmują
zarówno modernizację lub rozbudowę obecnej
infrastruktury turystycznej, jak i zagospodarowanie zupełnie nowych przestrzeni do
rekreacji na terenie miasta. Lista zwycięskich
projektów wraz z zakresem przewidzianych
w ramach inwestycji prac wygląda bardzo
obiecująco:

Budowa parku tematycznego Farma Alka z elementami infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie
kompleksu „Termy Uniejów”.

Wartość projektu, obejmującego budowę zewnętrznego
basenu solankowego z dodatkowymi atrakcjami i urządzeniami do masażu, wynosi 12,9 mln zł. Przyznane na
ten cel dofinansowanie w wysokości 6,3 mln zł pozwoli
na sfinansowanie połowy kosztów inwestycji.

Farma Alka będzie interesującym punktem na nowej mapie
turystycznej Uniejowa zarówno dla zorganizowanych
grup dzieci i młodzieży, jak i nieco starszych gości
uzdrowiska. W kompleksie budynków, który powstanie
w bliskim sąsiedztwie Zagrody Młynarskiej, zostaną
wyodrębnione cztery strefy tematyczne i wiodąca przez
nie ścieżka edukacyjna, obrazująca proces powstawania
produktów spożywczych od przysłowiowego ziarenka do
bochenka. Dodatkową atrakcją będzie piąta część obiektu
- strefa animacji dla dzieci, ze studiem telewizyjnym
umożliwiającym nagrywanie materiałów wideo.
Całkowita wartość projektu to kwota ok. 10,5 mln
zł, która zostanie wsparta środkami w ramach RPO
Województwa Łódzkiego w wysokości ponad 6,2 mln zł.

Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę
oraz dostosowanie do nowych funkcji istniejącej
infrastruktury turystycznej.

Intensyfikacja gospodarki turystycznej w uzdrowisku
Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz
z pijalnią wody termalnej.

Wartość projektu, uwzględniającego budowę nowego
budynku basenowego wraz z instalacjami i wyposażeniem,
przekracza 13 mln zł. Kwota dofinansowania ze środków
unijnych to 6,3 mln zł.

Projekt obejmuje budowę tężni solankowej i pijalni wód
termalnych wraz z zagospodarowaniem otoczenia tych
obiektów przy pomocy elementów małej architektury.
Na terenie wokół tężni powstanie pasaż spacerowy

Termy Uniejów markowy produkt turystyki
uzdrowiskowej – rozbudowa kompleksu basenowego.

>>>
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przypominający molo, wyposażony m.in. w oświetlenie
wieczorne, ławki, tablice informacyjne i plansze
edukacyjne.
Zarówno szacowana, całkowita wartość inwestycji - ok.
11 mln zł, jak i wysokość przewidzianego dofinansowania
- 6,3 mln zł - są zbliżone do poprzedniego projektu.
Wykorzystanie potencjału gminy Uniejów do nadania
nowych funkcji turystycznych.
Projekt zakłada adaptację dawnego posterunku wodnego,
sąsiadującego z Domem Pracy Twórczej, do pełnienia
funkcji turystyczno-noclegowej. Ponadto, w ramach
inwestycji jest przewidziane zadaszenie tarasu w Zamku
Arcybiskupów Gnieźnieńskich oraz zagospodarowanie
wnętrza zabytkowego parku zamkowego.
Całkowita wartość projektu to prawie 6.5 mln zł,
przy dofinansowaniu inwestycji kwotą w wysokości
2.2 mln zł.
Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie
Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez budowę i modernizację
infrastruktury turystycznej.
Ten projekt, z uwagi na duży obszar oddziaływania,
będzie realizowany przez uniejowski samorząd w
partnerstwie z Lasami Państwowymi. Zakres prac
przewidzianych do realizacji przez gminę Uniejów

zawiera: montaż oświetlenia w pozostałej części parku
zamkowego, wykonanie nasadzeń, montaż małej
architektury, budowę ozdobnej kładki oraz modernizację
alejek parkowych. Pozostała część prac zawartych
w projekcie będzie realizowana przez Lasy Państwowe.
Nadleśnictwo Turek, prowadzące inwestycję, wytyczy
nową ścieżkę dydaktyczną oraz zmodernizuje odcinek
już istniejącego traktu, dostosowując go do potrzeb osób
niepełnosprawnych oraz wzbogaci go o nowe atrakcje
z dodatkowymi przystankami edukacyjnymi.
Wartość całego projektu przekracza 4 mln zł, przy
dofinansowaniu kwotą 2,4 mln zł.
Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej
i ludowej Uzdrowiska Uniejów.
Ostatni z dofinansowanych w ramach konkursu projektów
obejmuje budowę obiektu mieszczącego wystawy
multimedialne o historii spycimierskiego grodu oraz
dwuwiekowej tradycji układania kwietnych dywanów na
święto Bożego Ciała. W planowanym centrum promocji
w Spycimierzu będzie można wziąć udział w warsztatach
samodzielnego układania podobnych kobierców oraz
odbyć wirtualny spacer po miejscowości. W ramach
projektu powstanie m.in. ścieżka rowerowa na odcinku
Spycimierz – Uniejów, która zwiększy dostępność
miejscowości dla zwiedzających. Całkowita wartość
spycimierskiego projektu to 7,8 mln zł, natomiast kwota
przyznanego dofinansowania przekracza 4,6 mln zł.

Anna Kowalska

Małżeństwa, które w 2018 roku będą obchodziły 50-lecie pożycia małżeńskiego,
a ślub brały poza Uniejowem i chciałyby, aby wystąpić w Ich imieniu o „Medal za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” proszone są o zgłoszenie tego faktu.
Zgłoszenia należy dokonać do końca kwietnia 2018 r. w Urzędzie Stanu
Cywilnego w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, pok. 11 lub telefonicznie pod
numerem tel. 63 288 97 89.

arch. UM Uniejów

„Medal za Długoletnie Pożycie
Małżeńskie” (50-lecie)

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

Działania inwestycyjne

w miejscowości Orzeszków
Miejscowość wzbogaciła się o miejsce, gdzie będą
mogli spotykać się mieszkańcy Orzeszkowa, gm. Uniejów
i jednocześnie została poprawiona infrastruktura.
W najbliższym czasie przed strażnicą zostanie
położona kostka, w planach jest również przebudowa
istniejącej linii napowietrznej – montaż urządzeń
oświetlenia ulicznego w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Budowa infrastruktury polegającej na budowie
oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrowiskowej
Uniejów”. Plany inwestycyjne zakładają przebudowę
drogi gminnej nr 111165 E na odcinku Orzeszków Czepów – długość remontowanego odcinka wyniesie
ok. 2,015 km. Droga będzie realizowana w ramach
rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.
„Przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów - etap II”.

arch. UM Uniejów

Ochotnicza Straż Pożarna w Orzeszkowie zrealizowała
projekt pn. „Utworzenie infrastruktury rekreacyjnej
w miejscowości Orzeszków”. Został zagospodarowany
teren wokół budynku
remizy OSP Orzeszków.
W ramach zagospodarowania działki zostały wykonane
następujące prace: wymiana ogrodzenia, rekultywacja
terenu, utwardzenie kostką dojazdów, zamontowano
altanę, mały plac zabaw, miejsce na ognisko, wyposażono
w ławeczki i kosze na śmieci. Teren oświetlony jest
lampami solarnymi.
Całkowity koszt projektu wynosi 112 000 zł. Projekt
został dofinansowany ze środków unijnych z poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Powyższe zadanie wykonała firma PPHU „UNIBRUK” Paweł Szymczak z Uniejowa, wyłoniona
w wyniku zamówienia publicznego.
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Paweł.Wroniszewski@onet.pl

Wywiad z dr Małgorzatą Paszkowską, specjalistką prawa o ochronie
zdrowia oraz podstaw prawnych funkcjonowania podmiotów leczniczych
i zabezpieczenia społecznego. Właśnie ukazała się kolejna książka tej
autorki pt. „Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia”.

Prywatnie lubię Uniejów
- Wszyscy jeżdżą do uzdrowisk w celach wypoczynkowych i leczniczych. Dla Pani odwiedzanie tych
miejsc to rodzaj pracy i pasji. Jest jakieś uzdrowisko
w Polsce, w którym jeszcze Pani nie była?
Ta prawda. Odwiedzanie uzdrowisk to moja pasja.
Uzdrowiska bowiem uosabiają zarówno moje prywatne,
tj. turystyczne, jak i zawodowe zainteresowania.
Związane są one z ochroną zdrowia, a szczególnie ze
zdrowiem publicznym i rehabilitacją leczniczą. Ponadto
w uzdrowiskach mam okazję posłuchać dobrych
koncertów muzyki klasycznej w pięknych miejscach,
m.in. w wykonaniu orkiestr zdrojowych i podczas
Festiwalu im. K. Jamroz w Busku-Zdroju.
Udało mi się dotychczas odwiedzić 40 z 45 statutowych
polskich uzdrowisk. Nie byłam jeszcze w kilku małych
uzdrowiskach dolnośląskich, m.in. w Przerzeczynie
Zdroju, a także w Kamieniu Pomorskim.
- Jak Pani ocenia rozwój polskich uzdrowisk?
Czy lecznictwo uzdrowiskowe jest na odpowiednim
poziomie? Czy nasze uzdrowiska są w stanie skutecznie
konkurować z uzdrowiskami europejskimi?
Po zapaści lat 90-tych XX wieku i dokończeniu
procesu przekształceń własnościowych w uzdrowiskach,
kilka lat temu polskie uzdrowiska, w zdecydowanej
większości, zaczęły się rozwijać. Jednakże jest to dość
nierównomierne - jedne szybciej, inne wolniej. Ich
rozwój, w dużym stopniu, zależy od zastanej przez
nowych właścicieli (spółki uzdrowiskowe) bazy
noclegowej i zabiegowej. Ważna jest także ich polityka
rynkowa. Poza tym obserwuję, że niektórym z uzdrowisk
sprzyja tradycja, tj. przyzwyczajenie kuracjuszy do
wyjazdów w konkretne miejsca, mimo że standard usług
i ich zakres nie podniósł się tam znacząco. Nowe miejsca
na mapie uzdrowisk muszą się dlatego bardziej starać,
aby przyciągnąć klienta. Obecnie większość polskich
uzdrowisk ma bazę i usługi na dobrym, a w niektórych
wypadkach nawet na bardzo dobrym poziomie i może

konkurować, m.in. ceną za osobodzień, z europejskimi
kurortami. Natomiast brakuje jeszcze sporo w zakresie
udogodnień dla osób niepełnosprawnych, szczególnie
ruchowo (m.in. racjonalnie usytuowanych miejsc
parkingowych). Można by także podnieść standardy
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych,
w tym poszanowania praw pacjenta. Poza tym brak
jest zasadniczo usług innowacyjnych oraz szerszego
wykorzystania IT w uzdrowiskach. Słabym punktem
polskich uzdrowisk jest edukacja zdrowotna oraz
informacje o usługach i atrakcjach lokalnych dla
kuracjuszy i turystów, w tym nie najlepsze oznaczenie
obiektów.
- Czy powinny nastąpić jakieś zmiany legislacyjne
powodujące jeszcze lepszy rozwój tego rodzaju usług
medycznych i rekreacyjnych?
Oczywiście, niezbędne są zmiany legislacyjne
sprzyjające rozwojowi uzdrowisk, ale także ich
efektywniejszemu
wykorzystaniu
dla
poprawy
i utrzymania zdrowia pacjentów. Szczególnie w zakresie
wczesnej rehabilitacji. Zmiany legislacyjne powinny
obejmować przede wszystkim dwie sfery, tj.: świadczenia
gwarantowane w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
(finansowane przez NFZ) oraz gminy uzdrowiskowe.
Przykładowo ustawa uzdrowiskowa z 2005 roku, a także
przepisy wykonawcze do niej nie określają charakteru
dotacji uzdrowiskowej, stanowiącej specyficzny dochód
gmin uzdrowiskowych i sposobu jej rozliczania. Ma to
wpływ na odmienne podejście gmin uzdrowiskowych
i wojewodów do charakteru tej dotacji i jej rozliczania.
De lege ferenda należy postulować zmianę ustawy
uzdrowiskowej
oraz
przepisów
wykonawczych
dotyczących dotacji uzdrowiskowej, w szczególności
poprzez dookreślenie jej charakteru prawnego,
uszczegółowienie celu wydatkowania oraz określenie
sposobu jej rozliczenia. Powinien być także wprowadzony
wyraźny obowiązek ewidencjonowania wydatków
gminy.

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

- Niestety na mapie Polski jest kilka uzdrowisk,
które przestały istnieć: Opolno Zdrój, Sokołowsko,
Czerniewice, Otwock, Jastrzębie Zdrój. Co jest
kluczowe, żeby uzdrowisko funkcjonowało i rozwijało
się?
Do funkcjonowania uzdrowiska niezbędnych jest
wiele czynników. Przede wszystkim każde uzdrowisko
musi spełniać obligatoryjnie warunki określone
w ustawie uzdrowiskowej (art.34). Koniec funkcjonowania
uzdrowiska bywa spowodowany wyczerpaniem zasobów
lub niemożliwością korzystania z naturalnych surowców
leczniczych (np. borowiny). Przyczyną może być też
brak spełnienia obligatoryjnych warunków ustawowych.
W praktyce dla funkcjonowania i rozwoju
uzdrowiska bardzo istotna jest dobra współpraca
spółki uzdrowiskowej z gminą uzdrowiskową, a także
aktywność takiej gminy. Poza efektywnym, bieżącym
zarządzaniem przez właścicieli, konieczne są inwestycje.
Przede wszystkim w bazę hotelową i zabiegową, szkolenia
personelu, wprowadzanie nowych usług/produktów oraz
nowoczesnych technologii (np. monitorów zabiegowych
kontrolujących parametry kąpieli leczniczych). Należy
też dywersyfikować źródła przychodów, a szczególnie
dążyć do zwiększania ilości komercyjnych kuracjuszy.
Nie można zapominać o czasie wolnym kuracjuszy,
dlatego też należy rozwijać działalność kulturalną,
a także tworzyć miejsca ogólnodostępne, sprzyjające
rekreacji, np. siłownie na wolnym powietrzu czy ścieżki
zdrowia.
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Poważnym problemem, przed którym stoi część
uzdrowisk, jest zanieczyszczenie środowiska i nadmierny
hałas. Uzdrowiska bowiem to miejsca, które muszą spełniać
szczególne warunki w zakresie ochrony środowiska.
W 2016 r. Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła
kontrolę 10 uzdrowisk. Z raportu NIK wynika, że
niektóre uzdrowiska nie spełniają wymogów ustawowych,
szczególnie w zakresie stanu środowiska. Chodzi głównie
o zanieczyszczone powietrze i nadmierny hałas. Wyniki
przeprowadzonych kontroli należy uznać za bardzo
niepokojące. Z raportu pokontrolnego wynika, że posiadanie
statusu uzdrowiska nie gwarantuje, że niektóre uzdrowiska
spełniały i nadal spełniają wymogi środowiskowe oraz
warunki dotyczące właściwości leczniczych klimatu lub
wykorzystania surowców naturalnych.
Książka „Uzdrowiska w systemie ochrony zdrowia”
opisuje m.in.: jak uzyskać statut uzdrowiska i obszaru
ochrony uzdrowiskowej, jakie są prawa i obowiązki gmin
uzdrowiskowych, jakie obowiązują wymogi dla zakładów
lecznictwa uzdrowiskowego, jakie są ustawowe standardy
wykonywania zawodów medycznych w uzdrowisku, jakie są
prawa pacjenta w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego,
jakie są zasady kierowania pacjentów na leczenie
uzdrowiskowe, jaki jest zakres świadczeń gwarantowanych
dla pacjentów w uzdrowisku, jak zawierać i realizować
umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ
w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, jakie są możliwe
źródła finansowania zakładów lecznictwa uzdrowiskowego.

Jolanta Figurska

Z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Uniejowie
Od stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa o Karcie
Dużej Rodziny, która określa zasady przyznawania
Karty Dużej Rodziny, sposób przyznawania uprawnień
członkom rodzin wielodzietnych oraz sposób realizacji
i finansowania zadań wynikających z ustawy.
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny
to system
zniżek dla rodzin wielodzietnych. Posiadacze mają
prawo korzystania z katalogu ofert kulturalnych,
rekreacyjnych czy transportowych. W ślad za kartą
ogólnopolską wprowadzona została Wojewódzka Karta
Rodzin Wielodzietnych dla mieszkańców województwa
łódzkiego. Kartę mogą otrzymać rodzice i opiekunowie
dzieci zamieszkałych na terenie województwa
łódzkiego. Z kart Dużej Rodziny, tak ogólnopolskiej jak
i wojewódzkiej, mogą korzystać rodziny z trojgiem
dzieci i więcej.

Od stycznia 2018 roku wprowadzona została
Karta Seniora Województwa Łódzkiego. Kartę może
otrzymać każda osoba, która ukończyła 60. rok życia
i zamieszkuje na terenie województwa łódzkiego. Karta
Seniora to inaczej program działań na rzecz wsparcia
osób starszych poprzez wprowadzenie różnego rodzaju
ulg i uprawnień oferowanych przez partnerów programu.
Karty wydawane są bezpłatnie. W celu ich otrzymania
należy złożyć stosowny wniosek.
Wnioski o Kartę Dużej Rodziny i Kartę Seniora
można pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Uniejowie przy ul. Orzechowej 6 lub
ze strony Regionalnego Centrum Polityki Społecznej
w Łodzi w zakładce Seniorzy/Karta Seniora Województwa
Łódzkiego. Zapraszamy do składania wniosków.
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arch. M. Kubacki

Dominika Rospara

Mieczysław Szcześniak w Uniejowie
Niezwykły koncert, znakomita atmosfera i ludzie, których praca i zaangażowanie odbiły swoje
piętno na uniejowskiej publiczności. Przedświąteczny koncert „Niebo chodzi po ziemi” na długo
pozostanie w pamięci Uniejowian. Gośćmi spotkania był Mieczysław Szcześniak, Anna Dymna
oraz Mirosław Kowalik, basista zespołu Raz Dwa Trzy. Wydarzenie zorganizowało Uniejowskie
Stowarzyszenie Aktywni.
DR: Jakie są Pana wrażenia po grudniowym koncercie?
MS: Koncert był bardzo fajnie zorganizowany. Po
pierwsze dlatego, że Uniejowskie Stowarzyszenie
Aktywni świetnie przygotowało do występu młodzież i
starszych, pełno- i niepełnosprawnych. Grupa liczyła 50
osób. Wszyscy śpiewali, tańczyli, bywali liryczni, ale
też wygłupiali się serdecznie. Byliśmy ciągle i z przyjemnością - razem. Piosenki wybrał pan Mirek Madajski
(organizator koncertu), a Ania Dymna, która specjalnie z
Krakowa przyjechała na trzy godzinki, żeby ten koncert
poprowadzić, opatrzyła te piosenki mądrymi cytatami,
pięknymi komentarzami. Tak jak ona to tylko zrobić
potrafi. Zapraszała też różnych gości, żeby przeprowadzić
z nimi krótki wywiad na temat: „Kiedy ostatni raz
czuli się jak w niebie?”. Świetny też był tytuł naszego

spotkania z publicznością uniejowską: „Niebo chodzi
po ziemi”. To cytat z wiersza ks. Jana Twardowskiego
i z mojej piosenki do jego wiersza pt. „Jest jeden świat”.
„Niebo chodzi po ziemi, ziemia chodzi po niebie”. Czy
można piękniej i prościej powiedzieć, że nie ma podziału
na codzienność i mistykę, że jest tylko jeden świat, że
to zgrabnie i przemyślnie splecione? Właściwie ten
koncert był dowodem, że „niebo chodzi po ziemi, ziemia
chodzi po niebie”. Grała część mojego zespołu, byli
instrumentaliści przygotowani przez pana Madajskiego,
było 50 osób śpiewających i tańczących w chórze, była
Ania Dymna i wspaniała publiczność uniejowska, która
szczelnie wypełniła kościół. Pięknie reagowali, śpiewali
i przeżywali z nami.
DR: Można było tańczyć i jednocześnie płakać ze

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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wzruszenia. Kto jest głównym bohaterem Pana
utworów z najnowszej płyty „Nierówni”? Kim są Ci
„Nierówni”?
MS: Wyczytałem w wierszach oraz między wierszami
Twardowskimi, że poeta „nierównymi” nazywa nas
wszystkich, bo każdemu z nas czegoś brakuje, każdy z
nas jest „nierówny”. „Nierówni potrzebują siebie”, bo się
uzupełniają i wtedy dopiero powstaje jakaś piękna całość,
więc to o nas i dla nas. Wybrałem te wiersze, bo są mądre,
dobre i prostolinijne, żeby słuchacze ucieszyli się nimi
tak, jak ja się nimi cieszę. Dodałem muzykę, żeby można
je było śpiewać, żeby skrócić tę drogę z głowy do serca.
DR: Wiersze ks. Twardowskiego nie należą do
najłatwiejszych w przekazie. Trzeba się nad nimi
skupić, pomyśleć, później drugi raz przeczytać, bądź
wysłuchać, żeby zrozumieć ich sens.
MS: Muzykę skonstruowałem tak, żeby był na to czas,
żeby pomyśleć, pogadać z tymi wierszami oraz żeby
pogadać z samym sobą.

DR: Pani Anna Dymna podczas koncertu powiedziała
bardzo ważne zdanie. „Człowiek, jeśli nie ma przy
sobie drugiej osoby, jest niedoskonały”. Coś w tym
musi być.
MS: Tak, mówiła o samotności. Samotny człowiek cierpi,
a człowiek cierpiący sieje cierpienie.
DR: Do jakiego stylu muzycznego można zaliczyć
Pana utwory? Czy to jest poezja śpiewana, czy może
mieszanina różnych stylów, gatunków?
MS: To zależy, o jakiej płycie mowa.
DR: O wszystkich Pana utworach.
MS: Piosenki, najogólniej rzecz biorąc, są przyporządkowane muzyce popularnej, ale ja dodaję jeszcze
wyraźne gatunki muzyczne jak: jazz, soul, etno i inne.
Jestem muzykiem, lubię takie eksperymenty i to dla

arch. K. Kwiatosińska

DR: Dlaczego wybrał Pan akurat wiersze ks. Twardowskiego?
MS: Wybrałem je dlatego, że są dobre, a Twardowski
to świetny poeta. Przy okazji ksiądz, jego spojrzenie
na świat jest specyficzne i bardzo mi bliskie, bo prawo
miłości to bardzo trudna rzecz i o własnych siłach trudno
je w życiu zastosować. Potrzebujemy czegoś większego
od nas, czy też Kogoś większego od nas, a ks. Jan mówi
o tym bez przesady i ze swadą.
mnie wielka przygoda, zadać się, na przykład z muzyką
brazylijską, zgłębiać, jakie są jej prawidła, starać się,
żeby jej szlachetność mi nie umknęła, żeby z wielkim
szacunkiem, pietyzmem inspiracje te potraktować.
Dlatego nagrałem płytę z Brazylijczykami, bo wiedziałem,
że oni najlepiej tę muzykę czują.
DR: A co z muzyką religijną? Można w Pana twórczości
doszukać się utworów o takim brzmieniu, np. „Twoja
miłość jak ciepły deszcz”, czy „Każdy wschód słońca”.
MS: Muzyki religijnej właściwie nie ma. Są tylko
tytuły, intencje, teksty religijne. Nigdy nie chciałem być
śpiewakiem religijnym ani śpiewakiem świeckim. Ja po
prostu chcę śpiewać o całym człowieku, o ciele i o duszy.
DR: Pozostawił Pan po sobie w Uniejowie piękny ślad.
Na pewno uniejowianie wychodząc z koncertu byli
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każdego, kto przyszedł na ten koncert. To jest świetna
i duża praca.
DR: Był to też czas, aby zintegrować się z osobami
niepełnosprawnymi i w końcu zrozumieć ich problem.
MS: Najwyższy czas, bo jesteśmy bardzo w tyle, jeśli
chodzi o te sprawy. Nie wystarczą tylko podjazdy pod banki,
pod aptekę. Chodzi też o to, żeby osoby niepełnosprawne
uczestniczyły w codziennym, normalnym życiu w pełni,
żeby byli akceptowani i traktowani jak każdy w każdej
dziedzinie życia. Normalnie.

arch. T. Wójcik

DR: Często jest tak, że zdrowe osoby nie chcą, nie czują
potrzeby chociażby zrozumienia czy zainteresowania
się sytuacją osób niepełnosprawnych, bo sami są
zdrowi i ich to nie dotyczy. To jest przykre.
MS: Niepełnosprawnych, ale też chorych w ogóle.
Wystarczy spojrzeć na fundację p. Ewy Błaszczyk, która
próbuje wybudzić tych, którzy wpadli w śpiączkę.

przepełnieni ogromem nadziei, energii. O koncercie
z pewnością długo będzie się mówiło, wspominało,
myślało, wracało do Pana utworów.
MS: Żeby prawdzie stało się zadość: koncert ten
zorganizowało Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni i to
oni wymyślili ten koncert. I to oni zaprosili mnie i Anię
Dymną.
DR: Stworzyliście razem zgraną grupę, która wzorowo się uzupełniała.
MS: Pan Madajski to wszystko dobrze wymyślił. (śmiech)
Nie tylko ja zostawiłem ślad - wszyscy go zostawiliśmy.
Wszyscy. Grupa integracyjna stworzyła ten koncert, tak
samo jak uniejowscy muzycy, którzy grali z nami, jak
i Ania, która przyjechała z Krakowa i ja, który przyjechałem
z Warszawy, choć jestem z Kalisza. (śmiech)
DR: Wychodzi na to, że jesteście jednością. I ta jedność
zostawiła ślad.
MS: To nie jest częste, naprawdę było wspaniale.
DR: O koncercie będziemy wspominać jeszcze bardzo
długi czas, a jak Pan będzie wspominał swój pierwszy
pobyt w Uniejowie?
MS: To było dla mnie bardzo ważne. Podziwiam,
że w małej miejscowości można tak wiele dobrego
zrobić dla integracyjnych grup. W ten sposób zmienia
się rzeczywistość. To zmienia i zdrowego, i chorego,

DR: I coraz częściej jej się to udaje.
MS: Nazwała tę fundację „Akogo?”. Jest to część zdania:
A kogo to obchodzi? Tym bardziej cieszę się, że są na
świecie ludzie, których to obchodzi i którzy swoim
życiem układają te sprawy. Sprawy innych ludzi. I to
zmienia rzeczywistość. To trzeba podkreślić - zmienia to
rzeczywistość.
DR: Co w Uniejowie zapamiętał Pan najbardziej?
MS: Najpierw – ludzi, pogodnych i pełnych energii,
którzy robią dobre i ważne rzeczy. No i zamek, w którym
spotkaliśmy się i rozmawiamy. Nie spodziewałem
się takiego pięknego zamku! No i Termy oczywiście!
Podziwiam też włodarzy Uniejowa i organizację życia w
mieście.
DR: To jeszcze nie wszystko! Zapraszamy następnym
razem, aby mógł Pan zwiedzić resztę części Uniejowa,
które także są piękne. Z czym się będzie Panu
kojarzyło to miasto?
MS: Z miejsc - pamiętam przede wszystkim ludzi. Mam
taki bagaż doświadczeń, że umiem już odróżnić rzeczy
ważniejsze w życiu. Ja nie przyjeżdżam do miejsc, tak
naprawdę, ale do ludzi. Poznałem tutaj parę fajnych osób.
DR: A teraz czas na najważniejsze pytanie. Wróci Pan
tu do nas jeszcze?
MS: Jeśli mnie tylko zaprosicie, przyjadę na bank.
Na pewno.
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Karolina Smętkiewicz

bohaterką nowego komiksu
Do tej pory mieliśmy jednego bohatera uniejowskiego
komiksu, wydawanego w dwóch odsłonach kilka lat temu.
Był to Duszek Termoaktywny, który oprowadzał turystów
po Uniejowie prezentując zabytki i atrakcje turystyczne
miasta i okolic oraz opowiadając przy tym o historii
i wodzie geotermalnej. Oba komiksy: „Termoaktywny
zaprasza” (2011) i „Uzdrowisko Uniejów – w harmonii
z przyrodą” (2013) są dostępne na stronie internetowej
www.uniejow.pl w zakładce „Pliki do pobrania”.
W tym roku zbiór naszych komiksów poszerzył się o
kolejną broszurę, która w ten atrakcyjny sposób promuje
walory turystyczne Uniejowa, ale nie tylko… Komiks pod
tytułem „Kropelka Solanka odwiedza uzdrowiska”, jak
sama nazwa wskazuje, dotyczy różnych miejscowości i
gmin o statusie uzdrowiska i wieloletnich, czasem nawet
wielowiekowych tradycjach wodolecznictwa.

Według koncepcji komiksu – jego główna bohaterka
Kropelka Solanka, mieszkanka Uniejowa, planuje założyć
blog o tematyce zdrowia i urody. W tym celu wybiera się
na wycieczkę po polskich zdrojach. Wyrusza oczywiście
z Uniejowa, odwiedzając aż 20 z 45-ciu, czyli prawie
połowę wszystkich polskich uzdrowisk statutowych, po
czym powraca do Uniejowa stwierdzając, że wszędzie jest
pięknie, ale u nas najpiękniej.
Podróżując z Kropelką Solanką możemy dowiedzieć
się jakie dolegliwości należy leczyć w których
uzdrowiskach, co warto w nich zobaczyć i jakich atrakcji
doświadczyć. Oglądając komiks odwiedzimy zdroje
położone w różnych regionach kraju – w województwie
podkarpackim: Rymanów-Zdrój, świętokrzyskim: BuskoZdrój, Solec-Zdrój, Nałęczów, dolnośląskim: SzczawnoZdrój, Przerzeczyn-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój,

>>>
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Świeradów-Zdrój,
małopolskim:
Szczawnica-Zdrój,
Krynica-Zdrój, Rabka-Zdrój, Wapienne, mazowieckim:
Konstancin-Jeziorna, kujawsko-pomorskim: Ciechocinek,
Inowrocław, zachodniopomorskim: Dąbki, PołczynZdrój oraz pomorskim: Sopot, Ustka, no i oczywiście
w łódzkim: Uniejów. W komiksie uwzględniono wybrane
polskie uzdrowiska, szczególnie te, które wzięły udział
w konkursie EKO HESTIA SPA w edycji I (2016) i II
(2017).
Dodatkową atrakcję publikacji stanowi to, że część
rysunków jest w formie tradycyjnego komiksu, zaś część
jest nawiązaniem do wydanych niedawno malowanek
„Pomaluj Uniejów” i „Pomaluj polskie uzdrowiska”
(również dostępnych na naszej stronie internetowej), to
znaczy, że publikacja może być również wykorzystana w
sposób interaktywny, nie tylko do czytania i oglądania, lecz
także do malowania. Komiks jest zatem atrakcyjną formą
przeznaczoną dla najmłodszych do zabawy i dla dorosłych
pełniącą funkcję informacyjno-promocyjną.
Podobnie jak w przypadku malowanek wydanych w 2017

r. autorem scenariusza komiksu jest Paweł Wroniszewski,
zaś autorem rysunków jest uniejowianin Łukasz Pawlak.
Komiks wydrukowano na papierze ekologicznym.
Publikacja jest dostępna oczywiście w wersji cyfrowej
i można ją pobrać w zakładce „Pliki do pobrania”. Komiks
w wersji drukowanej trafił bezpośrednio do rąk uczniów
wszystkich szkół i przedszkola w gminie Uniejów oraz
takich instytucji jak: M-GOK, Biblioteka w Uniejowie,
Geotermia Uniejów, a także do obiektów turystycznych
„Term Uniejów”. W skali ogólnopolskiej komiks trafił do
urzędów miast i gmin wszystkich polskich uzdrowisk dzięki
dystrybucji przez Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych
RP.
Publikacja została zrealizowana w ramach projektu pt.
„Uzdrowiska przyjazne przyrodzie” i sfinansowana ze
środków pochodzących z nagrody w konkursie Eko Hestia
Spa, edycja 2016, organizowanym przez ERGO Hestia SA
i Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
Zapraszamy do poznawania polskich uzdrowisk wraz
z Kropelką Solanką!
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow

23

arch. „Gościniec nad Wartą”

Państwo Krajewscy z pracownikami „Gościńca nad Wartą”

Laureaci „Złotej Lilii” na łamach „Uniejowskich Stron”

Wywiad z Państwem

Teresą i Zbigniewem Krajewskimi
z rodziną - właścicielami „Gościńca nad Wartą”

Kontynuując cykl wywiadów z laureatami pierwszej edycji konkursu dla lokalnych
przedsiębiorców i osób angażujących się w życie społeczne naszej gminy, w bieżącym
numerze prezentujemy zwycięzcę nagrody „Złota Lilia” w kategorii Turystyka.
•

Redakcja US: Jaka jest oferta „Gościńca nad
Wartą”? Czym wyróżnia się na tle podobnych
obiektów noclegowych i gastronomicznych
w gminie? Czy mogliby Państwo scharakteryzować
swoją działalność?
Państwo Krajewscy:„Gościniec nad Wartą” oferuje
przede wszystkim wytchnienie z dala od miejskiego
zgiełku, wśród nadwarciańskiej przyrody. Jako
leżący na uboczu Uniejowa i dalej od centrum niż
pozostałe obiekty tego typu, przypomina spokojną
enklawę, przenikniętą domową atmosferą – firma
jest bowiem, jednym z bardziej znanych w okolicy,
przedsiębiorstwem rodzinnym. Nasze doświadczenie
w podejmowaniu gości – na rynku turystycznym
działamy już 28 lat, od 1990 roku gwarantuje
profesjonalizm na każdym szczeblu. Na co dzień
nasi goście mogą wybierać wśród trzydziestu bogato
urządzonych i przytulnych pokoi, w dwóch klasach:
standard i superior. Oferujemy udogodnienia, które
zapewnić powinien każdy szanujący się hotel –
przestronne łazienki, dostęp do telewizji i Internetu
oraz bezpieczny parking. Poza typową działalnością
hotelarską zajmujemy się także organizacją
wszelakiego rodzaju uroczystości – wesel, imprez
okolicznościowych, spotkań firmowych, konferencji.

Nasze wyczucie, nietuzinkowe pomysły, wieloletnie
doświadczenie oraz dyskretna obsługa zapewniają,
że każdą z nich pamięta się jeszcze przez długi czas,
a sama oferta obiektu jest coraz lepiej dopasowana
do wymagań klienta dzięki naszemu częstemu
udziałowi w wielu spotkaniach biznesowych,
towarzyskich i edukacyjnych organizowanych przez
gminę Uniejów.
•

Redakcja US: Skąd szef kuchni czerpie inspiracje
kulinarne? Jaki charakter ma kuchnia oferowana
przez Państwa w „Gościńcu nad Wartą”?
Państwo Krajewscy: Specjalnością naszej kuchni
są tradycyjne polskie smaki. Aby nieco urozmaicić
przeżycia kulinarne naszych gości, dodajemy do
potraw nuty smakowe z różnych stron świata,
a chcąc zapewnić najwyższą jakość serwowanych
potraw – nawiązaliśmy współpracę z lokalnymi
dostawcami warzyw, owoców, mięsa, ryb i nabiału.
Ceniący miłą atmosferę klienci o wyrafinowanym
guście poczują się u nas jak w domu. Przygotowanie
idealnie wpasowującej się w rynek oferty kulinarnej
umożliwił nam udział w wielu, organizowanych
w ostatnim czasie na terenie gminy, projektach

>>>
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Redakcja US: W jaki sposób wspierają Państwo
lokalną społeczność? Jak przejawia się Państwa
zaangażowanie w społeczne życie gminy?
Państwo Krajewscy: Przede wszystkim należymy
do Uniejowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Turystycznych (USPT) oraz wspieramy lokalne
podmioty i wydarzenia kulturalne – Orkiestrę Dętą
ZHP-OSP Uniejów, Bieg Do Gorących Źródeł
oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Dzieci
i Młodzieży „RTG-DUSZY”. Przynależenie do
USPT umożliwia nam wymianę doświadczeń z
młodszymi przedsiębiorcami, wspieranie ich w
pierwszych krokach oraz wpajanie zasad fairplay i uczciwej konkurencji. Ponadto, wspieramy
nasz region aktywnie korzystając z lokalnego
dobrodziejstwa, jakim są uniejowskie wody termalne,
a turystów zachęcamy do poznania lokalnych
zabytków historycznych i kulturowych, m.in.
zamku, kolegiaty, czy miejscowości Spycimierz.

arch. „Gościniec nad Wartą”

kulinarnych, wliczając w to Uniejowski Festiwal
Smaków. Namacalnym skutkiem entuzjastycznego
podejścia naszej firmy do takich wydarzeń jest
znaczący wzrost zainteresowania ofertą naszej
restauracji.

•

Państwo Krajewscy: W lipcu 2016 roku
rozpoczęliśmy rozbudowę budynku gastronomiczno-hotelowego – jest to nasza główna
inwestycja. Potrzeba taka wyniknęła z bardzo
dynamicznego rozwoju rynku hotelarskiego w
okolicy, a z rosnącego zainteresowania naszą ofertą
w szczególności. Planujemy utworzyć prawie 80
zupełnie nowych miejsc noclegowych oraz wiele
punktów o charakterze biznesowym, sportowym
i wypoczynkowym: sale konferencyjne, gabinety
masażu, gabinet SPA, saunę, kort tenisowy, a także
boisko do gry w siatkówkę plażową. W nowych
pomieszczeniach planujemy organizację spotkań,
wystaw oraz promowanie dziedzictwa regionalnego.
Chcielibyśmy dodatkowo pochwalić się wdrażaniem,
z roku na rok, kolejnych rozwiązań przyjaznych
środowisku naturalnemu. Zrezygnowaliśmy ze
stosowania pieca węglowego, pieczołowicie
segregujemy śmieci oraz rozpowszechniliśmy
stosowanie fotokomórek regulujących oświetlenie
w naszym ośrodku. Zainstalowaliśmy system
rekuperacji, pozwalający na odzyskiwanie ciepła ze
zużytego powietrza, a także jako jedyni w regionie
posiadamy trzy szybkie ładowarki do samochodów
elektrycznych. Mamy nadzieję, że nasza obecna
działalność jeszcze bardziej przysłuży się miastu
i gminie Uniejów – rozbudowa obiektów Gościńca
z pewnością spowoduje wzrost liczby miejsc pracy.

Redakcja US: Jakie zdobyli Państwo nagrody
za swoją działalność i jaką wartość mają one
dla Państwa? Jakie znaczenie ma sam udział
w konkursach i festiwalach?
Państwo Krajewscy: Zostaliśmy wielokrotnie
uhonorowani w różnych konkursach rozgrywanych
na terenie gminy. Braliśmy udział w II i III
Uniejowskim Festiwalu Smaków, w których zajęliśmy
– odpowiednio – III i II miejsce. Ponadto, posiadamy
dość sporą kolekcję dyplomów i certyfikatów,
otrzymanych po ukończonych kursach barmańskich,
kelnerskich,
kucharskich
i
menedżerskich
organizowanych przez Akademię Makro oraz
H&R System. Nasze najświeższe wyróżnienie
otrzymaliśmy właśnie w konkursie „Złota Lilia”
w kategorii Turystyka. Zdobyte nagrody i wyróżnienia
sprawiają nam wiele radości i satysfakcji. Motywują
nas oraz cały zespół pracowników do poszerzania
umiejętności oraz uatrakcyjniania oferty Gościńca.
Jesteśmy bardzo dumni, gdy nasze starania zostają
docenione, a największą nagrodą i komplementem
jest zadowolenie naszych gości, którym obiecujemy,
że nie spoczniemy na laurach.

Redakcja US: Czy planujecie lub realizujecie
Państwo na chwilę obecną inwestycje związane z
Gościńcem? Jeśli tak, to skąd taka potrzeba?

•

Redakcja US: Dziękujemy bardzo za rozmowę
i życzymy dalszych, równie imponujących
sukcesów.
Państwo Krajewscy: Dziękujemy uprzejmie.
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Zimowe wieści z Miejskiego
Przedszkola w Uniejowie
Opowieść o Bożym Narodzeniu
Kampania „Cała Polska czyta dzieciom” towarzyszy
przedszkolakom już od kilku lat. Różnorodne książki
czytają dzieciom zapraszani cyklicznie do naszego
przedszkola goście. Są to przedstawiciele różnych zawodów,
społecznicy, pasjonaci, osoby publiczne, które znają
i doceniają rolę książki w wychowaniu młodego pokolenia.
Osoby te chętnie włączają się w akcję, pomagając nam,
nauczycielom, urozmaicić i uczynić ciekawszym każde
spotkanie najmłodszych ze słowem czytanym.
Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia, już
w świątecznej atmosferze, w przedszkolu zagościł ksiądz
Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, proboszcz naszej parafii.
Korzystając z wyjątkowego przedświątecznego klimatu,
ksiądz Andrzej przybliżył dzieciom historię narodzenia
Jezusa, czytając piękną, wzruszającą „Opowieść o Bożym
Narodzeniu”. Dzieci w ogromnym skupieniu wysłuchały
czytanego tekstu, obejrzały prezentację multimedialną
pt. „Pierwsze Boże Narodzenie”, a zdobytą wiedzę
wykorzystały rozwiązując quiz tematyczny. Przedszkolaki
zaśpiewały kolędy, pastorałkę i piosenki świąteczne
bezpośrednio związane z tematyką czytanej opowieści. Jest
nam bardzo miło, że ksiądz proboszcz, Andrzej znalazł dla
nas czas, w tym „gorącym”, przedświątecznym okresie.
Zapewniamy, że jest zawsze mile widzianym gościem
w progach przedszkola.
				
Monika Bartnik

W atmosferze świąt
Jest tradycją w naszym przedszkolu organizowanie
Kiermaszu Bożonarodzeniowego przy współpracy
rodziców i pracowników przedszkola. Rodzice i wszyscy
nauczyciele wykonywali w przedszkolu oraz w domach
ozdoby związane ze Świętami Bożego Narodzenia.
W poszczególnych grupach odbyły się zajęcia otwarte,
na których były pieczone pierniczki, inne ciasteczka oraz
wykonywane ozdoby świąteczne.
Na specjalnie przygotowanym stoisku w dniach: 6, 19
i 20.12.2017 r. znalazły się piękne, oryginalne, wykonane
przez rodziców i nauczycieli bożonarodzeniowe dekoracje,
m.in. choinki z płatków kosmetycznych, łańcuchów,
makaronu; stroiki, aniołki, bombki, szopki z gipsu itp.
Dekoracje te z pewnością umiliły czas Świąt Bożego
Narodzenia.

Wspólnie z Państwem udało nam się stworzyć
kiermasz pełen serdecznej, rodzinnej atmosfery. Gorąco
wszystkim dziękujemy za ogrom pracy włożony
w przygotowanie tegorocznego Kiermaszu Świątecznego.
Efekt Państwa zaangażowania przerósł nasze najśmielsze
oczekiwania!
Dziękujemy wszystkim, którzy motywowali, inspirowali
i zachęcali do działania! Jesteście Państwo niezastąpieni,
a Wasza pomoc nieoceniona!
				
Monika Szafarz

Jasełka 2017
Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki
Powitajmy Maleńkiego i Maryję Matkę Jego...
Jasełka mają wieloletnią tradycję w naszym przedszkolu,
a w wykonaniu przedszkolaków nabierają szczególnego
wdzięku.
W dniach od 19 do 21 grudnia 2017 r. dzieci 6-letnie
z grupy VII i VIII, pod kierunkiem p. Marty Pajor,
wystawiały jasełka. Ich prapremiera odbyła się 19 grudnia
przekazaniem Betlejemskie Światła Pokoju przez hm.
Barbarę Zwolińską oraz pwd. Sylwię Wojtczak - instruktorki
z Hufca ZHP Uniejów, które przybliżyły jego krótką historię
i złożyły wszystkim świąteczne życzenia. Następnie
piękna sceneria wprowadziła wszystkich zgromadzonych
w świąteczny nastrój. Dzieci wcieliły się w postacie
Maryi (Matylda S.), Józefa (Jan S.), aniołów (Marta Sz.,
Laura W., Patrycja D., Agata W., Maria B., Amelia B.,
Aleksandra M.), królów (Alan B., Jakub Ch., Seweryn A.),
a także pastuszków (Igor B., Marcel B., Adrian B., Borys
S., Brajan A., Fabian Sz., Filip M., Filip D., Igor K.). Były
również dzieci (Emilia M., Lena K., Julia M., Jakub U.,
Julia T., Justyna B.), które podarowały Jezusowi to, co
najcenniejsze, czyli serduszka.
Mali aktorzy z zaangażowaniem wiernie odtworzyli
swoje role. Podczas jasełek zaprezentowali swoje
umiejętności recytatorskie, wokalne oraz taneczne, by
w ten sposób w pełni oddać radość z narodzenia Pana Jezusa.
Gra małych aktorów była pełna otwartości, szczerości,
prostoty i ciepła. Kiedy artystyczna część dobiegła końca,
wszyscy występujący na scenie otrzymali gromkie brawa.
Były one uznaniem za piękne wykonanie przedstawienia.
Uroczystość zakończyła się wzajemnym składaniem

>>>
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Bal karnawałowy w przedszkolu

życzeń i dzieleniem się opłatkiem. Dyrektor Romana
Kozińska złożyła najserdeczniejsze życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz
podziękowała wszystkim osobom, które wykazały się
bezinteresowną pomocą, wsparciem i pracą na rzecz
naszego przedszkola oraz przekazała wszystkim grupom
prezenty (gry dydaktyczne oraz słodkości), ufundowane
przez p. Kazimierę Piąstkę, zaprzyjaźnioną z naszą
placówką emerytką.
Tego samego dnia, w godzinach popołudniowych, dzieci
6-letnie wystąpiły również dla swoich kochanych rodziców,
z kolei 20 grudnia starszaki wystawiły jasełka dla swoich
ukochanych babć i dziadków. Występ przedszkolaków
wywołał aplauz zgromadzonej i licznie przybyłej
publiczności.
21 grudnia do naszego przedszkola wraz ze swoimi
wychowawcami przybyli uczniowie klas pierwszych ze
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r.
w Uniejowie, którzy również z wielkim zaciekawieniem
oglądali wystawiane jasełka, po których nagrodzili
przedszkolaków brawami oraz słodkościami. My
również, dziękując uczniom i nauczycielom za przybycie,
wręczyliśmy słodkie upominki. To był wyjątkowy czas,
który dostarczył niezapomnianych wrażeń i wspomnień.
Wszystkim życzymy otwartości na innych, zwykłego
uśmiechu i gestu podania ręki drugiemu człowiekowi,
powodującego przemianę w innych i w nas samych... „bo
zawsze wtedy jest Boże Narodzenie”!
Dziękujemy Rodzicom za przygotowanie strojów dla
aktorów i słodkiego poczęstunku oraz wszystkim tym,
którzy pomagali w organizacji uroczystości.
				
Marta Pajor

Spotkanie z ks. Infułatem Andrzejem Ziemieśkiewiczem
w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”

Kochamy Was drogie Babcie
i drodzy Dziadkowie!
BABCIA to ukochana osoba, która potrafi wszystko
zrozumieć, przytuli. Jeśli się ma kłopoty wytłumaczy, że
nie ma czym martwić. Babcia nigdy się nie gniewa. To ona
wciska w małą rączkę, to co najsmaczniejsze, ona potrafi
najlepiej wysłuchać cierpliwie zwierzeń i marzeń rodzących
się w małych główkach. To Babcia najskuteczniej ukoi łzy.
DZIADEK także daje nam swoją miłość. Jesteśmy
zasłuchani, kiedy zaczyna snuć opowieści o dawnych
latach. Cieszymy się, gdy uczy nas, jak postępować w
życiu. Zawsze cieszy się z naszych sukcesów i pomaga, gdy
coś nam się nie udaje. Babcia i dziadek to, obok rodziców,
najukochańsze osoby w życiu każdego dziecka.
21 i 22 stycznia to daty, które zapisały się w kalendarzu
jako Dzień Babci i Dziadka. Wszystkie dzieci w tym dniu,
w sposób szczególny chcą pokazać, jak bardzo kochają
swoich dziadków.
Przedszkolaki w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie,
w każdej grupie przygotowały artystyczny pokaz
umiejętności i zdolności oraz słodki poczęstunek. W
każdej sali, przepięknie ubranej od czerwonych serduszek,
balonów, po dekoracje śnieżynkowo- bałwankowe,
wybrzmiewały wiersze i piosenki. Grała nawet orkiestra.
Dzieci, korzystając z
instrumentów perkusyjnych
niemelodycznych, wykonały utwory „Polka Trisch Trasch”,
„Brawade”, „Riwer Kwai”. Nie lada to sztuka, by takie
małe smyki, w liczącej 24 osoby grupie, równo wygrały
ustalone sentencje. Dorosłym na pewno się podobało,
o czym świadczyły gromkie brawa i pochwały.

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

Od maluchów do starszaków dzieci, w przepięknych
strojach, zaprezentowały się w różnorodnych tańcach:
polkach, krakowiakach, cza-czy, paso-doble oraz
afroamerykańskich. Widok zachwycił gości. Widowisko
musi być w naszym gronie doskonałe, więc wnuczkowie
przygotowali dla dziadków inscenizacje o różnorodnej
treści. Jedne bardziej humorystyczne, inne poważniejsze,
zależnie od wieku dzieci, oczywiście.
Przedstawienie artystyczne zakończył toast wzniesiony
przez panie i dzieci na cześć ukochanych babć i dziadków,
czyli tradycyjnie odśpiewane sto lat…! Po tym nastąpiło
wręczenie upominków, no i oczywiście wspólne zabawy
i tańce. Dziadkowie i babcie bawili się przy polce,
zabawach i pląsach typu: Woogi - Boogi, Dwóm tańczyć się
zachciało, Nie chcę cię znać i inne. Wcielali się w postaci
muzykantów grających na różnorodnych instrumentach:
trąbkach, bębnach, skrzypcach. Ubawieni, może troszkę
zmęczeni, wszyscy zasiedli do pięknie udekorowanych
i suto zastawionych stołów. Poczęstunek przygotowały
panie, rodzice oraz goście. Nie brakowało owoców, soków,
ciast, ciasteczek i cukierków.
Uroczystości z udziałem babć i dziadziusiów to zawsze
najwspanialsze chwile dla wszystkich. Dziękujemy
gościom za przybycie, za miłe słowa, gesty, uśmiechy.
Dziękujemy, że Was mamy.
			
Małgorzata Kaźmierczak

Bal w przedszkolu
Karnawał to miła tradycja przepełniona muzyką i zabawą,
gdzie ważnym elementem tego okresu są zabawy taneczne,
maskarady i bale kostiumowe.
Bal karnawałowy dla przedszkolaków to dzień
niezwykły, często wyczekiwany przez wiele tygodni. Jest
atrakcją bardzo lubianą przez dzieci, dostarczającą im
wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas.
„W karnawale bawimy się wspaniale” - pod takim hasłem
odbył się 25 stycznia 2018 roku tegoroczny bal w naszym
przedszkolu. Tego dnia już od samego rana pojawiały
się kolorowe postacie. Dzieci, przebrane za bohaterów
znanych bajek, z dumą prezentowały wymyślone stroje.
W salach przedszkolnych można było spotkać: wróżki,
królewny, delikatne motylki, rycerzy, piratów, policjantów,
Spider-Mana, Batmana…nie sposób zliczyć i wymienić
tych wszystkich postaci. Rozpoznać dzieci było bardzo
trudno. Piękny wystrój sali wprowadzał w radosny nastrój
oraz zachęcał wszystkich do wesołej zabawy. Niezliczone
konkursy i zabawy sprawnościowe, bańki mydlane, zabawy
z chustą animacyjną – i super muzyka, to już wyznaczniki
dobrej zabawy! Przy proponowanej muzyce nikt nie mógł
się nudzić i narzekać, a dzieci wspólnie ze swoimi paniami
bawiły się wyśmienicie. Korowody, kółeczka, „pociągi”,
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Jasełka w wykonaniu dzieci 6-letnich z grupy VII i VIII

tańce w parach i grupach. Dużo atrakcji i niespodzianek…
i radosne dziecięce twarzyczki, które chętnie brały udział
w balu. Oczywiście gościem specjalnym był Mikołaj,
który obdarował dzieci prezentami, wesoło bawił się
z wszystkimi, jak również pozował do pamiątkowych zdjęć
z przedszkolakami.
Bal odbył się w cudownej atmosferze, wypełnionej
uśmiechami i wypiekami na twarzy. Taka zabawa
organizowana jest w naszym przedszkolu co roku i co
roku towarzyszą jej niesamowite emocje i niezapomniane
przeżycia, szczególnie dla tych najmłodszych.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie
w przygotowanie pięknych, balowych strojów. Kolejny bal
karnawałowy już za rok!
				

Wioletta Gralka

Rekrutacja na nowy rok szkolny
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2018 Burmistrza
Miasta Uniejów w dniach od 15 lutego do 10 marca 2018
r. przyjmujemy wnioski o przyjęcie dzieci do naszego
przedszkola na rok szkolny 2018/2019. Wnioski oraz
dodatkowe dokumenty można pobrać zarówno w budynku
Miejskiego Przedszkola w Uniejowie, jak również na
naszej stronie internetowej (www.przedszkoleuniejow.
szkolnastrona.pl).
Zapraszamy zainteresowanych rodziców, opiekunów
zarówno do naszej placówki, jak i na stronę internetową
w celu zapoznania się z naszą ofertą oraz z terminami
w postępowaniu rekrutacyjnym.
				
Romana Kozińska
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Uroki zimy w Spycimierzu
W piątek przed świętami Bożego Narodzenia
odbyło się w naszej szkole przedstawienie jasełkowe
wprowadzające wszystkich zebranych w świąteczny
klimat i jakże piękny, rodzinny czas. Podniosły charakter
tego dnia podkreślały świąteczne dekoracje oraz
przygotowane stroje. Szczególną uwagę przybyli goście
kierowali w stronę szopki, w której narodziła się maleńka
Dziecina w ubóstwie i chłodzie. W tym roku rolę Matki
Bożej odgrywała Oliwia Glinka - uczennica klasy III,
a Józefa Kacper Pizulski - uczeń klasy II. Pozostałe
dzieci wcieliły się w role aniołów, pasterzy oraz Trzech
Króli. Po zakończeniu części artystycznej ks. Dariusz
poprowadził modlitwę i skierował kilka słów do swoich
parafian - tych młodszych i starszych. W końcowej
części tego rodzinnego spotkania nadszedł bardzo
ważny czas poświęcony na połamanie się opłatkiem
dzieci, nauczycieli, rodziców oraz zaproszonych gości.
W przerwie świątecznej dzieci miały okazję odpocząć
od codziennych obowiązków, pobawić się prezentami
od Mikołaja i spędzić czas w świątecznej atmosferze.
Na początku nowego roku opowiadały o ostatnio
spędzonych dniach w domu, o wyjazdach do bliskich,
o żywej szopce stojącej przy basenach, którą odwiedziły
wraz z rodzicami. Swoimi myślami nawiązywały już
do zbliżającego się Święta Trzech Króli. W tym dniu
nasze dzieci ponownie przedstawiły jasełka nawiązujące
do narodzin Dzieciątka oraz przybycia Mędrców ze
Wschodu. Tym razem wystąpiły podczas mszy świętej
o godz. 11.30 w miejscowym kościele w Spycimierzu.
14 stycznia parafianie mieli okazję wysłuchać koncertu
kolęd i pastorałek wykonanych przez nasze kochane
dzieci.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Zwłaszcza w okresie świątecznym często można
było usłyszeć rozmowy ludzi, którzy opowiadali
o swoich przygotowaniach do świąt, a także składali
sobie życzenia: „Życzę zdrowia – bo to najważniejsze!”.
14 stycznia 2018 r. odbyła się kolejna akcja Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, dzięki której zebrane

arch. PSP w Spycimierzu

Jasełka Bożonarodzeniowe i koncert kolęd

Tańczymy kaczuszki

pieniądze przeznaczone zostały na specjalistyczny
sprzęt medyczny. W tym dniu nasi chętni rodzice wraz
ze swoimi dziećmi stali się wolontariuszami i zbierali
pieniądze do puszek przed i po mszy świętej przy kościele
w Spycimierzu.
Podziękowania kierujemy w stronę Szymona i Dawida
Górków, którzy wraz ze swą mamą, pomimo porannego
mrozu, zbierali pieniądze do puszek. Podziękowania
należą się także Igorowi i Emilce Ilskim oraz ich mamie.
Nasi wolontariusze zebrali w tym roku 1093, 54zł,
z czego najwięcej pieniędzy zebrała Emilka, która była
najmłodszą wolontariuszką kwestującą w tym dniu
w gminie Uniejów.

Zwierzęta na kółkach
W styczniu do naszej szkoły przyjechała Pani Kasia
- mieszkanka gminy Uniejów, która na co dzień pracuje
w ZOO Safari w Borysewie. Pani Kasia przeprowadziła
z dziećmi warsztaty przyrodnicze z przywiezionymi
przez siebie zwierzętami. Zajęcia opierały się na
zabawie, podczas której uczniowie zapamiętali nowe
ciekawostki na temat czworonożnych gości. Dzieci miały
okazję poznać żółwia lądowego, szynszyla oraz jeża
pigmejskiego. Pani Kasia opowiedziała o ich pochodzeniu,
sposobie karmienia i pielęgnowania. Bardzo oczekiwaną
chwilą było dotknięcie ich i pogłaskanie. Okazało się, że
niektóre dzieci mają już w domu wspomniane zwierzątka
lub chciałyby mieć je w przyszłości.

arch. UM Uniejów

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

Występ dzieci podczas III spotkania integracyjnego

Spotkanie z muzyką
W styczniu po raz kolejny odbyły się warsztaty
muzyczne przeprowadzone przez członków zespołu
Samokhin Band. Tym razem dzieci miały okazję poznać
gitarę, jej budowę i pochodzenie. Poznały nowe pojęcia
typu: przester, kaczka gitarowa czy taping. Podczas zajęć
dzieci łączyły naukę z zabawą. Dużą radość sprawiła
im samodzielna gra na gitarze i wystąpienie w roli
gitarzysty. Przybyli goście zaśpiewali piosenki m.in.
„Despasito”, „Eye of the Tiger” i „Zawsze tam, gdzie
ty”. Dzieci czekają już na kolejne warsztaty muzyczne
i zastanawiają się, jakie instrumenty będą mogły poznać
następnym razem.

III spotkanie integracyjne „Od przedszkola
do seniora”
Dwa lata temu po raz pierwszy odbyło się spotkanie
integracyjne „Od przedszkola do seniora”, podczas
którego zaprezentowano program „Rolnik szuka żony”.
Dzięki programowi nasz kandydat Mateusz (tata naszych
uczniów) znalazł miłość swojego życia. W ubiegłym roku
dzień seniora odbył się pod hasłem „Radio Spycimierz”,
podczas którego wystąpiły gwiazdy muzyki, takie jak:
Maryla, Boys, Łobuzy, Andrzej Rosiewicz i wiele innych.
W tym roku odbyła się III edycja spotkania. Przybyłych
na uroczystość seniorów witali przedstawiciele
Rady Rodziców, wręczając każdemu ciasteczka
upieczone przez nauczycieli. Uczniowie naszej szkoły
zaprezentowali swoje wiersze z życzeniami dla babci,
dziadka i przybyłych seniorów. Dzieci wystąpiły
w przygotowanych czapkach i opaskach, nawiązujących
do 12 miesięcy, niosących babciom i dziadziusiom
jakże miłe słowa. W dalszej części uroczystości dzieci
zamieniły się w piosenkarzy i zaśpiewały takie oto
piosenki: „O mnie się nie martw”, „Nie bądź taki szybki
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Bill”, „Nikt na świecie nie wie”, „Baby, ach te baby”
i wiele innych. Na imprezę z okazji dnia seniora przybyły
szczególne gwiazdy muzyczne. Na scenie remizy można
było zobaczyć: Marylę Rodowicz, Akcent z przebojem
„Przez twe oczy zielone”, Sławomira z piosenką „Miłość
w Zakopanem”, Karin Stanek czy Jerzego Połomskiego.
Zaproszeni goście mogli posłuchać także piosenek:
„Lato w Kołobrzegu” i „Bajo Bongo” w wykonaniu
dzieci. W końcowej części spotkania wystąpił Zespół
Niespokojnych Nóg. Po raz kolejny program „Radio
Spycimierz” poprowadził Pan Robert Palka. Nad
właściwym przebiegiem całej imprezy czuwała pani
dyrektor wraz z nauczycielami.
Spotkanie przebiegło w miłej, radosnej atmosferze, na
co z pewnością miało wpływ zaangażowanie wielu osób.
Dziękujemy!

Zabawa choinkowa
Karnawał jest czasem zabaw, rozrywki i radości dla
dzieci, ale także dla dorosłych. Nasi uczniowie brali
udział w balu karnawałowym, na który wraz z rodzicami
przygotowali ciekawe kostiumy. Dzieci bardzo chętnie
prezentowały swoje stroje i pozowały do zdjęć, które
wykonywał Pan Ryszard Troczyński. Na balu można
było spotkać piłkarza, księżniczki, Jessie, Chudego
i wiele innych postaci. Wszyscy bawili się w doskonałym
nastroju. Dzieci brały udział we wspólnych zabawach,
korowodach i kółeczkach. Pani dyrektor zorganizowała
loterię fantową, dzięki której każde dziecko zabrało ze
sobą wylosowany przez siebie prezent. Między przebojami
uczniowie korzystali ze słodkiego poczęstunku
przygotowanego przez rodziców. Najważniejszą częścią
zabawy, a jednocześnie najbardziej oczekiwaną było
przybycie Świętego Mikołaja i wręczenie prezentów.

Emilka Ilska z mamą
podczas kwesty w ramach
WOŚP
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Zima w Wieleninie
Mikołaj z B.S. w Poddębicach obdarowuje prezentami
członków SKO w SP Wielenin
15 grudnia 2017 roku Bank Spółdzielczy
w Poddębicach na dobre zagościł w murach naszej szkoły.
Tego dnia naszą placówkę odwiedzili Mikołaj z B.S.
w Poddębicach, jego pomocnik oraz goście z tej placówki.
Uroczystość rozpoczęła się prezentacjami o Banku
Spółdzielczym w Poddębicach i działalności Szkolnej Kasy
Oszczędności w Wieleninie. Ku uciesze członków SKO
goście z Banku Spółdzielczego w Poddębicach, zgodnie z
tradycją, zdecydowali się podarować im prezenty. Jednak
zanim je otrzymali, chcąc się odwdzięczyć za podarki,
wystawili bajkę o historii bankowego Mikołaja. Uczynili
to uczniowie, a zarazem członkowie SKO z klasy 0, I, II
i IV pod kierunkiem D. Kwiatosińskiej, M. Andrysiewicz
i A. Gapsy. Bardzo ucieszyło to Mikołaja, lecz przed
rozdaniem prezentów, zdecydował się on sprawdzić,
czy aby na pewno członkom SKO się one należą.
W tym celu utworzył komisję bankową, pod kierunkiem
przedstawicielki Banku Spółdzielczego w Poddębicach
p. Anny Kozy, która sprawdziła nie tylko ich wiedzę na
temat bankowości, ale również umiejętności estradowe
i manualne. Następnie przed komisją bankową musieli
wykazać się swoją wiedzą na temat bankowości oraz
umiejętnościami manualnymi i artystycznymi.
Historia Mikołaja z B.S. w Poddębicach jest
o tyle ciekawa, że przyczynił się on do wielu dobrych
rzeczy, jednak w swoim, specyficznym stylu. Kiedy
każdy, dobrze nam znany Mikołaj rozdaje prezenty
i widzimy go jedynie w trakcie Świąt Bożego Narodzenia,
to ten Mikołaj działa przez cały rok. Zajmuje się on nie
tylko wręczaniem podarków, ale przede wszystkim uczy
oszczędzać wszystkich ludzi. Dzięki temu potrafią oni
rozplanować lepiej swój budżet domowy, co przekłada
się na lepsze życie. Jako, że zawsze twierdzi, że dzieci
są naszą przyszłością, to właśnie je obrał sobie za cel
edukacji bankowej.
Kiermasz Bożonarodzeniowy
Na tydzień przed Świętami Bożego Narodzenia
w Szkole Podstawowej w Wieleninie po raz kolejny
odbył się kiermasz ozdób świątecznych, przygotowany
przez Szkolną Kasę Oszczędności - jej opiekunki
p. Danielę Kwiatosińską, p. Magdalenę Andrysiewicz
i p. Alicję Gapsę. Na specjalnie przygotowanych
stoiskach znalazły się własnoręcznie wykonane
bożonarodzeniowe dekoracje, m.in. choinki z szyszek,
makaronu, wstążek, wspaniałe stroiki, bombki wykonane

rożnymi technikami, aniołki, ozdoby szydełkowe,
mikołaje i wiele różnych ozdób wykonanych z różnych
i barwnych materiałów. Wszystkie zostały wykonane
przez członków SKO, ich rodziców, babcie, opiekunki
SKO, a także nauczycieli, p. Martynę Janiak. Kiermasz
odbył się w holu, gdzie osoby, które chciały kupić,
mogły podziwiać wszystkie przygotowane ozdoby. W
tym roku SKO zbiera na dofinansowanie wycieczek
marzeń i co miesięczne spotkania z muzyką zespołu
Musical Island Filharmonia, którzy przybliżają
członkom SKO wiedzę o instrumentach muzycznych
i rodzajach muzyki. Uroczystego otwarcia kiermaszu
dokonała przedstawicielka B.S. w Poddębicach - p.
Anna Koza i dyrektor SP w Wieleninie - p. Elżbieta
Goszczyk. Już pierwszy dzień okazał się sukcesem pod
względem ilości sprzedanych prac. Dzięki hojności
i zaangażowaniu rodziców udało nam się zebrać pokaźną
kwotę, która zostanie przeznaczona na wycieczki
i audycje z muzyką. Po raz kolejny kiermasz wzbudził
wielkie zainteresowanie zarówno rodziców, jak i dzieci.
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom
biorącym udział w naszej akcji i już w tym momencie
zapraszamy na kiermasz Wielkanocny, w którym
będziemy zbierać środki na zakup gier edukacyjnych do
kącika zabaw.
		
Daniela Kwiatosińska
		
Magdalena Andrysiewicz
			
Alicja Gapsa
Szlachetna Paczka w naszej szkole
W tym roku szkolnym Szkoła Podstawowa
w Wieleninie po raz drugi wzięła udział w akcji
Szlachetna Paczka. Do akcji chętnie włączyły się dzieci,
rodzice oraz pracownicy szkoły. Tegoroczną paczkę
tworzyliśmy dla znajdującej się w trudnej sytuacji
finansowej rodziny z Łodzi. Dzięki hojności wielu
ludzi udało nam się zebrać środki finansowe potrzebne
na zakup grzejnika elektrycznego, ubranek i obuwia dla
dzieci oraz zabawek. Ponadto zebraliśmy dużo produktów
spożywczych, artykułów chemicznych oraz innych
niezbędnych rzeczy. Rodzina otrzymała kilkanaście
paczek z prezentami podczas finału szlachetnej paczki,
który odbył się 9 grudnia 2017 r. w Łodzi. Rodzina nie
kryła wzruszenia zaistniałą sytuacją i nie spodziewała
się aż tylu prezentów. Warto pomagać i dawać nadzieję
innym.
				
Martyna Janiak
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Spotkanie z muzyką - część III
20 grudnia 2017 r. odbył się trzeci koncert
muzyków z Samokhind Band. Ze względu na święta
również charakter tego koncertu był świąteczny.
W repertuarze dominowały kolędy, pastorałki i znane
piosenki świąteczne, takie jak np. „Last Christmas”.
Tym razem w roli głównej „wystąpił” kontrabas
- instrument strunowy, smyczkowy o niskich basowych
dźwiękach. Uczniowie dowiedzieli się jak nazywają się
jego poszczególne elementy, a mianowicie są to: ślimak,
klucze, struny, podstrunnica, podstawek, dusza, efy,
przystawka - do podłączenia głośnika. Niektórzy mogli
spróbować gry na tym instrumencie techniką arco, czyli
grać smyczkiem bądź techniką pizzicato - grać palcami.
Koncert kolęd ze Szkolną Kasą Oszczędności
Czas wokół Świąt Bożego Narodzenia sprzyja
podniosłemu nastrojowi. Jest to okres, kiedy w wielu
polskich domach, kościołach, ale także w wielu miejscach
na świecie grane są i śpiewane kolędy. Oczywiście nam
najpiękniejsze wydają się te polskie, istniejące w naszej
tradycji od wieków, dlatego też, pragnąc nauczyć dzieci
i zakorzenić w nich tradycję śpiewania kolęd na zajęciach
wokalnych w Szkole Podstawowej w Wieleninie,
dzieci uczyły się przepięknych kolęd i pastorałek.
Uwieńczeniem starań i trudów naszych uczniów był
koncert kolęd ze Szkolną Kasą Oszczędności, który odbył
się 22.12.2017 r. w Szkole Podstawowej w Wieleninie.
Trudu przygotowania dzieci, a zarazem członków
SKO do takiego występu podjęła się Pani Magdalena
Andrysiewicz, a sprawami organizacyjnymi zajęła się
Pani Daniela Kwiatosińska – nauczycielki ze Szkoły
Podstawowej w Wieleninie, a zarazem opiekunki SKO.
W programie koncertu bożonarodzeniowego znalazły
się takie utwory jak: „Lulajże Jezuniu” – Maja Pawlak,
„Bosy pastuszek”- Zuzanna Andrysiewicz z kl. II, „Dzisiaj
w Betlejem” - Zuzanna Kozłowska, „Gdy Śliczna Panna” Izabela Rosik, „Cicha Noc” - Weronika Rogalska, Natalia
Nowińska, „W grudniowe noce” - Weronika Szypowska,
„W żłobie leży” - Róża Kudanowska, „Wśród nocnej
ciszy” – Natalia Nowińska, „Przybieżeli do Betlejem” Agnieszka Kozłowska, „Maleńka Miłość” – Aleksandra
Kozłowska i Vanessa Karcz, a także włoska pastorałka
„e’Natale”- Ilary Controllo. Wokaliści zostali nagrodzeni
gromkimi brawami, a w pamięci odżyły świąteczne
tradycje i zwyczaje.
				
		

Magdalena Andrysiewicz
Daniela Kwiatosińska
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Z Narodzenia Pana dzień dziś wesoły... dla całej
szkoły
Ten wesoły dzień w Szkole Podstawowej
w Wieleninie był 22 grudnia 2017 roku. Od wielu lat
cała społeczność szkolna wówczas radośnie świętuje
Boże Narodzenie. Rozpoczęliśmy je koncertem kolęd
w wykonaniu chórku złożonego z uczennic młodszych
i starszych klas. Występ przygotowała pani Magdalena
Andrysiewicz. W repertuarze były tradycyjne kolędy,
które od wieków towarzyszą Polakom w czasie
Narodzenia Pańskiego. Dziewczęta wykonały również
pastorałki i piosenki bożonarodzeniowe, także w obcych
językach. Koncert wprowadził słuchaczy w ciepły,
świąteczny nastrój. Następnie dzieci odwiedził, jak
zwykle, bardzo oczekiwany gość - św. Mikołaj z dużymi
workami prezentów. Jego pomocnikami była Rada
Rodziców, która ufundowała podarunki. Serdecznie
dziękujemy za wkład pracy i wszystkie pyszne łakocie.
Aby je otrzymać, każda klasa prezentowała przed
gościem i publicznością umiejętności recytatorskie oraz
wokalne. Dla koleżanek i kolegów były też życzenia.
Św. Mikołaj natomiast ujawnił zdolności gawędziarza,
okraszone humorem, którym rozbawił zebranych.
Najstarsza klasa - pedagogów i pracowników obsługi,
aby „wykupić” podarki, także odsłoniła swe talenty.
Atmosfera spotkania i wszystkie występy spodobały się
Mikołajowi, dlatego obiecał dzieciom, że za rok, gdy
będą grzeczne, znowu je odwiedzi.
Trzecią część spotkania rozpoczęła pani
dyrektor Elżbieta Goszczyk, która serdecznie powitała
przybyłych na naszą uroczystość gości. Wśród nich
byli dawni pracownicy szkoły, proboszcz naszej
parafii, wiceburmistrz Uniejowa, wiceprezes Banku
Spółdzielczego w Poddębicach i inni przyjaciele szkoły.
Po życzeniach gości skierowanych do zebranych, Koło
Biblijne zaprezentowało jasełka „Jest taki dzień”,
przygotowane przez katechetkę. Uczniowie na podstawie
Ewangelii św. Łukasza odtworzyli przyjście na świat
Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Występy ożywiał chórek
aniołków wykonując kolędy i pastorałki.
Dziękujemy absolwentce naszej szkoły
- Klaudii, która z zaangażowaniem towarzyszyła
anielskiemu śpiewaniu grą na gitarze. Przesłanie
inscenizacji stanowiło zachętę do przemiany tak, aby
czynione innym ludziom dobro i życie wiarą każdego
dnia były zwiastunami Bożego Narodzenia w naszych
sercach.
Wszystkim pracownikom i gościom artyści
rozdali piernikowe serduszka z życzeniami „Wesołych
Świąt Bożego Narodzenia”. Występ z pewnością
podobał się uczestnikom spotkania, gdyż sowicie
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nagrodzili go oklaskami. Zakończenie uroczystości
stanowiła wspólna modlitwa i łamanie się opłatkiem
w serdecznych uściskach dłoni. Podczas tej części
harcerze przekazali „Betlejemskie Światło Pokoju”.
Tak oto radość świętowania w naszej społeczności
szkolnej tego wyjątkowego dnia, obecnego wśród
ludzi od dwóch tysięcy lat, dobiegła końca. Dzieci, jak
zwykle, zaniosły do domów, do swoich rodzin atmosferę
świąt i piękne polskie zwyczaje z czcią pielęgnowane
w szkole. Obyśmy zawsze, mimo zawirowań tego świata,
mogli je swobodnie kultywować wszędzie tam, gdzie
przebywamy, wyznając wiarę w Zbawiciela i zachowując
tradycje naszych przodków. Scenariusz uroczystości
przygotowała i przeprowadziła katechetka.
				

Beata Maciejewska

Poranne, aktywne spędzanie czasu wolnego
6 stycznia, od samego rana uczniowie SP
Wielenin, wraz z opiekunami i gotowymi na poranny ruch
rodzicami, przybyli na baseny termalne i lodowisko do
Uniejowskich Term. Poza kąpielą czy jazdą na łyżwach
mogliśmy spotkać się z aktorką - Małgorzatą Lewińską
i wystąpić w popularnym programie telewizyjnym
„Pytanie na śniadanie”. Tematyka wejść z Uniejowa to:
Czy to jej sposób na rodzinny relaks? Co dają jej kąpiele
w ciepłej wodzie w Uniejowie? Byliśmy z aktorką także
na aqua areobiku i na tężniach solankowych. Dziękujemy
za zaproszenie, miłe przyjęcie, wiele niezapomnianych
wrażeń i poczęstunek.
				
Elżbieta Goszczyk

arch. SP w Wieleninie

Pomaganie - ważna rzecz
Samorząd Uczniowski w naszej szkole zawsze wychodzi naprzeciw potrzebom innych ludzi.

Dzień Głośnego Czytania

arch. SP w Wieleninie
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Dzień Babci i Dziadka

Pokazujemy dzieciom sytuacje ,w których trzeba komuś
pomóc i uczymy ich tak, aby sami umieli też dostrzec
potrzeby innych. Od kilku lat prowadzimy zbiórkę
nakrętek z przeznaczeniem na sprzęt rehabilitacyjny
dla podopiecznych Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Stemplewie. Każdego roku włączamy się do akcji Góra
Grosza. W tym roku szkolnym wzięliśmy również udział
w akcji „Szkoło, pomóż i ty”, a pieniądze uzyskane ze
sprzedaży kart dydaktycznych przeznaczyliśmy na rzecz
osób niewidomych i niepełnosprawnych. Niesamowity
zryw serca wśród młodzieży obserwowaliśmy, gdy
nieszczęście dotknęło jednego z naszych uczniów.
W pomoc zaangażowały się całe rodziny, a hojność
wszystkich była zaskakująca. Od wielu lat włączamy
się do akcji WOŚP. W tym roku wolontariuszami byli:
Weronika Mituta, Patrycja Kaczka, Katarzyna Peraj, Julia
Dziekańska, Vanessa Karcz, Wiktoria Zyntera, Alicja
Gapsa, Magdalena Andrysiewicz i Beata Czerwińska.
Zbiórka pieniędzy była prowadzona w Wieleninie
i Rożniatowie. Zebraliśmy ponad 1700 złotych.
Pomaganie to ważna rzecz, daje wiele radości
nie tylko tym, którzy pomoc otrzymują, ale również tym,
którzy ją ofiarują.
				
Opiekun SU
			
Beata Czerwińska
Dzień Głośnego Czytania
Czerwony Kapturek z Kotem w butach, Królowa
Śniegu z Brzydkim Kaczątkiem, Śpiąca Królewna
z Kopciuszkiem, Dziewczynka z zapałkami ze Śnieżką,
Królewna Kapryska z Królem Drozdobrodym. Wszyscy
oni i nie tylko oni byli bohaterami imprezy czytelniczej
„W zaczarowanym świecie bajek i baśni”, która odbyła się
w naszej szkole 16 stycznia 2018 r. Celem tego spotkania
była popularyzacja baśni Grimm, zachęcanie dzieci
do systematycznego czytania książek, dobra zabawa
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i propagowanie ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”.
Uczniowie z przedszkola i klas I- IV wzięli udział
w baśniowych konkursach, których pomyślne ukończenie
miało na celu uwolnienie Jasia więzionego przez Babę
Jagę. Wszyscy wykazali się dużą znajomością baśni,
dlatego też Jaś został uwolniony. W przeprowadzeniu
uroczystości pomagały dobre i piękne wróżki - uczennice
klasy VII. Nad całością czuwała polonistka Jolanta
Kwaśniewska. Najważniejszym punktem programu
było głośne odczytanie baśni braci Grimm „Król
Drozdobrody”. Swoją obecnością zaszczyciła nas pani
Barbara Zwolińska, która wystąpiła w roli narratora
i tymi słowy rozpoczęła baśń: „Pewien król miał córkę
nadzwyczajnej urody, ale tak dumną i zarozumiałą, że
żaden konkurent nie trafiał jej do gustu...” Owym królem
była pani Barbara Fligiel. W rolę królewny wcieliła
się pani dyrektor Elżbieta Goszczyk, towarzyszył jej
królewicz - świetnie przygotowany do swej roli pan
Piotr Kozłowski. Dzieci z uwagą wysłuchały przepięknej
opowieści, z której dowiedziały się, jak ważna jest
pokora oraz, że nadmiar dumy i zarozumialstwo nie
popłaca. Konkurs ze znajomości treści przeczytanej
baśni i piosenka „Kolorowa lambada” w wykonaniu
Zuzi i Weroniki zakończyły spotkanie z książką.
Dzisiaj książka ma poważną konkurencję, trudno
nakłonić dzieci do czytania, dlatego tak ważne jest, by
już u najmłodszych wyrabiać nawyki czytelnicze, bo
o tym, ile korzyści niesie ze sobą czytanie, chyba nie
trzeba nikogo przekonywać. Dzień bez książki jest dniem
straconym. „Kto czyta książki żyje podwójnie”.
Do zobaczenia podczas kolejnych spotkań
głośnego czytania!
				

Jolanta Kwaśniewska

Dzień Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Wieleninie
Mimo że styczeń jest zimowym miesiącem,
pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni w roku, kiedy
każdemu wnukowi i każdej wnuczce robi się cieplej na
sercu. Jest to święto naszych kochanych babć i dziadków.
W Szkole Podstawowej w Wieleninie zapraszanie babć
i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją
na stałe wpisaną w kalendarz imprez organizowanych
przez Szkolną Kasę Oszczędności. Święto Babci
i Dziadka to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale
przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen
uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.
22 stycznia 2018 r. w SP Wielenin odbyła się
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Koncert kolęd z SKO

wspaniała impreza pod hasłem ,,Kocham Cię Babciu,
Kocham Cię Dziadku”. W pięknie udekorowanej sali
dzieci z uśmiechem radości witali dostojnych gości.
Nie zabrakło oczywiście gości z Banku Spółdzielczego
w Poddębicach w osobie p. Anny Kozy i p. Marty
Ciałkowskiej. Na samym początku odbyła się prezentacja
przygotowana przez P. Barbarę Fligiel pokazująca życie
codzienne naszych dziadków. Przybliżyła nam też
ich pasje, zamiłowania i zainteresowania. Na koniec
prezentacji odbyła się bardzo uroczysta ceremonia
wręczenia przez dyrektor szkoły – p. E. Goszczyk
i opiekunki SKO dwóm babciom - p. Barbarze Janosz
i p. Barbarze Kujawiak - dyplomów z podziękowaniami
za przepięknie zrobione prace na kiermasze świąteczne
i wspaniałą współpracę ze Szkolną Kasą Oszczędności.
Później dzieci wraz ze swoimi nauczycielkami:
D. Kwiatosińską, M. Andrysiewicz i A. Gapsą
przygotowały piękny program artystyczny pt. „Ja się
wcale nie chwalę, ja po prostu mam talent”. W roli
prowadzących świetnie sprawdzili się uczniowie klasy I:
Maja Pawlak i Szymon Szypowski. W większości były
w nim zaprezentowane wzruszające wiersze i piosenki
okolicznościowe, związane tematycznie z tymże świętem.
Całość show oceniała utworzona z członków SKO ,,super
komisja”, w której nie brakowało ,,znanych muzyków,
piosenkarzy i autorów tekstów”. Szanowni goście
obejrzeli także pokazy taneczne w wykonaniu swoich
wnuczek. Na koniec goście mogli obejrzeć inscenizację
„Rzepki” Juliana Tuwima w wykonaniu uczniów klasy
III, reżyserowanej przez ich wychowawczynię p. Beatę
Czerwińską.
W trakcie całej uroczystości babcie i dziadkowie
mogli podziwiać swoje pociechy w różnych formach
artystycznych. Mali artyści z przejęciem odtwarzali
swoje role, a czcigodni goście ze wzruszeniem odbierali
czułe słowa kierowane pod ich adresem. Następnie
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obdarowały swoich ukochanych gości własnoręcznie
przygotowanymi upominkami. Frekwencja, jak co roku,
dopisała. Po części oficjalnej niecodzienni goście zostali
zaproszeni na herbatę i słodki poczęstunek.
To był naprawdę wyjątkowy dzień, pełen
uśmiechu, radości i dumy. Szczęśliwe i rozpromienione
twarze babć i dziadków po raz kolejny ukazały nam, jak
ważne są takie spotkania i wspólnie spędzone chwile
z wnukami.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy
za przybycie i już w tym miejscu zapraszamy na przyszłoroczną imprezę!
			
			
			

Daniela Kwiatosińska
Magdalena Andrysiewicz
Alicja Gapsa
Barbara Fligiel

Cudowny chłopak wzrusza do łez
Uczniowie klasy piątej wraz z opiekunami udali
się niedawno na piękny i wzruszający film pt. „Cudowny
chłopak”, będący jednocześnie wspaniałą lekcją tolerancji.
Film opowiada historię 10- letniego chłopca urodzonego
z licznymi deformacjami twarzy. Chłopiec wreszcie
zaczyna chodzić do szkoły i ma nadzieję, że rówieśnicy
zaakceptują jego wygląd. Niestety przyjęcie chłopca
w szkole nie jest najmilszym doświadczeniem dla niego
i jego rodziny. Film bez wątpienia uczy i wzrusza. Wszyscy
uczniowie wzruszeni jednoznacznie stwierdzili, że film
bardzo się im podobał. W dzisiejszych czasach warto
uczyć dzieci, że wygląd nie jest w życiu najważniejszy.
Ważne jakim jest się człowiekiem.
			
				
Martyna Janiak
Choinka w Szkole Podstawowej w Wieleninie
Karnawał to czas zabaw, bali, wspólnego
biesiadowania. To czas radości. Już od dawna wiadomo,
że nie tylko dorośli, ale także i dzieci bardzo lubią
tańczyć. Uroku tym zabawom dodaje odpowiedni wystój
sali, a także magia stroju biesiadników. W tym roku
dekoracją sali zajęły się panie: Magdalena Andrysiewicz,
Daniela Kwiatosińska i Alicja Gapsa. Organizacją balu,
jak co roku, zajęła się Szkolna Rada Rodziców.
27 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej
w Wieleninie odbyła się choinka. Tego dnia do szkoły
przybyli dzieci, rodzice oraz nauczyciele, by wspólnie
bawić się i tańczyć. Imprezę poprowadzili DJ Tomek i DJ
Adam. Repertuar DJ-ów w mig porwał do tańca małych

arch. SP w Wieleninie
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Mikołaj z Banku Spółdzielczego w Poddębicach

i dużych uczestników balu. Później był poczęstunek
przygotowany przez kochanych i niezawodnych
rodziców. W czasie zabawy odbyło się szereg konkursów,
m.in: konkurs na „Papierową mumię”, „Krzesełka” czy
„Taniec z balonami”. Wybrano też Króla i Królową Balu.
Zostali nimi J. Milczarek i B. Gabryszak.
Czas szybko mijał i zabawa dobiegała końca,
a szczęśliwe buzie wszystkich uczestników świadczyły,
że to był radosny i miły dzień.
				

Magdalena Andrysiewicz

Spotkania z muzyką – cz. IV
28 stycznia 2018 roku odbyło się w naszej
szkole kolejne, czwarte już spotkanie z muzyką. I nie
przypadkowo zatytułowane było „Ostre brzmienie
karnawału”, bo przecież to czas zabaw i tańca,
a ostrego brzmienia nadawały dźwięki gitary, zwłaszcza
elektrycznej. Uczniowie w bardzo przystępny sposób
poszerzyli swoją wiedzę na temat budowy gitary
akustycznej i elektrycznej. Poznali efekty gitarowe
takie jak: przester, delay, wah-wah czyli „kaczka”
i rozpoznawali je w czasie trwania utworu „I am of the
tiger”. Również w czasie wykonywania przez Pana
Adama Lisa riffów gitarowych mogli wykazać się
znajomością utworów muzycznych. Nikt chyba nie miał
trudności z rozpoznaniem muzycznego hitu „Despacito”
. Jednak wszystkich uczniów do wspólnej zabawy porwał
kawałek pt. „Miłość w Zakopanem” - jak to w karnawale.
				
		

Magdalena Andrysiewicz
Daniela Kwiatosińska
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Warsztaty kulinarne z szefem
kuchni Hotelu Uniejów

Beata Kos

Kontynuując cykliczne spotkania rodziców i uczniów w Szkole Podstawowej w Wilamowie
i wykorzystując fakt, że szkoła posiada certyfikat „Szkoła promująca zdrowie”, w dniu 13.02.2018
r. zostały zorganizowane dla rodziców i uczniów warsztaty kulinarne z szefem kuchni Hotelu
Uniejów Eco Active&Spa - p. Mateuszem Mik, któremu pomagała p. Anna Paciorek, również
pracownik Hotelu Uniejów.
kategorie: dobra współpraca, duże zaangażowanie i efekt
końcowy.
Największą frajdą dla dzieci były lody, ufundowane
przez firmę Hotel Uniejów, a wykonane przez pana Mateusza
na oczach dzieci, kiedy z zapartym tchem obserwowały, jak
ciekły azot zamienia zmiksowane truskawki w pyszne lody,
które na miejscu oczywiście skonsumowały.
Na zakończenie warsztatów dyrektor szkoły Edyta
Miśkiewicz wręczyła pamiątkowe statuetki i podziękowania
p. Mateuszowi Mik i p. Annie Paciorek za przeprowadzenie
warsztatów oraz specjalne podziękowanie i statuetkę
dla Hotelu Uniejów Eco Active&Spa za umożliwienie
zrealizowania tego przedsięwzięcia.
Rodzice, wychodząc z warsztatów, stwierdzali, że były
rewelacyjne, że uzyskali wskazówki, jak zamienić tradycyjną
kanapkę na zdrową przekąskę, bardziej atrakcyjną,
a jednocześnie łatwą w przygotowaniu. Mamy nadzieję, że
w przyszłości uda nam się powtórzyć podobne warsztaty.

arch. R. Troczyński

Pomysłodawcą i koordynatorem warsztatów była Beata
Kos przy współpracy z p. dyrektor Edytą Miśkiewicz i
paniami: Izabelą Wróbel, Anną Gazdą oraz przy pomocy
szkolnej kucharki Małgorzaty Grędy.
Mottem przewodnim warsztatów było przygotowanie
posiłków, przekąsek dla dzieci według zasady „Zdrowo,
smacznie i kolorowo”. Szef kuchni p. Mateusz zachęcał
do stosowania w żywieniu, szczególnie dzieci, produktów
naturalnych, nieprzetworzonych, preferował domowej
roboty ketchup, nuttelę, muffinki, jogurt itp. Pokazywał
na tablicy interaktywnej, jak można tradycyjną kanapkę
zamienić inną formą posiłku, aby dzieci miały ochotę to
zjeść, a przy okazji dostarczyć organizmowi zdrowych
i potrzebnych składników.
W warsztatach wzięła udział bardzo liczna grupa
rodziców i uczniów, którzy losowali nazwę przekąski do
wykonania, a potem wybierali wg uznania potrzebne produkty
zgromadzone na specjalnym stole. W czasie pracy widać
było ogromne zaangażowanie dzieci, które bardzo dbały
o efekt końcowy produktu. Uczestnicy przygotowali
apetyczne springrolsy z warzywami i z mięsem, tortille,
naleśniki z warzywami, mięsem, serem, owocami i nuttellą,
naleśniki z miodem, orzechami, bakaliami i jogurtem
naturalnym, sushi z warzywami, mięsem i owocami, bagietki
z pastą jajeczną, serkiem, mini burgery, tosty, mini hot-dogi
z warzywami i zdrową parówką (93%mięsa) itp.
Po ukończonej pracy szef kuchni p. Mateusz przyznał
trzem grupom uczestników statuetki „MasterChef 2018
Szkoły Podstawowej w Wilamowie”, biorąc pod uwagę
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Zima w Szkole Podstawowej
w Wilamowie
Nasza szkoła wzięła udział w konkursie „Drużyna Energii”.
„Drużyna Energii” to sportowo-edukacyjny, ogólnopolski turniej
skierowany do uczniów klas VI i VII szkół podstawowych.
Główny cel to zachęcenie młodych ludzi do aktywności
fizycznej. Pomóc w tym mają ambasadorzy - Krzysztof Golonka,
Bartosz Ignacik, Marek Citko oraz Krzysztof Ignaczak.
Pierwsza edycja „Drużyny Energii” to zmagania piłkarskie
oraz siatkarskie. Uczestnicy turnieju przez siedem miesięcy,
od grudnia do czerwca, będą zachęcani do podejmowania
sportowych wyzwań.
Udało nam się przejść I i II etap konkursu i znaleźliśmy się
w etapie sportowym.
Nasz film o życiu sportowym szkoły znalazł się w gronie
100 szkół z ponad 600 nadesłanych zgłoszeń. Z niecierpliwością
czekamy na nagrodę za dotarcie do III etapu – komplety strojów
sportowych firmy New Balanse (koszulka, spodenki, getry).
				

Izabela Wojtczak

Zimowa wyprawa do Świętego Mikołaja
w Kołacinku

Wszystkie dzieci wiedzą, że Święty Mikołaj mieszka
w odległej Laponii. Ale czy tylko tam? Okazuje się, że znaleźć
go można również i w Polsce, a dokładniej w Kołacinku.
To właśnie tam w dniu 1 grudnia 2017 r. dzieci z klas 0 - III
z naszej szkoły wybrały się pod opieką swoich pań. Przy bramie
do baśniowej krainy na dzieci czekał bardzo sympatyczny Elf,
który oprowadził uczestników po bajkowej ścieżce. Już na
samym początku wszyscy byli pod wrażeniem tej cudownej
krainy, do której wchodzili przez tunel pełen świateł. Następnie
zobaczyli Krainę Bajek, w której Elf na początek opowiedział
historię o Kocie w butach, następnie zaprowadził wszystkich
do chatki Śnieżki i Siedmiu Krasnoludków, po czym dotarliśmy
do domku Babci, gdzie zaraz pojawił się Czerwony Kapturek.
Przewodniczka nie omieszkała też pokazać dzieciom miejsca
z postaciami Jasia i Małgosi, Calineczki oraz Trzech świnek. Na
koniec bajkowej przygody dzieci odwiedziły Królową Śniegu,
która była przepiękna!… ale niestety miała serce z lodu. Wiele
emocji wzbudziło także spotkanie z dalekim, rosyjskim krewnym
świętego Mikołaja, Dziadem Mrozem, który zaprosił nas do
swojego domu. Podziwialiśmy także szopkę bożonarodzeniową,
w której znajdowały się naturalnej wielkości figury zwierząt
i ludzi.
Bajki bajkami, ale gdzie ten upragniony Święty Mikołaj?!
Wołały dzieci. W końcu nasi uczniowie dotarli do jego chaty.

No tak, ale tam go nie było! Szukali więc dalej i dalej, aż
doszli do Sali Tronowej. Tam – na wielkim tronie – czekał sam
Święty Mikołaj! Na początku zapytał, czy wszystkie dzieci były
grzeczne i czy na pewno zasłużyły na prezenty. Odpowiedź
mogła być jedna! Oczywiście, że TAK! Potem dzieci zwiedziły
jego dom. Tam znajdował się zaczarowany kominek, w którym
palił się nietypowy ogień. Każdy, kto wrzuci do niego kartkę
wraz ze swoim życzeniem i marzeniem, może liczyć, że ono się
spełni. Kolejną atrakcją były warsztaty, gdzie dzieci obejrzały
film o tematyce bożonarodzeniowej i uczestniczyły w zajęciach
plastycznych, wykonując własnoręcznie bombkę.
W trakcie zwiedzania krainy dzieci dowiedziały się, jak elfy
przyozdabiają bombki, co jedzą renifery, że potrafią latać, jak
świętemu Mikołajowi udaje się w ciągu nocy podłożyć prezenty
pod choinkę wszystkim dzieciom na świecie. W Krainie
Świętego Mikołaja znajduje się również ogromna skrzynka
pocztowa, gdzie Mikołaj oczekuje na listy od wszystkich
dzieci. Każdy z naszych uczestników wysłał swój magiczny
list. Po spacerze dzieci bawiły się na krytym, ogrzewanym
placu zabaw, korzystając ze zjeżdżalni, basenów z kulkami
i innych atrakcji. Z pewnością miłą pamiątką tej wycieczki będą
wyjątkowe zdjęcia u boku Świętego Mikołaja.
Przed wyjazdem do Kołacinka spotkała nas bardzo
miła niespodzianka, jak przystało na grudzień, spadł śnieg
i sprawił, że na dworze był piękny, śnieżny i co najważniejsze
zimowy krajobraz. Z tego powodu dzieci były bardzo
szczęśliwe i zadowolone. Gdy opuszczaliśmy Kołacinek

arch. SP Wilamów

Jesteśmy drużyną energii!

Spotkanie z panią policjant M. Ucińską nt. bezpieczeństwa w czasie ferii
zimowych.
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w świetle migoczących lampek, do bramy wyjścia prowadził
nas rozświetlony tunel. Na dworze było nadal dużo śniegu,
a krajobraz dookoła był biały. Wyglądało to naprawdę bajkowo
i magicznie. Ale szkoda, że taki krajobraz był tylko tam
w krainie, bo u nas, gdy przyjechaliśmy do domu, było mokro,
szaro, buro i ponuro. Najważniejsze, że dzieci były zadowolone
i zostaną nam wspaniałe, bajkowe wspomnienia.
						
				
Beata Kos

Ozdoba choinkowa - bombka z logo SKO

który potrzebuje wsparcia i pomocy.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym
przedsięwzięciu - miało ono charakter integracyjny,
a jednocześnie pomoże osiągnąć szczytny cel.
							
				
Beata Kos

Mikołajki w Uniejowie

6 grudnia 2017 r. uczniowie klas I - III wybrali się na Mikołajki
do Uniejowa. Tam, obok kompleksu basenów termalnych,
czekała na nich choinka, którą udekorowali własnoręcznie
wykonanymi srebrnymi dzwoneczkami oraz kolorowymi
szyszkami. Największym zainteresowaniem cieszyła się,
znajdująca się obok, żywa szopka bożonarodzeniowa, w której
mieszkały prawdziwe zwierzęta. Kolejną atrakcją było przybycie
uniejowskiego Mikołaja, który, jak zawsze, wybrał niezwykły
środek lokomocji – w tym roku przyjechał… bryczką. I jak
zawsze, Mikołaj nie zawiódł czekających na niego dzieciaków
i dla każdego miał coś słodkiego. Na zakończenie uczniowie
udali się do Klubu „Nautilus”, gdzie posilili się rozgrzewającą
zupą pomidorową.
						
				
Sylwia Wrąbel

1 grudnia 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu
plastyczno-technicznego pt. „Ozdoba choinkowa - bombka
z logo SKO”, który dla uczniów klas I - III zorganizowały
opiekunki SKO – Izabela Wojtczak i Magdalena Pajor.
Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni uczniów
poprzez prace plastyczno-techniczne, popularyzowanie
wśród idei oszczędzania, promocja działalności SKO wśród
społeczności szkolnej, promowanie twórczości dzieci,
pobudzenie inwencji twórczej i fantazji oraz propagowanie
zwyczaju własnoręcznego wykonania ozdób świątecznych.
Zadaniem konkursowym było wykonanie bombki lub ozdoby
świątecznej z motywem SKO.
Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród dzieci.
Powstało mnóstwo ciekawych prac, wśród których znalazły
Mikołajki w szkole
się bombki, łańcuchy, mikołaje, drzewka, świnki i renifery.
6 grudnia 2017 r. to dla dzieci jeden z najfajniejszych
Wszyscy włożyli wiele trudu w wykonanie swoich prac. Komisja
dni w ciągu całego roku. W związku z tym w wielu klasach,
konkursowa stanęła przed bardzo trudnym zadaniem, ponieważ
zwłaszcza młodszych, wspólnie świętowano mikołajki.
wszystkie prace, które wpłynęły w odpowiedzi na konkurs, były
Klasowe spotkania rozpoczęły się od wspólnego nakrycia
bardzo ładne, a pomysły zaskakujące.
do stołu. Następnie przy dźwiękach kolęd dzieci zajadały się
Laureatom wręczono dyplomy i nagrody rzeczowe,
przepysznymi ciastami upieczonymi przez mamy, owocami
a wszyscy uczestnicy otrzymali drobne upominki i dyplomy za
i słodkościami. Jednak wszyscy niecierpliwie spoglądali
udział w konkursie. Nagrody, upominki i dyplomy sfinansował
w okolice kolorowych choinek, gdzie czekały na nich prezenty.
Bank Spółdzielczy w Poddębicach
Wreszcie prezenty zostały rozdane! Uśmiechy na twarzy
Opiekunki SKO gratulują nagrodzonym uczniom i życzą
i błyszczące oczy wszystkich dzieci wyraźnie pokazały, że
wytrwałości w oszczędzaniu.
każdy był zadowolony z upominku.
							 Niemałą niespodziankę sprawili nam miejscowi radni.
				
Izabela Wojtczak
Okazało się, że panowie Krzysztof Bielawski i Marek Cybulski
są pomocnikami świętego Mikołaja! Z jego polecenia odwiedzili
Warsztaty bożonarodzeniowe
nas w czwartkowy poranek i rozdali wszystkim dzieciom paczki
W kolejne wtorkowe, tym razem grudniowe popołudnie
pełne przepysznych słodyczy.
I tak nasze szkolne mikołajki trwały dwa przemiłe dni.
odbyły się w naszej szkole warsztaty bożonarodzeniowe
							
zorganizowane przez Izabelę Wróbel, Annę Gazdę i Beatę Kos.
				
Joanna Binkiewicz
W warsztatach wzięli udział nauczyciele, chętni rodzice
i dzieci ze wszystkich klas. W klimat zbliżających się świąt
wprowadził wszystkich, stojący na dolnym korytarzu,
Charytatywny Maraton Fitness dla Benia
imponująco wyglądający bałwan w towarzystwie urokliwej
8 grudnia 2017 r. na hali sportowej w Uniejowie odbył
choinki. Młodsze dzieci robiły choinki i mikołaje, które
się – współorganizowany przez naszą szkołę - Charytatywny
mogły zabrać do domu. Pozostali uczestniczy warsztatów
Maraton Fitness. Do akcji przyłączyli się nie tylko nauczyciele,
tworzyli różnorodne ozdoby świąteczne. Końcowy efekt był
ale również rodzice i uczniowie, którzy także chcieli pomóc
zdumiewający. Powstała przepiękna galeria ozdób, które zostaną
swojemu koledze.
wykorzystane zarówno na kiermaszu szkolnym, jak również na
Nasz uczeń Benedykt choruje na dystrofię mięśniową
cel charytatywny dla naszego ucznia Benedykta Cichomskiego,
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2. Jasełka bożonarodzeniowe w wykonaniu uczniów klas IV-VII (Herod – M. Pajor, damy dworu – N. Polipowska i W. Stołowska, posłaniec – W. Witczak,
pasterze – K. Wróbel, A. Mruk oraz P. Ratajczyk)

Duchenne’a, nieuleczalną chorobę genetyczną powodującą
zanik mięśni. Choroba chłopca bardzo szybko postępuje.
Jeszcze w 2015 roku Benedykt poruszał się samodzielnie, rok
później za pomocą balkonika, niestety dzisiaj porusza się na
wózku inwalidzkim. Z tego powodu chłopiec potrzebuje stałej
rehabilitacji, na którą w czasie maratonu były zbierane środki.
W czasie maratonu można było wziąć udział w zajęciach
fitnessu. Treningi poprowadzili doświadczeni instruktorzy
fitness Lidia Dębowska-Wróbel oraz Radosław Wróbel. Chętne
osoby mogły również skorzystać z pomiaru składu ciała. W
czasie przerw pomiędzy treningami wystąpiły dziewczynki
z klasy III, które zaprezentowały trzy układy taneczne oraz
Zespół Tańca Dawnego „Dworzanie”. Nie zabrakło również
atrakcji dla dzieci. W czasie maratonu odbywały się warsztaty
plastyczne, malowanie twarzy i plecenie warkoczyków.
Dla osób, które nie brały udziału w treningach, ale również
chciały wesprzeć Benedykta, przygotowano kiermasz ozdób
bożonarodzeniowy oraz kącik smakosza, w którym można było
zakupić pyszne ciasta oraz chleb ze smalcem i ogórkiem. Dużym
zainteresowaniem cieszyła się loteria, w której można było
wygrać ciekawe nagrody, w tym Ogórki Termalne z Uniejowa,
jedzenie w miejscowych lokalach, zabiegi kosmetyczne,
fryzjerskie, rehabilitacyjne oraz wejściówki na basen.
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w maratonie.
Udało się zebrać sześć tysięcy złotych, które pomogą rodzinie
Benedykta sfinansować rehabilitację chłopca.
				

Sylwia Wrąbel

„Kompetencje na szóstkę” w klasie IV

15 grudnia 2017 r. klasa IV wraz wychowawcą realizowała
pierwszą lekcję w ramach programu „Kompetencje na szóstkę”
organizowanego przez Fundację Uniwersytet Dzieci w roku
szkolnym 2017/2018. Pani Wioleta Pietrzykowska zgłosiła

klasę do Programu w celu rozwinięcia kompetencji społecznych
uczniów, nauki pracy w grupach i podziału zadań, rozwijania
umiejętności kreatywnego myślenia i samodzielnego
rozwiązywania problemów.
Klasa IV jest na pierwszym etapie programu i zrealizowała
pierwszy temat: Dlaczego czasem lepiej w drużynie?”. Podczas
lekcji dzieci miały za zadanie zaprojektować i zbudować
maszynę, która ich zdaniem byłaby bardzo przydatna
w życiu codziennym. Dzięki ciężkiej pracy uczniów powstały
trzy niezwykłe urządzenia: maszyna do produkcji pieniędzy,
sterowany pojazd lotniczy oraz maszyna do karmienia zwierząt.
Wszystkie pomysły były niezwykle ciekawe, a dzieci dużo
zawdzięczają tej lekcji i wiele się nauczyły.
Każde dziecko oceniło, że czuło się dobrze w swojej drużynie
i że wspólny cel został zrealizowany. Uczniowie zgodnie
stwierdzili, że chcą więcej takich lekcji wychowawczych.
Po zrealizowaniu wszystkich wymaganych scenariuszy
lekcji klasa weźmie udział w konkursie z nagrodami,
a w przyszłym roku szkolnym ma szansę na udział w kolejnym
wartościowym projekcie.
							
				
Wioleta Pietrzykowska

Audycja muzyczna – KONTRABAS

20 grudnia 2017 r. nasi uczniowie po raz kolejny wzięli
udział w audycji muzycznej. Spotkanie prowadził pan Feliks
Chołys. Tym razem demonstrowany był największy instrument
strunowy smyczkowy – kontrabas. Omówiona została budowa
instrumentu – wymieniono takie elementy jak: ślimak, klucze,
struny, podstrunnice, podstawek i „efy”. Zaprezentowano też
techniki gry na kontrabasie – pizzicato (gra palcami) i arco
(gra smyczkiem). Zwrócono uwagę, iż kontrabas wydaje
niskie, basowe dźwięki, choć za pomocą smyczka można też
wydobyć z niego i dźwięki wysokie. Uczniowie wysłuchali
kilku utworów wykonanych na kontrabasie przez pana Feliksa
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Koncert Dzieci Suzuki pt. „Piraci w Uniejowie”

Turniej Wsi Gminy Uniejów w Wilamowie

Strażacki Mikołaj w Rożniatowie

„Czas na Smaki” - warsztaty kulinarne
arch. UM Uniejów / arch. A. Bralewska / arch. A. Sobczak / arch. Go Silver
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Rozbudowa
kompleksu termalnobasenowego „Termy
Uniejów”

Budowa tężni
solankowej wraz
z pijalnią wody
termalnej
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Zakres zadania:
budowa zewnętrznego, wielofunkcyjnego basenu solankowego, wyposażonego w dodatkowe atrakcje
oraz urządzenia do masażu
budowa nowego budynku basenowego wraz z instalacjami i wyposażeniem, m.in.: strefą wypoczynku
i zabawy dla dzieci, tężnią solankową, kinem 9D, tarasem z leżankami, częścią gastronomiczną oraz
dodatkowymi szatniami

Zakres zadania:
budowa tężni solankowej wraz z pijalnią wody termalnej na terenie zabytkowego parku zamkowego
zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia tężni, polegającego na wykonaniu pasażu spacerowego
w formie molo
montaż elementów małej architektury (ławki, siedziska, kosze na śmieci, tablice informacyjne)
oświetlenie terenu inwestycji

Wykorzystanie potencjału
gminy Uniejów do
nadania nowych funkcji
turystycznych
Zakres zadania:
adaptacja budynku posterunku wodnego do
pełnienia funkcji turystyczno-hotelowych
zagospodarowanie zabytkowego wnętrza
parkowego na cele turystyczne, w tym
m.in. budowa sceny sezonowej i fontanny,
wykonanie nasadzeń oraz montaż organów
Hammonda
zadaszenie tarasu Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich
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Spycimierski
gród

Zakres zadania:
budowa obiektu z ekspozycjami multimedialnymi dotyczącymi historii spycimierskiego grodu oraz tradycji
układania dywanów kwiatowych na procesję Bożego Ciała w Spycimierzu
wyposażenie obiektu w multimedialną podłogę umożliwiającą prowadzenie warsztatów z układania kwietnych
dywanów
budowa punktu informacji turystycznej
budowa sklepiku z pamiątkami
budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Spycimierz - Uniejów
stworzenie mobilnej aplikacji umożliwiającej wirtualny spacer po Spycimierzu

Budowa parku
tematycznego
„Farma Alka”

Zakres zadania:
budowa parku tematycznego z czterema strefami, przez które będą prowadziły ścieżki edukacyjne obrazujące
proces powstawania produktów spożywczych (strefy: jajka, mleka, warzywa i owoce, chleba)
budowa strefy animacji dla dzieci, powiązanej tematycznie z „Farmą Alka”, zawierającej studio telewizyjne
z możliwością nagrywania materiałów video

Przeciwdziałanie degradacji
środowiska na terenie
Nadwarciańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu
w Uniejowie - projekt
realizowany wraz z
Nadleśnictwem Turek

Zakres zadania:
uporządkowanie alejek parkowych
uzupełnienie oświetlenia
wykonanie nasadzeń
montaż małej architektury (ławki, kosze, pergole, tablice informacyjne, stojaki na rowery)
wykonanie ozdobnej kładki
budowa ścieżki dydaktycznej Zieleń wraz z modernizacją części istniejącej
wzbogacenie ścieżki o atrakcyjne wizualnie trasy spacerowe z przystankami edukacyjnymi
dostosowanie terenu do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz z wózkami dziecięcymi
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Orszak Trzech Króli w Uniejowie i Wilamowie

III spotkanie integracyjne „Od przedszkola do seniora”
Komiks Uniejowski

arch. UM Uniejów / arch. R. Troczyński
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Chołysa, któremu na keyboardzie towarzyszył pan Adam Krajan.
Akcja „Przytulanka”
W utworze „Last Christmas” wykorzystano technikę pizzicato,
22 grudnia 2017 r. odbyło się podsumowanie szkolnej akcji
natomiast kolęda „Lulajże Jezuniu” i melodia góralska „W
„Przytulanka”. Zebraliśmy 410 maskotek. Najwięcej, bo 186
murowanej piwnicy” wykonane były techniką arco. Uczniowie
przyniosła klasa V. Należy zaznaczyć, że Aldonka - uczennica
mieli okazję sami spróbować zagrać na kontrabasie (pizzicato
z tej klasy, przyniosła aż 147 przytulanek.
lub arco) oraz zajrzeć do wnętrza instrumentu i obejrzeć jego
Bardzo dziękuję wszystkim uczniom za tak duże
duszę. Oczywiście nie obyło się bez wspólnego kolędowania
zaangażowanie. Wasze miśki trafiły do Domu Dziecka i na
przy akompaniamencie kontrabasu i keyboardu. Trzeba
Oddział Onkologii Dziecięcej w Łodzi. W imieniu dzieciaków
przyznać, iż nasi uczniowie świetnie znają teksty kolęd.
dziękuję.
							
				
Aneta Szkutnik
				
Anna Gazda

Spotkanie wigilijne w przedszkolu

„Dziś myśli wszystkich biegną do szopy, do Betlejem…” tymi słowami dzieci z oddziału przedszkolnego wprowadziły
swoich rodziców w świąteczny nastrój. Aniołki, pasterze i trzej
królowie wędrowali do szopy, aby złożyć pokłon narodzonemu
Dzieciątku.
Po obejrzeniu przedstawienia jasełkowego wszyscy podzielili
się opłatkiem, składali sobie życzenia, a następnie wspólnie
zasiedli do wigilijnego stołu. Nie zabrakło także upominków
dla dzieci, które zostawił Mikołaj przechodzącemu obok naszej
sali tatusiowi. W worku były zapakowane dla wszystkich dzieci
klocki. Dzieci przygotowały dla swoich rodziców drobne
upominki, samodzielnie wykonane bombki choinkowe.
				
Izabela Wróbel

Piekliśmy pierniczki

Ostatni tydzień przed świętami dla uczniów klasy III
był bardzo pracowity. Przez dwa dni dzieci zajmowały się
pieczeniem i ozdabianiem pierniczków. Najpierw odpowiednio
się przygotowały, dbając o czyste rączki, potem wspólne
wałkowanie ciasta na pierniki, a następnie wykrawanie różnych
kształtów dzięki niezliczonej ilości foremek. To dopiero
była zabawa! Efektem wytężonej pracy były pełne blaszki
pierniczków, które zanieśliśmy do kuchni. Tam pod czujnym
okiem naszej kucharki - pani Ewy pierniki nabierały koloru,
piekąc się w piekarniku. Gdy tylko pierwsze wypieki zostały
wyciągnięte, to po całej szkole zaczął się unosić wspaniały
aromat pieczonych pierniczków, który wprawił wszystkich
w cudowny, świąteczny nastrój.
Zabawa była naprawdę świetna, a zachwycone dzieci nie
mogły doczekać się ozdabiania, które zostało zaplanowane na
kolejny dzień. Dzieci dekorowały pierniczki różnokolorowymi
lukrami i barwnymi posypkami. Oczywiście trudno się było
oprzeć kolorowym cukiereczkom i słodkiemu lukrowi i nie
skosztować choćby odrobinki.
Spakowane w małe paczuszki, pięknie ozdobione pierniczki
dzieci podarowały swoim rodzicom, dziadkom i babciom, a część
z nich została zjedzona podczas wspólnej Wigilii. Pieczenie
i ozdabianie świątecznych pierniczków to super zabawa!
						
				
Beata Kos

Koncert kolęd

„Zaśpiewajmy i zagrajmy Dzieciątku” - pod takim hasłem
odbył się tegoroczny koncert kolęd w naszej szkole. Był to
wyjątkowy koncert, gdyż dzięki pomysłowi Katarzyny Pajor
i Sylwii Wrąbel żadne z dzieci nie musiało uczyć się tekstów
ani występować przed publiką. Występ przygotowany był
specjalnie dla uczniów, a wykonali go sami nauczyciele, co
bardzo zaskoczyło całą zgromadzoną publiczność. Przepięknie
ubrane panie w czerwonych bluzkach odśpiewały nam kolędy
i pastorałki. Nie zabrakło również gry na instrumentach.
Sylwia Wrąbel zagrała na flecie poprzecznym kolędę pt. „Jezus
malusieńki”, natomiast Wioleta Pietrzykowska na trąbce
„Lulajże Jezuniu”. Wystąpiły również w duecie, grając kolędę
„Wśród nocnej ciszy”.
				

Katarzyna Pajor

Przy wigilijnym stole

W ostatnich dniach przed świętami Bożego Narodzenia
wszystkie klasy w naszej szkole organizowały wigilię klasową.
W tym uroczystym dniu uczniowie przychodzą do szkoły
w odświętnych strojach. Nikną waśnie i spory. Wszyscy
wyczuwają podniosłą atmosferę zbliżających się świąt.
Uczniowie wraz z wychowawcami oraz zaproszonymi gośćmi
dzielą się opłatkiem, składają sobie życzenia i przy pięknie
nakrytym stole wspólnie spożywają słodkości przygotowane
przez rodziców. Przy choince śpiewają kolędy i wymieniają się
spostrzeżeniami na temat wieczerzy wigilijnej w ich domach
rodzinnych.
Klasa III swoją wigilię klasową spędziła dodatkowo w gronie
rodziców, a wspólnie spędzony czas umilały Nikola i Zuzia,
grając kolędy na instrumentach. Również uczniowie klasy
czwartej mogli posłuchać kolęd granych na żywo przez swoich
kolegów – Szymona na akordeonie i Antka na saksofonie.
							
				
Magdalena Pajor

Betlejemskie Światełko Pokoju

W Wigilię Bożego Narodzenia, w godzinach 8.00-11.30,
zuchy z Gromady „Wilamowskie skrzaty” roznosiły po
domostwach Betlejemskie Światło Pokoju. Zuchy wraz

>>>

44

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 1 / 59 / 2018

>>>
z opiekunami (druhną Sylwią, panią Agnieszką i chętnymi
się do akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W piątek
rodzicami) podążały ze Światełkiem, życzeniami i kolędą
12 stycznia 2018 r. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunkami
na ustach od domu do domu w: Wilamowie, Brzozówce,
Beatą Kos i Joanną Binkiewicz oraz paniami kucharką
Czepowie, Kuczkach, Górach, Lekaszynie i Skotnikach. Wiele
i intendentką przygotowali na tę okazję pyszne hot-dogi.
przyjmujących nas osób było bardzo wzruszonych - oprócz
W tym roku w akcję włączyła się także Gromada zuchowa
hojnych datków do puszki, obdarowywali zuchy słodyczami
„Wilamowskie Skrzaty”. Zuchy wspólnie z druhną Sylwią
i owocami. Cieszymy się, że tak mile i chętnie nas przyjmowano.
Wrąbel i przy wsparciu rodziców przygotowały Kącik Łasucha,
Dzięki uzbieranym datkom dofinansujemy naszym zuchom
w którym serwowały uczniom różnorodne, słodkie przysmaki
mundurki.
typu: galaretki, ciasta, ciasteczka i pączki. Zarobione pieniądze
Zuchy zaniosły również Światełko do wilamowskiego
(284 zł) przekazały wolontariuszom WOŚP.
kościoła, gdzie w trakcie pasterki przekazały je księdzu
W niedzielę 14 stycznia 2018 r. wolontariusze wyruszyli
Bogusławowi Karasińskiemu, a także odczytały historię
z puszkami kwestować na ulicach Wilamowa. Wszyscy z
Betlejemskiego Światełka Pokoju.
wielkim zaangażowaniem zbierali pieniądze, pamiętając, że
Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie
„Gramy dla wyrównania szans w leczeniu noworodków”.
wspaniała i nieoceniona pomoc rodziców zuchów, którzy
Zmarznięci, ale z gorącymi sercami, nasi młodzi wolontariusze:
włączyli się w roznoszenie Betlejemskiego Światła Pokoju.
Ola i Andrzej z kl. VII, Amelka, Justyna i Dominik z kl.VI,
Składamy serdeczne podziękowania paniom: Marcie
Nikolina z kl. V i Kacper z kl. IV, z zapartym tchem, liczyli
Tomaszewskiej, Agnieszce
Drubkowskiej, Agnieszce
uzbierane pieniądze, wierząc, że będzie ich więcej niż w roku
Kowalczyk, Izabeli Wróbel, Wioletcie Walczak, Monice Mruk,
ubiegłym. I udało się. Uzbieraliśmy 1.823,18 zł - Jest rekord!
Ewelinie Bamberskiej oraz Jolancie Pietrzak, a także panu
Zebrana kwota została niezwłocznie przekazana do sztabu
Robertowi Kokorzyckiemu.
WOŚP w Uniejowie.
Za rok kolejne Światełko! Czuwaj!
Wolontariusze serdecznie dziękują paniom Agnieszce
							 Szafarz i Ewie Pajor za przygotowanie hot-dogów,
				
Sylwia Wrąbel
„Wilamowskim Skrzatom” za Kącik Łasucha, pani Katarzynie
Pajor i uczniom klasy VII za pomoc w liczeniu drobniaków oraz
Koncert akordeonowy
wszystkim tym, którzy wsparli tegoroczną Wielką Orkiestrę
9 stycznia 2018 r. w szkole odbył się niezwykły koncert
Świątecznej Pomocy!
muzyczny. Łódzki Duet Akordeonowy, w składzie Zbigniew
							
Sobieraj i Kazimierz Barasiński, zaprezentował naszym uczniom
			
Beata Kos, Joanna Binkiewicz
zarówno muzykę klasyczną, jak i taneczną. Duet ten powstał w
1981 r. Artyści koncertują na terenie całego kraju. Brali udział
Góra grosza
w festiwalach muzycznych, posiadają liczne nagrania radiowe
16 stycznia 2018 r. opiekunki Samorządu Uczniowskiego
i telewizyjne. Na powitanie panowie zagrali kankana z operetki
- Joanna Binkiewicz i Beata Kos podsumowały szkolną akcję
„Orfeusz w piekle”. Następnie zaprezentowali przeboje muzyki
„Góra grosza”.
klasycznej, m.in. „Marsz turecki” W. A. Mozarta, „Taniec
W ciągu ostatnich tygodni poszczególne klasy prowadziły
z szablami” A. Chaczaturiana, a także Uwerturę do opery
zbiórkę groszaków, które miały być przekazane na cel
„Wilhelm Tell”. W ciekawy sposób zapoznali uczniów z budową
charytatywny. Po posegregowaniu i skrupulatnym przeliczeniu
akordeonu, a także jego możliwościami. Następnym punktem
góry groszaków – w czym pomogli pani Katarzyna Pajor
programu była muzyka taneczna. Panowie zagrali „Polkę Flick
i uczniowie klasy VII – okazało się, że najwięcej, bo ponad 60
- Flack”, „Vase Musette” A. Murena & J. Colombo i „Tango Ole
złotych uzbierali uczniowie klasy piątej.
Guapa” A. Rieu. Były także zagadki muzyczne, w czasie których
Wszystkie zebrane groszaki przekazane zostały na rzecz
mogli pochwalić się swoją wiedzą zarówno młodsi, jak i starsi
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, natomiast piątoklasiści
uczniowie. Na zakończenie programu artyści zaprezentowali
otrzymali pamiątkowy dyplom, zestaw do gry w ping-ponga i
„Blue moon” R. Rogersa i „Cencerto de Aranjuez” J. Rodrigo.
słodki upominek dla każdego ucznia, które w imieniu koleżanek
Muzycy podczas występu zadbali o miłą atmosferę i kontakt
i kolegów odebrał przewodniczący klasy - Kuba Wojech.
z publicznością. Koncert z pewnością na długo pozostanie
						
w pamięci naszych uczniów.
Choinka
I wreszcie nadszedł ten długo oczekiwany przez uczniów
							 dzień – w sobotę 20 stycznia odbył się szkolny bal karnawałowy
				
Izabela Wróbel
Choinka. Podobnie jak w poprzednich latach zabawa została
zorganizowana w wilamowskiej sali OSP.
26. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Tegoroczną imprezę poprowadzili DJ Dudi i DJ Misiu –
Tradycyjnie, jak co roku, uczniowie naszej szkoły włączyli
zaserwowali oni mix największych, najbardziej skocznych
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przebojów, które w mig porwały małych i dużych do tańca.
Dużo radości dostarczyły zorganizowane przez DJ-ów konkursy
– „Taniec na gazecie” i ulubione przez dzieci „Gorące krzesła”.
Kolejny konkurs zorganizowały Joanna Binkiewicz i Beata
Kos, opiekunki Samorządu Uczniowskiego. W czasie całej
imprezy do szklanych pojemników wrzucane były karteczki
z imionami tych dzieci, które najładniej się bawią. Następnie
odbyło się losowanie i w ten sposób wyłoniono Króla i Królową
Balu, którymi w tym roku zostali Oliwia Walczak i Oliwier
Kolasa, oboje z klasy II. Niespodzianką wieczoru był pokaz
tańca „Belgijka”, który wykonali uczniowie klas starszych
przygotowani przez Izabelę Wojtczak.
Po kolacji, przygotowanej przez Radę Rodziców, wszystkie
grzeczne dzieci (a przecież tylko takie uczestniczyły w zabawie!)
odwiedził najważniejszy gość wieczoru – święty Mikołaj,
który miał tak dużo prezentów, że musiał skorzystać z pomocy
tatusiów, bo sam nie dałby rady przenieść ich z sań na salę.
Każdy uczeń otrzymał paczkę ze słodyczami i niespodzianką.
Podczas zabawy czas szybko mijał i tegoroczna Choinka…
niestety dobiegła końca. Szkoda, że następna dopiero za rok…
							 Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu nauczycieli, na instrumentach grają
S. Wrąbel oraz W. Pietrzykowska
				
Joanna Binkiewicz

„Betlejem jest blisko…”

Tradycją stały się coroczne jasełka wystawiane w sali OSP
Wilamów przez uczniów Szkoły Podstawowej w Wilamowie.
W tym roku bożonarodzeniowe przedstawienie odbyło się
w sobotę 20 stycznia 2018 r., a przygotowali je uczniowie klas
IV-VII pod kierunkiem pań - Wiesławy Pajor, Magdaleny Pajor
i Izabeli Wojtczak. Na występ dzieci zaprosiły wyjątkowych
gości - swoich dziadków z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka,
kochanych rodziców i młodszych kolegów.
Przesłanie tegorocznych jasełek brzmiało: „Betlejem jest
blisko, na odległość ludzkiego serca, na odległość otwartych
szeroko ramion, na odległość otwartej dłoni i każdego dnia
można tu dojść”. Uczniowie, w specjalnie przygotowanych
kostiumach oraz pięknej scenografii nawiązującej do Betlejem,
przedstawili wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy
to narodziło się Boże Dzieciątko. Młodzi aktorzy wcielili się
w role Maryi, Józefa, aniołów, trzech króli, pasterzy, króla
Heroda, damy dworu, posłańca, gospodarzy, handlowców,
diabła i śmierci.
Publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Maryi i
Józefa szukających miejsca do schronienia na noc, którzy po
bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali się przenocować
w ubogiej stajence. W drugiej scenie przedstawiono królestwo
Heroda i spisek jaki knuł, by nowonarodzone Dziecię nie
pokrzyżowało mu planów. W scenie trzeciej ukazano, kto
przybył do małego Jezusa, by złożyć mu dary i oddać pokłon.
Całość przedstawienia przeplatana była kolędami
i pastorałkami, które dodały uroku inscenizacji, napełniły
wszystkich obecnych na sali świąteczną radością.
Jasełka wprowadziły wszystkich w radosny nastrój,

arch. SP Wilamów
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a uczniowie swym pięknym i oryginalnym występem podbili
serca publiczności. Kiedy artystyczna część dobiegła końca,
wszyscy występujący otrzymali gromkie brawa. Wnukowie
wręczyli swoim Babciom i Dziadkom wykonane laurki
z życzeniami i zaprosili na słodki poczęstunek przygotowany
przez Radę Rodziców. To był miły i radosny dzień.
							
				
Wiesława Pajor

Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantem

W dniu 24 stycznia 2018 r. naszą placówkę odwiedziło
dwoje funkcjonariuszy policji z Uniejowa. Pani sierżant
sztabowy Małgorzata Ucińska utrwaliła zasady poruszania
się po drodze oraz sposoby obrony przed bezpańskimi psami.
Wspomniała również o tym, że na lód wybieramy się tylko
z osobą dorosłą, a na sankach zjeżdżamy z daleka od ulicy
i nie rozmawiamy z nieznajomymi. Wszystko to w trosce
o nasze bezpieczeństwo. Uczniowie zostali także poinformowani
o konieczności noszenia na odzieży wierzchniej różnego
rodzaju elementów odblaskowych. Uczestnicy pogadanki
chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i odpowiadali na
zadawane pytania.
Pan sierżant Krzysztof Sobieraj, oprócz pogadanki na temat
bezpiecznych ferii, przeprowadził w klasie czwartej rozmowę na
temat zachowań agresywnych i ich konsekwencjach. Prelekcja
dotyczyła głównie odpowiedzialności karnej sprawców
przestępstw związanych ze stosowaniem agresji i przemocy
oraz innych aspektów naruszania prawa przez młodzież
szkolną. Dla uczniów klasy IV była to również niezwykła
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okazja, by zadawać pytania dotyczące kwestii bezpieczeństwa
oraz pracy funkcjonariuszy. Spotkanie zorganizowały panie
Wioleta Pietrzykowska i Anna Gazda.
				

Wioleta Pietrzykowska

Audycja muzyczna – „Karnawałowy czas”

24 stycznia 2018 r. po raz kolejny odwiedzili nas muzycy,
którzy w ramach koncertu z cyklu „Spotkania z muzyką”
zapoznali uczniów z instrumentem strunowym szarpanym,
jakim jest gitara. Panowie w bardzo ciekawy i humorystyczny
sposób zaprezentowali budowę gitary akustycznej i elektrycznej.
Gitara akustyczna wywodzi się od gitary klasycznej.
Głównym powodem powstania tego typu gitary było użycie
metalowych strun. Struny metalowe wydają mocniejszy,
metaliczny dźwięk. Pudło rezonansowe jest większe, aby
jeszcze bardziej wzmocnić dynamikę dźwięku. Natomiast
w gitarze elektrycznej drgania stalowej struny umieszczonej
w polu magnetycznym są przekształcone w zmiany napięcia
elektrycznego za pomocą przetwornika elektromagnetycznego.
Wysłuchaliśmy kilka utworów mających na celu
zaprezentowanie gry na gitarze oraz sposobu artykulacji muzyki
na tym instrumencie. Za jej sprawą mogliśmy przenieść się w
odległe rejony świata, m.in. przy dźwiękach „Despacito”.
Nasi goście zaprosili do wspólnego muzykowania również
uczniów, którzy mogli improwizować grając na gitarze
elektrycznej. Wszyscy świetnie się bawili przy efektach
gitarowych, takich jak delay czy wah-wah.
Na zakończenie spotkania panowie mieli przygotowaną
dla nas jeszcze jedną niespodziankę - wspólnie odśpiewaliśmy
i zatańczyliśmy „Miłość w Zakopanem”.
				

Dzień Babci i Dziadka

Izabela Wojtczak

Dzień Babci i Dziadka to najpiękniejsze dni w roku.
W tych dniach babcie i dziadkowie obdarzeni są szczególnymi
dowodami miłości.
25 stycznia 2018 r. w naszej szkole odbyła się uroczystość
właśnie z tej okazji. Zaproszeni dziadkowie licznie przybyli, aby
podziwiać występy swoich wnucząt. W pięknie udekorowanej
sali gimnastycznej dzieci z oddziału przedszkolnego i klas I –
III, pod kierunkiem wychowawczyń pani Izabeli Wróbel, Anny
Gazdy, Sylwii Wrąbel oraz Beaty Kos, przedstawiły piękny
program artystyczny pt. „Ja się wcale nie chwalę, ja po prostu
mam talent!”. To wyjątkowe show telewizyjne poprowadzili
wspaniali prezenterzy, w których rolę wcielili się Maja Gapsa
i Szymon Włodarczyk. W humorystyczny sposób zapowiadali
oni występy kolejnych, wyjątkowych artystów, których
oceniała niezastąpiona widownia, czyli… babcie i dziadkowie.
W większości były to wzruszające wiersze i piosenki związane

tematycznie z tymi świętami. Jak to w telewizji bywa, nie mogło
również zabraknąć reklam, w których wnukowie przedstawili
specyfiki na różne dolegliwości.
W drugiej części uroczystości wszystkie dzieci odśpiewały
tradycyjne „Sto lat”, a babcie i dziadkowie zostali obdarowani
własnoręcznie zrobionymi upominkami oraz słodkim
poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.
Występy bardzo się podobały, o czym świadczyły gromkie
brawa. Atmosfera tej uroczystości była wspaniała. Dzieci
poprzez wiersze i piosenki mogły wyrazić kochanym babciom
i dziadkom swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie.
Dziękujemy im za to!
				
Sylwia Wrąbel

Wycieczka do Manufaktury

Ostatniego dnia przed feriami uczniowie klas starszych, pod
opieką pań: Joanny Binkiewicz, Katarzyny Pajor, Magdaleny
Pajor i Izabeli Wojtczak, wybrali się na wycieczkę do łódzkiej
Manufaktury.
W czasie wolnym uczniowie zwiedzili galerię handlową,
poczynili drobne zakupy, a także udali się na posiłek do
znajdujących się na piętrze restauracji – oczywiście największą
popularnością cieszył się McDonald’s. Jednak głównym celem
wyjazdu był udział w projekcji filmu „Cudowny chłopak”,
opartego na bestsellerowej powieści R. J. Palacio pod tym
samym tytułem.
„Cudowny chłopak” to historia inteligentnego i dowcipnego
Augusta, który w wieku dziesięciu lat idzie po raz pierwszy
do szkoły i to od razu do piątej klasy. Dotąd jego edukacją
zajmowali się rodzice, ponieważ wskutek mutacji jednego genu
chłopiec musiał przejść do tej pory aż 27 operacji. Niestety,
mimo zabiegów lekarzy jego twarz nadal jest zdeformowana,
co wyraźnie odróżnia go od innych rówieśników. Początek
nauki w szkole to dla Augusta niezwykle trudny okres. Ze
względu na swój wygląd spotyka się z uprzedzeniami i
odrzuceniem, a czasami zwykłym chamstwem i podłością ze
strony rówieśników. Na szczęście znaleźli się też tacy, którzy
poza powierzchownością zauważyli niezwykle ciekawe wnętrze
chłopca, dojrzeli w nim wspaniałą i wartościową osobę.
„Cudowny chłopak” to film niezwykły. Porusza bardzo
poważne i współcześnie aktualne problemy, ale jednocześnie
nie brakuje w nim niezwykle zabawnych momentów. Wzrusza,
bawi, ale też uczy tolerancji i akceptacji.
Naszym uczniom seans bardzo się podobał, spędzili go
w rzadko spotykanym skupieniu. Miejmy nadzieję, że film
skłoni każdego do refleksji nad jego indywidualnym stosunkiem
do innych ludzi. Choć jesteśmy tak różni, każdy zasługuje na
szacunek i – jak stwierdził August - „wszyscy powinniśmy
przynajmniej raz w życiu dostać owację na stojąco, bo przecież
każdy z nas zwycięża ten świat.”
							
				
Joanna Binkiewicz
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Z życia Szkoły Podstawowej

im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie
Grudzień dla uczniów z klas Ia i Ib rozpoczął się
wyjątkowo. Noc z 1 na 2 grudnia spędzili w szkole.
Radość wypełniała wszystkie kąty, ponieważ atrakcji było
wiele…Pierwszą (i jak się później okazało największą)
było spotkanie z Marcinem Tyburą – zawodnikiem MMA,
występującym w UFC Ultimate Fighting Championship.
Była rozmowa, prezentacja medali i pucharów,
przymiarka pasów i rękawic. Był również trening
z mistrzem, w którym zarówno chłopcy, jak i dziewczynki
bardzo aktywnie uczestniczyli. Nie zabrakło rozdawania
zdjęć i autografów. W podziękowaniu za wspólnie spędzony
czas oraz masę ciepłych wspomnień uczniowie przyznali
Marcinowi medal oraz zadedykowali mu piosenkę, której
echo niosło się po szkolnych korytarzach. Po takiej dawce
adrenaliny przyszedł czas na „kolację przy świecach”,
a potem tworzenie tematycznych choinek, które ozdobiły
szkolny korytarz. Ponieważ siły i chęci dopisywały,
przed nocnym seansem bajkowym była zumba. Wrażenia
niezapomniane…Sen tej nocy przyszedł wyjątkowo
późno
Dziękujemy p. Ani Rafalskiej za chętnie okazaną
pomoc.
Teresa Gadzinowska, Joanna Wicherkiewicz

Mikołajki dla schroniska

6 grudnia to dzień, w którym czekamy na mikołajkowe
prezenty. Tym razem grupa wolontariuszy ze Szkoły
Podstawowej w Uniejowie obdarowała prezentami
bezdomne zwierzaki ze schroniska dla zwierząt
w Łęczycy, z którym współpracuje od kilku lat. Dary
pochodziły ze zbiórki zorganizowanej podczas wystawy
zwierząt domowych w Dniu Milusińskich. Przekazano
ponad 100 kg karmy oraz kocyki, obroże i zabawki
dla zwierząt. W trakcie wizyty uczniowie rozpoznali
psiaki, które mają swój dom w schronisku już kilka lat,
ale poznali niestety i nowe. Ważne, że mają ciepły kąt
i pełną miskę, a także wsparcie ludzi z nimi obcujących
na co dzień. Wizyta wywarła na uczniach jak zwykle
(większość była już kolejny raz) spore emocje, które
z pewnością zaowocują jeszcze większą wrażliwością na
los zwierząt.
							
			
Małgorzata Rybak

końcowy egzamin gimnazjalny - podsumowujący czas
pracy w szkole.

Grudniowy rajd

Po raz kolejny uczestniczyliśmy, 9 grudnia 2017 r.,
w rajdzie pieszym organizowanym przez Oddział PTTK
w Łęczycy. Rajd grudniowy jest rajdem wyjątkowym,
innym niż wszystkie w roku. Jest to wielka parada
Mikołajów. Ulicami Łęczycy maszerują Mikołaje, małe
i duże. Słychać dźwięki trąbek i innych instrumentów.
Już na początku grudnia można poczuć atmosferę świąt.
		

Ewa Trzmielewska, Renata Pełka

Oto refleksje uczestników rajdu, uczniów SP i gimnazjum:
Na tegorocznym rajdzie mikołajkowym bardzo nam
się podobało, szliśmy ulicami Łęczycy w czapkach św.
Mikołaja. Mogłoby być trochę cieplej, zmarzliśmy, ale na
rajd zimowy też pójdziemy - Marysia i Kuba (stali bywalcy
rajdów, wytrawni piechurzy). Rajd był jak zwykle świetny,
szkoda tylko, że taki krótki… - Jagoda. Atmosfera była
bardzo ciepła, pomimo chłodu. Świetnie się bawiłyśmy
- Magda i Łucja. Rajd był MEGA, mimo, że taki krótki,
mógłby trwać dłużej – Damian. Byli bardzo fajni
Mikołaje, super atmosfera, chociaż trochę zimno - Pati,
Jula, Wera. Bardzo nam się podobało: parada, Mikołaje,
prezenty - Kacper, Eryk, Karol. Rajd był zabawny
i ekscytujący. Wielki marsz św. Mikołajów. To był super
dzień! – Ania. Ten rajd był inny niż wszystkie. Dorośli
i dzieci w strojach Mikołajów maszerujący przez miasto.
Naszym zdaniem było bardzo fajnie i wesoło - Wiktoria,
Marysia, Wiktoria. Mimo tego, że bardzo zmarzłyśmy,
to nastrój był cudowny i atmosfera świąteczna. Ten rajd
był inny niż pozostałe. Poznałyśmy też „przesłodkiego”
pieska - Olga i Ada (miłośniczki rajdów i zwierząt).

arch. SP w Uniejowie

Noc w szkole

Próbne egzaminy gimnazjalne

W dniach 5, 6, 7 grudnia 2017 roku, odbyły się próbne
egzaminy gimnazjalne dla klas III. Uczniowie sprawdzali
swoją wiedzę w części humanistycznej, matematycznoprzyrodniczej oraz językowej. Już wkrótce czeka ich

Miasteczko Ruchu Drogowego
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Spotkanie uczniów klas I SP ze Sportowym Ambasadorem Uniejowa
- Marcinem Tyburą

Koncert kolęd

22 grudnia 2017 r. w Szkole Podstawowej
w Uniejowie rozpoczęło się kolędowanie, które
wprowadziło uczniów, nauczycieli i przybyłych gości
w niepowtarzalny klimat Świat Bożego Narodzenia.
Uczniowie, pod kierunkiem pani Magdaleny Derlacz
i pani Barbary Jagieła, zaprezentowali znane, tradycyjne
kolędy, zabawne pastorałki oraz piosenki świąteczne
przeplatane wierszami, opowiadającymi o bogatej,
polskiej tradycji bożonarodzeniowej. Perełką koncertu
był występ naszej małej skrzypaczki z klasy pierwszej
Liliany Spławskiej - Wiatr, który podbił serca słuchaczy.
W trakcie trwania koncertu harcerze z Hufca ZHP
Uniejów przekazali na ręce dyrektor Małgorzaty Komajdy
Światełko Betlejemskie wraz życzeniami.
Koncert kolęd wpłynął na wyobraźnię widzów,
wprowadzając wszystkich w magiczny klimat miłości
i radości zbliżających się świąt.
		
			
Barbara Jagieła

Zuchowy wolontariat

Kolejny raz zuchy i uczniowie klasy I c i III a stali
się w grudniu pomocnikami Mikołaja. Przygotowali
paczkę dla starszej, schorowanej, potrzebującej
pomocy osobie. Do realizacji zadania wszyscy podeszli
z dużym zaangażowaniem. Akcja ta nie odbyłaby się
bez aprobaty i pomocy rodziców. Zgromadzone artykuły
zostały zapakowane i pięknie ozdobione świątecznymi
motywami wykonanymi przez dzieci. Finał wolontariatu
odbył się 22 grudnia 2017 r. podczas Wigilii zuchów
i uczniów, na który został zaproszony hm. Marian
Pięgot wraz z pwd. Andrzejem Markiem. Zaproszeni
goście przynieśli na spotkanie Światełko Betlejemskie.
Podczas świętowania wszyscy dzielili się opłatkiem,
składali życzenia, wspólnie kolędowali oraz wysłuchali
gawędy „O wielkim sercu”. Po spotkaniu instruktorzy
dostarczyli paczkę pod wyznaczony adres. Obdarowana
osoba nie kryła wielkiego wzruszenia i wdzięczności dla
tych, którzy przyczynili się do sprawienia jej tak wielkiej
radości. Taka akcja uczy budowania świata wartości,
relacji poprzez uśmiech, dobre słowo i radości pomagania.
Szczególne podziękowania kierujemy w stronę
rodziców preferujących wychowanie poprzez troskę
o drugiego człowieka.
			
 			

pwd. Małgorzata Antoniak
pwd. Magdalena Derlacz

Uczestnicy wyjazdu do schroniska

Miasteczko Ruchu Drogowego

4 stycznia zawitało w mury naszej szkoły miasteczko
ruchu drogowego. Panowie z Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Sieradzu przeprowadzili szkolenie
dla uczniów klas czwartych ubiegających się o zdobycie
karty rowerowej. Spotkanie składało się z dwóch części.
Pierwsza poświęcona była przepisom ruchu drogowego,
druga natomiast obejmowała praktyczną umiejętność
jazdy rowerem z uwzględnianiem zasad ruchu
drogowego. Uczniowie, pośród znaków i sygnalizacji
świetlnej, podejmowali decyzje dotyczące między innymi
pierwszeństwa przejazdu.
Ćwiczenia w miasteczku ruchu drogowego oraz inne
działania związane z wychowaniem komunikacyjnym
przygotowują dzieci do bycia odpowiedzialnymi
uczestnikami ruchu drogowego, działają na rzecz
poprawy bezpieczeństwa. W końcu karta rowerowa to
w życiu dziecka pierwsze „prawo jazdy”. 			
				
			
Lidia Zaradzka

Nasi uczniowie na „szklanym ekranie”

17 stycznia uczniowie klasy IV b i VI b uczestniczyli
w zorganizowanych zajęciach promocyjnych dla TVP3
Łódź. Pokazali, jak można przyjemnie spędzić czas ferii
zimowych w Uniejowie. Grali w kręgle i „szaleli” na
lodowisku, przy czym świetnie się bawili, a jednocześnie
promowali nasze Uzdrowisko. Uczestniczyli również
w warsztatach w Zagrodzie Młynarskiej, gdzie piekli
pyszne naleśniki.
			

Elżbieta Bartnik

Wojewódzkie konkursy przedmiotowe

Martyna Kowalczyk z klasy VII a (opiekun – p.
Mirosława Wiśniewska) zakwalifikowała się do etapu
rejonowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego
z Języka Polskiego. Witold Leśniewski z klasy VI
a (opiekun – p. Anna Zbytniewska) zakwalifikował
się do etapu rejonowego w Wojewódzkim Konkursie
Przedmiotowym z Matematyki. Jakub Stefański z klasy
III a gimnazjum (opiekun – p. Anna Zbytniewska)
zakwalifikował się do etapu wojewódzkiego w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Matematyki
oraz do etapu rejonowego w Wojewódzkim Konkursie
Przedmiotowym z Chemii (opiekun – p. Piotr Nowak).
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Mirosław Madajski

Kalendarium najważniejszych wydarzeń

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie

arch. PŚDS w Czepowie

Grudzień 2017:
- 15 grudnia – koncert w Uniejowskiej Kolegiacie pt. „Niebo chodzi po ziemi” z Mieczysławem Szcześniakiem.
- 21 grudnia – Wieczerza Wigilijna.
- 28 grudnia – Próba Spektaklu pt. „Bleee…” w Szkole Podstawowej w Wilamowie – rejestracja video cz.1. Zebranie
Społeczności 9.
Styczeń- luty 2018:
- 2 stycznia – Próba Spektaklu pt. „Bleee…” w Szkole Podstawowej w Wilamowie – rejestracja video cz.2.
- 18 stycznia – Pogadanka z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach nt. „Bezpieczeństwo w okresie
zimowym”.
- 26 stycznia – Premiera Spektaklu „Bleee…” dla dzieci w Szkole Podstawowej w Wilamowie.
- 2 luty – Wystawienie spektaklu pt. Bleee…” dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie.
- 5 luty – Wystawienie spektaklu pt. „Bleee…” dla społeczności PŚDS w Czepowie.
- 7 luty – Udział w finałach regionalnych Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie „ALBERTIANA 2018”.
- 8 luty – „Tłusty Czwartek” w Środowiskowym Domu Samopomocy w Łęczycy oraz w Powiatowym Środowiskowym
Domu Samopomocy w Czepowie.

Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej
w Szkole Podstawowej w Uniejowie
Gmina Uniejów podpisała z Wojewodą Łódzkim
umowę o udzieleniu dotacji z budżetu państwa na wyposażenie w sprzęt gabinetu profilaktyki zdrowotnej
(nazywanego popularnie „gabinetem pielęgniarskim”)
w Szkole Podstawowej w Uniejowie.
Dotacja stanowi 100% kosztów poniesionych
na wyposażenie gabinetu, tj. kwotę 6.700,00 zł (jest
to najwyższa, możliwa do pozyskania w ramach tego
zadania, kwota). Biorąc pod uwagę liczbę uczniów
SP Uniejów objętych profilaktyką zdrowotną, tj. 472,
należy zaznaczyć, że pozyskane środki zostaną dobrze
spożytkowane.

Środki z dotacji obejmują zakup m.in.: szafki
kartotekowej, szafki na lekarstwa i środki opatrunkowe,
biurka, kozetki, tablic optometrycznych, wagi ze
wzrostomierzem, podstawowych leków i materiałów
opatrunkowych, ciśnieniomierza.
Gabinet, wyposażony dzięki środkom budżetu
państwa przekazanym przez Województwo Łódzkie
na zadanie własne, będzie prowadzony przez podmiot
wykonujący działalność leczniczą, udzielający świadczeń
zdrowotnych z zakresu świadczeń gwarantowanych
pielęgniarki/higienistki szkolnej (w przypadku naszej
szkoły jest to Poddębickie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.)
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Zimowe Dni Otwarte w bibliotece

Beata Szymczak
Sylwia Szymańska

arch. M-GBP w Uniejowie

Zimowe Dni Otwarte w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie rozpoczęliśmy od techniki tworzenia
kwiatów z foamirany irlandzkiej, co sprawiło wszystkim ogromną radość. Każdy, bez wyjątku, wczuwał się w swoją
pracę i dobierał odpowiednie kolory tak, by każdy kwiat wyglądał precyzyjnie. Przygotowane kwiaty przymocowane
zostały do przepasek, gumek-frotek i broszek. Kolejnego dnia dzieci miały możliwość stworzenia urodzinowego
drzewka z bibuły oraz zabaw z Kubusiem Puchatkiem i jego przyjaciółmi na podstawie książki pt. „Urodziny Kubusia
Puchatka”. Korzystając z okazji, że zbliżał się Dzień Świętego Walentego, uczestnicy warsztatów projektowali własne
walentynki. Zajęciom towarzyszyło czytanie wierszyków okazjonalnych, powstawały także twórcze „dzieła”. W drugiej
części zajęć mieliśmy możliwość stworzenia własnych kwiatów. Kwiaty zrobione zostały z bibuły oraz wykałaczek, do
tego niezbędne były doniczki i gąbka florystyczna. Podczas ostatnich zajęć pt. „Jak ostatki, to ostatki” dzieci poznały
tradycje karnawałowe, dowiedziały się co to zapusty, ostatki. Przygotowały karnawałowe maski, które ozdobione
zostały brokatem oraz kolorowymi piórami. W drugiej części spotkania mogły poczuć się jak w prawdziwym salonie
kosmetycznym, przygotowując się na wielkie wyjście typu bal karnawałowy.

Przygotowywanie Walentynek

Urodziny Kubusia Puchatka

Zakupiono nowości książkowe
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie zaprasza po książki na zimowe wieczory:
Literatura polska: K. Michalak pt. „Gwiazdka z Nieba”; M. Kordel pt. „Serce z piernika”; M. Obuch pt. „Francuski
piesek”; K.B. Miszczuk pt. „Obsesja”; A. Lis pt. „Samotność we dwoje”; K. Wilczyńska pt. „Serce z bibuły”;
K. Wilczyńska pt. „Zaplątana miłość”; K. Wilczyńska pt. „Po nitce do szczęścia”; K. Wilczyńska pt. „Marzenia szyte na
miarę”; K. Wilczyńska pt. „Życie jak malowane”; K. Wilczyńska pt. „Dom pełen słońca”.
Literatura dla dzieci i młodzieży: D. Walliams pt. „Cwana ciotuchna”; D. Walliams pt. „Wielka ucieczka dziadka”;
D. Walliams pt. „Pan Smrodek”; D. Walliams pt. „Chłopak w sukience”; D. Walliams pt. „Mały Miliarder”; D. Walliams
pt. „Demoniczna dentystka”; D. Walliams pt. „Szczuroburger”; E. Śnieżkowska-Bielak pt. „Wierszyki o pojazdach”;
E. Bukowska pt. „Przygody słonia”; K. Reider pt. „Nie kłóćmy się. Opowiadania, które pomogą pogodzić się dzieciom”;
K. Terechowicz, W. Cesarz pt. „Kiki ucieczka z cyrku”; Z. Miler pt. „Krecik i rakieta”; Z. Miler, H. Doskocilova pt.
„Krecik i zielona gwiazdka”; J. Krzyżanek pt. „Kura Adela jak kura zniosła jajko”; J. Krzyżanek pt. „Kura Adela jak kura
nie chciała być kurą”; A. Paszkiewicz pt. „Językowe wygibasy, wierszyki dla dzieci”.
						

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie
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Uczestnicy warsztatów karykatury i komiksu z prowadzącym - Panem Szymonem Telukiem

Turniej szachowy sędziowany przez Pana Eugeniusza Walczaka

Ferie w Ośrodku Kultury
Artystycznie i wesoło upłynęły ferie w Miejsko –
Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie.

Przypominamy, że w każdą środę w naszym
Domu Kultury pan Eugeniusz prowadzi warsztaty
szachowe, na które zapraszamy.
Tydzień zakończyły czwartkowe warsztaty
garncarskie, prowadzone przez Pana Łukasza
Dzieciątkowskiego, które cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem. Lepienie z gliny zaprojektowanych
przedmiotów oraz własnoręczne toczenie na kole
garncarskim wzbudziło niemało emocji. Mimo że glina
była wszędzie, to było też niesamowicie fajnie.
			
MGOK w Uniejowie

arch. MGOK w Uniejowie

W poniedziałek, mimo że na dworze było
wietrzno i zimno, u nas w sali lustrzanej była super zabawa
- warsztaty sceniczne, w trakcie których uczestnicy zajęć
uczyli się wyrażać własne emocje, ćwiczyli swój głos
i ciało, przełamywali swoją wstydliwość oraz próbowali
interpretować wybrany fragment tekstu, a to wszystko
pod czujnym okiem prowadzącej - Pani Martyny
Gierady. Przypominamy - Pani Martyna prowadzi
zajęcia sceniczne w naszym Domu Kultury, jeśli masz
ochotę dołącz do grupy.
We wtorek niech żałują Ci, co pozostali w domu
i nie odwiedzili nasz Dom Kultury, aby spotkać się na
warsztatach karykatury i komiksu, które prowadził
Pan Szymon Teluk - malarz, rysownik, ilustrator. Super
prowadzący, super uczestnicy i super zabawa. Jednym
z zadań warsztatowych było stworzenie komiksu –
najlepiej z zadaniem poradziła sobie Ana Marciniak
i w nagrodę otrzymała karykaturę wykonaną przez Pana
Szymona Teluka.
W środę miłośnicy szachów spotkali się
na turnieju szachowym, sędziom turnieju był Pan
Eugeniusz Walczak. Rywalizacja prowadzona była na
najwyższym poziomie. W szachowych rozgrywkach
udział wzięli - Julka, Ola, Mateusz, Kacper, Eryk, Szymon,
Tymek, Brajan, Kacper. Turniej wygrał Mateusz Kowal,
II miejsce zajął Kacper Wójcik, a III Eryk Kowalczyk.

Warsztaty garncarskie z panem Łukaszem Dzieciątkowskim
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Maria Pastwińska

Zimowe Dni Otwarte w filii
bibliotecznej w Wilamowie
Spotkania podczas ferii zimowych w bibliotece w Wilamowie przepełnione były miłośnikami zajęć manualnych.
Warsztaty prowadzone były według potrzeb poszczególnych osób: robótki ręczne - włóczka i szydełko, podstawy łańcuszka i warkoczyk, ozdoby do włosów. Ozdabianie pojemniczków kompozycjami z kwiatów.
Skończyły się ferie i karnawał. Przed nami coroczne wyzwanie - przygotowanie palm na Niedzielę Palmową.
Biblioteka oraz szkoła współpracują w ich przygotowaniu. Ideą ogłoszonego konkursu na najlepszą palmę jest rywalizacja i uczestnictwo międzyklasowe, rodzinne i indywidualne. Atmosferę wielkiego oczekiwania przedstawiam w strofach:
Preludium
Jeszcze puchem
Otulona przyroda
Przez kryształ sopli
Słońce światu się przygląda
Majestatycznie i zimowo
Wystrojone drzewa
A życie wiosny wygląda
Jeszcze dzieci lepią bałwany
Zabawą w śniegu pochłonięte

Bez reszty
Już pączki i chrusty
Wysmażone zostały
I ostatkowe
Kończą się zabawy
Gromniczny płomień
Zapłonął w kościele
Zaraz głowy
Popiołem posypane
Gorzkie żale rozpoczną się w niedziele

I życiu przyjrzymy się z bliska
Coraz bardziej
Zbliżamy się do siebie
Wartości nabiorą domowe ogniska
Drogą krzyżową
Wędrować będziemy
Cierpienie Chrystusa
Przywoływać na moc
I oczekiwać dni czterdzieści
Na dzień najświętszy - Wielkanoc

Maciej Bartosiak

Warsztaty w Wilamowie
Okres świąteczny to czas szczególnie ważny w relacjach z bliskimi. Niestety, często bywa tak,
że wpadając w wir świątecznych przygotowań – paradoksalnie zapominamy o tym. O to, żeby
świąteczne obowiązki nie zajęły miejsca, które powinno być zarezerwowane dla ducha świątecznej
atmosfery zadbali wolontariusze ze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „RTG
-DUSZY” w Wilamowie, wspierani przez dyrekcję i pracowników tamtejszej szkoły podstawowej
oraz druhów miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Dwudniowe, grudniowe warsztaty bożonarodzeniowe,
które odbyły się w strażnicy OSP w Wilamowie były
skierowane do dzieci oraz ich rodzin.
- To nie tylko kultywowanie tradycji, ale również
rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych. Warsztaty
odbywały się pod hasłem „Zrób prezent swoim bliskim”.
Wolontariusze
pomagali
dzieciom
przygotować
własnoręcznie zdobione pierniki, stroiki na świąteczny
stół, a także bożonarodzeniowe ozdoby, które były

oryginalnym prezentem pod choinkę – opowiadała o przedsięwzięciu Jolanta Pietrzak, Prezes Stowarzyszenia, które
zainicjowało całą akcję.
– Tak naprawdę przygotowania do warsztatów
zaczęliśmy wraz z ekipą RTG-DUSZY już na przełomie
września i października. Choć może się to wydawać
nieprawdopodobne, to taka trwająca 2 dni akcja wymaga
zakasania rękawów co najmniej 2 miesiące wcześniej.
Przygotowanie scenariusza imprezy i propozycji atrakcji

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Bartłomieja Gröbnera, Dyrektora Uzdrowiska Uniejów
Park – Pawła Czarneckiego, Państwa Krajewskich
- właścicieli pensjonatu „Gościniec nad Wartą”
w Uniejowie, Piotra Peraja z „Ekoinżbud” w Uniejowie,
Michała Kocika - właściciela sklepu „Kredka” w Turku,
a także Nadleśniczego Bartosza Perza z Nadleśnictwa
Turek.
Warsztaty odbyły się przy zaangażowaniu członków
stowarzyszenia oraz wolontariuszy: Marii Pastwińskiej,
Marty i Filipa Tomaszewskich, Joanny Urbańczyk, Eli
Wysakowskiej-Walters, Zbigniewa i Beaty Kos, Karoliny
Izydorczyk, Iwony Nowak, Bożeny Opic, Małgorzaty
Rozpendowskiej, Pauliny Rygiert, Agnieszki i Eweliny
Wilczyńskich, Marty Mirek, Darka Pajora, Anny
i Radosława Pietrzaka, Krzysztofa Troczyńskiego.
Szczególne podziękowania należą się Kołu Biblijnemu
z Uniejowa za piękne kartki: Monice Kowalskiej, Oliwii
Raźniewskiej, Sylwii Wegner, które w tych dniach wsparły
Nas swoją obecnością. Gorące podziękowania należą się
również rodzicom, którzy wspierali organizatorów już
w trakcie trwania imprezy.
Organizatorem warsztatów byli: Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „RTG-Duszy”
w Wilamowie, Szkoła Podstawowa im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Wilamowie oraz Jednostka OSP
Wilamów.

arch. UM Uniejów

dla dzieci to pikuś, bo zaraz po tym należy wykonać
setki telefonów, wysłać tyle samo maili, pism i próśb
o wsparcie. Zapukaliśmy do każdych drzwi i spotkaliśmy
się z ogromną serdecznością instytucji, fundacji,
przedsiębiorstw oraz prywatnych osób, za co z całego
serca wszystkim wspierającym nasze warsztaty serdecznie
dziękuję! – dodała Pani Prezes.
Rzeczywiście, pracy włożonej w przygotowania było
sporo, ale wysiłek się opłacił. W warsztatach wzięło udział
aż 80 dzieci z Wilamowa i okolic i niemal taka sama ilość
osób dorosłych – rodziców, opiekunów, mieszkańców
gminy, którzy bawili się chyba równie dobrze, jak ich
pociechy. W warsztatach brały udział głównie dzieci
uczęszczające do Szkoły Podstawowej w Wilamowie,
ale byli także uczniowie innych placówek. Udział
w przedsięwzięciu był udostępniony dla wszystkich
mieszkańców gminy Uniejów oraz miejscowości z nią
sąsiadujących.
Poza wspomnianym wcześniej rękodziełem na
uczestników czekały także inne atrakcje. To między
innymi projekcja filmu przygotowanego specjalnie na
tę okazję – jego bohater, Święty Mikołaj zwrócił się
bezpośrednio do dzieci obecnych na sali, opowiadając
o przygotowaniach do świąt i pytając tradycyjnie
„Czy były grzeczne? A skoro były, Mikołaj pojawił się
także na żywo. Wspierały go Elfy z Fundacji „TESCO
Dzieciom”, która wsparła organizatorów paczkami dla
dzieci niepełnosprawnych, pochodzących z ubogich
oraz wielodzietnych rodzin, a także dla uczestników
warsztatów poznawczo-językowych. Dla pozostałych
dzieci, które wzięły udział w warsztatach paczki
ufundowała firma Kaufland- serdeczne podziękowania
należą się dla Pani Edyty Wojdak, Piotra Kaźmierczaka,
Małgorzaty Tokarz.
Wyrazy wdzięczności za wsparcie – w każdej formie –
należą się tak naprawdę całej rzeszy osób. Organizatorzy
przekazują podziękowania dla: Burmistrza Uniejowa Józefa Kaczmarka, Prezesa Geotermii Uniejów - Jacka
Kurpika, Prezesa Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska” w Uniejowie - Andrzeja Zwolińskiego,
Dyrektora K-Flex Polska w Wieleninie Kolonii –

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 1 / 59 / 2018

arch. T. Wójcik

54

Mieczysław Szcześniak

i Uniejowska Grupa Integracyjna,
czyli „Niebo chodzi po ziemi”
W Uniejowie od kilku lat organizowane są warsztaty artystyczno-integracyjne. Podczas zajęć
dzieci, młodzież oraz osoby niepełnosprawne poznają życie i twórczość znanego, zaproszonego do
współpracy artysty, uczą się jego piosenek, by na zakończenie wspólnie z nim zaprezentować się
uniejowskiej publiczności. Do tej pory z „naszymi dziećmi” grali i śpiewali: grupa Raz Dwa Trzy, Jan
Trebunia-Tutka oraz Monika Kuszyńska.
Projekt pt. „Niebo chodzi po ziemi”, który miał
swój finał 15 grudnia 2017 r. w uniejowskiej kolegiacie
zrealizowany został dzięki staraniom Uniejowskiego
Stowarzyszenia Aktywni oraz dzięki ogromnemu
wsparciu Uzdrowiska Termalnego Uniejów i PGK
„Termy Uniejów”.
W warsztatach, które odbywały się w M-GOK
w Uniejowie wzięły udział uzdolnione artystycznie
dzieci ze szkół podstawowych z Uniejowa, Wielenina
i Wilamowa, uczestnicy zajęć ze Środowiskowego Domu
Samopomocy w Łasku, Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czepowie oraz uczniowie
Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych
i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Uniejowska Grupa
Integracyjna liczyła prawie 50 osób, a podczas zajęć
towarzyszył jej zespół lokalnych instrumentalistów.
Tegoroczne,
kilkumiesięczne
zajęcia
wokalnoinstrumentalne to podróż przez życie i twórczość
niezwykłego wokalisty, jakim jest Mieczysław
Szcześniak.

Mieczysław Szcześniak bardzo chętnie zgodził się
wziąć udział w projekcie. Wraz ze swoimi muzykami
przybył do Uniejowa już dzień przed koncertem.
Z dużym zainteresowaniem podpatrywał pracę grupy,
najpierw podczas warsztatów w Instytucie Zdrowia
Człowieka Uzdrowisko Uniejów Park, a później podczas
próby generalnej w uniejowskiej kolegiacie. Nie
szczędził rad zarówno chórzystom, jak i towarzyszącym
im instrumentalistom. Wśród osób, które wystąpiły
wspólnie z Mieczysławem Szcześniakiem i Uniejowską
Grupą Integracyjną byli także laureaci Ogólnopolskiego
Festiwalu „Zaczarowanej Piosenki: Julia Bagińska,
Aleksandra Nykiel, Przemysław Cackowski i Michał
Ziomek. Ozdobą koncertu był udział Anny Dymnej
– znakomitej aktorki filmowej i teatralnej, która
poprowadziła koncert.
Głównym celem, realizowanego przez Uniejowskie
Stowarzyszenie Aktywni, projektu była szeroko pojęta
integracja. Była wyraźnie widoczna zarówno wśród
utalentowanych wykonawców, ale także wśród: osób
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Od lewej burmistrz Józef Kaczmarek, Prezes Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” - Anna Dymna, ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, koordynator projektu
– Mirosław Madajski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” – Maja Jaworska

		

Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

Informacje dotyczące projektu:

„Niebo chodzi po ziemi” – przedsięwzięcie było
realizowane
przez
Uniejowskie
Stowarzyszenie
Aktywni w okresie od 01.08 do 31.12.2017 r. Koncert
podsumowujący warsztaty odbył się 15.12.2017 r.
w uniejowskiej kolegiacie.
Wsparcie finansowe na to zadanie stowarzyszenie
otrzymało w wyniku konkursu ofert ze środków z budżetu
województwa łódzkiego.
Muzyczni gośćmi wydarzenia byli: Mieczysław
Szcześniak oraz laureaci Ogólnopolskiego Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki: Julia Bagińska, Aleksandra
Nykiel, Przemysław Cackowski i Michał Ziomek;
instrumentalistami:
Paweł
Zarecki
(instrumenty
klawiszowe), Grzegorz Kańtoch (perkusja), Tomasz
Kańtoch (gitara basowa), Paweł Serafiński (organy
hammonda), Marcin Jaśkiewicz (gitara elektryczna),
Łukasz Mosiagin (gitara basowa), Bartosz Wroniszewski
(perkusja), Tomasz Piasecki (instrumenty klawiszowe),
Maksymilian Milczarek (puzon), Mirosław Madajski
(trąbka). Koncert poprowadziła Anna Dymna.
Uczestnikami projektu byli: uczniowie oraz
absolwenci Szkoły Podstawowej w Uniejowie,
Wieleninie i Wilamowie, podopieczni Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie,
Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku
oraz uczniowie Zespołu Placówek EdukacyjnoWychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.

Współorganizatorami
wydarzenia
zostali:
województwo łódzkie, Uniejów Uzdrowisko Termalne,
Parafia pw. św. Floriana w Uniejowie; patronami
honorowymi: Anna Dymna, Mieczysław Szcześniak,
Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego,
Józef Kaczmarek - Burmistrz Uniejowa, ksiądz Infułat
Andrzej Ziemieśkiewicz - Proboszcz Parafii w Uniejowie.
Mecenat objęło PGK „Termy Uniejów” sp. z o.o.
w Uniejowie; patronat merytoryczny: Regionalne
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi; patronat medialny:
Telewizja Polska SA, Dziennik Łódzki, dodatek
„Nad Wartą”, „Echo Turku”, „Uniejowskie Strony”,
„W Uniejowie”, portale: naszemiasto.pl i uniejow.net.pl
Repertuar:
1. „Nierówni”. Płyta „Nierówni” 2016 r., tekst: ks.
Jan Twardowski, muzyka: Mieczysław Szcześniak, wyk.:
Michał Ziomek (laureat Ogólnopolskiego Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki), Mieczysław Szcześniak
i Uniejowska Grupa Integracyjna, artystyczny
pokaz karate w wykonaniu Weroniki Kujawy.
2. „Spoza Nas”. Płyta „Spoza nas” 2000 r. i „Nierówni”

arch. T. Wójcik

realizujących i wspierających projekt, sponsorów,
wolontariuszy, publiczności. To właśnie dlatego po raz
kolejny udało się z dużym rozmachem zorganizować tak
wspaniałe przedsięwzięcie artystyczne.

arch. M. Kubacki

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Podziękowania od Anny Dymnej dla Prezesa Uniejowskiego
Stowarzyszenia Aktywni – Piotra Kozłowskiego
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Ośrodek Kultury w Uniejowie, Powiatowy Środowiskowy
Dom Samopomocy w Czepowie, Środowiskowy Dom
Samopomocy w Łasku, Szkoła Podstawowa w Uniejowie,
Zespół
Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych
i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, Szkoła Muzyczna
I stopnia w Uniejowie, Szkoła Podstawowa w Wieleninie,
Szkoła Podstawowa w Wilamowie.
Sponsorzy: K-Flex Polska, Instytut Zdrowia
Człowieka Uzdrowisko Uniejów Park, Hotel Uniejów,
Browar Wiatr, Mar-Tools Marcin Mosiagin, Bank
Spółdzielczy w Poddębicach, Olimpiko - Lidia
i Piotr Kozłowscy, Projektowa KB - Krzysztof Broż,
Siagan Trans - Łukasz Mosiagin, Henter - Teresa
i Henryk Pęcherscy, Keeza i Tomadex - Adam Czajka
i Tomasz Szulc, Studio W - Agencja reklamowa,
drukarnia - Mateusz Własny, Hurtownia KOMA -Marek
Komajda. Wsparcia udzielili również: ZAiKS, Marcin
Grzelakowski, Mirosław Leśniewski, Arkadiusz Łuczak
oraz Maciej Piątek.
Osoby realizujące projekt: Mirosław Madajski koordynacja, warsztaty wokalno-instrumentalne, Danuta
Pydyńska - choreografia, Katarzyna Kwiatosińska warsztaty multimedialne, Magdalena Derlacz - pomoc
pedagogiczna, Dawid Pochopień - projekty graficzne,
M-SOUND Maciej Janecki - nagłośnienie.

arch. T. Wójcik

2016 r., tekst: ks. Jan Twardowski, muzyka: Mieczysław
Szcześniak, wyk.: Dominika Derlacz i Mieczysław
Szcześniak oraz Uniejowska Grupa Integracyjna.
3. „Poczekaj”. Płyta „Nierówni” 2016 r., tekst:
ks.
Jan
Twardowski,
muzyka:
Mieczysław
Szcześniak, wyk.: Antek Stępień, Uniejowska
Grupa Integracyjna i Mieczysław Szcześniak.
4. „Sercem patrz”. Płyta „Ten Ton” – piosenki
Mieczysława Szcześniaka, tekst: Jacek Cygan,
muzyka: Maksym Dunajewski, wyk.: Paulina Woźniak,
Uniejowska Grupa Integracyjna i Mieczysław Szcześniak.
5. „Prababcia”. Płyta „Ten Ton”, piosenki Mieczysława
Szcześniaka, tekst i muzyka: Mieczysław Szcześniak,
wyk.: Marysia Stefańska, Oliwia Łuczak, Karolina
Szczepańska, Nadia Ircha, Amelia Perkowska,
Weronika Kujawa, Weronika Napieraj, Uniejowska
Grupa Integracyjna i Mieczysław Szcześniak.
6. „Zaczekam”. Pierwszy singiel promujący płytę
„Spoza Nas” 2000 r., tekst: Jacek Skubikowski, Dorota
Szpetkowska, Mieczysław Szcześniak, muzyka: Piotr
Kellaer, wyk.: Mieczysław Szcześniak oraz Zofia Winnicka
i Julia Winnicka z Uniejowską Grupą Integracyjną.
7. „Kiedyś”. Piosenka z filmu pt. „Dzwonnik
z Notre Dame”, muzyka: A. Menken, sł. S. Schwartz,
opracowanie słów polskich: M. Kudła, wyk.: Mieczysław
Szcześniak i Uniejowska Grupa Integracyjna.
8. „Dumka na dwa serca”. Singiel z 1998 r., piosenka
promująca film „Ogniem i mieczem”, tekst: Jacek Cygan,
muzyka: Krzesimir Dębski, wyk.: Mieczysław Szcześniak
i dziewczęta z Uniejowskiej Grupy Integracyjnej.
9. „O niebo lepiej”. Płyta „Zwykły cud” 2006r., tekst i muzyka:
Mieczysław Szcześniak, wyk.: Mieczysław Szcześniak i Uniejowska Grupa Integracyjna.
10. „Jest jeden świat”. Płyta „Nierówni” 2016 r.,
tekst: ks. Jan Twardowski, muzyka: Mieczysław
Szcześniak, wyk.: Mieczysław Szcześniak, laureaci
Festiwalu Zaczarowanej Piosenki z Krakowa: Julia
Bagińska, Aleksandra Nykiel, Przemysław Cackowski
i Michał Ziomek oraz Uniejowska Grupa Integracyjna.
Partnerzy: Fundacja Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”, Fundacja im. Brata Alberta, Miejsko-Gminny
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Orszak Trzech Króli w Uniejowie
Od kilku lat tradycją w wielu miastach w Polsce oraz na świecie stało się organizowanie
Orszaku Trzech Króli w Uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie nazywaną Uroczystością
Trzech Króli.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim,
którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego
wydarzenia, wszystkim uczestnikom Orszaku Trzech
Króli za tak liczne przybycie! Do zobaczenia w przyszłym
roku!
ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz

arch. A. Sobczak

W sobotę 6 stycznia 2018 r. już po raz czwarty
mieszkańcy Uniejowa oraz okolicznych miejscowości
zgromadzili się o godzinie 10.00 na placu przy
Zamku w Uniejowie, by wziąć udział w Orszaku.
Wymarzona pogoda przyciągnęła bardzo wielu
uczestników tego pięknego wydarzenia. Po przywitaniu
wszystkich uczestników przez Ks. Infułata Andrzeja
Ziemieśkiewicza, imponującej długości Orszak wyruszył
za gwiazdą oraz wielbłądem, wypożyczonym przez ZOO
SAFARI Borysew, w stronę Kolegiaty Wniebowzięcia
NMP w Uniejowie. Uczestnicy w orszaku przebrani byli
w tradycyjne, jasełkowe stroje, m.in. symboliczne korony
i peleryny. Głośnym echem rozlegały się dźwięki kolęd
i pastorałek, nad czym pieczę trzymał Pan Piotr Jeżka,
organista Parafii św. Floriana w Uniejowie. Po złożeniu
hołdu Świętej Rodzinie, w kościele parafialnym odbyła
się uroczysta Msza Święta celebrowana przez Księdza
Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza - Proboszcza Parafii
św. Floriana w Uniejowie.
Po Mszy Św. na uczestników uroczystości czekało
ciepłe kakao przygotowane przez PGK „Termy Uniejów”
oraz słodki poczęstunek zasponsorowany przez Ks.
Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza.
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Aleksandra Zielonka

arch. UM Uniejów

Wiele radości sprawił najmłodszym Mikołaj, który
w sobotnie popołudnie 20 stycznia 2018 r. zawitał do
strażnicy OSP w Rożniatowie.
To był wyjątkowy czas dla strażaków ochotników
oraz mieszkańców Rożniatowa i okolicznych
miejscowości, którzy przyszli z całymi rodzinami, aby
przywitać Mikołaja oraz uczcić Dzień Babci i Dziadka.
Z tej okazji na strażackiej sali można było zobaczyć
reprezentantów wszystkich pokoleń. Podczas powitania
prezes jednostki - dh Wiesław Pawłowski skierował
szczególną prośbę do rodziców oraz obchodzących
święto babć i dziadków. Zwrócił się do nich, aby
zaszczepiali swoim dzieciom i wnukom jak ważna jest
pomoc drugiemu człowiekowi oraz podkreślił ogromną
rolę strażaków ochotników w tym zakresie.

arch. UM Uniejów

Strażacki Mikołaj w Rożniatowie

Na akordeonie gra Szymon Kolasa

Spotkaniu towarzyszyła atmosfera radości i zabawy.
Dzieci i młodzież zaprezentowały program artystyczny
przygotowany specjalnie na tę okazję. W repertuarze
znalazły się kolędy, towarzyszące bożonarodzeniowemu
okresowi, jak również okolicznościowe piosenki dla
babć i dziadków. Były również występy taneczne
i popisy umiejętności gry na akordeonie. Występy
zakończył przyjazd Mikołaja i Śnieżynki, od których
dzieci otrzymały upragnione prezenty, oraz wspólny
poczęstunek.
Mikołajki w Rożniatowie można już uznać za
imprezę cykliczną. Tak jak w ubiegłym roku okazały
się sporym sukcesem organizatorów, czyli Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rożniatowie oraz Koła Gospodyń
Wiejskich „Rożniatowianki”.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Stanisław Pełka

Koncert kolęd w Spycimierzu
Kacper Pizulski, Mateusz Karniszewski i Dawid Górka,
którzy zaśpiewali pastorałkę „Bosy Pastuszek”.
Po koncercie odprawiona została Msza Święta
przez proboszcza parafii – ks. Dariusza Ziemniaka.
Po Mszy parafianie udali się do miejscowej strażnicy,
w której podzielili się opłatkiem w obecności ks.
proboszcza. Przygotowano również drobny poczęstunek
– ciasto i herbatę.

arch. R. Troczyński

Tradycyjnie, z początkiem roku kalendarzowego,
7 stycznia 2018 roku w Kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego w Spycimierzu zorganizowano koncert kolęd
w wykonaniu Orkiestry Dętej OSP Spycimierz. Orkiestra,
prowadzona od 12 lat przez dyrygenta pana Włodzimierza
Smolarka, wystąpiła wraz z utalentowaną mieszkanką
Spycimierza – panią Agatą Górką. W spycimierskim
koncercie wzięli udział młodzi mieszkańcy miejscowości:

Ryszard Troczyński

Orszak międzywojewódzki
W tym roku, już po raz trzeci w Wilamowie odbył
się Orszak Trzech Króli. Głównym organizatorem
wydarzenia jest proboszcz parafii – ks. Bogusław
Karasiński.
Każdy uczestnik otrzymuje, przed rozpoczęciem
uroczystości, koronę, wielu przebiera się w ciekawe
stroje, które sam wymyślił.

Tegoroczny Orszak miał charakter międzywojewódzki - jeden król był z Wielkopolski, drugi z woj.
łódzkiego, a trzeci z OSP Wilamów. Zauważalne jest, iż
co roku orszak wilamowski jest coraz bardziej okazalszy.
Chwała organizatorom i uczestnikom. To dobry pomysł –
integracja i aktywność.
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26. Finał

Przez cały dzień w ośrodku kultury czekały atrakcje.
Można było podejrzeć na otwartą próbę tańców dawnych
członków Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego
Dworzanie z Uniejowa, wziąć udział w otwartym
turnieju szachowym „Szachy z WOŚP”, który sędziował
p. Eugeniusz Walczak. STUDIO W wsparło tegoroczną
orkiestrę kalendarzami i kubkami z logo WOŚP, a p. Irena
Walczak ciepłą czapką własnoręcznie zrobioną na drutach.
Sklepy KUBUŚ dostarczyły do sztabu pluszowego misia.
WOŚP wsparła również p. Emilia Straszewska, dietetyk
z Uzdrowiska Uniejów Park. W salonie literackim
można było spotkać poetów: Jadwigę Bieniak, Joannę
Wicherkiewicz i Wojciecha Bieluń „Targosz”. Fani nieco
mocniejszego brzmienia, na otwartej próbie, słuchali
zespołów GDP SQUAD i GREASEN. Na dzieci czekały

niespodzianki. Powodzeniem cieszyły się również:
ogórkowa z termalnych ogórków ugotowana przez PGK
Termy Uniejów, żurek przygotowany przez Gościniec
nad Wartą oraz słodkie wypieki od firmy Nadwarciańskie
Słodkości i z Uzdrowiska Uniejów Park.
Jak co roku, z fundacji WOŚP z Warszawy dojechały
gadżety na aukcję. Chętnych na gadżety nie brakowało,
a końcowe kwoty licytacyjne przysparzały wiele
emocji. Światełko do nieba to orkiestrowa tradycja.
W tym roku uniejowskie światełko było nietypowe.
Fajerwerki zastąpiono oryginalnymi balonami z firmy
NajlepszeFajerwerki.pl, co spodobało się nie tylko
dzieciom, ale i dorosłym.
			
Gminny Sztab WOŚP

arch. A. Sobczak

14 stycznia 2018 roku Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy zagrała po raz 26. W tym roku hasło orkiestry od
samego rana rozbrzmiewało: „Dla wyrównywania szans
w leczeniu noworodków”. Uniejów, jak co roku, grał
z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Gminny sztab
o numerze 2766 miał swoją siedzibę w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury. Od 7.30 trwała zbiórka do
puszek przeprowadzana przez 43 wolontariuszy, którzy
mimo mroźnej aury wspólnie ze swoimi opiekunami
kwestowali na rzecz orkiestry. W orkiestrową zbiórkę
zaangażowali się uczniowie i nauczyciele z: Publicznej
Szkoły Podstawowej w Spycimierzu, Szkoły Podstawowej
w Wieleninie, Wilamowie, Uniejowie oraz Słuchacze
Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W tym roku mieszkańcy gminy Uniejów na orkiestrę
odpowiedzieli „wielkimi sercami” i tym samym
ustanowiliśmy rekord 17 030,81 zł.

arch. A. Sobczak

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
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arch. UM Uniejów

Karolina Szelągowska

„Czas na Smaki”

- warsztaty kulinarne w nowej odsłonie
18 stycznia 2018 roku odbyły się kolejne warsztaty z cyklu „Czas na Smaki – Uniejów kulinarny”.
Do współpracy w drugiej części spotkań kulinarnych zaprosiliśmy uniejowskich restauratorów.
Dania, które wspólnymi siłami przygotowali
uczestnicy przedsięwzięcia to: pasztet z zająca
i ciecierzycy, sałatka z dziką kaczką, zupa gulaszowa
na sarnim karczku, makaron tagliatelle z dziką
kaczka, sarnina zapiekana z porem i sosem tatarskim,

arch. UM Uniejów

Tematem przewodnim warsztatów były dania
z dziczyzny. Wszystkie przepisy przygotowywane
przez restauratorów mają nawiązywać do tradycji
Ziemi Uniejowskiej i znajdą się w książce kucharskiej.
O znakomite wykonanie dbają kucharze oraz ich mali
pomocnicy. Uczestnicy warsztatów są niezwykle
zaangażowani i świetnie radzą sobie z gotowaniem.
Pierwszą restauracją, w której odbyły się warsztaty
dla dzieci ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie było Pico
Bello, lokal usytuowany przy ulicy Sienkiewicza 18a,
drugą Termalna Bistro&Cafe przy ul. Zamkowej 1 w
Uniejowie. Niecodzienną lekcję gotowania poprowadziła
pani Gabriela Lacelt – szef kuchni i zarazem właścicielka
restauracji Pico Bello, a drugą
pani Agnieszka
Szczepańska wraz z paniami kucharkami z Termalnej
Bistro&Cafe.
Panie z niesamowitym entuzjazmem podeszły do
przedsięwzięcia, angażując się w ułożenie przepisów na
potrawy z dziczyzny, ale równie dobrze przygotowały
się do samego prowadzenia warsztatów. Szybko zyskały
uwagę oraz sympatię młodych adeptów kucharstwa.

>>>
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przez burmistrza Józefa Kaczmarka oraz dyrektor SP w Uniejowie
- Małgorzatę Komajdę, z Fundacją Inicjatyw Aktywnych GoSilver,
reprezentowaną przez prezes Aleksandrę Wołocznik.

arch. GoSilver

sielski deser uniejowian, sandacz zapiekany
z grzybami, pierogi myśliwego z dziczyzną,
udko z gęsi confit na puree z ciecierzycy z
suszonym burakiem, sałatka z gęsiną oraz
babeczki czekoladowe w malinowym ogrodzie.
Zarówno same dzieci, jak i zaproszeni
na degustację goście byli pod wrażeniem już
samej formy podania potraw, ale prawdziwie
rozpływali się dopiero nad ich smakiem.
We wspólnym gotowaniu udział wzięli:
Marta Sibińska, Klaudia Sibińska, Przemek
Sibiński, Mateusz Jach, Jakub Lacelt, Oliwia
i Adrian Balcerzak, Daria i Lidia Pająk, Karolina
Szczepańska oraz Igor Łukasik.
Najmłodsi uczestnicy z ogromnym
zaangażowaniem i starannością przygotowywali
wszystkie potrawy, nie zabrakło również
znakomitej zabawy.
Głównym założeniem projektu jest
budowanie tożsamości lokalnej na bazie tradycji
kulinarnej Uniejowa oraz przekazywanie tej
wiedzy najmłodszym pokoleniom.
Przedsięwzięcie jest realizowane przy
współpracy gminy Uniejów, reprezentowanej

Turniej Wsi Gminy Uniejów
Dąbrowa wygrywa po raz pierwszy
Turniej Wsi Gminy Uniejów za nami. Jak co roku,
tradycyjnie gospodarzem turnieju był Wilamów. Do
tegorocznych rozgrywek turniejowych, 3 lutego w strażnicy
OSP Wilamów, zgłosiło się 7 drużyn reprezentujących
sołectwa: Czekaj, debiutujący na turnieju wsi (w
składzie: Adam Czerwiński, Tomasz Czyżo, Patryk
Najberg, Jakub Zwoliński, Dorota Zwolińska, Grzegorz
Gapsa, Bogumiła Czyżo, Marika Ciepłucha, Mateusz
Gapsa, Zofia Chmielecka), Dąbrowa (w składzie: Paulina
Czyszek, Paweł Czyszek, Agnieszka Januszewska,
Marcin Januszewski, Henryk Januszewski, Paweł
Swenderski, Ilary Controllo, Małgorzata Januszewska,
Jadwiga Czyszek, Aneta Dziekańska), Felicjanów (w
składzie: Piotr Stempel, Krystian Stempel, Agnieszka
Marciniak, Krzysztof Marciniak, Jakub Marciniak, Janusz
Jaśkiewicz, Kamil Marciniak), Lekaszyn (w składzie:
Zbigniew Kos, Radosław Kos, Filip Kos, Waldemar Kos,
Natalia Kos, Adrian Stoliński, Beata Kos, Agnieszka
Bamberska, Nikola Kolasa, Marika Kolasa, Daria Kos,
Wiktoria Kos), Pęgów (w składzie: Roman Dudkowski,
Anna Stasiak, Jarosław Stasiak, Mateusz Pietrzak,

Dominik Dudkowski, Piotr Pajor, Magdalena Milska,
Benia Binkowska, Krzysztof Binkowski), Rożniatów
(w składzie: Marek Wawrzyniak, Barbara Wawrzyniak,
Anita Kowalska, Patryk Kowalski, Daniel Florkowski,
Gabriel Milczarek, Małgorzata Milczarek, Natalia
Milczarek, Daniel Miszczak, Maciej Modlinski),
Wilamów (w składzie: Krystyna Maj, Ilona Matczak,
Krzysztof Mruk, Agnieszka Drubkowska, Jacek
Drubkowski, Wiktoria Kokorzycka, Bożena Cieślak,
Dorota Dominowska, Artur Dominowski, Agnieszka
Opas, Piotr Zasada).
Regulamin tegorocznego turnieju obejmował 7 konkurencji, które w końcowej punktacji wyłoniły zwycięzców.
Jednak w turnieju nie chodzi o wygraną czy przegraną,
a o integrację sołectw i dobrą zabawę. Jak zawsze,
patronat nad turniejem objął Burmistrz Miasta Uniejów
- Józef Kaczmarek, który wspierał drużyny na turnieju w
rozgrywkach i gratulował mobilizacji pokoleniowej.
Wiele emocji wzbudziła konkurencja „twoja twarz
brzmi znajomo” i „portret rysunkowy”. Najtrudniej było
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Zwycięska drużyna z Dąbrowy

Występ zespołu tanecznego „Gwiazdeczki”

jednak z „niespodzianką z cylindra” i „piramidą pyry”.
Dzieci miały możliwość zmierzyć się w konkurencjach:
„jedno ziarnko” i „Polska gola”. Na turnieju nie mogło
zabraknąć tradycyjnej konkurencji „kto najlepiej
wymiata”.

arch. A. Sobczak

Nad przebiegiem konkurencji czuwała komisja
w składzie: Janusz Kosmalski – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Uniejowie, Edyta Miśkiewicz – Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Wilamowie, Tadeusz Warych –
Radny Rady Miejskiej w Uniejowie, Wiesław Pawłowski
– Sołtys Rożniatowa Kolonii i Prezes OSP Rożniatów.
Najwięcej punktów na Turnieju Wsi Gminy Uniejów
zdobyła Dąbrowa. W nagrodę odebrała „złote widły”,
„złota miotłę” i dofinasowanie do wycieczki na kwotę
1500 zł. Drugie miejsce zajął Felicjanów, który otrzymał
„srebrną miotłę” i dofinasowanie w kwocie 1000
zł. Trzecie miejsce ex aequo Lekaszyn i Rożniatów
(„brązowa miotła” i dofinasowanie w kwocie 500 zł).
Czwarte miejsce zajęli gospodarze turnieju – Wilamów,
a piąte ex aequo Czekaj i Pęgów, którzy także otrzymali
kwotę dofinasowania w wysokości 500 zł. Wszystkie
drużyny otrzymały również pamiątkowe „drewniane”
dyplomy z podkową.

Marek Wawrzyniak w konkurencji „portret rysunkowy”

Na kilka dni przed turniejem ruszyły przegotowania
sali OSP – „pola rozgrywek”. W przygotowanie i obsługę imprezy szczególnie zaangażowali się: Celina
Bartosiak, Stefan Bartosiak, Bożena Cieślak, Artur
Dominowski, Andrzej Gadzinowski, Tomasz Jaśkiewicz,
Małgorzata Józefowicz, Jadwiga Kokorzycka, Radosław
Kos, Waldemar Kos, Zbigniew Kos, Henryk Łukasik,
Krystyna Maj, Ilona Matczak, Zbigniew Matczak, Edyta
Miśkiewicz, Anna Mruk, Agnieszka Opas, Krzysztof
Troczyński.
O zawodników zadbano również od strony „kuchni”,
aby nie zabrakło nikomu sił. Pyszne ciasta upiekły: Celina
Bartosiak, Bożena Cieślak, Agnieszka Drubkowska,
Joanna Gręda, Jadwiga Kokorzycka, Żaneta Kokorzycka,
Beata Kos, Krystyna Maj, Edyta Miśkiewicz, Agnieszka
Opas, Agnieszka Paczesna, Lilianna Polipowska.
Część artystyczną przygotowała Szkoła Podstawowa
w Wilamowie. Na scenie wystąpił zespół taneczny
„Gwiazdeczki”:
Zuzanna
Adamczyk,
Amelia
Dominowska, Maja Gapsa, Nikola Grajczyk, Michalina
Józefowicz, Blanka Juras, Nikola Kolasa, Maja
Kowalczyk, Zuzanna Matczak, Nikola Palka, Natalia
Ratajczyk, pod czujnym okiem nauczyciela Beaty Kos.
Na zakończenie zagrała „Kapela ze Wsi Wilamów”
w składzie: Eugeniusz Kuliński (wokal, akordeon), Piotr
Zasada (wokal, bęben), Witold Mroczek (gitara), Jan
Śmigielski (gitara basowa).
Turniej Wsi Gminy Uniejów pokazał po raz kolejny,
że wspólne działania organizatorów - Sołectwa Wilamów,
Sołectwa Lekaszyn, Szkoły Podstawowej w Wilamowie,
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilamowie, przy wsparciu
Burmistrza Miasta Uniejów, Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie,
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie - jest
odpowiedzią na potrzeby mieszkańców naszej Gminy.
			
			
MGOK w Uniejowie

>>>
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Koncert Dzieci Suzuki
pt. „Piraci w Uniejowie”

Anna Bralewska

4 lutego 2018 r. uczestniczyliśmy w Koncercie Dzieci Suzuki, który odbył się na
Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Występ ten był zwieńczeniem trzydniowych,
zimowych warsztatów muzycznych, które w Uniejowie zostały zorganizowane już po
raz czwarty. Mogliśmy podziwiać kilku- i kilkunastoletnich muzyków grających na
skrzypcach, flecie i wiolonczeli oraz zobaczyć efektowny pokaz taneczno-muzyczny pt.
„Piraci w Uniejowie”.
Dzięki innowacyjnej metodzie wiele dzieci
zaczyna swoją przygodę z grą na instrumencie już
w wieku czterech, pięciu lat. Występując razem ze
starszymi kolegami, widzą, co można osiągnąć pracą
i zaangażowaniem. Nauka gry na instrumencie wraz
z dzieckiem to także świetny sposób spędzania wspólnie
wolnego czasu – mówią rodzice.
Cieszymy się ogromnie z życzliwego przyjęcia,
wypoczynku na Termach Uniejów, ale przede wszystkim
z dobrze wykorzystanych dni, spędzonych w gościnnym
Uniejowie.
Mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym roku!

arch. A. Bralewska

Przez trzy dni młodzi muzycy doskonalili swoje
umiejętności pod okiem doświadczonej kadry. Dzięki
uprzejmości gospodarzy przez dwa dni pracowaliśmy
w budynku przedszkola, by na finałowy koncert
przenieść się do Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich.
Poza lekcjami gry na instrumencie dzieci uczestniczyły
w zajęciach folkowych, bluesowych, warsztatach
z improwizacji, jak również zajęciach plastycznych
oraz tanecznych. W programie przewidziana była także
orkiestra oraz zespoły kameralne. Nie zawiedli także
rodzice, dla których Metoda Suzuki przewiduje naukę
gry razem z dzieckiem – oni również wykonali kilka
utworów podczas finałowego występu.

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

Pozytywka z nagrodami w 2015 roku
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Spektakl „Bleee…” – przygotowania oraz nagranie materiału DVD w Szkole
Podstawowej w Wilamowie

„Pozytywka” z Czepowa

po raz drugi na Albertianie w Krakowie
Zwycięstwo w finale eliminacji w Zgierzu i występ na deskach Teatru im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie, w marcu 2015 roku, to niewyobrażalny i niezapomniany
sukces uczestników czepowskiej placówki.
Po trzech latach przerwy „Pozytywka” z Czepowa
postanowiła ponownie spróbować swoich sił w krakowskiej Albertianie. 7 lutego 2018 r. w Zgierzu miał
miejsce Regionalny Finał 18. Ogólnopolskiego Festiwalu
Twórczości Teatralno-Muzycznej
„ALBERTIANA
2018”. Do Szkoły Podstawowej nr 8 zjechało 9
teatrów zakwalifikowanych przez jury w Krakowie.
Region II obejmował swoim zasięgiem województwa:
mazowieckie, podlaskie i łódzkie. Po raz drugi w finałach
regionalnych znaleźli się uczestnicy Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.
Na scenie swoje umiejętności prezentowały teatry m.in.
z Łodzi, Suwałk, Zgierza, Skierniewic, Pruszkowa
oraz Łęczycy. Wszystkie fantastycznie przygotowane
i zdeterminowane, aby walczyć o najwyższe trofeum.
„Pozytywka” z Czepowa zaprezentowała spektakl na
podstawie scenariusza Maliny Prześlugi pt. „Bleee…”.
Emocje teatralne rosły z minuty na minutę, a ich
kulminacja nastąpiła podczas ogłaszania werdyktu.
Tegorocznymi laureatami zostali: I miejsce – Teatr
„Wielkie Jajo” z SOSW w Pruszkowie, spektakl pt.
„Niezły cyrk”; II miejsce – „Pozytywka” z PŚDS
w Czepowie, spektakl pt. „Bleee...”; III miejsce – Zespół
„Akcent” (działający przy Polskim Stowarzyszeniu

Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Zgierzu),
spektakl pt. „To, co najważniejsze”.
II miejsce, wśród tak wspaniałych grup artystycznych,
to dla aktorów i całej czepowskiej placówki ogromny
sukces! Trzy wyróżnione grupy w nagrodę wezmą udział
w Gali w Krakowie, która odbędzie się 19 marca 2018
r. Tam też odbiorą nagrody z rąk Anny Dymnej. Na
krakowskich deskach region będzie reprezentowała grupa
z Pruszkowa, której życzymy udanego występu.
Organizatorem Albertiany po raz osiemnasty są:
Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Fundacja
im. Brata Alberta.
O spektaklu
Motyl ośmielił się stwierdzić, że skoro Królowa
Motyli jest zawsze „akurat nieobecna”, to zwyczajnie jej
nie ma. Zostaje za to skazany na odsiadkę w nieczynnym
autobusie na pętli przy ul. Kaczej. Poznaje tam innych
więźniów, wyrzuconych przez coś lub kogoś albo
przybyłych i zdecydowanych na więzienie z własnej woli
- przez kompleksy i poczucie, że są bezużyteczni. Są to:
pająk bez nóg, osa bez żądła, poczwarka motyla - która
wstydzi się wyjść z kokonu, bo uważa, że jest za gruba dwa brzydko pachnące karaluchy oraz tajemnicza istota
o dziwnym imieniu - Ble.

arch. PŚDS w Czepowie
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Wiktor, Daria, Antonio, Banderas i Mańka mieszkają
w busie, jednak nigdzie nim nie jadą. Pomimo iż są tam
za karę, wcale nie chcą się stamtąd ruszać. Są na siebie
skazani, ale nie umieją żyć razem, bo nie akceptują
samych siebie. Uczy ich tego dopiero Paź Królowej.
Pokazuje, że każdy z nich ma jakiś talent, że coś znaczy,
że coś potrafi.
Obsada:
Paź Królowej - Piotr Tarcz, Motyl 1 - Małgorzata
Gruda, Motyl 2 - Mariusz Linkiewicz, Motyl 3 Katarzyna Łukaszewska, Motyl 4 - Emilia Olejnik, Motyl
5 - Stanisław Tomasik, Woźny - Paweł Bielawski, Sędzia
- Dariusz Jaśkiewicz, Daria - Agnieszka Wesołowska,
Wiktor - Włodzimierz Rzadkiewicz, Antonio – Piotr
Grabarczyk, Banderas - Piotr Brzęczkowski, Mańka Joanna Grubska, Ble - Anna Świątczak.
Historia zespołu:
„Pozytywka”
to
grupa
muzyczno-teatralna
z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
z Czepowa. Powstałą na bazie utalentowanych
artystycznie uczestników. Działa nieprzerwanie od 2009
roku. Zespół corocznie bierze udział w wielu festiwalach
na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.
Do największych sukcesów artyści z Czepowa
zaliczają: zwycięstwo w Finale Regionalnym 15.
Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości TeatralnoMuzycznej w Zgierzu w 2015 roku i tym samym występ
na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie

numer 1 / 59 / 2018

– „ALBERTIANA 2015”, sukces spektaklu pt. „Mąż
zmarł, ale już mu lepiej” przygotowany na podstawie
scenariusza autorstwa Izabeli Degórskiej, zwycięstwo
(2012) oraz dwukrotnie drugie miejsce (2010 i 2016) w
Przeglądzie Piosenki Wakacyjnej w Łęczycy, nagranie
płyty o tematyce religijnej (zima 2012/2013), udział
w integracyjnych koncertach w Uniejowie z: grupą
Raz Dwa Trzy (2014), Janem Trebunia – Tutką i grupą
JAZGOT (2015), Moniką Kuszyńską (2016) oraz
Mieczysławem Szcześniakiem (2017).
Formą teatralną członkowie grupy zajmują się
od 2013 roku. Wtedy to, jako początkujący aktorzy,
przygotowali swój autorski pomysł - spektakl muzyczny
pt. „Punkt widzenia”. Tekst i muzyka powstały podczas
wspólnej pracy terapeutycznej w PŚDS w Czepowie.
Spektakl odniósł duży sukces, a wspólna praca z dziećmi
i młodzieżą z Zespołu Szkół w Uniejowie zainspirowała
do kolejnych przedsięwzięć teatralnych. Na co dzień
grupą opiekuje się Mirosław Madajski, natomiast
podczas realizacji prób spektaklu pt. „Bleee…”
w przygotowaniach pomagała Martyna Kaźmierczak.
Ekipa z Czepowa dziękuje Pani Edycie Miśkiewicz
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilamowie oraz Panu
Marcinowi Jaśkiewiczowi za okazaną serdeczność oraz
pomoc w przygotowaniach. Dziękujemy wszystkim,
którzy trzymali za nas kciuki.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Czepowie

Maja Ostrowska-Gralka

Pracowity rok dla karateków

arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

Przed karatekami duże wyzwania. Po sukcesach naszych zawodników na
Mistrzostwach Świata, w roku 2018 Uniejowski Klub Karate BASSAI zostanie
gospodarzem Mistrzostw Polski w Karate. Do Uniejowa 21 kwietnia zjadą
się karatecy kilku odmian Karate! Mistrzostwa odbędą się bowiem w formie
zunifikowanej. Widowisko będzie więc dużo ciekawsze, a publiczność będzie
mogła obejrzeć i porównać róże style i walki.
Turniej Małego Karateki po raz kolejny przyciągnie najmłodszych amatorów
karate do Uniejowa już w czerwcu, a w październiku prawdopodobnie gościem
specjalnym będzie Pemba Tamang z Japonii, który przeprowadzi egzaminy na
stopnie mistrzowskie i kto wie, może i kilka z zawodniczek Klubu Bassai będzie
miało okazję zdać jeden z najbardziej wymagających i przełomowych egzaminów
w życiu karateki…
Sportowiec Roku 2017
Julia Krokosz z Uniejowskiego Klubu Karate została najlepszym sportowcem
2017 roku. Wśród nominowanych znalazły się również Patrycja Kowalczyk
i Weronika Kujawa, ale to Julka zdobyła najwięcej smsowych głosów! Gratulujemy!
Julia Krokosz
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Biwak Noworoczny w Wieleninie
W pierwszym tygodniu Nowego 2018 Roku zuchy i harcerze z Hufca Uniejów przyjechali do
szkoły w Wieleninie na Biwak Noworoczny, dzięki gościnności Pani Dyrektor Elżbiety Goszczyk.
Po przyjeździe, zakwaterowaniu i apelu poprowadzonym przez komendanta biwaku druha pwd. Piotra
Kozłowskiego, odbyły się pierwsze zajęcia umożliwiające
zdobycie sprawności harcerskich i zuchowych.
Prowadzone przez specjalistów oraz pasjonatów w danej
dziedzinie były to: zajęcia z fotografii, majsterki, robotyki,
pierwsza pomoc medyczna, zasady higienicznego trybu
życia, sportowe i strażnik Betlejemskiego Światła
Pokoju. Wieczorem wszyscy zasiedli przy świecowisku,
aby wysłuchać gawędę o Andrzeju Małkowskim, którą
poprowadził hm. Piotr Łukasiewicz, a nastrojowe
piosenki z gitarowym brzmieniem umilały ten czas.
Wykonawców nagradzano harcerskimi okrzykami.
Po dniu pełnym wrażeń harcerze szybko ułożyli się
do snu. Następnego dnia uczestników biwaku czekały
zmagania w turnieju drużyn. Prowadzący byli niezwykle
pomysłowi, pytania sprawdzające wiedzę i poziom
intelektualny uczestników, zjadanie owoców i warzyw
na czas (w tym cytryny!) oraz rywalizacje sportowe
z utrudnieniem w postaci utraty możliwości korzystania

z jednej z kończyn lub zmysłu wzroku czy mowy, to
tylko niektóre z fantastycznych zabaw. Zwyciężyła DH
„Włóczykije” z Piekar. Gratulujemy! W tym czasie zuchy
zrobiły piękne świeczniki z masy solnej, które ozdobione
i pomalowane kolorowymi farbami zabrały do swoich
domów na pamiątkę. Po obiedzie harcerze wyruszyli
na bieg terenowy, zwiedzając okolicę i dotleniając się.
Wszyscy bawili się znakomicie. Pożegnalny apel z
rozdaniem drużynom zdobytych sprawności zakończył
Biwak Noworoczny. Zmęczeni, lecz jednocześnie
naładowani pozytywną energią, wrócili do domów. Cel
biwaku został osiągnięty, a starania wszystkich osób
przygotowujących to piękne wydarzenie – docenione.
Ogromne podziękowania dla wszystkich za poświęcony czas i energię, za uśmiech i miłe słowo, a także za
wszelką pomoc w organizacji tego biwaku. Szczególne
podziękowania dla Pani Dyrektor Elżbiety Goszczyk za
życzliwość i wyrozumiałość.
			
pwd. Karolina Powłoka
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Cykl turniejów „TERMY CUP 2018
o Termalny Puchar Burmistrza Miasta Uniejów”

Cieszymy się z sukcesów uniejowskich drużyn, które do tej pory zagwarantowały
publiczności ogrom emocji i pozytywnych wrażeń. W pierwszej rundzie turnieju
piłkarską bitwę stoczyli trzynastolatkowie, a drugą jedenastolatkowie. Jak wyglądały
kolejne rozgrywki? Dowiecie się Państwo w kolejnym wydaniu „Uniejowskich Stron”!
Pierwszy z sześciu turniejów zgromadził na
placu gry utalentowanych piłkarsko trzynastolatków,
czyli rocznik 2005. W turnieju wzięło udział 20 zespołów
podzielonych na 4 grupy. Rozgrywki grupowe odbywały
się na dwóch halach: w Uniejowie i Wartkowicach,
natomiast decydujące pojedynki zostały rozegrane
w Uniejowie. Ogromną niespodziankę sprawiła
trenerowi oraz kibicom reprezentacja Uniejowskiej
Akademii Futbolu Ebiego Smolarka, która dotarła aż
do decydującego o medalach etapu. Emocji boiskowych
i pozaboiskowych było co niemiara. Wynikało to z tego,
że wszystkie drużyny cechowały się wysokim poziomem
gry, a trenerzy oraz rodzice to właśnie w swoich
podopiecznych upatrywali faworytów do wygranej.
Na bardzo wysokim poziomie rozgrywane były
także mecze drużyn z rocznika 2007. Sama już lista
zgłoszonych ekip zapowiadała wysoki poziom i duże
emocje. Dwunastka Włocławek, Górnik Łęczyca, Chrobry
Gniezno, Olimpia Koło, GKS Bełchatów, Widzew Łódź
– to bardzo znane kibicom piłkarskie marki. Chyba tylko
najbardziej zagorzali sympatycy Uniejowskiej Akademii
Futbolu Ebiego Smolarka wierzyli, że chociażby jedna
z trzech uniejowskich drużyn powalczy o dobre miejsce
w rankingu. Uniejowscy kibice wielokrotnie przecierali
oczy ze zdumienia i z pewnością nie żałują wielu godzin
spędzonych na turnieju. Wszystkie trzy reprezentacje
spisały się znakomicie. Chłopcy z pierwszego składu
zajęli czwarte miejsce na 20 uczestniczących drużyn.
Choć do zdobycia medalu zabrakło niewiele, to wygrana

z takimi klubami jak: GKS Bełchatów, Victoria Szadek
czy Metalowiec Łódź bardzo cieszy. Także postawa
reprezentacji z rocznika 2009 daje powody do dumy,
bowiem drużyna uzyskała bardzo dobre wyniki walcząc
na boisku z piłkarzami ze starszych roczników.
Organizator: Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni.
Współorganizatorzy: Uniejów Uzdrowisko Termalne,
PGK „Termy Uniejów”, Szkoła Podstawowa
w Uniejowie, Łódzki Związek Piłki Nożnej.
Patroni honorowi: Ewa Pajor i Euzebiusz Smolarek.
Sponsorzy: K-FLEX, OLIMPIKO, MLECZWART,
KEEZA.
Opieka medyczna: Piotr Woźniak, Kamil Ufnalski,
Bartosz Adamczyk.
Zawody sędziowali z kolegium sędziów ŁZPN:
Przemysław Bednarek, Marcin Pionko, Michał Lesiak,
Krystian Frątczak, Bartosz Grzywacz, Tomasz Koćwin.
Koordynator: Piotr Kozłowski.
We wszystkich turniejach (10 lutego - rocznik
2006, 11 lutego - rocznik 2009, 17 lutego - rocznik
2008, 18 lutego - rocznik 2010) wezmą udział młodzi
piłkarze z Uniejowskiej Akademii Futbolu.
Podsumowanie turniejów dla roczników 2005 i 2007:
Rocznik 2005 (20.01.2018):
1. AKS SMS Łódź

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

UNIEJOWSKIE STRONY

69

arch. Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

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

2. Warta Sieradz
3. Pogoń Zduńska Wola
4. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka
5. Łódzka Akademia Futbolu i SPS Chałaśkiewicz 2005
7. Dwunastka Włocławek i GKS Bełchatów II
9. Sokół Aleksandrów Łódzki i GKS Bełchatów I
11. MALINA Piątek i CHKS Łódź
13. Mazur Gostynin i MKS Tuszyn
15. Włókniarz Zgierz i UKS 7 Zduńska Wola
17. PTC Pabianice i MILAN Łódź
19. TERMY NER Poddębice i ORZEŁ Piątkowisko

17. Orzeł Piątkowisko i Victoria Bielawy
19. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka
II i Górnik Łęczyca I

Najbardziej wartościowy zawodnik: Igor Bielawski –
AKS SMS Łódź.
Najlepszy bramkarz turnieju: Jakub Orzechowski –
Warta Sieradz.
Najlepszy strzelec: Kacper Śmiglewski – Uniejowska
Akademia Futbolu Ebiego Smolarka.

Składy i rezultaty pojedynków drużyn z Uniejowa:
Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka I:
Antek Stępień, Igor Rybak, Kacper Pacholik, Błażej
Jędrzejczak, Konrad Tomczak, Brajan Gabryszak,
Tobiasz Kozłowski, Miłosz Trzuskowski, Filip
Kaźmierczak. Trener – Piotr Kozłowski.
Wyniki: 1:0 Metalowiec Łódź, 2:0 Orzeł Piątkowisko,
5:0 Victoria Szadek, 0:0 Olimpia Koło I, 1:0 GKS
Bełchatów, 0:2 Górnik Łęczyca II (półfinał), 0:2
Dwunastka Włocławek (mecz o 3 miejsce).

Składy i rezultaty pojedynków drużyny z Uniejowa:
Patryk Bugajak, Gracjan Madajski, Bartosz Kąpielski,
Adam Graczyk, Witold Leśniewski, Łukasz Pietrzak,
Krystian Kapuścik, Bartłomiej Adamczyk, Kacper
Śmiglewski, Krystian Grubski, Patryk Skiera, Tobiasz
Gdański. Trener – Tomasz Bartosik.
Wyniki: 3:1 CHKS Łódź, 2:0 Włókniarz Łódź, 1:1
GKS Bełchatów II, 9:1 Orzeł Piątkowisko, 2:0 Łódzka
Akademia Futbolu, 0:1 AKS SMS Łódź (półfinał), 1:1
k.2:3 Pogoń Zduńska Wola (mecz o 3 miejsce).
Rocznik 2007 (21.01.2018):
1. Górnik Łęczyca II
2. Olimpia Koło I
3. Dwunastka Włocławek
4. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka I
5. Chrobry Gniezno i GKS Bełchatów
7. Olimpia Koło II i Oranje Turek II
9. Widzew Łódź i Feniks Łódź
11. Metalowiec Łódź i Oranje Turek I
13. Victoria Szadek i Concordia Piotrków Trybunalski
15. CHKS Łódź i Uniejowska Akademia Futbolu
Ebiego Smolarka III (r. 2009)

Wyróżnienia indywidualne:
Najbardziej wartościowy zawodnik: Marcel Wencel –
Górnik Łęczyca II.
Najlepszy bramkarz turnieju: Antek Stępień –
Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka I.
Najlepszy strzelec: Mateusz Jarosz – Dwunastka
Włocławek.

Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka II:
Jakub Plicha, Kacper Dzieran, Filip Misiak, Damian
Ziarkowski, Maciej Fryt, Błażej Nita, Filip Izydorczyk,
Bartosz Izydorczyk, Antek Pacholik. Trener – Tomasz
Bartosik.
Wyniki: 0:2 GKS Bełchatów, 0:0 Feniks Łódź, 0:3
Olimpia Koło I, 0:1 CHKS Łódź, 0:2 Orzeł Piątkowisko.
Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka
III (r. 2009):
Jakub Ludwicki, Adam Matuszak, Kacper Lewiński,
Błażej Rybak, Gracjan Bukowski, Jakub Kaźmierczak,
Dawid Klementowski, Witold Woźniak, Kacper Pabin,
Bartosz Mielczarek, Igor Zapędowski. Trener – Marcin
Gąsiński.
Wyniki: 0:0 Chrobry Gniezno, 0:1 Widzew Łódź, 0:0
Górnik Łęczyca I, 0:2 Oranje Turek II, 0:1 Concordia
Piotrków Trybunalski.
Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni
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Mirosław Madajski

Mikołajki Uniejowskiej Akademii
Futbolu Ebiego Smolarka
Wszystkie trzy reprezentacje Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka próbowały
swoich sił w 4.Turnieju Mikołajkowym o Puchar Burmistrza Miasta Łęczyca. 9 grudnia 2017
r. zagrała reprezentacja z roczników 2007/2008, 10 grudnia z rocznika 2005/2006, a 16 grudnia
najmłodsi reprezentanci, czyli zawodnicy z roczników 2009/2010.
Wszystkie trzy ekipy spisały się bardzo dobrze. Złoto
wywalczyli nasi najmłodsi piłkarze (2009/2010), chłopcy z
rocznika 2005 zakończyli swój udział na 4. miejscu, a zawodnicy
z rocznika 2007 zostali sklasyfikowani na miejscach 5-6-tych.
Bardzo cieszy stabilny, wysoki poziom piłkarski naszych
najmłodszych reprezentantów, którzy systematycznie walczą
w każdych zawodach o najwyższe trofea. O sporym pechu mogą
mówić nasi najstarsi piłkarze. Po eliminacjach grupowych,
które przeszli „jak burza” i upatrywani byli w gronie faworytów
do 1. miejsca, przegrali awans do finału rzutami karnymi
z późniejszym triumfatorem turnieju Górnikiem Łęczyca.
17 grudnia 2017 r. to święto wszystkich sportowców
Uniejowskiej Akademii Ebiego Smolarka. W hali sportowej
w Uniejowie podczas Świątecznego Turnieju Piłki Nożnej
spotkali się wszyscy młodzi piłkarze i piłkarki, którzy trenują w
akademii. W tym dniu od wyniku sportowego ważniejsza była

atmosfera pełna serdeczności i życzliwości. Wszyscy piłkarze
otrzymali pamiątkowe medale oraz słodkości. Wyjątkowym
gościem podczas turnieju był… św. Mikołaj w osobie Marka
Dragosza, trenera reprezentacji Polski AMP Futbolu. Pan Marek
jest założycielem „Goalkeepers Fundation”, pomagającej
młodym zawodnikom i trenerom na całym świecie. Jest także
organizatorem imprez charytatywnych i akcji wolontaryjnych,
m.in. w Afryce. Pełni podziwu dla jego działalności
mianowaliśmy Pana Marka podczas tegorocznego turnieju św.
Mikołajem. Mamy jednocześnie nadzieję, że p. Marek często
będzie nas odwiedzał w Uniejowie.
Gratulujemy naszym piłkarzom oraz rodzicom i opiekunom wytrwałości. Życzymy wszystkim zawodnikom oraz
sympatykom Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka
dużo zdrowia oraz realizacji marzeń, a reprezentacji AMP
Futbolu złota w Mistrzostwach Świata w Meksyku.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Nagrodzeni, wyróżnieni i uczestnicy festiwalu
(kategoria klasa I – III)

Śpiewające przedszkolaki

XVII Gminny Zimowy Festiwal Piosenki
dla Dzieci i Młodzieży Uniejów 2018
9 lutego 2018 r. w Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury
w Uniejowie, już po raz siedemnasty, spotkali się wszyscy,
którzy lubią śpiewać na Gminnym Zimowym Festiwalu
Piosenki dla Dzieci i Młodzieży. Festiwal promuje twórczość
dzieci i młodzieży oraz daje szansę dla utalentowanych
i chcących śpiewać wokalistów, a także do wymiany pomysłów
instruktorów i nauczycieli. Do udziału w festiwalu zgłosiło się
73 młodych śpiewających.
Jury, w składzie - Mirosław Madajski, Maksymilian
Milczarek, Bartosz Komajda, przyznając nagrody i wyróżnienia
brało pod uwagę wykonanie piosenki, dobór repertuaru do
wieku uczestnika oraz ogólną prezentację na scenie.
W tym roku nagrody i wyróżnienia otrzymali:
Kategoria klasy przedszkolne:
GRAND PRIX – Eliza Wojtczak - Miejskie Przedszkole
w Uniejowie
I nagroda – Michalina Kujawa - Miejskie Przedszkole
w Uniejowie
I nagroda – Laura Wolak - Miejskie Przedszkole
w Uniejowie
II nagroda – Helena Kołata - Miejskie Przedszkole
w Uniejowie
III nagroda duet - Kornelia Pietrzak, Zofia Chmielecka Miejskie Przedszkole w Uniejowie
III nagroda - Anna Kozłowska - Szkoła Podstawowa
w Wieleninie
Kategoria klasy I – III:
GRAND PRIX – Maja Perkowska - Szkoła Podstawowa
w Uniejowie
I nagroda – Kacper Pizulski - Publiczna Szkoła Podstawowa
w Spycimierzu
I nagroda – Elżbieta Maruszak - Szkoła Podstawowa
w Wilamowie
II nagroda – Barbara Troczyńska - Szkoła Podstawowa
w Uniejowie
II nagroda – Filip Wawrzyniak - Szkoła Podstawowa
w Uniejowie

III nagroda – duet Marcelina Figurska, Inga Olczyk Szkoła Podstawowa w Uniejowie
III nagroda – Maja Pawlak - Szkoła Podstawowa
w Wieleninie
wyróżnienie – Oliwia Kwiatkowska - Szkoła Podstawowa
w Uniejowie
Kategoria klasy IV-VI:
GRAND PRIX – Karolina Szczepańska - Szkoła
Podstawowa w Uniejowie
I nagroda – Maja Wappa - Szkoła Podstawowa w Uniejowie
I nagroda – Amelia Perkowska - Szkoła Podstawowa
w Uniejowie
II nagroda – Marianna Stefańska - Szkoła Podstawowa
w Uniejowie
II nagroda – Oliwia Łuczak - Szkoła Podstawowa
w Uniejowie
III nagroda – Lidia Pająk - Szkoła Podstawowa w Uniejowie
Kategoria klasy VII-VIII, gimnazjum:
I nagroda – Weronika Napieraj - Szkoła Podstawowa
w Uniejowie
II nagroda – Weronika Kujawa - Szkoła Podstawowa
w Uniejowie
III nagroda – Natalia Izydorczyk - Szkoła Podstawowa
w Uniejowie
wyróżnienie – Vanessa Karcz - Szkoła Podstawowa
w Wieleninie
Uczestnicy, którzy nie zdobyli nagród otrzymali dyplomy
i nagrody za udział w festiwalu.
Organizator: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie.
Wsparcie finansowe: Urząd Miasta w Uniejowie, MiejskoGminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Uniejowie.
			

MGOK w Uniejowie
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Uniejów na Targach

Maciej Bartosiak

Tour Salon 2018 w Poznaniu
Mieszkańcy najmłodszego obecnie i jedynego w Polsce Uzdrowiska Termalnego,
a także lokalni przedsiębiorcy, którzy okres dynamicznych zmian na terenie gminy potrafili
wykorzystać do rozwinięcia swojej działalności gospodarczej, zachęcali przede wszystkim do
odwiedzenia czy zainwestowania we własny biznes na terenie regionu łódzkiego.
Odwiedzający stoisko, na którym promował się
Uniejów (9-11.02), mieli okazję poznać, a nawet spróbować
jedynych w swoim rodzaju produktów regionalnych, także
tych powstających na bazie leczniczej wody termalnej
z ujęcia w Uniejowie.
Targi Tour Salon to miejsce, w którym można
zaczerpnąć inspiracje i pomysły na podróże zorganizowane
samodzielnie i z pomocą biur turystycznych. Oprócz
interaktywnych stoisk reklamujących miejsca, które
warto odwiedzić, na terenie Międzynarodowych
Targów Poznańskich odbywały się animacje dla dzieci,
zorganizowano spotkania z blogerami, przygotowano
konkursy z nagrodami (do wylosowania były m.in.
bilety promocyjne na Termy Uniejów) - jednym słowem
mnóstwo atrakcji!
Udział w targach jest częścią projektu:
„Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej
Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone
w zakresie promocji gospodarczej regionu przez gminę
Uniejów”, współfinansowanego z funduszy europejskich

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Przedmiotem projektu jest organizacja i udział
w działaniach ukierunkowanych na zwiększenie
międzynarodowej rangi gospodarczej regionu łódzkiego.
W ramach projektu przewidziano m.in. udział gminy
Uniejów w targach krajowych i międzynarodowych
z branży turystycznej, budowlanej, rolno-spożywczej oraz
kosmetycznej; organizację misji gospodarczych, wizyt
studyjnych oraz kampanii promocyjno-informacyjnych,
opracowanie analizy/ekspertyzy dotyczącej możliwości
wykorzystania wód geotermalnych m.in. w branży
spożywczej.
Celem głównym jest wzrost powiązań gospodarczych
pomiędzy MŚP (sektor małych i średnich przedsiębiorstw)
z regionu łódzkiego a partnerami zagranicznymi
działającymi w ramach specjalizacji regionalnych, takich
jak: medycyna - lecznictwo uzdrowiskowe, kosmetyki,
przetwórstwo rolno-spożywcze, budownictwo oraz
dodatkowo ekoinwestycji.

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

Pan Józef Kałużny – miłośnik zwierząt i staroci

Sposób na emeryturę
Pan Józef Kałużny Ameryki nie odkrył. Emeryt powinien być aktywny, mieć
zajęcie, zainteresowania, hobby.
W Uniejowie znają go wszyscy, ponieważ jest
uniejowianinem z dziada pradziada. W dzieciństwie
mieszkał z rodzicami i dziadkiem w organistówce,
obecnie stoi tam blok. Jako dzieciak pokochał zwierzęta
i zawsze coś hodował. A to króliki, też wszelkiej maści
ptactwo – gołębie, indyki, pawie, kurki ozdobne,
kaczki. Jest właścicielem pięknie zlokalizowanej
działki nad rzeką przy kładce. Na brzegu znajduje się
zacumowana łódka. Tą łódką, gdy jeszcze kładki nie
było, ale wyremontowano już zamek i uruchomiono kino,
przewoził przez rzekę mieszkańców. Aby mógł to robić,
musiał zdobyć patent ratownika. Był wtedy pracownikiem
komunalki. Został tam tzw. złotą rączką, nauczył się wielu
zawodów np. brukarza, szklarza, malarza itp. Z racji pracy
krążył po całej gminie i wtedy narodziło się nowe hobby
- zbieractwo. Zauważył, że wielu ludzi wyrzuca starocie
– meble, sprzęty, obrazy. Pytał czy może zabrać, często
jednak płacił niewielką kwotę i w ten sposób powstał

ten malutki „interesik”. W sezonie na swojej posiadłości
ustawia kilka stolików, a na nich prezentuje swoje
zdobycze: filiżanki, dzbanki, figurki, jednym słowem
różnej maści bibeloty. Stał się w pewnym sensie atrakcją
kurortu. Można podejść, porozmawiać, dowiedzieć się
czegoś o Uniejowie i przy okazji nabyć jakiś skarb za
parę groszy. Zainteresował swoim hobby wnuka, także
następcę już ma.
Zapytałem pana Józka po co mu te zwierzęta, czy
jest na tym jakiś interes? Odpowiedział, że żaden, że
raczej dopłaca. Swoje zwierzęta kocha i dzięki temu
ma obowiązek. Trzeba rano wstać, wypuścić z klatek
i nakarmić. Ma kontakt ze zwierzętami, z nowymi ludźmi,
całą gminę zna jak własną kieszeń. Pan Józek po prostu
jest aktywny, nie wysiaduje przed telewizorem oglądając
seriale i reklamy w tv, nie siedzi na ławeczce z innymi
emerytami narzekając na rzeczywistość. Dzięki temu
pewnie i zdrowie mu dopisuje. Tak trzymać panie Józku.
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów
Jest kilka miejsc w Uniejowie, zwłaszcza na lewobrzeżnych terenach rzeki Warty,
na których w ostatnim 15-leciu dokonały się niesamowite zmiany. Tym razem chcemy
zaprezentować miejsce, gdzie pierwotnie znajdowały się budynki tzw. „Wiosny
Ludów”. Później zbudowano tam „Kasztel Rycerski na Gorących Źródłach”, a ostatnio,
po przebudowie, oddano do użytku…

Hotel & SPA****

Zanim jednak przedstawimy ten obiekt, dla kontrastu, przypominamy historię tego terenu. Od około 1957 roku
jego właścicielem była łódzka fabryka włókiennicza „Wiosna
Ludów”. Postawiono tam budynki ośrodka wczasowego
tych zakładów. Na początku lat 80-tych Komenda Chorągwi
Związku Harcerstwa Polskiego w Koninie odkupiła ten
teren wraz z budynkami. Przekazano go w użytkowanie
Komendzie Hufca ZHP w Uniejowie z przeznaczeniem
na stanicę harcerską. W budynkach o lepszym stanie
technicznym znajdowały się łóżka z materacami. Była
więc możliwość organizowania tam nawet kilkudniowych
biwaków z wykorzystaniem bazy noclegowej. Ze stanicy
korzystali harcerze z terenu dawnego województwa
konińskiego, a uniejowscy organizowali wiele imprez
hufcowych. Wybudowano też budynek służący jako muzeum
rzemiosł różnych.
Ówczesny komendant uniejowskiego hufca
Marian Pięgot (1979-2007), będąc burmistrzem Uniejowa
(1990-1994) w połowie kadencji przekazał ten teren gminie
Uniejów. W 2001 roku przygotowano plany generalnego
remontu stanicy na obiekt służący harcerstwu…
Pierwotny
wygląd
dawnego
ośrodka
wypoczynkowego „Wiosny Ludów”, a później Stanicy
Harcerskiej wyglądał następująco:

arch. UM Uniejów

Kasztel Uniejów

Powyższe zamierzenia nie zostały zrealizowane.
Władze samorządowe gminy Uniejów, z burmistrzem Józefem
Kaczmarkiem, miały plany kompleksowego zagospodarowania
całych lewobrzeżnych terenów rzeki Warty. Przejęły opisywany
teren zobowiązując się do finansowej pomocy Hufcowi.
Od wiosny 2007 roku wdrażano w życie projekt
współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego
Funduszu Regionalnego oraz przez budżet państwa: Wioska
Rycerska „Castrum Antiqum” w Uniejowie. Rozpoczęła się
budowa kompleksu edukacyjno-turystyczno-rekreacyjnego

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

„Wrota Czasu”. Wioska Rycerska stanowiła zespół dwóch
budynków: wieży i budynku głównego, umiejscowionego
w centralnej części działki. Elementem dominującym była
4-kondygnacyjna wieża, stylizowana na średniowieczną XIVwieczną wieżę rycerską. Budynek główny stanowił stylizowany
również na średniowieczną zabudowę obiekt parterowy
z poddaszem użytkowym.
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park linowy z czterema trasami i siedmioma zjazdami tyrolką,
usytuowany wokół Hotelu. Proponujemy również skorzystanie
z treningu nordic walking pod okiem trenera, trasa treningowa
to gwarancja pięknych widoków i wspaniałego relaksu.

arch. UM Uniejów

W 2015 roku „Kasztel Rycerski na Gorących Źródłach”
kupił pan Andrzej Pabich, właściciel ZOO Safari w Borysewie
k. Poddębic. Obiekty wieży i budynku głównego poddano
gruntownej przebudowie. Chociaż zachowały swoje bryły,
to nadano im nieco inny wygląd zewnętrzny, przebudowano
pomieszczenia wewnętrzne, inaczej zagospodarowano teren
wokół obiektu. Od grudnia 2017 roku oddano do użytku
(poniżej atrakcyjna oferta)…

Hotel & SPA**** Kasztel Uniejów
Hotel & Spa**** Kasztel Uniejów to zupełnie nowe miejsce
na turystycznej mapie Polski centralnej. Kameralny obiekt
położony w uzdrowiskowej miejscowości Uniejów stworzony
został z myślą o najbardziej wymagających Gościach, którzy
szukają komfortowych warunków do wypoczynku i relaksu.
Znakomicie rozplanowana przestrzeń sprawia, że każdy może
znaleźć tu miejsce do kameralnego odpoczynku. Luksusowo
urządzone pokoje i apartamenty wyposażone zostały we
wszystko, czego Goście mogą potrzebować podczas pobytu.
Dodatkową atrakcją dla rodzin z dziećmi jest nowoczesny

arch. UM Uniejów

„Kasztel Rycerski na Gorących Źródłach”, oddany
do użytku w 2008 roku, zapraszał do wspólnej zabawy,
poznawania historii i odtwarzania życia z czasów Dam
Dworu i Rycerzy. Oferowano: łaźnie termalne (kąpiele
w dębowych baliach z solankową wodą termalną), wieżę rycerską
w Kasztelu, akademię rycerską, strzał na wiwat i z trebusza,
biesiady z rycerzami, zabawy plebejskie. Do dyspozycji było
45 miejsc noclegowych w średniowiecznych dormitoriach.
W zimowej szacie Kasztel prezentował się następująco:

Zapewniamy również szeroką ofertę Strefy Spa. Zapraszamy
zwłaszcza do skorzystania z sesji w kabinie floatingowej - jest
to innowacyjna metoda pozwalająca podczas 45-minutowego
seansu pozbyć się stresu, uzupełnić poziom magnezu
i doskonale się zrelaksować. Dzięki słonemu wypełnieniu,
pozwala ona człowiekowi na swobodne unoszenie się na
powierzchni, bez całkowitego zanurzenia w wodzie. To
niezwykłe doświadczenie znakomicie wpływa na ludzki
organizm. Dla współczesnego człowieka, zmęczonego
pośpiechem, stresującym, wyczerpującym trybem życia, pobyt
w kabinie jest najszybszym i najdoskonalszym sposobem na
psychiczną i fizyczną regenerację. Uczucia dryfowania po
powierzchni wody nie sposób sobie wyobrazić – trzeba po
prostu spróbować, by poznać wszystkie zalety przebywania
w kabinie.
Goście, którzy zdecydują się na sesję floatingu, będą
mogli wejść w stan głębokiego relaksu. Przez niektórych
porównywany jest on do wyciszenia osiąganego dzięki
medytacji. Stan wyciszenia sprawia, że człowiek czuje się
odprężony i szczęśliwy. Rozluźniają się mięśnie, znika stres
i napięcie, wyeliminowane zostają dolegliwości bólowe.
Floating to znakomity sposób na odciążenie stawów i mięśni,
również u osób, które cierpią na różne dolegliwości związane
z układem ruchu.
Proponujemy również szeroką ofertę kąpieli balneologicznych:
„Kąpiel solankowa” w geotermalnej wodzie solankowej,
która ma niesamowite właściwości dla skóry, uspokaja,
poprawia nastrój, wycisza i doskonale przeciwdziała infekcjom.
„Kąpiel czekoladowa” - seans w wodzie geotermalnej
z gorącą czekoladą.

>>>
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,,Kąpiel winna” - seans w wodzie geotermalnej z winem.
Wiele osób lubi wypijać lampkę czerwonego wina dla
zdrowia. Ten znakomity trunek ma jednak zbawienny wpływ
na organizm także wtedy, gdy wykorzystuje się go w zabiegach
upiększających. Przyjemnie ciepła woda geotermalna
z dodatkiem wina wpływa odmładzająco na skórę
i powstrzymuje procesy starzenia. Przynosi także odprężenie,
ujędrnia i sprzyja naturalnemu oczyszczaniu się komórek.
Wykazuje ponadto działanie antycellulitowe.
,,Kąpiel piwna” - seans w wodzie geotermalnej z piwem.
Kosmetyki na bazie piwa produkowane są od dość dawna
– zwłaszcza na potrzeby pielęgnacji włosów. A jak napój ten
wpływa na skórę? Podczas kąpieli w wodzie geotermalnej
z dodatkiem piwa możesz doskonale zadbać o jej stan i piękny
wygląd. Seans sprzyja nawilżeniu, zmiękczeniu i oczyszczeniu,
a dzięki dużej zawartości witamin z grupy B – doskonale
odżywia komórki. Temperatura wody podczas kąpieli sprzyja
wypoczynkowi, a relaks pogłębia dodatkowo wyciszające
działanie głównego składnika piwa, czyli szyszek chmielu.

arch. A. Pabich

Uwielbiasz czekoladę? Twoje ciało również ją pokocha.
Przepiękny, smakowity zapach sprawi, że szybko odprężysz
się i zrelaksujesz. Na potrzeby kąpieli słodki przysmak
łączymy z dodatkową porcją aromatycznego kakao. Liczne
składniki odżywcze czekolady przenikają przez skórę,
wpływając korzystnie na jej nawilżenie i uelastycznienie.
Dodatkowo, dzięki zawartości przeciwutleniaczy, kąpiel
działa odmładzająco i zapobiega starzeniu się skóry. Dlaczego
jeszcze warto skorzystać z seansu gorącą czekoladą? Ziarna
kakaowca mają sporo kofeiny, która w ciepłej kąpieli
jeszcze skuteczniej pobudza organizm do spalania tkanki
tłuszczowej. Kąpiel poprawia również ukrwienie i pobudzają
układ krążenia.

Jedna z najpiękniej pachnących kąpieli w ofercie Hotelu,
która przynosi także znakomite efekty kosmetyczne.
Płatki czerwonej róży mają działanie ściągające skórę
i antyseptyczne. Ponadto nawilżają i wzmacniają skórę. Olejki
eteryczne zrobione z róż mają właściwości regenerujące
skórę. Ponadto rozjaśniają przebarwienia i leczą pękające
naczynka. Olejek różany pobudza produkcję kolagenu, czyli
działa przeciwzmarszczkowo i przyspiesza regenerację
skóry. Do tego roślina ta ma działanie tonizujące, a więc
pomaga uporać się z takimi dolegliwościami, jak trądzik czy
nadmierne wydzielanie sebum.
„Kąpiel Kleopatry” – seans w wodzie termalnej z kozim
mlekiem.
Kleopatra słynęła z niepowtarzalnej urody – od wieków
wymienia się ją wśród najpiękniejszych kobiet w historii
świata. Jednym z sekretów piękna egipskiej władczyni miały
być kąpiele w kozim mleku. Jego działanie potwierdzone
zostało współcześnie przez branżę kosmetyczną. Kąpiel
w wodzie geotermalnej z dodatkiem koziego mleka doskonale
nawilża skórę i chroni ją przed podrażnieniami czy też
podatnością na uszkodzenia. Gorąca kąpiel przynosi spokój
i odprężenie.

arch. A. Pabich

„Kąpiel różana” – seans w wodzie geotermalnej z płatkami
róż.

Pobyt umili także pyszne jedzenie, serwowane w Restauracji
Kasztelańskiej, szef kuchni Robert Izdebski poleca dania
kuchni europejskiej. Sprawne funkcjonowanie placówki
zapewniają: recepcjoniści, kelnerzy, kucharze, obsługa strefy
SPA, masażyści, pokojowe.
Wkrótce atrakcyjność obiektu będzie jeszcze bogatsza.
W marcu zostanie oddana do użytku baszta przy
Hotelu&Spa****Kasztel Uniejów. Na dwóch najniższych
piętrach znajdować się będą sale konferencyjne, na dwóch
kolejnych będzie kawiarnia, do której Gości zawiezie
nowoczesna, przeszklona winda. Planowane jest również
otwarcie Mini ZOO obok Hotelu, które zostanie stworzone
specjalnie z myślą o najmłodszych gościach obiektu. Będzie
to wyjątkowe miejsce, w którym można pogłaskać i nakarmić
zwierzęta, a także przytulić się do nich. Najłagodniejsze
gatunki – w tym: owieczki, króliki, kózki i świnki wietnamskie
– błyskawicznie nawiązują kontakt z człowiekiem.
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W przyszłości, obok Parku Linowego, powstanie również
akwen wodny z rybami oraz ptactwem wodnym.

arch. A. Pabich

Hotel & Spa**** Kasztel Uniejów, ul. Zamkowa 6, 99-210
Uniejów, czynny całą dobę 24 h (Recepcja 690 904 003, e-mail:
recepcja@kaszteluniejow.pl) zaprasza Gości...

arch. A. Pabich

Pan Andrzej Pabich z białym tygrysem

Poprosiliśmy właściciela Hotel & Spa**** Kasztel Uniejów
o podzielenie się z Czytelnikami „Uniejowskich Stron”
informacjami o sobie i prowadzonym od lat ZOO Safari
w Borysewie. O sobie Pan Andrzej Pabich powiedział tylko,
że z wykształcenia jest mechanikiem, w tej chwili prowadzi
ZOO Safari Borysew oraz Hotel&Spa****Kasztel Uniejów.
Jego hobby to zwierzęta oraz motoryzacja. Podzielił się za to
obszerną informacją o ZOO.

Ogród Zoologiczny ZOO Safari Borysew
…to wyjątkowe miejsce w centralnej Polsce, gdzie można
stanąć twarzą w twarz z dzikimi zwierzętami z całego świata.
ZOO Safari mieści się w Borysewie, (gmina Poddębice,
województwo łódzkie). Wyjątkowa aranżacja przestrzeni,
niezapomniane atrakcje i bliskość natury, to powody dla
których Ogród Zoologiczny w Borysewie w 2017 roku po raz
kolejny otrzymał certyfikat od Polskiej Organizacji Turystycznej
za największą atrakcję turystyczną w Polsce. Właściciel ZOO
Safari został również oznaczony przez Ministra Turystyki
i Sportu honorową odznaką za zasługi dla turystyki.
Podziwiać tu można nie tylko najgroźniejsze dzikie zwierzęta
- białe tygrysy bengalskie, białe lwy, pumę, białe wilki,
serwale, ale także lemury, bawoły indyjskie, jedyne w Polsce
bawoły afrykańskie i tapira. Na terenie naszego ogrodu
zoologicznego mieszka już 8 gatunków antylop, 2 gatunki
zebr: bezgrzywe, Greviego oraz małpy. Są tu także kangury,
wielbłądy jednogarbne i dwugarbne. ZOO Safari Borysew
może pochwalić się również największą w Europie kolekcją
dużych gadów: krokodyli nilowych i aligatorów amerykańskich.
Do tej pory udało nam się zgromadzić około 90 gatunków
dzikich zwierząt.

Osobną atrakcją są gatunki zamieszkujące tzw. „Świat
wodny”. To miejsce, w którym nasi Goście, korzystając ze
specjalnie utworzonej wyspy, podziwiać mogą ptactwo wodne,
żółwie oraz fokę - Dawida, który od początku swojego pobytu
u nas jest ulubieńcem publiczności. Dawid, jakby wiedząc
o tym, że został okrzyknięty gwiazdorem, chętnie popisuje się
przed zgromadzonymi swoimi pływackimi umiejętnościami,
zyskując po każdym karmieniu - pokazie nowe rzesze fanów.
ZOO Safari w Borysewie odwiedzają całe rodziny,
przedszkola, wycieczki szkolne, studenci, domy dziecka,
domy dziennego pobytu, hospicja i ośrodki wychowawcze.
Na terenie ZOO Safari organizowane są eventy dla grup
zorganizowanych: imprezy pracownicze lub okolicznościowe
(również dziecięce - m.in. kinderbale i urodziny), a także
ogniska i zabawy integracyjne.
Oprócz wyżej wymienionych ofert ZOO Safari proponuje
również dodatkową rozrywkę dla dzieci. Najmłodsi mogą
pojeździć na kucyku szetlandzkim. Dumą naszego Ogrodu
Zoologicznego są przestronne wybiegi, po których biegają
dzikie zwierzęta. Kolejną atrakcją jest Mini ZOO, które
stworzone zostało z myślą o najmłodszych. Chcieliśmy
odpowiedzieć na naturalną potrzebę bliskości i dać im
możliwość zabawy z miłymi w dotyku, a przy tym bezpiecznymi
zwierzętami. W Mini ZOO dzieci spotkać się mogą z kózkami
miniaturkami, owieczkami kameruńskimi, alpakami, świnkami
wietnamskimi, osiołkami i królikami. Miejsce to cieszy się
niesłabnącym powodzeniem. Ku naszej radości Mini ZOO
odwiedzane jest przez wszystkich zwiedzających - bez względu
na wiek. Fakt, że młodzież i dorośli bywają tu równie chętnie
jak maluchy, nasuwa wniosek, że bezpośredni kontakt ze
zwierzętami jest potrzebą ogólnoludzką, nie przypisaną do
żadnej grupy wiekowej.
ZOO Safari Borysew - zadbało również o ofertę
gastronomiczną. Zapewniamy smaczne, domowe posiłki, dania
obiadowe, dania z grilla i desery. W przestronnym i oszklonym
Grill Barze, liczącym 170 miejsc z widokiem na panoramę
ZOO Safari przyjemnie jest zjeść dobrze przygotowany, gorący
posiłek lub odpocząć przy niewielkiej przekąsce.

>>>

UNIEJOWSKIE STRONY

78

numer 1 / 59 / 2018

>>>
Figlarnia - znajdująca w się w Kompleksie Namiotów
Sferycznych – to bajkowa kraina odpowiadająca niespożytej
energii dzieci. Mogą tu skakać na trampolinie, zmierzyć się
z kosmicznym torem przeszkód czy dmuchaną dziewięciometrową
zjeżdżalnią. A także zanurkować w basenie z piłeczkami oraz
przejść przez dmuchaną gąsienicę kryjącą liczne atrakcje dla
dzieci. Ważnym powodem dla którego włożyliśmy w urządzenie
tego miejsca tyle serca, była chęć sprostania poważnemu
wyzwaniu. Chcieliśmy, dbając o wszystkich, zadbać o każdego
z osobna, odpowiedzieć na potrzeby dzieci według ich
indywidualnych potrzeb i fantazji.
Dla dzieci Figlarnia to możliwość bezpiecznej zabawy
i niezapomniana rozrywka, a dla rodziców i opiekunów zasłużona chwila odpoczynku w przy filiżance kawy w Lunch
Barze.

W jednym z namiotów znajduje się nowocześnie wyposażona
salka edukacyjna, w której realizowany jest program
edukacyjny, napisany na potrzeby ogrodu zoologicznego
oraz pozytywnie zaopiniowany przez Wojewódzki Ośrodek
Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi. Mając w pamięci, że
najlepsze efekty przynosi nauka przez zabawę, gwarantujemy,
że czas tu spędzony będzie nie tylko twórczy, ale także efektywny.
Atrakcyjne eksponaty, metoda interaktywnego poznawania
Świata i życzliwa atmosfera, sprawiają, że nikt podczas tych
lekcji nie wie co to nuda. Pakiet edukacyjny zawiera zajęcia
poglądowe - spotkanie uczniów z żywymi żółwiami i wężami.
		

Informacje zebrał Marek Jabłoński

Rubrykę redaguje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie

O Uniejowie w prasie ogólnopolskiej
„Rzeczpospolita”, nr 2, 03.01.2018 r.
Wielkie pieniądze na turystykę. Dzięki unijnym
dotacjom startują projekty warte 350 mln zł. Będą
realizować je gminy i prywatne firmy.
Nowe baseny, tężnia, wodny plac zabaw dla dzieci
oraz tor do wyczynowej jazdy na rowerze, a także
projekty, które ucieszą kajakarzy i rowerzystów. Oprócz
tego tak niepowtarzalne, jak interaktywne muzeum
w Spycimierzu, który co roku zachwyca dywanami
z kwiatów - to jedne z kilkudziesięciu atrakcji, w
jakie wzbogaci się region. Zarząd Województwa
Łódzkiego zatwierdził listę projektów wyłonionych
do dofinansowania w konkursie „Rozwój gospodarki
turystycznej”. – Rozdzielone zostało w ten sposób
147 mln 625 tys. zł na projekty związane z budową,
rozbudową, czy odnowieniem miejsc rekreacji - mówi
Witold Stępień, marszałek województwa łódzkiego.
Wsparcie unijne otrzymały 34 planowane inwestycje,
wszystkie warte razem 350 mln zł. O dotacje starały
się gminy i prywatni inwestorzy mający ambitne plany.
Największym beneficjentem jest gmina Uniejów otrzymała łącznie ok. 32 mln zł środków z UE na sześć
przedsięwzięć. Już obecnie perłą regionu i jego główną
atrakcją są Termy Uniejów. Teraz dzięki nowym
inwestycjom uzdrowisko rozwinie skrzydła, zachwyci
i przyjmie jeszcze więcej turystów. Zostanie zbudowana
tężnia solankowa wraz z pijalnią wody termalnej oraz
molo spacerowe. - Uznaliśmy, że powinno je mieć każde
uzdrowisko. Dotąd tężni z prawdziwego zdarzenia,
takiej jak jest w Ciechocinku, u nas nie było - mówi

Marcin Wegner, inspektor ds. funduszy UE w Urzędzie
Miasta Uniejów. Obiekt ten będzie zlokalizowany
w zabytkowym parku, blisko zamku. Również obecny
kompleks zostanie rozbudowany o nowy budynek
basenowy - będzie w nim strefa rekreacyjna, open
space dla dzieci, taras wypoczynkowy wraz ze strefą
tężni solankowej, kinem 9 D i częścią gastronomiczną.
– Nowy budynek ma stanowić spójną całość
z istniejącym kąpieliskiem. Przybędzie też zewnętrzny
wielofunkcyjny basen - sezonowy, z urządzeniami do
masażu, rekreacją i strefą dla dzieci i m.in. ekranem
ledowym do zajęć animacyjnych dla seniorów i dzieci.
- Chcemy uatrakcyjnić ofertę - zaznacza Wegner.
Inna nowość to „Spycimierski gród”. W budynku na
wzór muzeum, znajdą się ekspozycje multimedialne.
- W sposób interaktywny będzie pokazywana historia
Spycimierza i tutejsze tradycje Bożego Ciała, w tym
układania dywanów kwiatowych, z których ta wieś
słynie. Będzie to pierwsze krajowe, a nawet europejskie
muzeum Bożego Ciała i dywanów kwiatowych podkreśla Marcin Wegner. Z kolei w budynku byłego
posterunku wodnego policji po adaptacji będą miejsca
hotelowe - ok. 12 pokoi. A dzięki zadaszeniu tarasu
Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich będzie można
go wykorzystywać i poza sezonem. Zabytkowy park
wzbogaci się o nowe fontanny i tzw. organy wodne.
Kompleksu Termy Uniejów dopełni park tematyczny
Farma Alka, a w nim strefy np. jajka, mleka, chleba.
- Dzieci zobaczą proces powstawania jedzenia „od
ziarenka do bochenka” i przekonają się, że życie
kurczaka nie zaczyna się w sklepie - mówi Marcin
Wegner.
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Wiosenne Pow Wow w Uniejowie
Jak co roku na wiosnę do Uniejowa przyjadą pasjonaci kultury Indian, bo już 7 kwietnia odbędzie się Festiwal Muzyki
i Tańca Indian Ameryki Północnej. Na festiwalu pojawi się wielu pasjonatów z Polski, a także innych krajów europejskich.
Uniejowskie Pow Wow jest jednym z najbardziej znanych w Europie, dlatego możemy cieszyć się barwną imprezą, na której pojawia się
wielu tancerzy i tancerek. Podczas Pow Wow będą odbywać się konkursy w wielu kategoriach tanecznych, m.in. tańcu tradycyjnym mężczyzn
i kobiet, tańcu fantazyjnym, tańcu dzwoneczków, tańcu trawy oraz widowiskowym tańcu z obręczami. Swoje siły będą mierzyć także dzieci
i młodzież w specjalnie przeznaczonych dla nich konkurencjach. Nie odbyłoby się Pow Wow bez części społecznej, czyli tańców, w których
mogą brać udział wszyscy zainteresowani, nie tylko osoby posiadające regalia. Do tańców społecznych należą tańce międzyplemienne, a także
tańce kręgu. Będą także konkursy dla publiczności. Cała impreza opatrzona będzie muzyką na żywo, wykonywaną przez polskie i zagraniczne
zespoły grające muzykę Pow Wow. Na tegorocznym Pow Wow będziemy gościli Roberta Soto, Indianina z plemienia Lipan Apache. Jest on
jednym z głównych przedstawicieli swojego plemienia oraz przewodnikiem duchowym swojej społeczności. W trakcie Pow Wow zaprezentuje
dla nas taniec Hoop Dance oraz Fancy Feather. Kolejnym z gości będzie Good Shield Aguilar - Indianin Oglala Lakota i Pasqua Yaqui. Aquilar
jest muzykiem multiinstrumentalistą, gra na bębnach, gitarze, basie, banjo, flecie i pianinie. Jego muzyka to zarówno tradycyjne dźwięki, jak
i muzyka akustyczna z tekstem mówionym. Nasz gość jest także znanym aktywistą działającym na rzecz Buffalo Field Campaign, która walczy
o ochronę bizonów w Ameryce Północnej. Zarówno Goodshield Aguilar, jak i Robert Soto byli już gośćmi naszego Pow Wow. Cieszymy się, że
będziemy mogli ich gościć po raz drugi.
Przy okazji Wiosennego Pow Wow odbędzie się także kolejna edycja Biegu „Na Rzecz Ziemi”. Do zobaczenia 7 kwietniu na hali sportowej
w Uniejowie. Impreza rozpocznie się o godzinie 14.30.

Restauracja „Herbowa”

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

tel. 791 340 595
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Krótkie spięcie…
Kiszone ogórki z Uniejowa
W tej termalnej zalewie,
ogórków do woli
można sobie zakisić,
nie można przesolić.

Foto Historia

Ryszard Troczyński

Co i gdzie to jest ?

Foto Zagadka

Ryszard Troczyński

W poprzednim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było
zdjęcie budynku znajdującego się na ul. Kościelnickiej w Uniejowie
(obok Zakładu Naprawy Samochodów Pana Leszka Becalika), w
którym mieszkała śp. Pani Jadwiga Kwaszewska (nauczycielka,
dyrektor szkoły w Uniejowie).
Spośród nadesłanych prawidłowych odpowiedzi nagrodę
wylosowała Pani Teresa Kaczka z Uniejowa. Serdecznie gratulujemy!
Kolejną foto zagadką jest tabliczka umieszczona na słupie
energetycznym w gminie Uniejów. Gdzie znajduje się dokładnie ta
tabliczka?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane na
numer tel. 517 138 165, czekamy do 31 marca 2018 r.

Witold Smętkiewicz

Foto Kontrasty

Foto Fraszka

Ryszard Troczyński

Ryszard Troczyński

“Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu”

