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Od Redakcji

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Od 2015
roku zasiada Pani w Zarządzie Województwa
Łódzkiego. Zanim została Pani Członkiem
Zarządu, pełniła Pani funkcję dyrektora
Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.
Pani Marszałek, proszę powiedzieć coś o sobie
Czytelnikom „Uniejowskich Stron”.
Pani Jolanta Zięba-Gzik: Z wykształcenia jestem
pedagogiem. Skończyłam studia podyplomowe
na Uniwersytecie Łódzkim na wydziale prawa
i administracji - zarządzanie w administracji
publicznej. Ukończyłam także wiele szkoleń
z zakresu pozyskiwania funduszy unijnych. Przez 14
lat pracowałam w zawodzie jako pedagog szkolny,
gdzie również udało mi się pozyskać wsparcie
unijne dla kilku projektów. W 2013 roku objęłam
pierwszą funkcję kierowniczą – rozpoczęłam pracę

arch. J. Zięba-Gzik

Właśnie ukazał się 60-ty numer „Uniejowskich
Stron”, czasopisma które od stycznia zeszłego roku jest
dwumiesięcznikiem. Pomimo częstszego ukazywania się,
każde jego wydanie stanowi obszerny zbiór informacji
na temat przedsięwzięć realizowanych na terenie naszej
gminy oraz udziału w licznych wydarzeniach poza jej
obszarami, chociażby uczestnictwo dzieci i młodzieży
w wielu konkursach i wyjazdach edukacyjnych.
Wywiadu do jubileuszowego numeru udzieliła Pani
Jolanta Zięba-Gzik – Członek Zarządu Województwa
Łódzkiego. Z rozmowy tej dowiecie się Państwo
o pracy Zarządu Województwa Łódzkiego, o ostatnich
inwestycjach drogowych realizowanych przez samorząd
województwa na terenie gminy Uniejów.
Za nami kolejne inwestycje przeprowadzone na
terenie gminy m.in. w Wilamowie i Kuczkach. O tych
i o kolejnych, zaplanowanych w najbliższym czasie
i w trakcie realizacji dowiecie się Państwo z artykułu
„Z prac Samorządu”.
W bieżącym numerze prezentujemy „Złotą Maję”,
wielokrotną Mistrzynię Świata, Europy i Polski w karate,
czyli Maję Ostrowską-Gralkę. Z kolei w cyklu artykułów
o zakładach pracy w gminie Uniejów przedstawiamy
Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
„UNI BRUK” Pawła Szymczaka z Uniejowa.
Z wydarzeń, o których chcielibyśmy wspomnieć
w tym numerze należą m.in.: kilkumiesięczne
przygotowania do tegorocznych, 100-tnych obchodów
odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości
w postaci udekorowanego w barwach biało-czerwonych
i kolorach Unii Europejskiej miasta. O inauguracji
tego wydarzenia w dniu 2 maja przeczytacie Państwo
w następnym wydaniu „US”. Kolejnymi ważnymi
wydarzeniami ostatnich miesięcy były: udział
i promocja gminy Uniejów i regionu łódzkiego na
międzynarodowych targach turystycznych ITB Berlin
w ramach realizowanego projektu na lata 2014-2020;
turnieje i imprezy sportowe (m.in. Mistrzostwa Polski
w Karate NSKF i UWK oraz Integracyjny Futbolowy
Turniej Halowej Piłki Nożnej w Uniejowie, Gminny
Strażacki Turniej Tenisa Stołowego w Wieleninie);
sukcesy sportowe uczniów Szkoły Podstawowej
w Uniejowie; liczne konkursy – w tym Gminny Konkurs
Wiedzy Pożarniczej; przygotowania najmłodszych
uniejowskich piłkarzy do sezonu ligowego; rozgrywki
Termalnych i walka o utrzymanie pozycji w rankingu;
XVI Pow Wow – Festiwal Muzyki i Tańca Indian Ameryki
Północnej; warsztaty i pokazy kulinarne z udziałem
zagranicznych gości z Włoch i Węgier pod hasłem
„Promujemy lokalne produkty i turystykę kulinarną”;
V Uniejowski Festiwal Smaków, czyli smacznie i lokalnie
na szlaku festiwalowych restauracji; wręczenie nagród
„Lilia Smakosza” 2018 dla zwycięskich restauracji
w Festiwalu Smaków.
Zachęcamy do przeczytania wszystkich artykułów,
życząc przyjemnej i lekkiej lektury.

arch. J. Zięba-Gzik

Szanowni Czytelnicy naszego czasopisma,
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Rozmowa z Panią

Jolantą Ziębą Gzik

- Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego
na stanowisku dyrektora Biura Edukacji, Kultury i Sportu w Urzędzie Miasta Zduńska Wola. W listopadzie
tego samego roku zostałam powołana na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Zduńskiej Woli.
Tę funkcję pełniłam do 2015 r. Kolejnym wyzwaniem zawodowym była praca w Ośrodku Szkolenia Zawodowego
w Dobieszkowie. Od listopada 2015 roku pracuję w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego,
gdzie jestem etatowym Członkiem Zarządu WŁ. Współpracowałam z wieloma organizacjami pozarządowymi,
np. Klubem Wolontariusza w PG nr 1 w Zduńskiej Woli. Wielokrotnie angażowałam się w różnego typu akcje
charytatywne. Przez wiele lat pomagałam przy organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, brałam
czynny udział w akcji Szlachetna Paczka. Byłam kuratorem społecznym, a także radną miejską.
Mam mało wolnego czasu, ale staram się go zawsze spędzać aktywnie i z rodziną. Biegam, jeżdżę na rowerze,
rolkach, chodzę po górach, uwielbiam podróże. Pobiegłam już w dwóch maratonach. Niestety mam coraz mniej
czasu na trzymanie formy i długie treningi, nad czym ogromnie ubolewam.
•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Podczas spotkań z wyborcami - 4 lata temu – opowiadała Pani
o gospodarstwie rodziców, dlatego tematy związane z życiem na wsi i rolnictwem są Pani bliskie. Nie wszyscy
uczestniczyli w tych spotkaniach – czy może Pani opowiedzieć o swoim domu rodzinnym?
Pani Jolanta Zięba-Gzik: Pochodzę z Szadku, moi rodzice prowadzili 25-cio hektarowe gospodarstwo rolne.
Ja i moja trójka rodzeństwa od dziecka wiemy, co znaczy trud pracy na roli. Oprócz zbóż i ziemniaków mieliśmy
także uprawę kapusty i ogórków, z których robiliśmy kiszonki, dlatego praca była praktycznie cały rok. Kiedy
rówieśnicy wyjeżdżali na wakacje u nas było najwięcej pracy. Dzięki temu znam wagę pieniądza i wiem jak
ciężko się na niego pracuje. Mam cudownych rodziców i jestem im ogromnie wdzięczna za wszystko, czego mnie
nauczyli.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Przybliżmy Czytelnikom wiedzę na temat instytucji jaką jest Zarząd
Województwa Łódzkiego. W skład Zarządu wchodzi pięć osób: marszałek województwa jako jego
przewodniczący, dwóch wicemarszałków i dwóch członków. Wicemarszałkowie oraz pozostali Członkowie
Zarządu Województwa Łódzkiego wybierani są na wniosek Marszałka Województwa Łódzkiego przez
Sejmik Województwa Łódzkiego zwykłą większością głosów. Pani Marszałek, proszę powiedzieć co należy
do zadań Zarządu Województwa Łódzkiego.
Pani Jolanta Zięba-Gzik: Samorząd Województwa stara się być przede wszystkim bliżej ludzi, wsłuchiwać się
w ich problemy i pomagać w ich rozwiązaniu. Dzięki dostępnym narzędziom, jakim są między innymi fundusze
europejskie, możemy wspierać rozwój całego regionu, jak i pojedynczych inicjatyw obywatelskich. Jako Samorząd
Województwa odpowiadamy za strategię rozwoju naszego regionu poprzez wytyczanie celów i ich realizację.
Dzięki temu staramy się, by region był innowacyjny, konkurencyjny i przyjazny dla przedsiębiorców, a przede
wszystkim mieszkańców.
Jako samorząd dbamy o służbę zdrowia w regionie - mamy sieć szpitali wojewódzkich, które wyposażamy
w najlepszy sprzęt, systematycznie modernizujemy. Staramy się również, aby w szpitalach pracowali najlepsi
specjaliści. Inwestujemy w kulturę – podlegają nam między innymi takie placówki jak: Teatr Wielki, Filharmonia
czy Teatr Jaracza, a także muzea. Zarządzamy siecią dróg wojewódzkich – w sumie około 1300 km, które
systematycznie modernizujemy.
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>>>
Aby być bliżej mieszkańców, mamy granty sołeckie i budżet obywatelski. W tym roku np. Uniejowskie
Stowarzyszenie Aktywni w ramach budżetu obywatelskiego zrealizuje projekt za ponad 240 tys. zł.
•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Jako Członek Zarządu Województwa Łódzkiego jest Pani wiceprzewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów, zasiada Pani w Komisji Kontaktów z Zagranicą i Współpracy Regionalnej
oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Co należy do obowiązków Członka Zarządu i osoby
zasiadającej w w/w Komisjach?
Pani Jolanta Zięba-Gzik: Od niedawna jestem w tych komisjach, wcześniej byłam członkiem komisji zdrowia,
a także rodziny i spraw społecznych. Do naszych obowiązków należy opiniowanie uchwał projektów budżetu,
nadzorowanie polityki zagranicznej realizowanej przez Samorząd. Jest to bardzo odpowiedzialne zajęcie, ponieważ
musimy dbać o każdą publiczną złotówkę, którą wydaje województwo.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Które z pełnionych przez Panią obowiązków sprawiają najwięcej radości
i dają największą satysfakcję, a które są najtrudniejsze do wykonania?
Pani Jolanta Zięba-Gzik: Od samego początku mojej kariery zawodowej czułam, że chcę pomagać ludziom.
Najpierw jako pedagog szkolny oraz kurator społeczny starałam się pracować z trudną młodzieżą, by jej pomóc.
Nigdy nie traciłam wiary w człowieka, starałam się zrozumieć jego problemy i znaleźć najlepsze rozwiązanie.
Z czasem swoje doświadczenie mogłam wykorzystać dla większego grona – mojej lokalnej społeczności, kiedy
zostałam radną. Praca w Urzędzie Marszałkowskim jako Członek Zarządu Województwa Łódzkiego sprawia mi
wiele satysfakcji, choć niesie ze sobą wiele nowych wyzwań. To bardzo odpowiedzialne zadanie, które wiąże się
z podejmowaniem trudnych decyzji, często niepopularnych. Zarząd Województwa Łódzkiego zarządza budżetem
województwa i decyduje o realizacji zadań, które dotyczą mieszkańców naszego regionu. Dlatego nie jest to łatwe
zadanie.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Nie da się ukryć, że kontakt z mieszkańcami województwa jest dla Pani
bardzo ważną częścią pracy. Pani obecność - nie tylko w Uniejowie, ale na wydarzeniach organizowanych
przez inne samorządy - jest tego najlepszym dowodem. Czy spotkania z mieszkańcami są tym, co napędza
Panią do pracy?
Pani Jolanta Zięba-Gzik: Oczywiście, że spotkania z mieszkańcami są dla mnie najważniejsze. Dzięki nim dowiaduje
się, jakie mają problemy i cieszę się, kiedy mogę pomóc je rozwiązać. Nie da się z perspektywy biurka zobaczyć
wszystkiego. Nic nie zastąpi osobistego kontaktu z mieszkańcami na ich terenie.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Jakie najważniejsze przedsięwzięcia/inicjatywy/ inwestycje dla województwa
łódzkiego udało się, z Pani punktu widzenia, osiągnąć i zrealizować podczas pracy w Zarządzie Województwa
Łódzkiego?
Pani Jolanta Zięba-Gzik: Odpowiadam za infrastrukturę, cieszą mnie przede wszystkim inwestycje związane
z drogami, które udaje nam się sprawnie realizować. Dla przykładu 8,5 km odcinka drogi od granicy z Uniejowa
do granicy z województwem wielkopolskim, droga 473. Ta inwestycja kosztowała ponad 25 mln zł i została
zrealizowana w latach 2015-2016. Obecnie w Uniejowie realizujemy skrzyżowanie ul. Dąbskiej z ul. Wschodnią
i ul. Polną. Koszt tej inwestycji to 2,7 mln zł. Jestem również dumna z obwodnicy Pragi poddębickiej. Prawie
2️60 tys. zł będzie kosztował projekt budowlany z pozyskaniem pozwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Szacunkowy koszt tej inwestycji to 7,8 mln zł. W przyszłym roku zrealizujemy odcinek drogi 475 od węzła na S8 do
Dłutowa - 8 km. Szykujemy się również do inwestycji w Zduńskiej Woli, moim rodzinnym mieście. Rozbudowany
będzie 5 km odcinek przejścia przez miasto Zduńska Wola na odcinku od ul. Karsznickiej do Mostowej. Wartość tej
inwestycji to ponad 83 mln zł.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Co jest najważniejsze do zrealizowania w najbliższym czasie przez Zarząd
Województwa?
Pani Jolanta Zięba-Gzik: Obecnie najważniejsza jest jak największa certyfikacja środków unijnych – czyli
przygotowanie ich do rozliczenia z Brukselą jako prawidłowych wydatków. Działanie to pozwoli nam ubiegać
się o dodatkowe środki z tzw. krajowej rezerwy wykonania. Dzięki temu będziemy mogli zrealizować jeszcze
więcej projektów. Jakość życia mieszkańców regionu wzrośnie, a region stanie się atrakcyjnym miejscem do pracy,
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edukacji i wypoczynku. Bardzo na sercu leży nam także jakość służby zdrowia, dlatego modernizujemy szpitale.
Ogromne środki inwestujemy także w infrastrukturę drogową.
•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Uniejów nieustannie korzysta ze wsparcia Województwa Łódzkiego,
przyznającego środki na realizację inwestycji. Dotychczas udało się dzięki temu zrealizować wielomilionowe
inwestycje drogowe, wodno-ściekowe, komunalne, turystyczno-rekreacyjne itd. Dziękujemy za okazywane
wsparcie. Mamy nadzieję, że odwiedzając gminę Uniejów z przyjemnością obserwuje Pani zachodzące
w niej zmiany…
Pani Jolanta Zięba-Gzik: Uniejów to przykład beneficjenta, który doskonale umie skorzystać ze środków
unijnych. Oczywiście z ogromną przyjemnością obserwuję zmiany jakie zachodzą. To zasługa nie tylko
pozyskiwanych funduszy, ale przede wszystkim świetnego gospodarza w osobie burmistrza Józefa Kaczmarka
i jego współpracowników. Dzięki ogromnej pracy sztabu ludzi udaje się nie tylko pisać wnioski, ale także je
realizować i prawidłowo rozliczać. Uniejów przez ostatnie lata zmienił się nie do poznania.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Za pośrednictwem facebooka nieraz zapraszała Pani do odwiedzenia
Uniejowa, zapewniając, że to świetne miejsce do regeneracji, ładowania baterii. Czy Uniejów to miejsce,
w którym można doskonale wypocząć, nabrać sił i energii?
Pani Jolanta Zięba-Gzik: Tak, zdecydowanie. Oprócz basenów geotermalnych w Uniejowie jest wiele ciekawych
miejsc do odwiedzenia. Wart zobaczenia jest zamek i Zagroda Młynarska. Latem polecam wypoczynek nad
Wartą. Uniejów to miejsce dla całych rodzin na spędzenie ciekawego weekendu, do czego zachęca też świetna
baza noclegowa i dobre restauracje. Cieszę się, że Uniejów wciąż się wzbogaca o nowe inwestycje, kolejne
atrakcje.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Czy odwiedza Pani również prywatnie Uniejów?
Pani Jolanta Zięba-Gzik: Oczywiście, kiedy tylko mogę. Moje dzieci uwielbiają basen i zjeżdżalnie, ja z mężem
chętnie korzystamy z sauny. Polecam wszystkim taką formę wypoczynku. Niestety ubolewam, że mam tak mało
czasu, ale cieszę się, ze Uniejów jest tak blisko Zduńskiej Woli, w której mieszkam.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Dziękujemy za rozmowę, życząc samych sukcesów w pracy zawodowej
i w życiu prywatnym.
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66. Przygotowania najmłodszych uniejowskich piłkarzy do sezonu
ligowego – Mirosław Madajski
67. Integracyjny Futbolowy Turniej Halowej Piłki Nożnej – Jacek
Świątczak
68. Mistrzostwa Polski w Karate NSKF i UWK w Uniejowie
69. Jubileusz karate – Maja Ostrowska-Gralka
70. Euzebiusz Smolarek odwiedził Uniejowską Akademię Futbolu
– Uniejowska Akademia Futbolu
70. Termalni w walce o utrzymanie – przed nami runda wiosenna
Łódzkiej Okręgówki – Michał Kaźmierczak
72. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „UNI
BRUK” Pawła Szymczaka z Uniejowa – Marek Jabłoński
73. „Złota Maja” – Ryszard Troczyński
75. Komiks Uniejowski

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

Współautorzy: Monika Bartnik, Joanna Binkiewicz, Szymon Bugajak, Beata Czerwińska, Barbara Fligiel, Anna Gazda, Wioletta Gralka, Martyna Janiak, Paulina Jaśkiewicz,
Józef Kaczmarek, Michał Kaźmierczak, Beata Kos, Janusz Kosmalski , Jolanta Kwaśniewska, Katarzyna Kwiatosińska, Mirosław Madajski, Maja Ostrowska-Gralka, Katarzyna
Pajor, Magdalena Pajor, Marta Pajor, Wiesława Pajor, Szina Sarnecka, Renata Skibińska, Karolina Smętkiewicz, Monika Szafarz, Karolina Szelągowska, Sandra Szmigiel, Sylwia
Szymańska, Beata Szymczak, Jacek Świątczak, Ewa Urbaniak, Rafał Wincenciak, Izabela Wojtczak, Sylwia Wrąbel, Izabela Wróbel, Aleksandra Zielonka, Agnieszka Żabińska,
M-GOK w Uniejowie, Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie, Uniejowska Akademia Futbolu im. Ebiego Smolarka, Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni.

Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.

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

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

Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
reklam i ogłoszeń

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Józef Kaczmarek
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Realizowane są roboty budowlane w ramach
zadania pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy
Uniejów - etap II”. Zakres obejmuje drogi: nr
111160E na odcinku Wielenin - Wielenin Kolonia
(do drogi nr 111169E) - długość odcinka to
około 1,060 km; nr 111155E 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 (obręb
Orzeszków, Stanisławów, Czepów); drogę gminną
w Wilamowie (koło cmentarza) – długość odcinka
to około 0,707 km; drogę gminną nr 111152E na
odcinku Spycimierz-Łęg Baliński – łączna długość
remontowanego odcinka to około 2,062 km:
odcinek pierwszy o długości 1,207 km i odcinek
drugi o długości 0,855 km. Całkowity koszt
realizacji inwestycji wynosi 1.728.727,12 zł brutto,
część robót współfinansowana jest ze środków
budżetu województwa łódzkiego, pochodzących
z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych,
natomiast pozostałe koszty pokryte zostaną ze
środków własnych gminy Uniejów.
Część 2 robót budowalnych obejmuje
„Przebudowę dróg na terenie gminy Uniejów –
drogę nr 111353E – ul. Błogosławionego Bogumiła
oraz nr 111368E – ul. Władysława Reymonta”:
długość odcinka ul. Błogosławionego Bogumiła
to 0,441 km, długość odcinka ul. W. Reymonta to
0,441 km. Inwestycja realizowana jest na kwotę
605.210,43 zł brutto. Zamówienie finansowane jest
ze środków własnych gminy Uniejów.
Został rozstrzygnięty przetarg na zadanie
inwestycyjne pn.: „Uzbrojenie wydzielonych
terenów aktywizacji gospodarczej w gminie
Uniejów”
Przedmiotem
zamówienia
jest
zaprojektowanie oraz wykonanie przebudowy
skrzyżowania drogi krajowej nr 72 typu rondo
z drogą gminną nr 111152E i ul. Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa oraz budowa drogi

wewnętrznej ul. Towarzystwa Przyjaciół Uniejów
wraz z infrastrukturą techniczną.
W postępowaniu zostały złożone dwie oferty:
pierwsza przez Budimex S.A z siedzibą przy
ul. Stawki 40,01-040 Warszawa na kwotę
20 614 185,00 zł brutto oraz druga przez
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A przy
ul. Łódzkiej 108, 99-200 Poddębice na kwotę
10 425 853,00 zł brutto. Zakończenie realizacji
zadania planowane jest 28.06.2019 r. Przedmiot
zamówienia jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na
zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg
na terenie gminy Uniejów - etap II (chodniki)”.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót
budowlanych związanych z remontem chodników
zlokalizowanych w m. Uniejów przy drogach
gminnych: ul. Makowej, Tęczowej, Kwiatowej
oraz Wąskiej. W postępowaniu zostały złożone
dwie oferty: pierwsza przez Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe UNI – BRUK
Paweł Szymczak, z siedzibą przy ul. Tęczowej 16,
99-210 Uniejów na kwotę 327.872,71 zł brutto,
druga przez F. H. Z. i U. Dorota Zawlik, z siedzibą
Umień 46, 62-641 Olszówka na kwotę 486.000,00
zł brutto.
Gmina przygotowuje się do powtórzenia
procedury przetargowej na rozbudowę kompleksu
basenowego w zakresie budowy odkrytych niecek
basenowych. Ogłoszenie przetargu planowane jest
w tym miesiącu.
Trwają prace na budynku starej plebanii.
Zakończenie robót przewidziane jest pod koniec
czerwca.

>>>
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W związku z przypadającą w tym roku
niezwykłą 100. rocznicą odzyskania przez
Polskę Niepodległości postanowiliśmy w sposób
wyjątkowy uczcić to niezwykłe wydarzenie za
sprawą dekoracji umieszczonych na terenie miasta
w barwach narodowych oraz kolorach flagi unijnej.
Tworzą one spójną całość wraz z przygotowaną
na Święto Flagi iluminacją dzwonnicy. Składam
podziękowania mieszkańcom za udostępnienie
balkonów, na których zostały umocowane tablice z
napisami: Równość, Pamięć, Wspólnie, 3 Maja 1791,
1918, Wolność, Niepodległa, Ojczyzna, Partnerstwo
(Państwu: Barbarze i Hieronimowi Kozaneckim,
Jadwidze i Wacławowi Szymańskim, Krystynie
i Mirosławowi Sobierajom, Ewie i Marianowi
Kamińskim; Panom Zbigniewowi Mokrosińskiemu

Prace związane z rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie
gminy Uniejów – zdjęcie inwestycji w Woli Przedmiejskiej

i Rafałowi Miłoszowi oraz Pani Marcie Pokorskiej).
Dziękuję osobom pomagającym w tworzeniu
dekoracji: Panom - Kazimierzowi Mieczysławowi
Ubraniakowi, Lechowi Kuglarzowi, Andrzejowi
Kaczce, Wojciechowi Adamiakowi, Krzysztofowi
Janiako-wi, Jackowi
Świątczakowi; dzieciom
tworzącym biało-czerwone figury według koncepcji
Pani Elżbiety Bartnik: Szkole Podstawowej
w Uniejowie, Wieleninie, Wilamowie i Spycimierzu;
Paniom tkającym flagę Polski z: Uniwersytetu
III Wieku w Uniejowie, Zespołu Śpiewaczego
„Włościanki” z Wielenina, Koła Gospodyń
Wiejskich „Rożniatowianki” z Rożniatowa;
pracownikom PGK „Termy Uniejów” Spółka z.o.o.
w Uniejowie za pomoc organizacyjną w montażu
oraz pracownikowi urzędu miasta - Pani Aleksandrze
Zielonce za kilkumiesięczne koordynowanie działań
związanych z przygotowanie dekoracji.
Sprzedaliśmy nieruchomość o pow. 0,2500 ha
w miejscowości Skotniki.
Zakupiliśmy dwie działki rolne w miejscowości
Spycimierz o pow. 0,5700 ha.
Nabyliśmy z mocy prawa działki w miejscowości
Ostrowsko o pow. 0,0092 ha z przeznaczeniem na
poszerzenie drogi gminnej.
Nabyliśmy również z mocy prawa działki
położone w miejscowościach: Czepów (0,6100 ha),
Hipolitów (0,0300 ha), Orzeszków (0,2400 ha),

Prace inwestycyjne polegające na położeniu warstwy bitumicznej
na drogach gminnych - zdjęcie przedstawia drogę OrzeszkówCzepów

arch. UM Uniejów

Rozpoczęto prace wodno-kanalizacyjne w obrębie
drogi wojewódzkiej (ulica Dąbska). Przyśpieszenie
terminu rozpoczęcia robót uwarunkowane było
planowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
przebudową skrzyżowania ulicy Dąbskiej z ul.
Wschodnią i Polną. Dla pozostałych robót wodnokanalizacyjnych zgłoszonych do dofinansowania
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz
PROW został ogłoszony przetarg. Zakończenie
robót planowane jest w 2020 roku. Koordynatorem
zadania jest PGK „Termy Uniejów” spółka z o.o.
w Uniejowie, któremu powierzono prowadzenie
procesów inwestycyjnych w ramach zawartego
z gminą Uniejów porozumienia współpracy.

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

Prace remontowe budynku starej plebanii w Uniejowie

Ostrowsko (0,0500 ha), Kozanki Wielkie (0,1200
ha) w drodze decyzji komunalizacyjnej Wojewody
Łódzkiego.
Ogłosiliśmy przetarg na pomalowanie budynków
szkół w Wilamowie i Wieleninie. W ramach
planowanych inwestycji w Szkole Podstawowej w
Wilamowie będzie odnowiona elewacja budynku
wraz z wymianą rynien oraz naprawiony dach.
Podobnie w Szkole Podstawowej w Wieleninie
zostanie odświeżona elewacja oraz zostaną
wymienione rynny.

Wydarzenia kulturalne i sportowe:
Rozstrzygnęliśmy konkurs plastyczny adresowany
do uczniów szkół położonych w miejscowościach
uzdrowiskowych pt. „Moje uzdrowisko”. Konkurs
zrealizowany został w ramach projektu pt.
„Uzdrowiska przyjazne przyrodzie” ze środków
pochodzących z nagrody Eko Hestia Spa 2016,
w dwóch kategoriach: „Uzdrowiska Polski” (wzięli
w nim udział uczniowie z uzdrowisk w Polsce)
i „Uniejów – Uzdrowisko Termalne” (autorami
prac byli uczniowie szkół z terenu gminy Uniejów).
Wszystkim uczestnikom konkursu, zarówno tym

UNIEJOWSKIE STRONY

9

arch. R. Troczyński

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

z naszej, jak i z innych szkół gratuluję pomysłowości,
wyobraźni oraz zdolności manualnych.
23 lutego odbył się na hali sportowej Szkoły
Podstawowej w Uniejowie Integracyjny Futbolowy
Turniej Halowej Piłki Nożnej, którego celem było
promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia
poprzez popularyzację piłki nożnej oraz integracja.
W turnieju wzięło udział sześć drużyn, z których
zwyciężyła Old Stars Uniejów z 15. punktami na
koncie. Gratuluję zwycięstwa i zachęcam wszystkie
drużyny do udział w podobnych turniejach.
25 lutego na hali sportowej Szkoły Podstawowej
w Wieleninie zmierzyli się pasjonaci tenisa
stołowego
podczas
Otwartego
Gminnego
Strażackiego Turnieju Tenisa Stołowego w czterech
kategoriach: uczniowie klas I-III i IV-VI szkół
podstawowych, kobiety 17-40 lat, mężczyźni 1740 lat oraz mężczyźni powyżej 40 lat. Gratuluję
zwycięzcom wszystkich kategorii.
3 marca na hali sportowej Szkoły Podstawowej
w Uniejowie odbył się tym razem Halowy Turniej
Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka.
W turnieju wystąpiło jedenaście drużyn: Drink
Team Kalisz, Księżyc.pl Zduńska Wola, Witonia,
MKS Malanów, Nadir Poddębice, Parafialny Klub
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Sportowy Legion, Św. Katarzyny Skalmierzyce,
Poddębice i Okolice, Victoria Zadzim, Wirtualni
Zryw Dąbie, Iskra Wieluń. Po zaciętej rywalizacji
zwyciężyła drużyna MKS Malanów, której składam
gratulacje, a wszystkie drużyny zapraszam do
wzięcia udziału w kolejnych turniejach.
Od 7 do 11 marca uczestniczyliśmy w międzynarodowych targach turystycznych ITB
Berlin. Nasze uzdrowisko promowało walory
Uniejowa i regionu w ramach polskiego stoiska
narodowego. Wystąpiliśmy z własnym stoiskiem
wystawienniczym, na którym reprezentowali nas
przedsiębiorcy z branży turystycznej: Uzdrowisko
Uniejów Park, Hotel**** Medical Spa Lawendowe
Termy, „Termy Uniejów” oraz przedstawiciele
urzędu miasta. Udział w targach był możliwy
dzięki realizowanemu projektowi „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. Przed nami kolejne targi jesienią.
8 i 11 marca wszystkie Panie z okazji Ich
święta otrzymały zaproszenie na „Dzień Kobiet
w Termach Uniejów”. W Dniu Kobiet wszystkie
Panie mogły skorzystać ze zniżki do kompleksu
„Termy Uniejów”, z kolei 11 marca przygotowana
została strefa urody w Domu Pracy Twórczej oraz
wykład motywacyjny prowadzony przez Panią Ewę
Szabatin, połączony z warsztatami kulinarnymi
i strefą mody w Sali Rycerskiej zamku.
10 marca w sali OSP w Uniejowie zorganizowano
Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej, który
stawia sobie za cel popularyzowanie wiedzy
i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony
ludności, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Konkurs odbył się w trzech kategoriach wiekowych.
Gratuluję młodzieży posiadanej wiedzy z zakresu
wiedzy pożarniczej.
15 marca Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Uniejowie przygotowała warsztaty dla dzieci
i młodzieży pt. „Warsztaty plastyczne z portretu
w stylu pop art.”. Dziękuję pracownikom biblioteki za zaangażowanie i pracę włożoną w przy-
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gotowywane warsztaty z myślą o rozwijaniu
zdolności dzieci i młodzieży z naszej gminy.
15 i 16 marca pojawił się w Uniejowie Naukobus mobilne stacje badawcze i edukatorzy z mnóstwem
zagadek naukowych. Do udziału w takiej przygodzie
zaprosiło dzieci, rodziców i nauczycieli warszawskie
Centrum Nauki Kopernik. Wizyta wystawy
objazdowej realizowana jest w ramach działania
„Naukobus”, które finansowane jest w ramach
wspólnego Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz Centrum Nauki Kopernik pod
nazwą „Nauka dla Ciebie”. Edukatorzy pomagali
zrozumieć zasady działania poszczególnych
eksponatów i przybliżali prezentowane zjawiska
naukowe. Mam nadzieję, że młodzież w nieco inny
sposób niż na co dzień zdobyła dodatkową wiedzę,
przy jednoczesnej zabawie.
Z myślą o przedsiębiorcach przygotowany
został bezpłatny cykl spotkań informacyjnych pn.
„Popołudnie z biznesem” – fundusze na rozwój
Twojej firmy”. Jedno ze spotkań dla przedsiębiorców
z powiatu poddębickiego odbyło się 6 kwietnia
w
Zamku
Arcybiskupów
Gnieźnieńskich
w Uniejowie. Na spotkaniu z udziałem sportowca
Artura Partyki można było zasięgnąć wiedzy na temat
najnowszych możliwości skorzystania z funduszy na
rozwój, dotacji i pożyczek. Organizatorem spotkań
byli Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
i Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Miłośnicy kultury indiańskiej po raz kolejny
spotkali się na POW WOW – Festiwalu Muzyki
i Tańca Indian Ameryki Północnej. Wydarzenie
zorganizowane zostało już po raz 16-ty na hali
sportowej Szkoły Podstawowej w Uniejowie przez
Zespół Ranores, któremu serdecznie dziękuję za
wzbogacanie corocznego programu wydarzeń
kulturalnych na terenie gminy.
W dniach 13-14 kwietnia Dom Pracy Twórczej
w Uniejowie stał się miejscem międzynarodowego
spotkania za sprawą zagranicznych delegacji, które
zaprezentowały lokalne dania i produkty. Przybyli
w tych dniach mieszkańcy i turyści mogli spróbować
włoskich i węgierskich przysmaków oraz lokalnych
produktów. Podczas pokazu kulinarnego wystąpił
m.in. sam Mistrz Pizzy z Włoch – Alessandro
Ceci, który wypiekał i częstował wszystkich

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

prawdziwą włoską pizzą. Cieszę się, że możemy
gościć w naszym uzdrowisku zagranicznych
gości i w ten sposób dzielić wiedzą i wymieniać
doświadczeniami.
Smacznie i lokalnie upłynął weekend 14-15
kwietnia na V Uniejowskim Festiwalu Smaków.
Była to kolejna edycja akcji degustacyjnej pod
hasłem „Smakowite spacery po Uniejowie. W akcję
w tym roku włączyło się 13 restauracji oferujących
dania główne z Ogórkiem Termalnym z Uniejowa
i desery z dodatkiem miodu pszczelego. Dziękuję
restauratorom za wzięcie udziału w festiwalom
i trud pracy włożony w przygotowanie festiwalowych
potraw. Zachęcam do udziału wszystkie uniejowskie
restauracje w przyszłorocznej VI edycji.
18 kwietnia w uniejowskim parku miało miejsce
uroczyste otwarcie ścieżki edukacyjnej z udziałem
uczestników spotkania Klubu „Polska Pięknieje”
- reprezentujących różne samorządy i obiekty
turystyczne w Polsce. Przystanki edukacyjne
w formie tablic, umieszczone przy ścieżkach
w parku, informują o walorach i atrakcjach
Uzdrowiska Uniejów. Przedsięwzięcie zostało
zrealizowane ze środków pochodzących z nagrody
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dla gminy Uniejów w pierwszej edycji konkursu
Eko Hestia SPA (2016).
20 kwietnia gościliśmy w Sali Rycerskiej na
zamku w Uniejowie Klub Biznesu Szkoły Gortata
pod hasłem „Biznes z Gortatem”. Spotkanie było
adresowane do przedsiębiorców z województwa
łódzkiego.
21 kwietnia Uniejów po raz kolejny stał się
centralnym punktem na mapie aktywności
sportowych karate, tym razem za sprawą Mistrzostw
Polski, które po raz pierwszy zostały zorganizowane
przez Uniejowski Klub Karate Bassai. Dziękuję
Klubowi Bassai za przygotowanie Mistrzostw,
a w szczególności Pani Mai Ostrowskiej-Gralce za
promocję Uniejowa i aktywności fizycznej wśród
najmłodszych.
22 kwietnia Jednostka OSP Wilamów, Szkoła
Podstawowa w Wilamowie oraz Stowarzyszenie
na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „RTGDuszy” było organizatorem po raz trzeci
lokalnego wydarzenia pn. „Wiosenne wietrze
szaf” w Wilamowie. Dziękuję organizatorom za
przygotowanie tego wydarzenia.

Przypominamy mieszkańcom gminy Uniejów o ustawowym zakazie wypuszczania psów poza teren prywatny,
bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. W myśl
art. 10 a ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U.2017.1840) zakaz, o którym mowa
powyżej, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.
Za naruszenie powyższych przepisów grozi kara aresztu lub grzywny (art. 37 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt).
Również art. 77 ustawy z dnia 20 maja 1971 Kodeksu wykroczeń (Dz.U.2018.618) przewiduje odpowiedzialność
właścicieli za nie zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia (kara
grzywny do 1000 zł lub kara nagany). Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców oraz dbałość o estetykę
i czystość otoczenia proszę o pilnowanie swoich czworonogów.
Przypominamy, że stosowanie środków ochrony roślin w sposób zagrażający zdrowiu ludzi, zwierząt lub środowisku
podlega karze grzywny, a każdy upadek pszczół, którego przyczyną może być nieprawidłowe stosowanie środków
ochrony roślin, należy zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi.
Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.2017.1289) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków. Mieszkańcy zobowiązani są do wypełnienia zgłoszenia ewidencji zbiorników
bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków i niezwłocznego dostarczenia go do sołtysa
miejscowości lub bezpośrednio do Urzędu Miasta w Uniejowie. Na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek
utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub
w przydomowej oczyszczalni ścieków.
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Janusz Kosmalski

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

W okresie marzec – kwiecień 2018 r. odbyły się
trzy sesje Rady Miejskiej w Uniejowie, a ich porządki
zawierały wspólny element: wprowadzenie zmian do
budżetu gminy Uniejów na 2018 r. oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2018-2030.
W dniu 7 marca br. na 61. sesji Rada Miejska
w Uniejowie wyraziła wolę przejęcia od powiatu
poddębickiego przez gminę Uniejów w zarząd
drogi powiatowej Nr 2526E Chwalborzyce –
Miniszew – Wielenin oraz pozytywnie zaopiniowała
propozycję pozbawienia drogi powiatowej Nr
2526E - Chwalborzyce - Miniszew - Wielenin o
dł. 3,648 km jej dotychczasowej kategorii - drogi
wraz z jednoczesnym jej zaliczeniem do kategorii
dróg gminnych z dniem 1.01.2019 r. Poza tym
zdecydowano się nie wyodrębniać funduszu
sołeckiego w budżecie gminy Uniejów na 2019
rok, jak również przyjęto sprawozdanie z realizacji
programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
w gminie Uniejów za 2017 r. oraz sprawozdanie
realizacji zadań w zakresie wspierania rodziny oraz
potrzeb związanych z realizacją zadań za 2017
rok. Radni zdecydowali się również uhonorować
działalność Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
nadając nazwę „Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa”
ulicy biegnącej od drogi krajowej nr 72 (ul. Łęczycka)
w kierunku do ulicy Zamkowej (granica z obrębem
geodezyjnym Zieleń) przez będące własnością gminy
Uniejów działki o numerach geodezyjnych 13, 12/8,
12/9.
Na 62. sesji w dniu 27 marca 2018 r. dokonano
podziału gminy Uniejów na okręgi wyborcze
oraz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych
komisji wyborczych. Ponadto uchwalony został
„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście
i gminie Uniejów na rok 2018”, jak również określono
wysokość opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do
lat 5. Radni wyrazili także zgodę na nabycie przez
gminę Uniejów w drodze licytacji komorniczej prawa
własności zabudowanej nieruchomości położonej
w miejscowości Czepów.

30 kwietnia br. odbyła się 63. sesja Rady Miejskiej
w Uniejowie, na której podjęta została uchwała
w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich
zbywania, nabywania i wykupu. Radni uchwalili
także ponownie uchwały w sprawie podziału gminy
Uniejów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji
wyborczych oraz w sprawie określenia wysokości
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego
poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę dzieci do lat 6. Pozostając
w tematyce oświatowej radni wyrazili następnie
zgodę na utworzenie z dniem 1 września 2018 r.
bezobwodowych oddziałów sportowych o profilach:
piłka nożna, piłka siatkowa w Szkole Podstawowej
im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie.
Po uzyskaniu pozytywnej opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
zdecydowano się przyjąć regulamin dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy
Uniejów. Z inicjatywy kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie
uchwalono dwie uchwały: w sprawie szczegółowych
warunków przyznawania i odpłatności za usługi
opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz
szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego
zwolnienia z opłat, jak również tryb ich pobierania oraz
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia
odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla osób
bezdomnych i pozbawionych schronienia. Na koniec
podjęto kilka decyzji dotyczących nieruchomości,
a konkretnie wyrażono zgodę na: wydzierżawienie
dotychczasowemu dzierżawcy działki rolnej nr
755/1 w Czepowie; wynajęcie pomieszczenia nr
36 w budynku b. Przychodni Zdrowia w Uniejowie
przy ul. Orzechowej 6; wydzierżawienie części
działki nr 1704/1 położonej w Uniejowie przy ul.
Dąbskiej; zakup przez gminę Uniejów działek
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 23/2, 52, 106,
96, 10/2, 11/2, 12/2 położonych w Rożniatowie oraz
przeniesienie własności nieruchomości stanowiącej
własność Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa
Spółka z o.o. w Uniejowie na rzecz gminy Uniejów
w zamian za zaległość podatkową w podatku od
nieruchomości.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Karta Seniora Województwa Łódzkiego
W poprzednim numerze „Uniejowskich Stron”,
w artykule „Z prac Samorządu”, Burmistrz Uniejowa informował mieszkańców o możliwości otrzymania karty Seniora Województwa Łódzkiego.
Przypominamy, że osoby, które ukończyły 60. rok
życia i mieszkają na terenie województwa łódzkiego
mogą otrzymać bezpłatnie karty w MiejskoGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Uniejowie
(przy ul. Orzechowej 6). Wystarczy pobrać i złożyć
wniosek.
Karta Seniora to promowanie aktywności społecznej
i poprawa jakości życia seniorów. Program ma zachęcić osoby

60+ do korzystania z oferty kulturalnej, edukacji, sportu
i innych dóbr dostępnych na terenie województwa łódzkiego,
umożliwić seniorom rozwój ich pasji i zainteresowań,
a także namówić do aktywnego spędzania wolnego czasu.
Partnerami programu są wszystkie instytucje kultury
podległe samorządowi województwa łódzkiego, kina,
teatry, obiekty rekreacyjne, w tym także kompleks basenów
termalnych w Uniejowie. Zgodnie z zapowiedzią lista miejsc
honorujących Kartę Seniora będzie się stale powiększać.
Wszelkie informacje nt. karty są dostępne na stronie
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi: www.
rcps-lodz.pl

Wzór Karty Seniora Województwa Łódzkiego

Maciej Bartosiak

Przebudowa niebezpiecznego
skrzyżowania na DW473
Od 21 marca br. trwa przebudowa skrzyżowania ulic: Dąbskiej, Polnej oraz Wschodniej. W związku
z realizowaną inwestycją na drodze wojewódzkiej nr 473 (trasa w kierunku autostrady A2), na odcinku
przejścia przez Uniejów, pojawiła się czasowa zmiana w organizacji ruchu.
W czasie trwania rozbudowy na skrzyżowaniu
obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją
świetlną. Inwestycja będzie realizowana w taki sposób, by
była jak najmniej uciążliwa dla kierowców. Rozbudowa
odbywa się etapami i ma zostać zakończona do końca lipca
tego roku.
Rozbudowę prowadzi Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Łodzi. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót

Drogowych S.A. w Poddębicach. Prace przygotowawcze
na przejściu drogi wojewódzkiej przez Uniejów rozpoczęły
się już w listopadzie ubiegłego roku. Jak poinformował
wówczas Marszałek Województwa Łódzkiego - Pan Witold
Stępień, inwestycja jest kolejnym etapem rozbudowy
odcinka Uniejów – granica województwa łódzkiego w ciągu
drogi wojewódzkiej nr 473.
– Nie zapominajmy, że do wyczekiwanej przez miesz-

>>>
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kańców rozbudowy skrzyżowania doszło przede wszystkim
dzięki działaniom naszego Samorządu, a zwłaszcza Pana
Burmistrza, który niejednokrotnie apelował u władz
wojewódzkich o pilną potrzebę rozwiązania problemu
bezpieczeństwa w tym miejscu – usłyszeliśmy od Andrzeja
Zwolińskiego, sołtysa Czekaja.
– Najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo przy
remontowanym skrzyżowaniu byli mieszkańcy Czekaja
i Felicjanowa oraz właściciele działek położonych wzdłuż
ulicy Wschodniej, która prowadzi do wymienionych przeze
mnie miejscowości. Poza tym, odkąd drogę wyasfaltowano,
korzystają z niej także kierowcy jadący w kierunku Brzezin,
Wielenina, Dąbrowy, Rożniatowa, a nawet Świnic – to dużo
więcej użytkowników niż mogłoby się wydawać. Dodam,
że skrzyżowanie przynajmniej 2 razy dziennie pokonuje
szkolny autobus. Wjazd na skrzyżowanie z „naszej” strony
porównałbym do gry w rosyjską ruletkę, bo widoczność
jest bardzo ograniczona – zarówno z prawej, jak i z lewej

strony, przy tak dużym natężeniu ruchu wymuszało to na
kierowcach zdecydowanych, ale nierzadko ryzykownych
manewrów. Nie wspomnę już o rowerzystach czy pieszych,
którzy w tym miejscu są po prostu zdezorientowani. Cieszę
się, że skrzyżowanie wreszcie doczekało się przebudowy –
dodaje z ulgą nasz rozmówca.
Ze względu na wyjątkowo niekorzystny układ
zbiegających się w tym miejscu ulic i najbliższej zabudowy,
przygotowanie projektu nowego skrzyżowania wymagało
wielokrotnych konsultacji. Skrzyżowanie zmieni swoją
geometrię oraz zyska inteligentną sygnalizację świetlną,
najbardziej optymalne rozwiązanie przy zbiegu ulic
o bardzo zróżnicowanym natężeniu ruchu. To znacząco
poprawi bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi,
ułatwi też kierowcom wyjazd z ulicy Wschodniej. Oprócz
tego w ramach inwestycji powstaną również chodniki,
przejście dla pieszych i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego.

Maciej Bartosiak

Taką nazwę nosi grant sołecki przyznany mieszkańcom
Wilamowa, którzy dzięki dofinansowaniu z budżetu
województwa łódzkiego oraz dotacji od Burmistrza
Uniejowa wyremontowali i doposażyli salkę do ćwiczeń.
Siłownia, o której mowa, funkcjonowała w budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilamowie już od dawna.
To oddolna inicjatywa młodzieży, która zaproponowała
wstawienie do ogólnodostępnej sali prywatnego sprzętu do
ćwiczeń oraz strażaków, którzy udostępnili pomieszczenie.
Początkowo był to mały pokoik, który kiedyś służył jako
magazyn. Z biegiem czasu, kiedy chętnych do korzystania
z siłowni było więcej, a także pojawiła się propozycja zakupu
nowych sprzętów do ćwiczeń, niewielki magazynek był
niewystarczający. Zarząd jednostki OSP zdecydował wtedy
o udostepnieniu „wilamowskim atletom” pomieszczeń po
zamkniętej już przed laty działalności gospodarczej. Sprzęty
do ćwiczeń przeniesiono do lokalu, w którym niegdyś
funkcjonował bar.
Dużo większa przestrzeń, toaleta i dostęp do bieżącej
wody to tylko kilka z zalet, jakie oferowała nowa salka
do ćwiczeń. Niemniej jednak pomieszczenie wymagało
remontu oraz zamontowania grzejników, aby z urządzeń
można było korzystać również zimą. Z pomocą przyszły
środki przyznawane w ramach konkursu na małe projekty,

arch. UM Uniejów

„Siła ciała i ducha
podstawą zdrowia mieszkańców”

ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Sporządzony
wniosek uzyskał akceptację Zarządu Województwa i na potrzebne
prace sołectwo otrzymało grant w wysokości 4 912,88 zł. Pozostałe
2 tys. zł (dokładnie 1 999,52 zł) dołożono z budżetu gminy.
W ramach projektu zakupiono sprzęt sportowo-rekreacyjny
do siłowni, natomiast w pomieszczeniu wymieniono oprawy
oświetleniowe, zamontowano grzejniki oraz zakupiono farby do
odświeżenia salki. Projekt był, zgodnie z potrzebami, inicjatywą
mieszkańców Wilamowa. W wyniku realizacji projektu
poprawiono dostęp do sektora kultury fizycznej i rekreacji
oraz stworzono warunki do rozwinięcia pasji i zainteresowań
mieszkańców.

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

Zrównoważony rozwój gminy

w praktyce – inwestycje w Kuczkach

Uniejów kilkukrotnie nagradzany za pozyskiwanie oraz wykorzystywanie środków unijnych
kojarzony jest zazwyczaj z dużymi inwestycjami turystycznymi. Zapowiedź realizacji aż siedmiu
projektów, w poprzednim numerze gazety, o łącznej wartości ponad 60 mln zł potwierdza, że niewielka
gmina Uniejów jest w stanie udźwignąć tak duże przedsięwzięcia. Warto jednak zaznaczyć, że równolegle
z rozwojem Uzdrowiska Termalnego Uniejów zyskują także małe miejscowości, w których inicjatywy
mieszkańców spotykają się z pozytywną reakcją samorządu.

Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Uniejowie.
Realizacja projektu pn. „Zagospodarowanie terenu
przy stawie w miejscowości Kuczki” to pomysł na
zorganizowanie przestrzeni do wypoczynku na terenie
porośniętego dziś trzciną zbiornika. Inwestycja będzie
wsparta ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze” kwotą 152 tys. zł, umowa na dofinansowanie
zadania została podpisana.
Obszar objęty inwestycją docelowo ma stać się miejscem przeznaczonym na potrzeby rekreacyjne i integracyjne
mieszkańców miejscowości. Ponadto, zagospodarowanie
terenu pozytywnie wpłynie na estetykę okolicy.
W ramach projektu zaplanowano usunięcie obecnych
zakrzaczeń wierzby białej, porastającej brzeg, a następnie
pogłębienie i wyprofilowanie dna oraz wyprofilowanie
brzegu ze spadkiem 1:4. Teren wokół zostanie wyrównany
i utwardzony, a to pozwoli na budowę chodnika
z przejściami łączącymi się z przebiegającą wzdłuż działki
drogą gminną. Przyjemne spędzanie wolnego czasu nad
wodą umożliwi altana, która stanie na brzegu zbiornika

arch. UM Uniejów

Świetnym przykładem takich działań są między
innymi Kuczki – generalny remont strażnicy OSP,
podpisana umowa na dofinansowanie projektu przebudowy
przestrzeni publicznej wokół stawu, dodatkowe oświetlenie
uliczne, czy boisko do amatorskiej gry w piłkę nożną to
tylko kilka z realizowanych i planowanych na terenie
miejscowości zmian.
Nieużytkowana od lat, głównie ze względu na
stan techniczny, tutejsza remiza strażacka przechodzi
kapitalny remont. Wykonana w ubiegłych latach wymiana
zewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej jedynie
zabezpieczyła wnętrze, które wymagało dużo większych
nakładów finansowych.
- Dzięki ostatniemu dofinansowaniu z urzędu miasta
mogliśmy zacząć prawdziwy remont, taki, który wreszcie
pozwoli druhom i mieszkańcom na korzystanie z naszej
remizy – wyjaśnia obecny Prezes Jednostki OSP Kuczki,
Damian Nita. – Kwota 40 tysięcy złotych, którą Burmistrz
na ten cel wygospodarował z gminnego budżetu pozwoliła
do tej pory na wydzielenie pomieszczeń sanitarnych –
praktycznie od podstaw trzeba było zbudować łazienkę
oraz toaletę. Całkowitej przebudowy wymagało także
pomieszczenie przeznaczone na kuchnię. Stare kafelki
nadawały się tylko do skucia – co uczyniono, podłogę
i ściany pokryły nowe płytki. W głównym pomieszczeniu
na wszystkich ścianach wyrównano tynki i położono gładź,
dach na całej powierzchni został docieplony, pojawiły
się także nowe sufity, w których zamontowano oprawy
świetlne oraz przewody wentylacyjne. Ekipa położyła
kafelki w nowej łazience i w toalecie, wymieniła parapety
i pomalowała pomieszczenia – wymienia Prezes.
– Z najpotrzebniejszych prac czeka nas jeszcze montaż
zamówionych skrzydeł wewnętrznej stolarki drzwiowej.
Po zakończeniu remontu musimy wyposażyć salę w podstawowe meble. Zakup stołów i krzeseł sfinansujemy
najprawdopodobniej dzięki dofinansowaniu ze środków
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oraz pływający pomost – konstrukcja przypominająca
molo. Ostatni etap prac obejmie „umeblowanie” przestrzeni
ławkami parkowymi, przy których staną kosze na śmieci.
Całkowitą wartość projektu oszacowano w granicach
niewiele ponad 200 tys. zł, a zatem przyznana dotacja
pokryje aż trzy czwarte kosztów realizacji przedsięwzięcia.
Beneficjentem dofinansowania i realizatorem projektu jest
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.
- Staw może stać się dużą atrakcją – uważa Marek
Pajor, sołtys Kuczek. – Po uporządkowaniu terenu sami
postaramy się go zarybić, żeby każdy w wolnej chwili mógł
przyjść posiedzieć sobie z wędką nad wodą, czy po to, by
odpocząć i poopalać się. Mnie jako sołtysa bardzo cieszy
perspektywa zagospodarowania tego miejsca. Kiedyś
staw był wykorzystywany do pojenia krów wracających
z pobliskiego pastwiska. Z czasem zamulił się i porósł
trzcinami. Dziś szpeci naszą wieś. Fajnie byłoby zadbać
o niego, aby to urokliwe miejsce stało się atrakcją dla 115
naszych mieszkańców oraz licznego grona letników, którzy
w Kuczkach mają działki.

Perspektywa najbliższych planów inwestycyjnych
w Kuczkach, podobnie jak i w pozostałych miejscowościach
na terenie gminy, obejmuje rozbudowę oświetlenia
ulicznego – montaż dodatkowych opraw wraz z budową
niezbędnej infrastruktury.
- Zyskają mniejsze miejscowości, które są oddalone od
głównych traktów i nie mają zwartej zabudowy – uważa
Marek Cybulski, radny Rady Miejskiej w Uniejowie. –
Czasami potrzebna jest jedna lub dwie lampy, ale żeby
założyć oświetlenie trzeba ciągnąć kabel po 2-3 kilometry,
co znacznie podraża koszty.
Inwestycja jest na etapie podpisania umowy na wykonanie prac z wykonawcą wyłonionym w przetargu.
Najkorzystniejsza i jednocześnie najtańsza oferta
została złożona przez F.H.U. Instal Bogdan Wieczorek
z Uniejowa. Rozbudowa oświetlenia jest finansowana
ze środków własnych gminy, a jej koszt zamknie się
w kwocie 1.643.280,00 zł brutto. Termin zakończenia robót
przewidziany jest pod koniec września tego roku.

Maciej Bartosiak

Zrealizowane i planowane
inwestycje w Wilamowie
Zakończony remont garaży w strażnicy OSP
Jedną z ostatnich inwestycji przeprowadzonych
na terenie miejscowości był remont garaży w budynku
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
- Stan techniczny pomieszczeń, w których od
półtora roku stacjonuje „Błyskawica” – nasz nowy
wóz ratowniczo-gaśniczy, a w szczególności poważnie
zniszczone zadaszenie w tej części budynku wymagały
podjęcia natychmiastowych działań - wyjaśnia Krzysztof
Troczyński, Prezes Zarządu OSP Wilamów. - Nie można
przecież dopuścić do sytuacji, w której nowiutki Mercedes,
na którego tak długo czekaliśmy, będzie parkowany pod
dachem, który w czasie ulewy przepuszczał wodę jak
sito. Teraz jest sucho i czysto - nie tylko „Błyskawicy”,
bo i również nam - podsumował inwestycję prezes
Troczyński.
Zakres prac obejmował gruntowny remont garażu
wraz z zadaszeniem, w tym wymianę więźby dachowej,
pokrycie dachu papą termozgrzewalną, montaż

podwieszanych sufitów oraz ocieplenie stropu. Wewnątrz
pomieszczeń skuto stare tynki, wygładzono ściany, na
wysokości 1,5 metra lamperii położono płytki, wylano
nową posadzkę i zakonserwowano ją odpowiednim
preparatem. Wymiany doczekały się także wrota obu
garaży – nowe automatyczne bramy mogą być otwierane
przy pomocy zdalnego pilota, co znacznie usprawni
wyjazdy jednostki. Całkowity koszt remontu zamknął się
w kwocie blisko 50 tys. zł, z czego aż 40 tys. pochodziło
z dotacji Komendy Głównej PSP.
Przy okazji przeprowadzonej inwestycji udało się
dodatkowo wygospodarować pomieszczenie biurowe
z bezpośrednim przejściem do miejsca stacjonowania
wozu ratowniczo-gaśniczego. Druhowie będą mieli
szybki dostęp do potrzebnych dokumentów, pokój nadaje
się także do przyjmowania gości. - O takim od dawna
już myśleliśmy - opowiada Tadeusz Chmielewski, Prezes
Honorowy i wieloletni Prezes Jednostki OSP Wilamów,
nadal silnie zaangażowany w życie wilamowskiej straży.

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

Inwestycje drogowe
W Wilamowie zrealizowanych zostanie kilka
inwestycji drogowych. Wykonana zostanie naprawa
drogi dojazdowej do cmentarza parafialnego. Mieszkańcy
zyskają też nowy odcinek traktu (także w okolicach
cmentarza) w miejsce obecnej drogi gruntowej, wzdłuż
której zlokalizowana jest gęsta zabudowa mieszkalna.
Nowy odcinek asfaltu połączy drogę gminną od
skrzyżowania przy cmentarzu z powiatową w kierunku
Brzozówki /Lekaszyna. Ponadto na wykonanej kilka
lat temu drodze o nawierzchni bitumicznej położona
zostanie warstwa ścieralna o grubości 4 cm.
- Każdy odcinek drogi, jaki by nie powstawał na
terenach wiejskich, jestbardzo potrzebny - uważa radny
gminny Krzysztof Bielawski. - A zwłaszcza w sytuacji,
kiedy wcześniej została położona tylko jedna warstwa
asfaltu, która zaczyna już powoli pękać. Należyto teraz
zabezpieczyć, aby w niedalekiej przyszłości nie było
potrzeby budowy tej drogi od nowa. Położenie drugiej
warstwy pozwoli nam cieszyć się z niej przez długie lata.
Mieszkańcybędą zadowoleni z łącznika, który znacznie
skróci drogę dojazdu do Brzozówki i Lekaszyna.
Przy okazji realizacji inwestycji drogowych
wWilamowie przybędzie nowych chodników. Na
odcinku od szkoły podstawowej do skrzyżowania
z drogąw kierunku miejscowości Góry pojawi się
nowy chodnik w miejscu obecnego z płyt, natomiast od
skrzyżowania z drogą na Góry do skrzyżowania przy
kościele (droga wzdłuż strażnicy OSP i przystanku PKS)
chodnik będzie budowany po obu stronach drogi gminnej.
W sumie przybędzie 675 m bieżących chodnika. A skoro
już jesteśmy prze temacie dróg, to warto wspomnieć, że
w ramach rozbudowy oświetlenia ulicznego w gminie
Wilamów zyska nowe oprawyi łącznie prawie kilometr
sieci zasilającej te dodatkowe lampy.
Projekt zagospodarowania terenu wokół kościoła
Wilamów może zyskać też nowy wygląd centralnego
placu przy świątyni. Projekt zagospodarowania tego
terenujest już gotowy, ale gmina szuka możliwości
sfinansowania części nakładów ze środków zewnętrznych.
Najprawdopodobniej jeszcze wkwietniu złożony zostanie
do Marszałka wniosek o dofinansowanie inwestycji
w ramach środków z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
- Projekt jest już gotowy, ale cały czas jeszcze
ewoluuje - mówi architekt Filip Tomaszewski. - Rzecz
dotyczy zagospodarowania przedpola kościoła, które jest
dosyć duże i stanowi strefę ekspozycji dla świątyni, która
jest dobrze widocznajadąc od strony Czepowa, gdzie
kościół jest takim zamknięciem osi widokowej. Projekt
obejmuje wymianę nawierzchni, zagospodarowanie
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placu między budynkami mieszkalnymi a częścią zieloną.
Na tym placu teraz jest dziki parking, gdzie w okresie
opadów tworzy się błoto.
Do tego dochodzi mała architektura. Być może
powstanie przeszklenie, które stanowiłoby ekspozycję
obrazów kwiatowych, które w ostatnim czasie powstają
tu przy okazji różnych świąt. Jest też pomysł placu
edukacyjnego. Wszystko po to, aby móc stworzyć
przestrzeń publiczną dla miejscowości, a nie tylko stricte
zieloną.
Na to, czy gminie uda się pozyskać dofinansowanie
z niecierpliwością wyczekuje proboszcz wilamowskiej
parafii:- Nadziejajest- mówi ks. Bogusław Karasiński.
- Dysponujemy chyba największym placem, jakie
spotkać można przed kościołami w regionie. Ta przyroda
i ta zieleń wymaga zagospodarowania, aby zachęcać
do odwiedzenia centrum naszej miejscowości. Wiele
osób nie wie, że w Wilamowie mamy tak cenne zabytki,
jak XIII-wieczna kropielnica czy obrazy. Turyści, którzy
przyjeżdżają do Uniejowai przez przypadek o tym się
dowiedzą, i nas odwiedzą, to są zachwyceni. Jak już uda
nam się zrealizować ten projekt, będziemy chcieli umieścić
w Uniejowie informacje zachęcające do przyjazdu do
nas. Zagospodarowane centrum stanie się wizytówką
Wilamowa. Już teraz można się zauroczyćprzyrodą.
Ptasie koncerty są tu nieprawdopodobnie zachwycające.
Trzeba tu być i ich posłuchać.
Inwestycje w szkole
Prace inwestycyjne przewidziane do realizacji
w miejscowości Wilamów nie ominą też szkoły
podstawowej. Zewnętrzna elewacja budynku nie była w
całości odświeżana od przeprowadzenia kompleksowej
termomodernizacji. A od tego czasu minęło już dobre
kilkanaście lat.
- Zostałjuż przygotowany kosztorys prac oraz
wstępna wizualizacja przemalowanej elewacji - wylicza

>>>
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>>>
dyrektor SP Wilamów, Edyta Miśkiewicz. – W Urzędzie
Miasta w Uniejowie powstaje dokumentacja projektowa
niezbędna do ogłoszenia przetargu na wykonanie prac.
Na dziś mogę jedynie zdradzić Państwu, że szkoła
po remoncie będzie w odcieniach zieleni. Myślę, że
doskonale wpasuje się w krajobraz otoczenia – dodaje
dyrektor.
Odświeżona
elewacja
przestanie
wreszcie
„straszyć” wyblakłymi ścianami, które pokrywał kurz,
osadzony w strukturze, bród i zacieki. Wyremontowany
budynek wreszcie stworzy estetyczną całość z otaczającą
go, zadbaną zielenią, kolorowym placem zabaw
oraz oddanym do użytku w ubiegłym roku boiskiem
sportowym.
- Dobrze, że mury szkoły znów odzyskają
kolor i będą zdobić, a nie szpecićokolicę - uważa
sołtys Krystyna Maj, która przez wiele lat pracowała
w tej szkole aż do emerytury jako wychowawca

w oddziale przedszkolnym. Ważne, by pamiętać, że
równie istotne jak rozbudowa i remonty infrastruktury, jest
finansowanie tzw. „miękkich projektów”, realizowanych
w obszarach działalności gminy i jej mieszkańców,
związanej z szeroko pojętą kulturą. Dwunastoosobowy
Zespól Taneczny „Gwiazdeczki”, prowadzony przez
Beatę Kos –nauczycielkę szkoły, został wyposażony
w zestaw nowych koszul, stanowiących element kostiumu
scenicznego. Wsparcia finansowego na ten cel udzielono
ze środków Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
i
Przeciwdziałania
Narkomanii w Uniejowie.
- Dziewczynki są zachwycone ujednoliconą garderobą.
Bez przerwy powtarzają, że teraz wyglądają bardzo
profesjonalnie. Najważniejszą zaletą zakupu koszul jest,
moim zdaniem, dużo większa radość z występów, widoczna
na twarzach córki ijej koleżanek - chwali przedsięwzięcie
Pani Agata, mama jednej z „Gwiazdeczek”.

Maciej Bartosiak

Uniejów gotowy na obchody

100 lat Niepodległości

Hasła i daty: RÓWNOŚĆ, PAMIĘĆ, WSPÓLNIE, 3 MAJA 1791, 1918, WOLNOŚĆ,
NIEPODLEGŁA, OJCZYZNA, PARTNERSTWO zaczęły pojawiać się sukcesywnie z początkiem
marca na balkonach budynków w Uniejowie wraz z innymi formami zdobiącymi przestrzeń miasta,
a ich wspólną cechą są barwy narodowe oraz kolory flagi unijnej. Stanowią spójną dekorację wraz z
przygotowaną na Święto Flagi iluminacją dzwonnicy, która rozpoczęła oficjalnie całoroczne, gminne
obchody 100-letniej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości.
„Stulecie obchodów drugi raz już się
nie powtórzy”
Przygotowania do upamiętnienia niezwykle
ważnego w historii naszego kraju wydarzenia rozpoczęły
się już kilka miesięcy temu. W gabinecie włodarza gminy
narodził się wtedy pomysł celebrowania rocznicy przez
cały rok i za pomocą różnych form. Jest co świętować,
zatem nie ma powodu, aby czekać aż do 11 listopada,
a Święta Majowe, które też mają patriotyczny charakter,
były doskonałą okazją do rozpoczęcia obchodów. W ich
program wpisują się nie tylko elementy wizualne, choć
będą nam przez cały rok towarzyszyć. Zaplanowano

z tej okazji wydarzenia kulturalne, imprezy o charakterze
patriotycznym, a nawet nasadzenia drzew, które
pozostaną dla przyszłych pokoleń ważnym symbolem
dumy z bogatej historii Polski i Polaków.
– Stulecie obchodów drugi raz już się nie powtórzy
– zauważa Józef Kaczmarek, Burmistrz Uniejowa.
– Szukamy pomysłów, jak upamiętnić to wydarzenie.
Bardzo długo czekaliśmy, aby mieć niepodległość.
My może trochę tego nie doceniamy. Na pewno nie
w takim stopniu i wymiarze, w jakim powinniśmy.
Bo kto zna historię, ten wie, jak ważne dla Polski było
to wydarzenie. Naszym pomysłem było, aby powiązać

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

UNIEJOWSKIE STRONY

19

arch. UM Uniejów

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

rocznicę odzyskania Niepodległości ze sztuką ulotną,
bo to świetnie komponuje się i wpisuje w kontekst
nadchodzących wydarzeń w Uniejowie.
Pierwsze elementy dekoracji to balkony w narodowych oraz unijnych barwach, na których widnieją
patriotyczne hasła, odnoszące się do wydarzeń z historii
Polski, ale mające jednocześnie wymiar uniwersalny –
aktualne także dziś, w stuletnią rocznicę odzyskania
Niepodległości. Plecione konstrukcje zawieszono m.in.
na budynkach użyteczności publicznej (urząd miasta),
a także na balustradach balkonów prywatnych domów.
W skutek tego mieszkańcy mogli osobiście zaangażować
się w obchody, a przecież o to właśnie chodziło – by
świętować mogli wszyscy.
Serdecznie dziękujemy właścicielom budynków,
którzy pozytywnie zareagowali na prośbę udostępnienia
balkonów.
Monumentalny efekt współpracy mieszkańców
Nie tylko uniejowski samorząd przygotował
dekoracje na tę specjalną okazję. Kolejny krok zrobili
uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy, którzy
na skwerze przed kolegiatą przygotowali pozostałe
elementy przestrzenne. Dekoracje wykonane przez
młodzież mają formę biało-czerwonych, plecionych
ostrosłupów. Dodatkowo w dniu 2 maja rozpoczęło się
oficjalne „tkanie” (metodą przęsła) flagi Polski, która
zostanie oficjalnie zaprezentowana podczas obchodów
100-lecia Niepodległości w dniu 11 listopada br. Flaga
ma mieć około 200 metrów długości, tak, aby oplatać

rynek. Zostanie utkana przez słuchaczki Uniwersytetu
III Wieku i panie z kółek gospodyń wiejskich z terenu
gminy.
Nić łącząca ludzi, symbol wspólnoty, 			
mickiewiczowski motyw przyjaźni i miłości
Poza barwami, wspólnym elementem w dekoracjach
patriotycznych jest nić, która oznacza połączenie między
ludźmi, symbol ich wspólnoty podczas rozbiorów. Nić
jest również motywem przyjaźni i miłości u Mickiewicza
oraz symbolem życia w twórczości Norwida. Formę
plecionki mają fronty balkonów z hasłami, na Rynku
można podziwiać sznurkową instalację rozciągającą się
między drzewami – dekoracje, wykonane z udziałem
mieszkańców też będą dzieliły wspomniany motyw nici.

Biało-czerwony Uniejów za dnia i po zmroku
Przed majowym weekendem pojawiło się 40 iluminacji flagi Polski na latarniach wzdłuż ul. Bł. Bogumiła
oraz w centrum Uniejowa. Ale to nie wszystko, latarnie
ozdobiły dodatkowo pionowe bannery z wizerunkiem
Orła Białego, a nad jezdnią powieszone zostały girlandy
z proporcami w barwach narodowych oraz kolorach
gminy.
Dekoracje na balkonach, mural, harfy na drzewach
zostały wykonane przez KAT CUT Studio - Katarzyna
Czarnecka i Bernard Saczuk, a wszystkie dekoracje
zdobiące miasto sfinansowane ze środków gminy.
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Karolina Smętkiewicz

Konkurs plastyczny
W ramach projektu pt. „Uzdrowiska przyjazne
przyrodzie”, który realizuje gmina Uniejów ze środków
pochodzących z nagrody Eko Hestia Spa w 2016 r.
przeprowadzony został konkurs pt. „Moje uzdrowisko”.
Konkurs plastyczny skierowany był do najmłodszych
mieszkańców polskich uzdrowisk i obejmował dwie
kategorie: „Uzdrowiska Polski” dla uczniów uzdrowisk
w Polsce oraz „Uniejów – Uzdrowisko Termalne” dla
uczniów szkół z terenu gminy Uniejów.
Cele konkursu były następujące:
• przedstawienie polskich uzdrowisk jako przyjaznych
środowisku okiem najmłodszych
• mieszkańców gmin i miejscowości uzdrowiskowych,
• rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży
walorami uzdrowiskowymi i historią polskich
uzdrowisk,
• zainspirowanie najmłodszych mieszkańców polskich
miejscowości uzdrowiskowych do lepszego poznawania
walorów przyrodniczych i historyczno-kulturowych
miejsc, w których żyją,
• budowanie i zwiększenie poczucia tożsamości
z miejscem zamieszkania oraz rozbudzenie
zadowolenia z faktu zamieszkania w miejscowości
uzdrowiskowej poprzez dostrzeżenie i docenienie
walorów uzdrowiskowych i korzyści wynikających ze
statusu uzdrowiska,
• wykształcenie postaw proekologicznych, szczególnie
związanych z troską o środowisko i zasoby naturalne,
• wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za
stan środowiska przyrodniczego,
• rozbudzenie wrażliwości na piękno przyrody.
Prace konkursowe miały dotyczyć postrzegania
przez uczniów uzdrowiska (miejscowości lub gminy
uzdrowiskowej), w którym mieszkają. Zgodnie z tematem
konkursu prace miały przedstawiać to, jak uczniowie widzą
miejscowość uzdrowiskową, w której mieszkają (stan
aktualny) lub też jak wyobrażają sobie ją w przyszłości lub
jak chcieliby, aby ona wyglądała.
W czasie trwania konkursu, tj. od 27.10.2017 r. do
31.01.2018 r., przez ponad 3 miesiące wpłynęło łącznie
97 prac, z których wszystkie były zgodne z regulaminem
konkursowym. W kategorii „Uzdrowiska Polski” przesłano
w sumie 71 prac dotyczących dziewięciu uzdrowisk:
Kudowa-Zdrój, Polanica-Zdrój, Wysowa-Zdrój, Nałęczów,
Ustka, Ustroń, Długopole-Zdrój, Wieniec-Zdrój oraz
Busko-Zdrój. Nagrodzonych zostało 20 prac. W kategorii
„Uniejów – Uzdrowisko Termalne” wykonano łącznie 26
prac dotyczących uzdrowiska Uniejów. Nagrodzonych
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pt. „Moje uzdrowisko” rozstrzygnięty

Jedna z nagrodzonych prac – Wiktorii Przeganiały z Uniejowa

zostało 10 prac, zaś pozostałych 16 zostało wyróżnionych
za udział w konkursie.
Prace zostały poddane ocenie przez komisję konkursową,
w skład której weszły: przewodnicząca – Aleksandra
Płaczek (Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie),
wiceprzewodnicząca – Teresa Łuczak (Radna Rady
Miejskiej w Uniejowie), sekretarz – Karolina Szelągowska
(UM w Uniejowie), członek – Karolina Smętkiewicz
(koordynator projektu „Uzdrowiska przyjazne przyrodzie”).
Prace oceniono według następujących kryteriów: walory
estetyczne wykonanych prac, kreatywność i pomysłowość;
nakład pracy ucznia, czasochłonność wykonania pracy;
zgodność pracy z tematem konkursu; wskazanie na
walory i atrakcje miejscowości uzdrowiskowych;
przedstawienie uzdrowisk jako przyjaznych środowisku
okiem najmłodszych mieszkańców gmin i miejscowości
uzdrowiskowych.
W kategorii „Uzdrowiska Polski”, skierowanej do
uczniów uzdrowisk w Polsce, wybrane zostały prace
autorstwa uczniów następujących szkół:
- SP nr 2 w Polanicy-Zdrój (Uzdrowisko Polanica-Zdrój):
6 osób (Anna Uryga, Malwina Ziętek, Amelia EljaszukKonieczko, Nina Wyszyńska, Monika Sabo, Patrycja
Gładysz),
- SP w Piotrowicach (Uzdrowisko Nałęczów): 3 osoby
(Julia Głos, Joanna Komsta, Patrycja Watras),
- SP nr 1 w Ustce (Uzdrowisko Ustka): 3 osoby (Zuzanna
Jachinczyk, Kacper Cur, Marika Uljanicka),
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•

SP nr 3 w Kudowie-Zdroju (Uzdrowisko KudowaZdrój): 1 osoba (Szymon Suzański),
• SP w Czermnej (Uzdrowisko Kudowa-Zdrój): 1 osoba
(Karolina Stępień),
• SP w Brunarach (Uzdrowisko Wysowa-Zdrój): 1 osoba
(Julia Zawiła),
• SP w Nałęczowie (Uzdrowisko Nałęczów): 1 osoba
(Katarzyna Maria Kańczugowska),
• SP w Sadurkach (Uzdrowisko Nałęczów): 1 osoba
(Natalia Wróbel),
• SP nr 6 w Ustroniu (Uzdrowisko Ustroń): 1 osoba
(Estera Chync),
• ZSO SP w Bystrzycy Kłodzkiej (Uzdrowisko
Długopole-Zdrój): 1 osoba (Martyna Michalak),
• SP nr 1 w Brześciu Kujawskim (Uzdrowisko WieniecZdrój): 1 osoba (Marta Witkowska).
Spośród prac konkursowych dotyczących Uzdrowiska
Termalnego Uniejów nagrodzono następujących uczniów
SP i klas gimnazjalnych w Uniejowie: Kacpra Wójcika,
Katarzynę Górkę, Łukasza Pietrzaka, Ksawerego
Mikołajczyka, Oliwię Kujawiak, Martę Sałatę, Mariannę
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Stefańską, Aleksandrę Górczyńską, Oliwię Łuczak,
Wiktorię Przeganiałę.
Na stronie internetowej www.uniejow.pl, w aktualnościach, zamieszczona jest galeria nagrodzonych prac
konkursowych.
Nagrodą dla laureatów konkursu oraz upominkami
wyróżniającymi pozostałych uczestników uczęszczających
do szkoły w Uniejowie były upominki rzeczowe
w postaci materiałów dydaktycznych nt. ochrony przyrody.
Nagrodą dla laureatów konkursu uczęszczających do szkół
w miejscowościach uzdrowiskowych w Polsce były
vouchery pobytowe w Uniejowie o wartości 300 zł każdy.
Wszystkim uczestnikom konkursu, a przede wszystkim
laureatom dziękujemy za zainteresowanie i zaangażowanie
oraz gratulujemy inwencji twórczej i kreatywności.
Konkurs był finansowany ze środków pochodzących
z nagrody dla gminy Uniejów w pierwszej edycji konkursu
Eko Hestia SPA (2016) organizowanego przez ERGO
Hestia S.A. i Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.

Karolina Smętkiewicz

Edukacyjne spacery po Uniejowie
Mieszkańcy gminy Uniejów i turyści licznie odwiedzający uzdrowisko mają doskonałą okazję, aby
dowiedzieć się czegoś więcej o tym, co wyróżnia Uniejów i dlaczego nasza gmina jest wyjątkowa.
A to za sprawą „przystanków” edukacyjnych w postaci tablic, których treść zaprasza do poznawania
walorów i atrakcji naszego uzdrowiska. Tablice te pojawiły się w Uniejowie w połowie kwietnia
w kilku miejscach miasta.

Pierwsza z tablic stanęła nieopodal wejścia do
kompleksu termalno-basenowego „Termy Uniejów”
w okolicy studni Zbója Szczyrka. Miejsce zostało
wybrane nieprzypadkowo, gdyż w pobliżu przechodzi
wiele osób i mają one możliwość dowiedzieć się, że w
Uniejowie znajdują się też i inne punkty informacyjne.
Tablica ta otwiera bowiem dalszą ścieżkę. Przedstawia
ona różne działania w zakresie edukacji ekologicznej
podjęte ostatnio przez gminę Uniejów w ramach projektu
pt. „Uzdrowiska przyjazne przyrodzie” realizowanego w
ramach nagrody zdobytej w 2016 r. w pierwszej edycji
konkursu Eko Hestia SPA organizowanego przez ERGO
Hestia S.A. i Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych
RP.

Pierwszy przystanek przede wszystkim zaprasza do
dalszego spaceru edukacyjnym szlakiem, tym razem
po uniejowskim parku zamkowym. Po przejściu
kilkuset metrów w kierunku Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich, za bramą wjazdową na teren kompleksu
zamkowo-parkowego, kierując kroki w lewo w pierwszą
z alejek, z łatwością można dostrzec następne tablice.
Warto podejść bliżej, poczytać i przespacerować się
potem prosto malowniczą alejką równolegle do zamku,
na długości około 200 metrów, wzdłuż której znajdziemy
w sumie 7 tablic edukacyjnych na następujące tematy
w ramach ścieżki zatytułowanej „Uniejów Uzdrowisko
Termalne przyjazne przyrodzie”:
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Geotermalne bogactwo,
Dodamy Ci zdrowia i urody,
Historia i współczesność,
Przyroda gminy Uniejów,
Wodne bogactwo,
Gościnny Uniejów,
Sztuka ulotna.
Tematy te w kompleksowy sposób charakteryzują
najważniejsze cechy wyróżniające naszą gminę
i uzdrowisko, pokazując jakie atrakcje czynią je
wyjątkowym. Treści przedstawione na tablicach podane
są w sposób interesujący, barwny, atrakcyjny i…
interaktywny. Teksty przystępne dla każdego czytelnika
zobrazowane są profesjonalnymi zdjęciami. Dla
ułatwienia orientacji na terenie gminy i miasta na dwóch
tablicach zamieszczono mapę gminy Uniejów i plan
miasta z zaznaczonymi atrakcjami w trzech kategoriach:
turystyczne, geotermalne i przyrodnicze.
Interaktywność i nowoczesność tablic polega
na zamieszczeniu na nich QR kodów, które każdy
posiadacz urządzeń mobilnych (np. smartfony, tablety)
może zeskanować za pomocą specjalnej aplikacji i…
zdobyć jeszcze większą dawkę wiedzy i informacji o
gminie Uniejów. Uzyskuje się wtedy dostęp do licznych
stron internetowych związanych m.in. z Udrowiskiem
Uniejów, atrakcjami turystycznymi, bazą noclegową
i gastronomiczną, tradycją kwietnych dywanów w
Spycimierzu, filmów promocyjnych gminy, animacji
wyjaśniającej wydobywanie i wykorzystanie wody
geotermalnej w Uniejowie, a także do aplikacji mobilnej
„Uniejów Turystyczny”, publikacji promocyjnych np.
komiksu o uzdrowiskach i spacerownika przyrodniczego
po Uniejowie, czy też do czasopisma naukowego
„Biuletyn Uniejowski”.
Warto podkreślić, że ścieżka edukacyjna w parku
zamkowym jest przyjazna dla otaczającej ją przyrody
– drewniana obudowa tablic w kolorze brązowym
harmonijnie wkomponowana jest w naturalną scenerię
parku. Jednak to nie wszystkie zalety techniczne tej
ścieżki – jest ona dostępna dla każdego, również dla
osób z niepełnosprawnością, poruszających się na wózku
inwalidzkim ze względu na parametry i wielkość tablic.
Nie zdradzamy szczegółów, co kryje się pod każdym z
podanych tematów, gdyż najlepiej jest wybrać się osobiście
na edukacyjny szlak do parku i samemu przekonać się
czego nowego można dowiedzieć się z tablic, które
wzbogaciły przestrzeń publiczną naszego uzdrowiska
i nadały jej dodatkowych walorów edukacyjnych.
Zachęcamy również do odwiedzenia nie tylko tych 8
przystanków, lecz także i kolejnych 4 wyjątkowych miejsc
w Uniejowie, w których w naoczny sposób i własnymi
zmysłami każdy może przekonać się o walorach wody
geotermalnej. Są to fontanny termalne: jedna z nich
zlokalizowana na skwerze na rynku, przy kolegiacie,
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zaś druga przy kładce nad Wartą od strony miasta (tzw.
Armatki). Kolejne interesujące miejsca to mini-tężnia
solankowa nieopodal bramy prowadzącej do zamku oraz
czerpnie wody termalnej wzdłuż obiektu Term Uniejów.
Przy każdym z tych czterech miejsc zamieszczono
również tabliczki informacyjne pt. „Poznaj geotermalny
skarb Uniejowa” z charakterystyką wody geotermalnej,
ciekawostkami na jej temat, fraszką o zbawiennych dla
zdrowia właściwościach wody termalnej. Podobnie jak na
pozostałych tablicach, na tych również zamieszczono QR
kody prowadzące do stron internetowych: ekouniejow.
pl, geotermia-uniejow.pl oraz z dostępem do mobilnego
spacerownika po Uniejowa.
Uroczysta inauguracja ścieżki edukacyjnej w parku
zamkowym odbyła się 18.04.2018 r. z udziałem gości
reprezentujących różne samorządy i obiekty turystyczne
w Polsce – uczestników spotkania Klubu „Polska
Pięknieje”. Otwarcia ścieżki dokonali: Józef Kaczmarek
– Burmistrz Uniejowa; Wojciech Fułek – Przedstawiciel
grupy ERGO Hestia, fundatora nagrody Eko Hestia
Spa; Waldemar Sikora – Burmistrz Buska-Zdrój, laureat
nagrody Eko Hestia Spa w II edycji konkursu z 2017 r.;
prof. dr hab. Bogusław Sawicki – Kierownik Katedry
Turystyki i Rekreacji Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie; Andrzej Szoszkiewicz – Przedstawiciel firmy
Smartlink odpowiedzialnej za stronę merytoryczną
i realizację tablic edukacyjnych oraz Karolina
Smętkiewicz – koordynatorka projektu „Uzdrowiska
przyjazne przyrodzie”.
Ścieżka edukacyjna pt. „Uniejów Uzdrowisko Termalne
przyjazne przyrodzie” została sfinansowana ze środków
pochodzących z nagrody dla gminy Uniejów w pierwszej
edycji konkursu Eko Hestia SPA (2016).
Do zobaczenia na edukacyjnym szlaku w Uniejowie!
Miłego zwiedzania!

arch. UM Uniejów
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Od lewej: Burmistrz Józef Kaczmarek, przedstawiciel grupy ERGO Hestia
S.A. Wojciech Fułek, Burmistrz Buska-Zdroju – Waldemar Sikora
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Wieści z Miejskiego
Przedszkola w Uniejowie
Z rewizytą u „Małych Piotrkowian”

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Rok temu 28.02.2017 r. odwiedził nasze przedszkole
Zespół Ludowy „Mali Piotrkowianie” z Niepublicznego
Przedszkola im. Edmunda Bojanowskiego w Piotrkowie
Trybunalskim. Dzieci zaprezentowały repertuar oparty na
przyśpiewkach regionu piotrkowskiego, tańcach i zabawach
ludowych.
W tym roku grupa VI, dzieci 6 -letnie z Miejskiego
Przedszkola w Uniejowie, na zaproszenie wybrała się
z rewizytą. Celem wizyty była integracja dzieci, współpraca
pomiędzy przedszkolami, kształtowanie właściwego
zachowania w miejscu publicznym,
uświadomienie
dzieciom zalet posiadania własnej pasji i zachęcenie do
jej pielęgnowania. Zespół Piotrkowianie z tamtejszego
przedszkola zaprezentował cztery tańce ludowe, tj.
krakowiaka, oberka, mazurka i poloneza oraz ludowe
przyśpiewki.
Głównym celem działalności zespołu „Mali Piotrkowianie”
jest roztańczenie i rozśpiewanie małych dzieci oraz
uwrażliwienie ich na piękno muzyki, słowa, ruchu i gestu.
Repertuar zespołu stanowią pieśni, przyśpiewki ludowe,
które prezentują tradycyjne obrzędy oraz tańce ludowe.
Małym artystom z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie
nie brakuje również zamiłowania do tańca i śpiewu. Jednak
nasze dzieci odnajdują się bardziej w tańcu współczesnym
czy klasycznym, czerpiąc inspiracje z utworów różnych
krajów. Sześciolatki, pod kierunkiem pani Moniki Szafarz,
zaprezentowały różnorodny
repertuar, a mianowicie:
hiszpański układ taneczny „Passadoble”, układ taneczny
do piosenki „Mamma mia” zespołu Abba oraz balet
w wykonaniu dziewczynek. Dzięki życzliwości pani
dyrektor tamtejszego przedszkola dzieci zwiedziły cały
budynek. Obejrzały kolorowe sale o zagadkowych nazwach
„Misiowo”, „Pszczółkowo”, „Biedronkowo”, „Motylkowo”

Dzieci 4-letnie w inscenizacji „Pisanki” podczas Spotkania Wielkanocnego

i „Witaminowo”. Dzieci były również pod wrażeniem
zwierząt, które tam zastały, tj. kotów, psa, rybek, żółwi,
papug oraz wiewiórek.
Dzięki takim spotkaniom dzieci stały się bogatsze
o artystyczne doznania oraz pogłębiły kontakty
z rówieśnikami z Piotrkowa Trybunalskiego. Atmosfera była
wspaniała. Oby takich spotkań było jak najwięcej…
		

Monika Szafarz

Julian Tuwim w wierszach
i twórczych zabawach

W dniach 1-6.03, 8.03 oraz 15.03.2018 r. gościliśmy
w naszym przedszkolu Panią Beatę Matusiak – Ignar
(nauczyciela bibliotekarza z Biblioteki Pedagogicznej
w Poddębicach) oraz Panią Iwonę Ostrowską (pedagog
z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Poddębicach),
które przeprowadziły bardzo atrakcyjne i ciekawe zajęcia
połączone z akcją „Cała Polska czyta dzieciom” pod hasłem
„Julian Tuwim w wierszach i twórczych zabawach”. Panie
zapoznały dzieci z wierszami poety, m.in. „Okulary”,
„Idzie Grześ”, „O Grzesiu kłamczuchu i jego cioci”, „Słoń
Trąbalski” oraz przeprowadziły wspaniałe zabawy twórcze,
w których przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem brały
udział, świetnie się przy tym bawiąc, jak również ucząc.
Dziękujemy Pani Beatce i Pani Iwonce za miłe spotkanie
i wartościowe zajęcia. Zapraszamy ponownie!
					

Marta Pajor

„Dzień Kobiet” – zacząć czas!
Ósmego marca marcowy wiatr
z odświętną miną do Uniejowa wpadł.
Wszedł do kwiaciarni przed ósmą tuż
i kupił bukiet z tysiącem róż.
I na przystanku przystanął wiatr
i każdej Pani podarował kwiat.
8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet.
Wtedy swoje święto mają nie tylko panie, ale również
małe dziewczynki. W sali OSP w Uniejowie z tej właśnie
okazji odbył się koncert muzyczny, podczas którego dzieci
5 i 6 -letnie z Miejskiego Przedszkola przedstawiły bogaty
program artystyczny. Nawiązując do 100-letniej rocznicy
odzyskania niepodległości przez Polskę sala udekorowana

>>>
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„Wiosenny teatrzyk – Nauczyciele dzieciom”

Dzieci 5-letnie w inscenizacji „Zawody kobiet” podczas Koncertu z okazji
Dnia Kobiet

została w biel i czerwień. Przedszkolaki przedstawiły swoje
umiejętności artystyczne poprzez recytacje wierszy, których
treść związana była z zawodami wykonywanymi przez
kobiety oraz śpiewanie piosenek. Dzieci zamieniając się
w prawdziwych aktorów odegrały skecz przedstawiający
perypetie kobiety zależnej finansowo od „oszczędnego”
męża oraz wystawiły krótkie inscenizacje, które pokazały
nam, że panie nie boją się same podejmować decyzji.
Przedszkolaki przypomniały również, jak ważna jest rola
kobiety w codziennym życiu. Dzieci zaprezentowały także
swoje umiejętności taneczne. W strojach biało-czerwonych
zatańczyły polskie tańce narodowe i ludowe, takie jak:
polonez, krakowiak, trojak.
Nie zabrakło również życzeń dla kobiet tych „dorosłych”
i tych „małych” oraz drobnych upominków i słodkiego
poczęstunku. Przedszkolaki wielokrotnie zapraszały zebraną
na sali publiczność do wspólnych zabaw przy muzyce.
Ósmomarcowy koncert dostarczył dużo radości i wzruszających przeżyć wszystkim kobietom oraz ich rodzinom.
		
Ewa Urbaniak

„Ropuch i tęcza”

13 marca 2018 dzieci obejrzały przedstawienie Teatru
„Duo Impresso” pt. „Ropuch i tęcza”. To już kolejna wizyta
tego teatru w naszym przedszkolu. Aktorki, pośród barwnej
dekoracji, we wspaniałych strojach, wykazując się doskonałą
grą aktorską, przeniosły nas w malownicze przestrzenie
naszej wyobraźni i marzeń. To była wspaniała wędrówka.
Akcja przedstawienia rozgrywała się na pięknej, zielonej
łączce, przez którą płynęła błękitna rzeczka. To tam ropuch,
tęcza, motyl i pająk zmagali się ze swoimi słabościami.
Razem starali się je przezwyciężyć.
Przedstawienie przekazało przedszkolakom ważne treści
moralne. Był to teatrzyk pokazujący, że należy być odważnym
i próbować różnych wyzwań. Spektakl uczył przyjaźni,
bezinteresownej pomocy, współczucia, współpracy, jak
również tego, że na przyjaźń nie ma wpływu wygląd, lecz
dobre serce. Teatrzyk bardzo podobał się dzieciom, które
nagrodziły aktorów gromkimi brawami.
					
Marta Pajor

Przyjście nowej pory roku – wiosny jest doskonałą okazją
do tego, by uzmysłowić dzieciom, jak wielkie bogactwo
niesie ze sobą budząca się do życia przyroda.
W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy
i powitania wiosny zaczęły się kilka dni wcześniej. Zmieniła
się dekoracja przedszkola z zimowej na wiosenną. W salach
zazieleniły się kąciki przyrody. Dzieci podlewały wiosenne
kwiaty – żonkile, hiacynty i cebule, z których wyrastał
szczypiorek. Nie zabrakło również prac plastycznych,
dotyczących pierwszych zwiastunów wiosny.
21 marca wszystkie przedszkolaki zebrały się w wielobarwnej, pełnej słońca i kwiatów sali, żeby wspólnie powitać
wiosnę. Uroczystego, wiosennego nastroju dodawały stroje
dzieci – oczywiście dominującą barwą był kolor zielony
i żółty. Na krótką chwilę sala przedszkolna stała się sceną
teatralną, na której odbyło się przedstawienie w wykonaniu
nauczycielek pt: „Idzie, idzie wiosenka”. Mali widzowie
z zachwytem śledzili grę aktorską swoich pań. Gdy na scenie
pojawiła się smutna i zmęczona Pani Zima (M. Bartnik),
dzieci ochoczo pomagały jej w pakowaniu walizek, żegnając
„Białą królową” piosenką i obietnicą, że będą na nią czekały,
gdy nadejdzie pora. O zbliżającej się wiośnie poinformowała
mądra Sowa (W. Gralka - autorka przedstawienia), która
wspólnie z pracowitym Wietrzykiem (M. Wojtasiak),
czarną Jaskółeczką (R. Kozińska), dostojnym Bocianem (K.
Bednarek) i wszystkimi dziećmi, za pomocą czarodziejskiego
zaklęcia, przywołali Wiosnę (M. Pajor).
I przybyła - Zielona Pani Wiosna, oczywiście nie sama,
ale ze swoja świtą: Skowronkiem (M. Supeł), Pierwiosnkiem
(M. Szafarz) i Przebiśniegiem (M. Kaźmierczak). Oznajmiła
dzieciom, że od dziś zaczyna swoje panowanie w przyrodzie
i w pogodzie. Na scenie zrobiło się pięknie, kolorowo
i bardzo wesoło. Dialog głodnego Bociana z niezwykle
sprytną Żabą (M. Bartnik) rozśmieszył wszystkich i wprawił
w niezwykle radosny nastrój.
Podczas przedstawienia dzieci miały okazję wykazać
się znajomością i wiedzą o nadchodzącej porze roku,
rozwiązywały zagadki i witały wiosnę piosenkami, a także
bawiły się, tańcząc przy wesołej muzyce. Na zakończenie
otrzymały nagrody do swoich kącików przyrody: bukiety
bazi i sadzonki żonkili.
Przez cały występ na twarzach maluchów malował się
uśmiech. Cieszymy się bardzo, że mogłyśmy sprawić
naszym przedszkolakom radość i że dzieci na chwilę mogły
przenieść się w zaczarowany świat przyrody.
Czekamy, żeby na dworze w pełni zagościła ciepła, piękna
wiosna, a my podczas spacerów i pieszych wycieczek
będziemy szukać oznak i zwiastunów wiosny. Podziwiać
piękno otoczenia przyrodniczego, kształtować postawę
ekologa-przyrodnika.
Życzymy wszystkim pięknych spotkań z „Przyrodą”.
					

Wioletta Gralka
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„Z jajkiem i zającem”, czyli spotkanie
wielkanocne przedszkolaków
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ich wykonania. Przedszkolaki obejrzały kraszanki, drapanki,
oklejanki, naklejanki, pisanki ażurowe.
Wiedzę, którą zdobyły, sprawdziły w quizie wielkanocnym (dla młodszych przedszkolaków) oraz specjalnie
przygotowanych zadaniach (dla pięciolatków i sześciolatków). Starsze dzieci zmierzyły się z pisankowymi,
niełatwymi do ułożenia puzzlami oraz historyjką obrazkową
o „Zającu Szaraku i pisankach”. Całemu spotkaniu
towarzyszyły piosenki o tematyce wielkanocnej.
Wszystkie dzieci były bardzo zaangażowane i brały
aktywny udział w uroczystości. Poszczególne grupy
kontynuowały spotkanie w swoich salach, dzieliły się
tradycyjnym jajeczkiem, próbowały wielkanocnej babki,
a od „Zajączka” otrzymały symboliczne upominki w postaci
czekoladowych zajączków.
					

Monika Bartnik

arch. R. Troczyński

W Wielkim Tygodniu, w świątecznej już atmosferze,
wszystkie przedszkolaki spotkały się podczas tradycyjnego
spotkania wielkanocnego. Tą wyjątkową uroczystość,
podczas której dzieci poznawały tradycje wielkanocne,
przygotowały w tym roku dzieci.
4 -letnie z grupy III wraz z wychowawczynią. Spotkanie
rozpoczęło się inscenizacją w wykonaniu dzieci pt.,
„Pisanki”. Jak przekonywali nasi mali aktorzy „Wielkanoc to
czas radości…” i dokładnie w takim nastroju zaprezentowali
długo przygotowywany występ. Sympatyczne pisanki,
z których wykluły się kurczaczki, zając oraz baranek
wprowadziły dzieci w klimat przedświąteczny.
O tym, co dzieje się w polskiej tradycji „Od Niedzieli
Palmowej do Lanego Poniedziałku” dzieci dowiedziały się
z prezentacji multimedialnej. Szczególne miejsce w pokazie
poświęcone zostało różnym rodzajom pisanek i sposobach
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Polska i Konstytucja

„Niedługo zaczyna się miesiąc maj i piękny będzie
nasz cały kraj, bo maj jest bogaty w świąteczne daty”
. Tymi słowami rozpoczęła się uroczystość patriotyczna
w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie, która odbyła się
27.04.2018 r. Wzięła w niej udział cała społeczność
przedszkolna, a poprowadziły dzieci 5-6 letnie z grup IV
i VI pod kierunkiem Małgorzaty Kaźmierczak i Moniki
Szafarz.
Celem spotkania było pielęgnowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie szacunku dla symboli narodowych
oraz naszej Ojczyzny. W obrazowy i dostępny dla dzieci
sposób mali artyści przedstawili znaczenie ważnych

dat majowych oraz czym jest dla Polaków Konstytucja.
Następnie dzieci zaprosiły wszystkich w podróż po
Polsce. W inscenizacji wystąpili Górale, Górnik,
Kujawianie, Warszawska Syrenka oraz Rybak, a na
ekranie przewijały się slajdy przedstawiające symbole
narodowe i ważne miejsca w naszym kraju. Całość
uświetniły piosenki patriotyczne, tańce ludowe. Zdobytą
wiedzą dzieci mogły pochwalić się podczas quizu
o Polsce. Hymnem Państwowym, odśpiewanym przez
wszystkich, zakończyło się spotkanie.
Małgorzata Kaźmierczak, Monika Szafarz
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Podczas audycji muzycznej

Wiosna - Pani Anna Ilska wśród dzieci

Wiosna w Spycimierzu
Warsztaty muzyczne
Pod koniec lutego nasze dzieci brały udział w
zajęciach muzycznych. Tym razem przyjechał do nas
gość specjalny Pan Armen Carapetian. Pan Armen
swoim pięknym głosem zaśpiewał utwory: „Czito
grito, czito margarito”, „Ara waj – waj”. Wiele śmiechu
towarzyszyło dzieciom podczas śpiewania utworu pt.
„Marakuja”, a jednocześnie wykonania tańca weselnego.
Pan Armen opowiadał o przebiegu ormiańskich wesel
trwających dobrych kilka dni i liczących 800-900 osób.
Pod koniec marca odbyło się kolejne spotkanie
z muzyką. Mury naszej szkoły odwiedziła Pani Martyna,
która zapoznała dzieci z instrumentem strunowym
smyczkowym-skrzypcami. Zaprezentowała dwa sposoby
gry na tym instrumencie („arko”- grając smyczkiem oraz
„pizzicato”- grając palcami). Dzieci poznały budowę
instrumentu oraz sposób wydobywania dźwięków
krótkich i długich. Nasi uczniowie wysłuchali utworu
z bajki „Kraina lodu”- „Mam tę moc”, a także „Piraci
z Karaibów”. Chętne dzieci miały okazję zagrać na nowo
poznanym instrumencie. Na zakończenie zajęć Pani
Martyna zagrała piosenkę „Przez twe oczy zielone”, zaś
w rolę wokalistów wcielili się nasi uczniowie.
Cała Polska czyta dzieciom
W obecnym świecie bardzo ważną rolę odgrywają
komputery, telefony i tablety. Wielokrotnie w telewizji
można usłyszeć wyniki przeprowadzanych badań
dotyczących polskiego czytelnictwa. Okazuje się, że
spora grupa Polaków nie sięga po książki. W naszej szkole
dążymy do rozwijania umiejętności czytelniczych już od
najmłodszych lat. Zachęcamy dzieci do wypożyczania
książek, m.in. poprzez plakaty z mądrą Panią Sową .
W pierwszy dzień wiosny odwiedziła nas Pani Anna

Paulina Jaśkiewicz

Ilska - mama Emilki z oddziału przedszkolnego oraz
Igora z klasy II. Pani Ania swoim wyglądem nawiązywała
do nowej pory roku. Ubrana była w bluzkę z kwiatkami,
w długą spódnicę, a na głowie miała piękny, kolorowy
wianek. Pani Ania przeczytała dzieciom kilka wierszy
o tematyce wiosennej. Na zakończenie spotkania
poczęstowała ich słodyczami.
Kilka dni później ponownie braliśmy udział w akcji
czytania książek. Tym razem dzieci wysłuchały „Legendy
o wielkanocnym baranku”, czytanej przez ks. proboszcza
Dariusza, który wprowadził wszystkich w nadchodzący
świąteczny czas.
Po świętach odbędą się kolejne spotkania oraz
przeprowadzony zostanie konkurs, w którym wezmą
udział wszystkie dzieci, od tych najmłodszych do
starszych.
Dziękujemy naszym gościom za włączenie się w akcję.
Pierwszy dzień wiosny
21 marca, tradycyjnie jak w każdym roku,
obchodziliśmy pierwszy dzień wiosny, a jednocześnie
pożegnanie zimy. W tym dniu dzieci po skończonych
zajęciach dydaktycznych ubrały pannę Marzanę w ciepłe
ubrania i wyruszyły na spacer po najbliższej okolicy.
Niestety w tym roku nie spotkały żadnych wiosennych
kwiatów. W drodze powrotnej przebrały pannę
Marzannę w Panią Wiosnę i założyły jej długą sukienkę
z kolorowymi kwiatami. Pomimo chłodu i ośnieżonych
butów, głośnymi okrzykami pożegnały zimę i powitały
wiosnę.
Kilka dni po rozpoczęciu się wiosny przyleciały
do Spycimierza długo oczekiwane bociany, które
zamieszkały tuż przy szkole. Powrotem tych ptaków
sezon wiosenny uznaliśmy za otwarty.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Kartki ze szkolnego
kalendarza Wielenina

		

Beata Czerwińska - opiekun SU

Mickiewiczowskie Zaduszki
w wykonaniu uczniów klasy siódmej
23 marca w naszej szkole zrobiło się „ciemno wszędzie,
głucho wszędzie…”. Wszyscy zastanawiali się więc… Co
to będzie, co to będzie? A okazało się, że to siódmoklasiści
przygotowali inscenizację II cz. „Dziadów” Adama
Mickiewicza. Reżyserią, scenografią i choreografią zajęła się
polonistka Jolanta Kwaśniewska. Na swój występ zaprosili
rodziców, nauczycieli i panią dyrektor oraz kolegów z klas
IV-VI. Było mrocznie i tajemniczo, ale też refleksyjnie,
czyli tak, jak w prawdziwym dramacie romantycznym być
powinno. Przygotowując się do przedstawienia, uczniowie
nie tylko pracowali nad grą aktorską, ale też zaprezentowali
wielkie pokłady kreatywności, wykonując kostiumy
i rekwizyty według własnego pomysłu. Dekoracje, blask
świec, odpowiednio dobrana muzyka - wszystkie wymienione
elementy - stworzyły odpowiedni nastrój, który przeniósł
uczestników spektaklu do świata wykreowanego przez
naszego wieszcza narodowego. Zgodnie z utworem Adama

Mickiewicza spotkaliśmy tam Guślarza, duchy (Aniołki,
Widmo Złego Pana, Dziewczynę), które pozostawiły widzom
uniwersalne prawdy moralne oraz chór, który komentował
wydarzenia na scenie. To już nie była szkolna scena,
tutaj fikcja stała się rzeczywistością! Uczestniczyliśmy
w dziadach!
Występ spotkał się z życzliwym przyjęciem widzów.
Został nagrodzony burzą oklasków i słowami uznania ze
strony Pani dyrektor, rodziców oraz uczniów naszej szkoły.
Duże zaangażowanie uczestników oraz serce włożone
w przygotowanie spektaklu zadecydowały o sukcesie
przedsięwzięcia.
„Są dziwy w niebie i na ziemi, o których ani śniło
się waszym filozofom” – cytat z Szekspira zapamiętają
z pewnością wszyscy Ci, którzy widzieli na własne oczy
inscenizację w wykonaniu uczniów kl. VII. Młodzież uczy
się przez doświadczenie. Myślę, że zabawa w teatr jest jedną
z metod poznawania literatury, a jednocześnie może być
nietypową i ciekawą lekcją języka polskiego.
Dziękujemy zaproszonym gościom za przybycie,
a siódmoklasistom - za dostarczenie wrażeń artystycznych!
				

Jolanta Kwaśniewska

Dni Otwarte WAT
Uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej
w Wieleninie, Wilamowie oraz Uniejowie mieli okazję
zwiedzić kampus Wojskowej Akademii Technicznej w
Warszawie. Wszystko działo się podczas Dnia Otwartego
WAT, w którym uczestniczyliśmy dzięki uprzejmości
prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Czupryńskiego - prorektora
ds. naukowych tejże uczelni.

arch. SP w Wieleninie

		
„W obronie zimy, w obronie wiosny…”
21 marca 2018 r. cała społeczność szkolna zebrała się,
aby wspólnie dokonać obrzędu pożegnania zimy i powitania
wiosny. Wszyscy uczyniliśmy to z ogromną ochotą, gdyż
chmur i deszczu mamy po prostu dość! Wszystko zaczęło się
od rozmowy o tym, jakie mamy pory roku i jak to się dzieje,
że pory roku się zmieniają. Następnie zorganizowaliśmy sąd
nad porami roku. Oczywiście wiosna miała zdecydowanie
więcej zwolenników, ale znaleźli się i tacy, którzy
zdecydowali się wziąć w obronę zimę. Obydwie strony
bardzo wczuły się w role obrońców i wręcz zasypywały
się argumentami. Konieczna była interwencja mediatora.
Spór zakończył się kompromisem. Wszyscy w końcu doszli
do wspólnego wniosku: każda pora roku jest piękna i w
przyrodzie potrzebna. Pożegnaliśmy Marzannę, ale mamy
nadzieję, że zima wróci tuż przed Bożym Narodzeniem
i będziemy cieszyć się białymi świętami. Teraz czas na
wiosnę! Aby wprowadzić dzieci w wiosenny nastrój,
odtworzyliśmy prezentację multimedialną pt. „Zwiastuny
wiosny”, a w niej pierwsze wiosenne kwiaty, powracające
z ciepłych krajów ptaki oraz budzące się ze snu zimowego
zwierzęta. Na koniec klasa III zaprezentowała najpiękniejsze
wiersze o wiośnie. A całość przygotowała, przeprowadziła
i opisała Państwu...

Wizyta w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie

>>>
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Pan Krzysztof pochodzi z okolic Uniejowa i zawsze miło
przyjmuje gości ze swoich rodzinnych stron. Zwiedzanie
zaczęliśmy od Sali Tradycji WAT. Następnie przeszliśmy
na plac apelowy, gdzie mogliśmy zobaczyć pokaz sprzętu
wojskowego. Czołgi T-72 i PT-91, bojowy wóz piechoty,
transporter opancerzony Rosomak, sprzęt do rozpoznania
biologicznego, wyrzutnia BM-21, wóz strażacki i inny sprzęt
zabezpieczenia technicznego można było zobaczyć i dotknąć
oraz porozmawiać z jego załogą.  
Gdy już troszkę zgłodnieliśmy, udaliśmy się do miejsca,
gdzie serwowano pyszną wojskową grochówkę. Wycieczkę
zakończyliśmy wizytą na Wydziale Chemii. Mogliśmy tam
zobaczyć ciekawe eksperymenty oraz pokaz pirotechniczny.
Było wystrzałowo. Oczywiście skorzystaliśmy z okazji i
odbyliśmy krótki spacer po Starówce. Było naprawdę pięknie.
Do zobaczenia za rok!
Martyna Janiak

Mamy Wicemistrzynie Ortografii!
Gminne Potyczki Ortograficzne już za nami. Miło nam
jest poinformować, iż nasze uczennice zostały uhonorowane
tytułami Wicemistrzyń Ortografii.
Zaszczytne miano
Gminnego Wicemistrza Ortografii w kategorii klas II-III
uzyskała Klaudia Wojtasiak (opiekun - Beata Czerwińska),
natomiast w kategorii klas VII i Gimnazjum - Klaudia Antosik
(opiekun - Jolanta Kwaśniewska).
Jak zwykle walka z ortograficznymi chochlikami nie
należała do najłatwiejszych, a test wymagał nie tylko
znajomości zasad ortograficznych, ale myślenia i oczytania.
Mimo to nasze uczennice spisały się świetnie. Laureatki
będą reprezentować naszą szkołę w Powiatowym Konkursie
Ortograficznym w Uniejowie.
Zwycięzcom gratulujemy wiedzy i umiejętności
ortograficznych oraz życzymy dalszych sukcesów w finale.
Pamiętajmy: „Ortografię można polubić, a nawet się z nią
zaprzyjaźnić”.
X Gminny Konkurs Matematyczny
„Potyczki Matematyczne”
W dniu 27 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej im. płk.
pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie odbył się X Gminny
Konkurs Matematyczny Potyczki Matematyczne.
Do konkursu przystąpiło 19 uczniów ze szkół
podstawowych z terenu gminy Uniejów. Ze Szkoły
Podstawowej w Uniejowie w konkursie udział wzięli:
Tobiasz Bartosiak, Dawid Glapiński, Aleksandra Sroka,
Kamil Pruchlat, Kacper Wójcik, Marta Jeżewska, Witold
Leśniewski, Martyna Kaźmierczak. Szkołę Podstawową
w Wilamowie reprezentowali: Agnieszka Bamberska, Kacper
Wróbel, Nikolina Polipowska, Patryk Skiera, Michał Pajor.
Z naszej szkoły do konkursu przystąpili: Brajan Gabryszak,
Jan Sobczak, Igor Urzędowski, Bartosz Kazimierski, Tomasz

arch. SP w Wieleninie

				

Uczniowie zwiedzają stolicę

Cichomski, Vanessa Karcz. W kategorii klas IV w konkursie
wzięło udział 9 osób, z klasy V- 5 osób, z klasy VI- 3 osoby
i z klasy VII - 2 osoby.
Konkurs miał na celu rozwijanie umiejętności matematycznych, ale przede wszystkim wyłonienie najlepszych
matematyków. W ciągu jednej godziny konkursowicze
mieli do rozwiązania 4 zadania matematyczno-bankowe.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja
w składzie: Magdalena Pajor, Katarzyna Pruchlat, Barbara
Fligiel.
Wyniki końcowe w poszczególnych grupach wiekowych
przedstawiają się następująco:
• klasa IV: I miejsce – Tobiasz Bartosiak, II miejsce –
Aleksandra Sroka, III miejsce – Kamil Pruchlat - SP Uniejów;
wyróżnienie – Kacper Wróbel, Agnieszka Bamberska - SP
Wilamów, Brajan Gabryszak, Jan Sobczak - SP Wielenin.
• klasa V: I miejsce – Kacper Wójcik - SP Uniejów;
wyróżnienie – Nikolina Polipowska - SP Wilamów, Bartosz
Kazimierski - SP Wielenin.
• klasa VI: wyróżnienie – Witold Leśniewski - SP
Uniejów, Michał Pajor - SP Wilamów.
• klasa VII: I miejsce – Vanessa Karcz - SP Wielenin.
Po zmaganiach intelektualnych uczestnicy konkursu
i uczniowie naszej szkoły obejrzeli przedstawienie pt.

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

„Jaś, Małgosia i Profesor Bankowości Spółdzielczej uczą
oszczędzania”, w którym wystąpili najmłodsi członkowie
SKO z oddziału przedszkolnego i klas: I i II. Do występów
uczniów przygotowywały opiekunki SKO: pani Daniela
Kwiatosińska i pani Magdalena Andrysiewicz oraz pani
Alicja Gapsa.
Konkurs został objęty patronatem Banku Spółdzielczego
w Poddębicach. Z jego ramienia w trakcie konkursu obecne
były: pani Anna Koza i pani Marta Ciałkowska, które wspólnie
z panią dyrektor Elżbietą Goszczyk wręczyły laureatom
konkursu atrakcyjne nagrody. Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali ponadto karnety na basen, ufundowane przez PGK
„Termy Uniejów”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za wsparcie i pomoc.
Gratulujemy zwycięzcom,
a wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w dalszej karierze
uczniowskiej. Zapraszamy nowych, odważnych uczniów do
udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.
Również w tym dniu podsumowano wyniki I Gminnego
Konkursu Plastycznego pod hasłem: „Bank Spółdzielczy
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w Poddębicach oczami dziecka”. Nagrody laureatom wręczyły
przedstawicielki Banku Spółdzielczego w Poddębicach.
A oto lista laureatów:
• I grupa - uczniowie klas I-III szkół podstawowych:
I miejsce – Mikołaj Szafarz (Wielenin, kl. II), II miejsce
– Alan Palka (Wilamów, kl. I), III miejsce – Maja Gapsa
(Wilamów, kl. III), wyróżnienia – Aleksandra Pawlak
(Wielenin, kl. 0), Oliwia Walczak (Wilamów, kl. II), Kacper
Szafarz (Wielenin, kl. III).
• II grupa - uczniowie klas IV-VII szkół podstawowych:
I miejsce – Kinga Kujawiak, (Uniejów, kl. VII), II miejsce
– Mateusz Stępień (Uniejów, kl. V), III miejsce – Martyna
Kowalczyk (Uniejów, kl. VII), wyróżnienia – Julia Pietrzak
(Wielenin, kl. V), Karolina Graczyk (Wielenin, kl. V),
Monika Rogacka (Wilamów, kl. IV).
Składamy
serdeczne
podziękowania
Bankowi
Spółdzielczemu w Poddębicach za objęcie patronatem
konkursu matematycznego i konkursu plastycznego oraz
ufundowanie nagród.
					
Barbara Fligiel

Jolanta Kwaśniewska

„Co Ci powiem Ojczyzno...”
- recytujemy dla Niepodległej
Kategoria: przedszkole i kl. I-II - I miejsce
- Aleksandra Wójcik - Uniejów; II miejsce Oliwia Kwiatkowska - Uniejów; Inga Olczyk
- Uniejów; III miejsce - Kacper Pizulski Spycimierz.

arch. R. Troczyński

W wyjątkowym dla Polaków 2018 roku, z okazji 100 rocznicy
Odzyskania Niepodległości Szkoła Podstawowa w Wieleninie
zaprosiła miłośników poezji do udziału w XV Gminnym
Konkursie Recytatorskim pt. „Co Ci powiem ojczyzno”.
Honorowy patronat nad tym szczególnym wydarzeniem
objął Burmistrz Miasta Uniejów - Józef Kaczmarek. Blisko
czterdziestu młodych recytatorów zachwyciło swoimi talentami.
W tym roku na scenie rozbrzmiewały utwory znane i te mniej…
interpretacje oryginalne, wszystkie o tematyce patriotycznej.
Prawdziwe igrzyska słowa. Wszyscy jesteście zwycięzcami”
– usłyszeli uczestnicy w krótkim przemówieniu organizatorki
konkursu - Jolanty Kwaśniewskiej, bo przecież tylko oni
wiedzą, jak to jest, gdy trzeba opanować tremę, wyjść na scenę
i wygłosić tekst ciekawie, zaskakująco, niepowtarzalnie. Są
zwycięzcami, bo potrafią malować słowami. We wspaniały
nastrój wprowadziła piosenka „Tu wszędzie jest moja Ojczyzna”
w wykonaniu uczennic kl. VII. Recytatorów oceniało rzetelne
i obiektywne jury, w skład którego weszli: Piotr Majer, Dorota
Kubiak i Barbara Zwolińska. Po wysłuchaniu wszystkich
prezentacji jury udało się na obrady, a wszyscy zebrani zostali
poczęstowani jubileuszowym tortem, ufundowanym przez
Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni. Jurorzy nie mieli łatwego
zadania, nie mniej jednak werdykt został wydany.
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Kategoria: klasy III-IV - I miejsce - Ilary Controllo Wielenin; II miejsce - Hanna Pęcherska - Uniejów; Kacper
Wróbel - Wilamów; III miejsce - Izabela Rosik - Wielenin.
Kategoria: klasy V-VII -I miejsce- Aleksandra
Kozłowska - Wielenin; II miejsce - Natalia IzydorczykUniejów; Łucja Majda - Uniejów; III miejsce - Vanessa
Karcz - Wielenin.
Na zakończenie pani Dyrektor Elżbieta Goszczyk
pogratulowała wszystkim zwycięzcom i wręczyła
nagrody (tablety, głośniki, powerbanki, pendrive ).
A że był to jubileusz, wszyscy uczestnicy otrzymali
upominki - spinnery. Dyplomy i podziękowania otrzymali
opiekunowie, a także zaproszeni goście.
Składamy serdeczne podziękowania sponsorom,

którzy ufundowali nagrody i wsparli nas finansowo.
Należą do nich: Bartłomiej Gröbner - Dyrektor Zakładu
K- Flex, Józef Kaczmarek - Burmistrz Miasta Uniejów,
Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni.
Dziękujemy również przedstawicielom mediów, którzy
zaszczycili nas swoją obecnością. Miło było nam gościć
pana Macieja Sopyło - prawnuka naszego patrona.
Wszystkim recytatorom i ich opiekunom pragniemy
gorąco pogratulować wytrwałości i za to, że co roku
udowadniają, jak wielka jest ich wrażliwość, jak ważna jest
sztuka żywego słowa i troska o ojczysty język. Konkurs
dla wszystkich uczestników imprezy był wspaniałą lekcją
historii i piękną przygodą z poezją, a przecież „Piękno jest
na to, żeby zachwycało. Nie znam piękniejszej nad piękno
Ojczyzny...”

Wieści ze Szkoły
Podstawowej w Wilamowie
Zuchy w ferie się nie nudzą
W czasie ferii zimowych druhna Sylwia Wrąbel wraz
z panią Agnieszką Żabińską zorganizowały dla zuchów „Noc w
szkole”. W dniach 1-2 lutego 2018 r. zuchy z gromady zuchowej
„Wilamowskie skrzaty” wzięły udział w wyjątkowej zbiórce,
ponieważ trwała ona dłużej niż zwykle.
Zuchy, tradycyjnie, rozpoczęły zbiórkę od raportu,
potem wysłuchały gawędy o zimie, z której dowiedziały się,
jak powstają płatki śniegowe. Następnie dzieci wzięły udział
w warsztatach. Warsztaty plastyczne polegały na wykonaniu
pingwina z papierowego talerzyka. Podczas warsztatów
sprawnościowych każdy zuch pokonywał tor przeszkód.
Jednak najciekawsze dla dzieci okazały się warsztaty
kulinarne, gdzie każdy uczestnik przygotował zapiekankę. Po
wykonaniu wszystkich zadań i pysznym posiłku na zuchów
czekała niespodzianka - „Piżama party”. Przy rytmach muzyki
rozrywkowej zuchy świetnie rozwijały swoje umiejętności
taneczne. Po toalecie wieczornej dzieci były nadal pełne energii,
dlatego wzięły jeszcze udział w seansie filmowym. Do ciszy
nocnej oglądały film animowany „Sekretne życie zwierzaków
domowych”.
Rano zuchy wraz z drużynowymi przygotowały
śniadanie. Zuchy pamiętają o swoich obowiązkach, dlatego
wszyscy pięknie wysprzątali salę, w której spała gromada.
W czasie oczekiwania na rodziców gromada zuchowa,
podzielona na grupy, świetnie bawiła się przy różnorodnych

grach planszowych. Zuchy z niecierpliwością czekają na kolejną
noc w szkole.
				

Sylwia Wrąbel

W stylu country – Turniej Wsi w Wilamowie
Kolejny Turniej Wsi już za nami. Jak zawsze, nasza
szkoła czynnie włącza się w organizację tej lokalnej imprezy.
Przygotowaliśmy część akcesoriów potrzebnych do rozgrywek
turniejowych, a w przerwach między konkurencjami - aby
zawodnicy biorący udział w rozgrywkach mogli nabrać sił
do następnych konkurencji, a widzowie odsapnąć z emocji
- uczennice klasy trzeciej prezentowały swoje umiejętności
taneczne. Szczególnie podobał się wszystkim taniec kowbojski,
musiał być ekscytujący, gdyż dziewczynkom udało się porwać
do wspólnej zabawy prowadzącego imprezę - pana Roberta
Palkę. Chyba ten wspólny taniec przypadł „Gwiazdeczkom” do
gustu, bo wyglądały na bardzo zadowolone.
				

Beata Kos

Wyjazdy na lodowisko
Tegoroczne ferie poskąpiły nam śniegu, jednak nasi
uczniowie mieli okazję do zimowych zabaw na lodowisku
w Uniejowie. Zarówno w pierwszym, jak i w drugim tygodniu
ferii został zorganizowany wyjazd na łyżwy. Pobyt na lodowisku

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Wszyscy czytają dzieciom
27 lutego w naszej szkole po raz kolejny odbyła się
akcja „Wszyscy czytają dzieciom”. W tym roku zaprosiliśmy

arch. SP Wilamów

to nie tylko aktywnie spędzony czas w towarzystwie koleżanek
sołtysów. Zaproszeni goście, a byli nimi: pani Krystyna Maj i kolegów, ale również okazja, aby wreszcie oderwać się, choć
sołtys Wilamowa, pani Mirosława Pajor - żona sołtysa Kuczek
na chwilę, od komputera czy telewizora.
i pan Zbigniew Kos – sołtys Lekaszyna, czytali dzieciom
							 opowiadania.
Walentynki
Głównym tematem była przyjaźń, tolerancja i stosunek
W tym roku kalendarz sprawił nam małego psikusa
do osób niepełnosprawnych. Pan Zbigniew przeczytał dzieciom
i Dzień Świętego Walentego wypadł dokładnie w Środę
opowiadanie J.A. Hockuby pt: „O tym, jak pluszowy zajączek
Popielcową, święto bardzo ważne dla wszystkich katolików.
szukał przyjaciela”, pani Krystyna przeczytała opowiadanie
A. Onichimowskiej „Warkoczyk”, a pani Mirosława opowiaNiemniej przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego uznali,
danie G. Ranoń „Odkrycie”. W przerwach pomiędzy czytaniem
że na miłe słowa i gesty życzliwości każdy dzień jest dobry
były zabawy ze spadochronem, a także zręcznościowe
i postanowili walentynki uczcić choćby w symboliczny sposób.
z przekazywania sobie kartki oraz z woreczkami dla młodszych.
Wspólnie z opiekunką Joanną Binkiewicz
Na zakończenie każda klasa miała za zadanie
zorganizowali Pocztę Sympatii. Na korytarzu pojawiło
pokolorować rysunek przedstawiający dzieci, które potrzebują
się kolorowe pudełko, do którego od rana chętni wrzucali
pomocy, ponieważ jeżdżą na wózku albo się przewróciły lub
własnoręcznie wykonane laurki z wierszykami i życzeniami
złamały nogę. Żegnając gości, pani dyrektor wręczyła im
dla koleżanek i kolegów, a także ulubionych nauczycielek.
pamiątkowe dyplomy.
Na koniec szkolnego dnia walentynki trafiły do adresatów –
rekordziści uzbierali ich nawet kilkanaście.
Izabela Wróbel, Anna Gazda
							 			
			
Joanna Binkiewicz
Wycieczka do Łęczycy
28 lutego uczniowie klas I-III i oddziału przedszkolBiwak zuchowy w Szadku
nego wybrali się na wycieczkę do kina Górnik i sali zabaw
W dniach 16-17 lutego Gromada zuchowa
„Fantazja” w Łęczycy.
„Wilamowskie skrzaty” wybrała się na biwak do Szadku, który
Po przyjeździe do kina, odebraniu biletów i kupieniu
odbył się z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Jak zawsze, biwak
popcornu, wszyscy zasiedli w wygodnych fotelach i w skupieniu
zaczęliśmy od zakwaterowania, następnie zjedliśmy kolację.
zaczęli oglądać film pt. „Jaskiniowiec”. Podczas projekcji bajki
Potem zuchy wzięły udział w świeczkowisku, w czasie którego
panowała cisza, którą przerywały częste śmiechy.
śpiewaliśmy piosenki harcerskie, a każda gromada przedstawiła
Po zakończonym seansie uczniowie wraz z opiescenkę nt.: „Bratnie słowo sobie dajem…”.
kunkami udali się do autobusu, który zawiózł wszystkich do sali
Następnego dnia, po sytym śniadaniu, gromada
zabaw. Tam nasi uczniowie w miłej atmosferze spędzili radośnie
wzięła udział w Szadkowskim Targowisku Aktywności.
czas, biorąc udział w aktywnej zabawie wśród kolorowych piłek,
Każda z gromad i drużyn musiała odwiedzić kilka punktów
trampolin i zjeżdżalni. W odpowiednio dostosowanej do potrzeb
kontrolnych i wykonać tam różne zadania. W czasie tych
dziecka sali zabaw uczniowie skakali, wspinali się, zjeżdżali ze
zajęć starsze zuchy odwiedziły siłownię, salę bilardową, salę
zjeżdżalni. Poprzez zabawę rozwijali umiejętności, takie jak
zabaw, uczyły się udzielania pierwszej pomocy, pokonywały
koordynacja wzrokowo-ruchowa i sprawności motoryczne.
tor przeszkód. Natomiast młodsze zuchy wzięły udział
Wspólna zabawa sprzyjała integracji społecznej wszystkich
w aktywności plastycznej, konstrukcyjnej, sprawnościowej,
uczestników wycieczki. Czas spędzony w sali zabaw przyniósł
kulinarnej, zespołowej. Na koniec zmagań wszystkie zuchy
wiele radości, o czym świadczyły uśmiechy na twarzach dzieci.
odwiedziły foto budkę.
Jednak największa atrakcja czekała na zuchy na
koniec biwaku. Po obiedzie zuchy brały udział w spotkaniu
z Mistrzyniami Świata w kickboxingu – Karoliną Kubiak
i Angeliką Szczepańską. Wszystkie gromady wzięły udział
w rozgrzewce oraz treningu karate i kickboxingu, a na koniec
odbyły się pokazowe walki. Ostatnim elementem biwaku były
zabawy harcerskie, pamiątkowe zdjęcia i autografy. Zuchy,
bardzo zadowolone, już czekają na kolejny biwak.
							
			
Sylwia Wrąbel

Uczestnicy biegu charytatywnego „Biegnę dla Benedykta”

>>>

32

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 2 / 60 / 2018

>>>
Pełni wrażeń i z radością na twarzach wróciliśmy
pomogą Beniowi w jego trudnej sytuacji.
z wycieczki, gdzie przed szkołą na dzieci oczekiwali stęsknieni
							
rodzice.
			
Katarzyna Pajor
							
				
Sylwia Wrąbel
Warsztaty wielkanocne
Okres przygotowań do świąt wielkanocnych
Audycja muzyczna – „Muzyka armeńska”
to szczególna okazja do poznania przez dzieci tradycji
1 marca uczestniczyliśmy w kolejnym „Spotkaniu
świątecznych. 6 marca w naszej szkole odbyły się warsztaty
z muzyką”. Tym razem przyjechał do nas pan z Armenii
wielkanocne dla dzieci i rodziców zorganizowane przez
i przywiózł dwa ormiańskie instrumenty – bęben (dhol) i flet
Wiesławę Pajor i Izabelę Wojtczak.
(duduk).
Prawdziwe cuda wyszły spod rąk uczestników zajęć.
Na początku koncertu został zaprezentowany utwór pt.
Efekty okazały się lepsze od spodziewanych. Na stołach pojawiły
„taniec z szablami”. Kompozytorem tego utworu był Aram
się kolorowe jajka ozdobione cekinami i świąteczne stroiki.
Chaczaturian – ormiański kompozytor muzyki poważnej.
A wszystko to powstało z gałązek, wstążek, piórek i bukszpanu.
Następnie przypomnieliśmy sobie opowieść o Noe, który,
Patrząc na wykonane prace można stwierdzić, że mamy wielu
ratując ludzi i zwierzęta przed ulewą, zbudował wielką
utalentowanych uczniów i rodziców. Zajęcia przebiegły
łódź. Wędrując tą łodzią zatrzymał się na górze Ararat, która
w miłej, rodzinnej atmosferze. Spotkanie było radosne
znajduje się w Armenii. Panowie opowiedzieli nam również
i przeniosło wszystkich w nastrój oczekiwania na utęsknione
o zwyczajach armeńskiego wesela. Dowiedzieliśmy się, że
święta. Wszyscy świetnie się bawili, była to także doskonała
tam wesele trwa 5-6 dni, a zaproszeni goście przyjeżdżają ze
okazja do rozmowy. Wspólna zabawa i praca pozwoliła nam
wszystkich okolicznych wiosek i jest ich około 800-1000. Na
poczuć atmosferę przedświątecznych przygotowań.
uroczystości znajduje się również pan Tamada, który w pewnym
							
momencie wesela wstaje, a za nim wstają wszyscy mężczyźni
			
Izabela Wojtczak
i zaczynają taniec, który nazywa się „sasuncy”. Spróbowaliśmy
również swoich sił w tym tańcu. Na koniec koncertu pan Armen
Święto dziewczynek
zaprezentował nam utwór, którego jest kompozytorem o nazwie
Świętowanie z okazji Dnia Kobiet w naszej szkole
„Marakuja”. Brawami podziękowaliśmy gościom i zaprosiliśmy
zaczęło się już w środę 7 marca. Był to nadzwyczaj wyjątkowy
ich na kolejne spotkanie.
dzień, w którym nasze dziewczyny zostały obdarowane
						
kwiatkami i przeróżnymi słodkościami. Miłą atmosferę
podtrzymywały ciekawe konkurencje, np. karaoke lub jedzenie
„Biegnę dla Benedykta”
cytryny bez robienia kwaśnych min. Dla wszystkich została
3 … 2 … 1 … 0 … START!… i pobiegliśmy.
zamówiona pizza. Świętowanie odbyło się na godzinach
W niedzielę, 4 marca nauczyciele i rodzice uczniów SP Wilamów
wychowawczych, przy miłej muzyce. Mamy nadzieję, że
wszystkim się podobała taka chwila relaksu.   
spędzili przy stadionie ŁKS Łódź, aby tam razem z uczestnikami
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych „Tropem Wilczym” pobiec
							
i wesprzeć naszego wychowanka Benedykta.
			
Magdalena Pajor
Akcja została zorganizowana przez Fundację
PKO Banku Polskiego. Przed biegiem wszyscy ochoczo
Szkolny Dzień Kobiet
Dzień Kobiet, Dzień Kobiet,
wpisywaliśmy się na listy i odbieraliśmy kartkę „Biegnę dla
Niech każdy się dowie, że dzisiaj jest święto 		
Benedykta” u przedstawicieli Fundacji PKO Banku Polskiego.
dziewczynek…
Równo o godzinie 12.00 został odśpiewany hymn, a potem
I z tej okazji chłopcy z klas starszych, wspólnie
wszyscy zaczęliśmy głośno odliczać sekundy do startu. Bieg
obejmował trasę 5 kilometrów po parku im. Józefa Piłsudskiego.
z opiekunką Samorządu Uczniowskiego Joanną Binkiewicz,
Z informacji, jakie otrzymaliśmy wynika, że ponad 180 osób
przygotowali niespodzianki dla wszystkich szkolnych dam.
wpisało się na listę i pobiegło, by pomóc Benedyktowi. Dzięki
Pierwszą z nich była krótka część artystyczna, w której profesor
nam Fundacja wypłaci mu 10.000 zł na cele rehabilitacji.
Gryzipiórek (Dawid Andrzejewski) wraz ze swoim asystentem
Serdeczne podziękowania i ukłony składamy
(Bartkiem Szafarzem) w zabawny sposób wyjaśnili, kto to
w stronę przedstawicieli PKO Banku Polskiego Oddział Uniejów
taki „kobieta” i jak jest zbudowana. Następnie omówione
za pomoc, organizację i uczestnictwo w biegu. Dziękujemy
i zaprezentowane zostały różne typy kobiet – w sportsmenkę
wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przyłączyli się z nami
wcielił się Szymon Wojech, kokietką był Kacper Wróbel,
do akcji. Mamy nadzieję, że przekazane pieniądze choć trochę
a zdolną dziewuszką Dominik Węgielnik. Z kolei Kacper
Drubkowski zaprezentował typ kobiety-kumpeli, Kacper

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

Kos zagrał feministkę, natomiast Wojtek Witczak - „babę do
wszystkiego”.
W drugiej części spotkania prowadzący uroczystość
Andrzej Warych podsumował przeprowadzone kilka dni
wcześniej plebiscyty na Superkobietę i Superdziewczynę.
W pierwszym z plebiscytów uczniowie mogli oddawać swoje
głosy – w różnych kategoriach – na dorosłe przedstawicielki
płci pięknej. Po skrupulatnym podliczeniu karteczek okazało
się, że tytuł Superkobiety w kategorii „Najmodniejsza kobieta”
otrzymały ex aequo Katarzyna Pajor i Edyta Miśkiewicz.
Tytuł „Najmilszej kobiety” zdobyła Beata Kos, natomiast
„Najweselszej” - Joanna Binkiewicz. Z kolei Sylwia Wrąbel
i Magdalena Pajor okazały się Superkobietami w kategorii
„Najfajniejsza kobieta”.
W plebiscycie na Superdziewczynę tytuły w poszczególnych kategoriach uzyskały: „Zawsze uśmiechnięta” – Maja
Drubkowska i Ola Mirek, „Szkolna artystka” – Maja Gapsa
i Amelka Józefowicz, „Szkolna miss” – Zuzia Adamczyk
i Agnieszka Bamberska, „Najbardziej zakręcona” – Amelka
Dominowska i Monika Świątek, „Superuczennica” – Ewa
Tomaszewska, Justyna Rosiak i Martyna Paczesna, „Prawdziwa
przyjaciółka” – Oliwia Walczak, Wiktoria Stołowska, „Na
niej zawsze można polegać” – Michasia Józefowicz, Wiktoria
Kokorzycka i Nikolina Polipowska.
Sebastian Kokorzycki i Łukasz Opas wręczyli
wszystkim laureatkom pamiątkowe certyfikaty – potwierdzające
ich wyjątkowość i wspaniałość – oraz tradycyjne kwiaty.
Na koniec spotkania chłopcy uroczyście odśpiewali „Sto lat”,
złożyli życzenia i wręczyli wszystkim szkolnym damom słodkie
upominki.
Z okazji Dnia Kobiet chłopcy zorganizowali także
Dzień Słodkości – chętni mogli spróbować nie tylko pysznych
ciast, ale również bardzo lubianych przez dzieci kolorowych
galaretek.
Szkolny Dzień Kobiet przebiegł w miłej i radosnej
atmosferze, a co najważniejsze – bardzo się podobał tym, do
których był adresowany, czyli paniom i dziewczynkom.
				

Joanna Binkiewicz

Konkurs Pięknego Czytania
9 marca w naszej szkole został przeprowadzony
Konkurs Pięknego Czytania, który zorganizowały Anna Gazda,
Katarzyna Pajor i Wiesława Pajor.
Celem konkursu była promocja czytelnictwa wśród
uczniów, rozbudzenie zainteresowania literaturą dziecięcą,
stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności
i porównanie ich z umiejętnościami kolegów, uczenie rywalizacji
w miłej atmosferze oraz kształtowanie umiejętności pięknego
czytania.
W konkursie wzięli udział uczniowie z klas I-VII
w liczbie 18-tu uczestników. Został przeprowadzony w dwóch
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kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz IV-VII, a uczniowie
zobowiązani byli do przygotowania fragmentu bajki lub
opowiadania z literatury dziecięcej.
Uczestnicy z klasy I i II: Szymon Pacześny, Oliwia
Walczak, Ewa Tomaszewska, Ela Maruszak czytali fragment
„Dziecię elfów”; z klasy III - Zuzanna Adamczyk, Maja
Gapsa, Szymon Włodarczyk fragment „Wakacje na guziku”;
z klasy IV: Karolina Ludwicka, Jakub Drubkowski, Kacper
Wróbel fragment ,,Pinokia”; z klasy V: Nikolina Polipowska,
Kamil Kominiarczyk, Jakub Wojech fragment „W pustyni i w
puszczy”. Natomiast uczniowie z klas VI i VII: Justyna Rosiak,
Michał Pajor, Aleksandra Mirek, Monika Światek, Wojciech
Wilczyński czytali fragment „Skarby Stolinów”.
Jury, w składzie: p. Krystyna Maj, p. Aleksandra
Binkiewicz, p. Krystyna Grabarczyk – emerytowane
nauczycielki naszej szkoły, podczas czytania przez uczniów
danych fragmentów literatury oceniało płynność, bezbłędność ,
wyrazistość, dykcję i interpretację czytanego tekstu. Uczniowie
przygotowali się niezwykle starannie, a konkurs przebiegł
bardzo sprawnie.
W grupie wiekowej klas I-III I miejsce zdobyła Maja
Gapsa z klasy III, przyznano dwa II miejsca dla Eli Maruszak
z klasy II i Szymona Włodarczyka z klasy III. W grupie wiekowej
klas IV-VII Aleksandra Mirek wywalczyła I miejsce, Monika
Świątek II miejsce, natomiast Justyna Rosiak III miejsce.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe, każdy
uczestnik odebrał pamiątkowy dyplom i zakładkę do książki
oraz coś słodkiego.
Gratulujemy nagrodzonym uczniom i wszystkim
uczestnikom konkursu za zaangażowanie i wytrwałość.
Podziękowania kierujemy również do pań emerytek za pomoc
w przeprowadzeniu konkursu i poświęcony czas.
							
				
Wiesława Pajor
Interaktywna wystawa „Eksperymenty”
16 marca uczniowie klas IV-VII z naszej szkoły
wzięli udział w interaktywnej wystawie „Eksperymenty”,
która przyjechała do Uniejowa z Centrum Nauki Kopernik
w Warszawie.

arch. SP Wilamów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Warsztaty kulinarne z szefem kuchni Hotelu Uniejów Eco Active&Spa - p.
Mateuszem Miką oraz p. Anną Paciorek.
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Jak sama nazwa wystawy wskazuje, przy
przewodnicy oprowadzili nas po korytarzach i komorach,
każdym z eksponatów uczniowie mogli eksperymentować,
rozpoczynając od kaplicy św. Kingi - patronki górników.
przeprowadzając krótkie doświadczenia, dzięki czemu
Zwiedzając wyeksploatowane komory solne, dowiedzieliśmy
poznawali prawa natury, z którymi mamy codziennie styczność.
się o historii powstania złóż kłodawskich oraz zastosowaniu
Poprzez łączenie nauki i zabawy można było zobaczyć, jak
soli. Z uwagi na to, że jest to czynna kopalnia, mogliśmy
widać różne barwy przy różnym oświetleniu, siłować się
podejrzeć pracę górników, a także zobaczyć sprzęt i maszyny
z powietrzem, siedząc na wirującym krześle, „poczuć” teorię
używane w podziemnym górnictwie solnym. Podziwialiśmy
zachowania momentu pędu, sprawdzić, jakie częstotliwości
też stroje górnicze, solne rzeźby i obrazy z soli. Zwiedziliśmy
usłyszą nasze uszy oraz dokładnie sprawdzić, jak zbudowany
grotę, gdzie urzęduje drakula, a w jednej z komór, gdzie
jest człowiek. Przywiezione ze stolicy manualne łamigłówki
ściany są z pięknie rzeźbionej soli, okazjonalnie odbywają się
stanowiły znakomity trening dla mózgu. Każdy mógł znaleźć
koncerty. Jest tam doskonała akustyka i prezentowane są różne
coś dla siebie. Prosta instrukcja wystarczyła, aby przeprowadzić
rodzaje muzyki. Wszyscy otrzymaliśmy pamiątkowe bryłki
doświadczenie, a prawa rządzące w świecie przyrody same
z różowej i białej soli, których smaku oczywiście większość
„wchodziły do głowy”. Wszystko to odbywało się pod okiem
z nas próbowała. Na koniec odwiedziliśmy sklepik, gdzie
animatorów, którzy udowadniali, że nauka wcale nie jest nudna.
można było kupić mnóstwo pamiątek. Punktem finalnym, jak to
Przeciwnie, jest intrygująca!
bywa na każdej wycieczce, była wizyta w McDonaldzie.
Na zakończenie uczniowie otrzymali „Poradnik
Wycieczka była bardzo udana, a jednocześnie
młodego naukowca” z opisem doświadczeń, które mogą
dowiodła, że ciekawych miejsc nie trzeba szukać daleko, bo są
przeprowadzić w domu.
one często blisko nas.
							
				
Izabela Wojtczak
Światowy Dzień Zespołu Downa
21 marca to nie tylko pierwszy dzień kalendarzowej
„Wagary w głąb ziemi” – wycieczka 			
wiosny, to także wiosna w sercach naszych uczniów, którzy
do Kopalni Soli w Kłodawie
integrowali się z osobami z zespołem Downa. Dla podkreślenia
W dniu 21 marca, w Pierwszy Dzień Wiosny, zgodnie
integracji i pomocy osobom dotkniętym tym schorzeniem
z tradycją zrobiliśmy sobie Dzień Wagarowicza, tym razem
uczniowie założyli w tym dniu kolorowe skarpetki nie
postanowiliśmy spędzić go „w głębi ziemi”. Klasy II-VII
do pary, które są symbolem niedopasowania społecznego
wybrały się tego dnia na wycieczkę do Kopalni Soli w Kłodawie.
i genotypowego z jakim borykają się osoby z zespołem Downa.
Inicjatorem takiego „Dnia Wagarowicza” był Samorząd
Światowy Dzień Zespołu Downa został ustanowiony
Uczniowski wraz z opiekunką Beatą Kos, a opiekę nad uczniami
w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia
sprawowały także panie: Sylwia Wrąbel, Wiesława Pajor,
Zespołu Downa. Na pewno co roku pierwszego dnia wiosny
Wioleta Pietrzykowska, Magdalena Pajor, Katarzyna Pajor,
będziemy włączać się w tę akcję i ją wspierać.
Izabela Wojtczak i Joanna Binkiewicz.
							
Kopalnia w Kłodawie jest największą czynną kopalnią
				
Beata Kos
soli w Polsce i jedną z największych w Europie. Wydobywa się
Pierwszy dzień wiosny w Łęczycy
tu złoża naturalnej soli kamiennej o barwie białej oraz unikalnej
W tym roku pierwszy dzień wiosny dzieci z oddziału
różowej, powstałej ponad 200 mln lat temu z odparowania mórz
przedszkolnego i klasy I przywitały zupełnie inaczej. Nie było
i oceanów. Oprócz soli jadalnej produkowana jest tam także sól
palenia marzanny, kolorowych strojów, konkursów… tylko
do kąpieli oraz do posypywania dróg w okresie zimowym.
wyjazd do Łęczycy, który zorganizowała Izabela Wróbel przy
Na miejscu spotkaliśmy się z sympatycznymi
pomocy Anny Gazdy i Agnieszki Żabińskiej.
przewodnikami, który kazali nam założyć obowiązkowo
Po krótkim oczekiwaniu na autokar opuściliśmy
żółciutkie kaski i poinstruowali nas, jak należy zachować
mury naszej szkoły. Z wesołymi buźkami i dobrym humorem
się w kopalni. To od nich dowiedzieliśmy się, że górniczym
wsiedliśmy do autokaru. Podróż nie trwała zbyt długo.
powitaniem i pozdrowieniem pod ziemią jest „Szczęść Boże!”.
Dotarliśmy do kina. Po zajęciu miejsc i kupieniu popcornu
Dzieci miały też okazję powitać górników tym pozdrowieniem.
obejrzeliśmy film pt. „Pszczółka Maja: Miodowe igrzyska”.
Powiedzieli nam, że w Kłodawie czynna jest najgłębsza
Film przedstawia wiele szalonych i zabawnych perypetii
na świecie podziemna trasa turystyczna na poziomie 600Pszczółki Mai, która niczego się nie boi. Następnie pojechaliśmy
750 metrów pod ziemią i żeby się tam dostać trzeba zjechać
do sali zabaw „Fantazja”, gdzie spędziliśmy dwie godziny
windą. Na dalszy ciąg wydarzeń czekaliśmy więc z lekkim
na wesołej zabawie. Każde dziecko znalazło dla siebie coś
strachem. A tymczasem zjazd windą z prędkością 6 m/s okazał
ciekawego. Były trampoliny, tunele, mega zjeżdżalnia tubowa,
się niesamowitą frajdą i pozostawił na nas niezapomniane
wieża spidermena, a nawet salonik mody. Po szalonej zabawie
wrażenia. Kiedy wszyscy znaleźliśmy się pod ziemią, panowie
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i znajomością swoich kolegów, prosząc ich o podpis
zmęczeni, ale z wieloma wrażeniami wsiedliśmy do autokaru
w odpowiednim miejscu otrzymanego arkuszu. Osoby, które
i wróciliśmy do szkoły.
najszybciej poradziły sobie z zadaniem i zebrały wszystkie
							
potrzebne podpisy, pomogły kolegom, składając swoje
				
Izabela Wróbel
podpisy na ich kartkach. Uczestnicy przyznali, że dzięki
ćwiczeniu dowiedzieli się nowych rzeczy o swoich kolegach.
Wyjazd na Dni Otwarte WAT-u w Warszawie
Zastanawialiśmy się również, jakie cechy sprzyjały sprawnemu
24 marca dziesięcioro uczniów naszej szkoły wraz
wykonaniu zadania, a co mogło je utrudniać. Na koniec
z opiekunką Joanną Binkiewicz i uczestnikami ze szkół w
uczniowie, podzieleni na pary, poszukiwali czekoladowych
Uniejowie i Wieleninie udało się na wycieczkę do stolicy. Podróż
jajek. Osoba poszukująca jajka musiała stosować się do
rozpoczęliśmy wcześnie rano, aby już przed 9.00 być na miejscu
wskazówek swojego partnera, który wiedział, gdzie zostało ono
– na terenie Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
ukryte. Dzieci ćwiczyły tym samym umiejętność komunikacji,
Dni Otwarte WAT-u rozpoczęło spotkanie w auli,
polegania na sobie w grupie klasowej.
podczas którego poznaliśmy ofertę edukacyjną uczelni oraz
W klasie VI poruszony został temat dotyczący zjawiska
zasady rekrutacji na poszczególne kierunki. Dla większości
społecznego, jakim jest nękanie w grupie. Uczniowie dowiedzieli
naszych uczniów był to pierwszy kontakt z tematyką i atmosferą
się, jakie muszą być spełnione warunki, żeby mówić o przejawie
studiów wyższych. Następnie rozpoczęliśmy spacer po terenie
agresji, która została nazwana nękaniem. Następnie uczestnicy
WAT-u. Najpierw udaliśmy się do Sali Tradycji, gdzie poznaliśmy
zajęć samodzielnie stworzyli rys sprawcy nękania, wskazując na
historię Akademii. Potem poszliśmy na plac, na którym
przyczyny, które mogą skłaniać osobę do tego rodzaju zachowań.
zgromadzone zostały różne pojazdy, zarówno wojskowe, jak
Zastanawiali się również nad tym, jakie konsekwencje dla ofiary
i cywilne. Oczywiście największym zainteresowaniem cieszyły
nękania ma fakt, że przez dłuższy czas jest narażona na złe
się czołg i inne wozy wojskowe, które można było obejrzeć nie
traktowanie i poniżanie ze strony innych.
tylko z zewnątrz, ale i od środka. Uczniowie mogli zapoznać
Kluczowym momentem zajęć była próba wypracowania
się z wyposażeniem tego typu pojazdów, a nawet przymierzyć
zachowań, które zapobiegałyby występowaniu tego rodzaju
wojskowe kombinezony ochronne czy maski tlenowe.
agresji w grupie. Młodzież wykazała się dużą wiedzą,
Posileni przepyszną wojskową grochówką udaliśmy
zrozumieniem tematu i dojrzałością.
się na lotnisko i do hangaru, gdzie obejrzeliśmy – także od
Serdecznie dziękujemy Pani Marcie za przeprowaśrodka – różnego typu samoloty i śmigłowce wojskowe.
dzenie interesujących i miłych zajęć. Mamy nadzieje, że spotNastępnie zwiedziliśmy pracownię chemiczną, w której na co
kamy się ponownie.
dzień prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz prace naukowo							
badawcze wydziału. Dużą atrakcją dla uczniów okazał się
				
Sylwia Wrąbel
przeprowadzony na świeżym powietrzu pokaz pirotechniczny,
zwłaszcza że chętni sami mogli wziąć w nim udział – obejrzeć
Wielkanocne pisanki
z bliska i dotknąć różnych substancji chemicznych, a nawet
Święta wielkanocne mają wiele pięknych tradycji.
pomóc w mieszaniu niektórych z nich.
Jedną z nich jest zdobienie jajek, którego za czasów dzieciństwa
Na koniec pobytu na Wojskowej Akademii Technicznej
wyczekiwało się z wielką niecierpliwością. Wywodzi się jeszcze
zostaliśmy zaproszeni na pyszny, dwudaniowy obiad, a następnie
ze starosłowiańskich wierzeń, gdzie jajko miało bardzo ważne
udaliśmy się na krótki spacer po warszawskiej Starówce.
znaczenie. Symbolizowało siły witalne i podobnie jak dzisiaj –
Wracając ze stolicy, zatrzymaliśmy się jeszcze
początek nowego życia.
w McDonald’s, tak więc do Wilamowa dotarliśmy wieczorem.
Panie Wiesława Pajor i Izabela Wróbel ogłosiły
Byliśmy zmęczeni, ale zadowoleni, pełni wrażeń po ciekawej
szkolny konkurs plastyczny „Pisanki, kraszanki, jaja malowane”
wycieczce.
dla klas I -III. W tym roku dzieci prześcigały się w dekorowaniu
							
jajek. Komisja, w składzie - pani Alicja Własny, pani Beata Kos
				
Joanna Binkiewicz
i pani Halina Zawadzka, przyznała I miejsce Natalii Ratajczyk
i Ewie Tomaszewskiej, II miejsce Szymonowi Pasześnemu
Zajęcia z psychologiem
i Błażejowi Pietrzakowi, III miejsce Michalinie Józefowicz
26 marca w klasie II i VI odbyły się zajęcia
i Oliwierowi Kolasie.
z psychologiem Martą Tomaszewską.
Wyróżnienia otrzymali: Witek Fijałkowski, Kamil
W klasie II zostały przeprowadzone zajęcia integracyjne, mające
Groberek, Filip Drubkowski, Elżbieta Maruszak, Maja
na celu pogłębienie wzajemnych relacji między uczniami.
Drubkowska, Maja Gapsa, Nikola Kolasa, Zuzanna Matczak,
Pierwszą zabawą było Bingo, w której zadaniem
Szymon Włodarczyk, Blanka Juras i Filip Paczesny.
uczniów było jak najszybsze znalezienie wśród kolegów
Komisja brała pod uwagę samodzielność wykonanej
i koleżanek osób, które mają podobne upodobania
pracy, estetyczny wygląd i pomysłowość. Laureaci konkursu
i zainteresowania. Dzieci musiały wykazać się inicjatywą
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otrzymali w dniu 27 marca pamiątkowy dyplomy i nagrody.
Mamy nadzieję, że wprowadziliśmy tym akcentem
naszych uczniów w świąteczny nastrój.

czyli krótkie dźwięki grane smyczkiem, spiccato - czyli ostre
dźwięki, legato - czyli płynne dźwięki (na jeden smyczek
przypada kilka dźwięków). Dodatkowo, uczestnicy spotkania
poznali takie określenie związane z artykulacją skrzypiec, jak:
							detache, co oznacza pocieranie strun smyczkiem na przemian
			
Izabela Wróbel, Wiesława Pajor
wraz z każdą nutą. Prezentację budowy skrzypiec zakończyło
wykonanie przez panią Martynę jednego ze znanych węgierskich
Kiermasz świąteczny
tańców – „Czardasz”.
Wielkanoc to najważniejsze święto świata
Ciekawym punktem muzycznego spotkania była
chrześcijańskiego. Jest ono głęboko zakorzenione w polskiej
również możliwość wykonania na skrzypcach fragmentów
kulturze i tradycji ludowej.
utworów przez chętnych uczniów naszej szkoły! I tak między
Na kilka dni przed świętami Wielkiej Nocy
innymi utwór z bajki „Sąsiedzi” wykonała uczennica klasy
w naszej szkole zorganizowano kiermasz ozdób świątecznych,
trzeciej – Zuzanna Adamczyk, a „Hej, bystra woda!” miał okazję
przygotowany przez uczniów, rodziców i uczestników
zaprezentować uczeń klasy czwartej – Kacper Pajor. Dzięki
warsztatów wielkanocnych. W sprzedaży znalazły się wykonane
temu uczniowie mogli poczuć się jak wybitni muzycy!
własnoręcznie kolorowe pisanki, zajączki, palemki i stroiki
Spotkanie z muzykami zakończyło zaprezentowanie
wielkanocne. To małe dzieła sztuki wykonane różnymi
w wersji smyczkowej jednego z utworów disco polo, znanego
technikami, które stają się coraz bardziej popularne. Dzięki nim
niemal przez wszystkich uczniów naszej szkoły – „Przez Twe
święta każdego roku są radośniejsze.
oczy zielone”. Uczniowie mogli posłuchać niecodziennego
Kiermasz odbył się na korytarzu, gdzie osoby, które
wykonania utworu oraz zaśpiewać kilka wersów muzycznego
chciały coś kupić, mogły podziwiać wszystkie przygotowane
hitu. Nie możemy się doczekać kolejnych odwiedzin
ozdoby. Wzbudził wielkie zainteresowanie zarówno rodziców,
sympatycznych muzyków.
jak i dzieci. Sprzedano sporo prac, a uzbierane środki
							
przeznaczono na Radę Rodziców.
			
Agnieszka Żabińska
Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom biorącym
udział w naszym kiermaszu.
Nasze sukcesy:
- Elżbieta Maruszak z kl. II wyśpiewała I miejsce w Gminnym
				
Wiesława Pajor
Zimowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej (kat. kl. I-III);
- reprezentacja naszej szkoły wywalczyła II miejsce
Audycja muzyczna - skrzypce
w Powiatowym Turnieju 5 Milionów - gry i zabawy dla
28 marca odbyło się kolejne „Spotkanie z muzyką”.
klas 1-4, który odbył się w Wartkowicach;
Naszą szkołę odwiedził, znany już uczniom, utalentowany
- Michał Pajor z klasy VI zajął I miejsce (kat. kl. I-VI),
zespół muzyczny - Musical Island z panem Feliksem Chołysem
a Aleksandra Mirek III miejsce (kat. kl. VII i gimnazjum)
na czele.
w Gminnym Konkursie Wiedzy Pożarniczej;
Tematem przewodnim owego spotkania były
- Aleksandra Mirek z klasy VII zajęła I miejsce w Powiatowym
skrzypce. Muzycy, którzy odwiedzili naszą szkołę już nie raz
Konkursie Literackim „Wiosenne pisanie” (kategoria kl.
zaprezentowali uczniom całkowitą budowę tego oto instrumentu
V-VII);
smyczkowego. Wybitni muzycy odwiedzili naszą szkołę wraz
- uczennica klasy II - Zuzanna Pacholczyk zajęła II miejsce
z wirtuozką skrzypiec – panią Martyną, która przybliżyła nam
w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Wiosenne
wiele dźwięków, jakie wydają skrzypce.
impresje” (kategoria klas I-III);
Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania utworu
- w X Gminnych Potyczkach Matematycznych nasi
z bajki „Kraina Lodu”, znanej wszystkim uczniom, a mianowicie
uczniowie otrzymali wyróżnienia: Agnieszka Bamberska
„Mam tę moc…”. Każdy uczeń miał okazję dowiedzieć się, że
i Kacper Wróbel – w kategorii klas czwartych, Nikolina
skrzypce składają się między innymi z kluczy, drewnianych
Polipowska – w kategorii klas piątych oraz Michał Pajor –
kołków, strun, podstrunnic i podstawka. Co najważniejsze,
w grupie klas szóstych;
uczniowie przekonali się, że w środku skrzypiec znajduje się
- Alan Palka z klasy I zajął II miejsce, Maja Gapsa z klasy III dusza, która jest widoczna przez otwór rezonansowy. Uczniowie
III miejsce, a Oliwia Walczak z klasy II oraz Monika Rogacka
mogli podejść i przekonać się na własne oczy, że zaprezentowane
z klasy IV otrzymały wyróżnienia w Gminnym Konkursie
przez naszych gości skrzypce posiadają ową duszę. Ponadto
Plastycznym „Bank Spółdzielczy w Poddębicach oczami
muzycy zaprezentowali nam sposoby artykulacji, czyli
dziecka”.
wydobywania dźwięku w skrzypcach. Uczniowie mieli okazję
						
dowiedzieć się, że istnieją takie sposoby grania jak: staccato 			
Joanna Binkiewicz
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V Uniejowski Festiwal Smaków

Alessandro Ceci i Ryszard Kaliński podczas narady Jury

Wywiadu dla telewizji TVP3 Łódź udziela Szef Kuchni
restauracji festiwalowej LaRegina

Uczestnicy spotkania „Promujemy lokalne produkty i turystykę kulinarną”
poznają lokalne produkty i potrawy, a także te prosto z Węgier i Włoch

Uczestnicy spotkania oglądają pokaz wypieku pizzy
w wykonaniu Mistrza z Włoch – Alessandro Ceci

Jury V Uniejowskiego Festiwalu Smaków – w tym
przedstawiciele z Włoch i Węgier

Csaba Csonka z Węgier przedstawia konkretne przykłady
produktów lokalnych z Mórahalom

Degustacja lokalnych smakołyków z Węgier

Wręczenie „Lilii Smakosza” 2018 dla zwycięskich restauracji
V Uniejowskiego Festiwalu Smaków

arch. UM Uniejów
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Przedstawiciel delegacji węgierskiej z miasta partnerskiego Mórahalom udziela
wywiadu do Sieradzkiej TV Media (8TVR)

Finalista programu MasterChef – Adam
Kozanecki częstuje uczestników spotkania
potrawami przygotowanymi z wykorzystaniem
Ogórka Termalnego z Uniejowa i miejscowych
miodów

Alessandro Ceci udziela wywiadu dla TVN24

Pokaz kulinarny Alessandro Ceci – zdobywcy
pucharu świata w pieczeniu pizzy
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Węgierska delegacja z Adamem Kozaneckim
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Rafał Wincenciak

Obóz narciarski

W dniach od 26 stycznia do 1 lutego 2018 roku 29-ciu uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w
Uniejowie, już po raz drugi, odwiedziło Szczyrk, gdzie pod okiem zaprzyjaźnionych instruktorów
narciarstwa ze szkoły w Szczyrku przez sześć dni uczyli się i doskonalili jazdę na nartach.
Dziękujemy również Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Panu Józefowi Kaczmarkowi
- Burmistrzowi Uniejowa za dofinansowanie wyjazdu.

arch. SP w Uniejowie

W zależności od stopnia zaawansowania, uczestnicy
obozu zjeżdżali ze stoków na Białym Krzyżu, Beskid
Areny, Skrzycznego, Małego Skrzycznego oraz Hali
Skrzyczeńskiej. Podczas gdy pierwsza część dnia wypełniona
była narciarstwem, to wieczory również spędzano bardzo
aktywnie, rozgrywając turnieje piłki nożnej, siatkowej
i koszykowej.
W trakcie trwania obozu opiekunowie: Tomasz Bartosik,
Piotr Masiera, Aneta Sowa i Rafał Wincenciak przeprowadzili
z dziećmi wiele pogadanek i rozmów na temat zapobiegania
narkomani i alkoholizmowi oraz korzyści wynikających ze
zdrowego stylu życia.
Organizatorzy dziękują za gościnę i opiekę dyrekcji oraz
instruktorom i uczniom Szkoły Podstawowej w Szczyrku.

Sukcesy sportowe uczniów

Szkoły Podstawowej w Uniejowie
Tegoroczne sukcesy sportowe uczniów Szkoły
Podstawowej w Uniejowie sypią się jak z rogu
obfitości – są to osiągnięcia na arenach wojewódzkich
i powiatowych. Tylko w ostatnich tygodniach Bartosz
Swęderski został srebrnym medalistą w biegu na
600 m podczas Halowych Mistrzostw Województwa
Łódzkiego w lekkoatletyce.

Mistrzami Powiatu zostali:
•
w mini-siatkówce chłopców: Bartłomiej
Adamczyk, Patryk Bugajak, Adam Graczyk, Krystian
Grubski, Bartosz Kąpielski, Witold Leśniewski, Gracjan
Madajski, Kacper Śmiglewski;
•
w
mini-siatkówce
dziewcząt:
Marika
Dzierżawska, Julia Galoch, Nadia Ircha, Marta

>>>
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Mistrzowie Powiatu w koszykówce

Perkowska, Igor Marosik, Adrian Polipowski, Bartosz
Przytuła, Błażej Rybak, Igor Rybak, Natalia Stachowiak,
Konrad Tomczyk.
Wicemistrzami Powiatu zostali:
•
w halowej piłce nożnej klas gimnazjalnych:
Filip Kos, Dawid Graczyk, Miłosz Piszczałkowski,
Dominik Galoch, Michał Derlacz, Bartosz Czyżo,
Kamil Gadomski;
•
w mini-koszykówce dziewcząt: Natalia
Cnotalska, Martyna Grzelak, Amelia Bartosik, Marta
Jeżewska, Joanna Przytuła, Wiktoria Wypiorczyk, Maja
Mazur, Aleksandra Górczyńska, Klaudia Sibińska,
Maria Plak;
•
w koszykówce dziewcząt: Aleksandra
Bierzyńska, Zofia Grzelak, Katarzyna Górka,
Aleksandra Michalska, Daria Dębowska, Marta Pełka,
Julia Kotarska, Alicja Kotarska, Małgorzata Obolewska,
Sylwia Napieraj.
•
w koszykówce chłopców: Damian Tarcz,
Sebastian Kolasa, Damian Bartosiak, Jan Czyżo,
Arkadiusz Jurkiewicz, Krystian Dzieran, Bartosz
Swęderski, Arkadiusz Jaśkiewicz, Piotr Lodziński
•
w tenisie stołowym: Martyna Grzelak, Kacper
Śmiglewski, Bartosz Kąpielski.
				

Szymon Bugajak

arch. SP w Uniejowie

Jeżewska, Łucja Majda, Amelia Perkowska, Maria Plak,
Aleksandra Senczkowska;
•
w halowej piłce nożnej: Bartłomiej Adamczyk,
Patryk Bugajak, Adam Graczyk, Krystian Grubski,
Bartosz Kąpielski, Witold Leśniewski, Bartosz Łuczak,
Gracjan Madajski, Łukasz Pietrzak, Kacper Śmiglewski,
Dmytro Swet;
•
w koszykówce: Bartosz Czyżo, Filip Kos,
Dominik Galoch, Dawid Graczyk, Mateusz Napieraj,
Norbert Marciniak, Kamil Gadomski, Miłosz
Piszczałkowski, Wiktor Majda;
•
w mini – koszykówce: Marta Długosz, Nadia
Ircha, Justyna Kubiak, Łucja Majda, Maja Matusiak,
Aleksandra
Sęczkowska,
Marianna
Stefańska,
Karolina Szczepańska, Amelia Perkowska, Aleksandra
Drubkowska, Zuzanna Antoniak. Zdjęcie 7469
Łukasz Pietrzak, Witold Leśniewski, Gracjan
Madajski, Kacper Śmiglewski, Krystian Grubski,
Kacper Miśkiewicz, Borys Wincenciak, Adam Graczyk;
•
w tenisie stołowym indywidualnie: Łucja
Majda i Damian Tarcz;
•
w grach i zabawach klas I-IV - 1001 gra:
Adrian Balcerzak, Nina Bartosik, Aleksandra Gogol,
Joanna Gogol, Oliwia Graczyk, Kinga Jałkiewicz,
Tymon Jesiołowski, Błażej Jędrzejczak, Malwina
Kaźmierczak, Radosław Marek, Eliza Marosik, Ana
Marciniak, Zuzanna Pacholczyk, Jeremi Pamfil, Maja

Mistrzowie Powiatu w mini - koszykówce

Mistrzowie Powiatu w tenisie stołowym indywidualnie

Mistrzowie Powiatu w grach i zabawach klas I-IV -1001 gra
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Szymon Bugajak

Uwaga talent!

Mateusz Napieraj nr 1 w Polsce

Zakończony sezon halowy w lekkoatletyce przyniósł wiele radości kibicom sportu, tak na arenach
światowych, jak i krajowych. Jako miłośnicy sportu mogliśmy cieszyć się z medali z Mistrzostw
Świata i rekordu globu polskich zawodników. Na naszym podwórku jesteśmy dumni z rewelacyjnej
postawy ucznia Szkoły Podstawowej w Uniejowie.
sprinterskich. Poza tym jest takim samym uczniem, jak
przed tymi wielkimi osiągnięciami. Nie widać, żeby nosił
wysoko głowę. Czy rozwinie się w dobrym kierunku,
tego nie wiadomo, gdyby to było takie proste, to mistrzów
mielibyśmy na pęczki i kopy, a tak jednak nie jest.
O wszystkim może zadecydować przypadek, szczęśliwy lub
nieszczęśliwy zbieg okoliczności, sprzyjający układ gwiazd.
Czy Mateusz wytrwa w tym co robi, czy zastosowany
trening przyniesie oczekiwane rezultaty, czy nie pojawi się
jakaś kontuzja, czy nie zmienią się priorytety u Mateusza?
Można by wymieniać i wymieniać zagrożenia związane
z karierą sportowca. Tylko nieliczni mogą się pławić w
sławie i w błysku reflektorów. Na dzień dzisiejszy jest
nadzieja poparta wynikami, że może o Mateuszu jeszcze nie
raz usłyszymy. Oczywiście pozytywnie. Trzymamy kciuki!

arch. SP w Uniejowie

Lekkoatletyka to bardzo wymierna dyscyplina sportu
– najlepszy jest ten, kto szybciej pobiegnie, dalej skoczy,
najdalej rzuci. Mateusz Napieraj został najszybszym
sprinterem w Polsce. Bezapelacyjnie przewodzi w swojej
kategorii wiekowej U-16 w biegu na 60 m i biegu na 300 m
w sezonie 2017/2018 w hali. Wynik na 300 m to nieoficjalny
Rekord Polski!
Mateusz Napieraj został Mistrzem Województwa
Łódzkiego w biegu na 60 m i 300 m. Okazał się najlepszy
podczas Ogólnopolskiego Halowego Mitingu LA w Toruniu
na tych samych dystansach. I co najważniejsze - uzyskane
tam rezultaty (ponoć na najlepszej bieżni w kraju ) sprawiły,
że jest posiadaczem najlepszych rezultatów w Polsce
w tym sezonie na 60 i 300 metrów w hali. I to wszystko
po zaledwie pięciu miesiącach systematycznych treningów
lekkoatletycznych w Aleksandrowie Łódzkim. Można
śmiało powiedzieć o Mateuszu – Talent! Talent!
Jednak, ile to razy można usłyszeć, że ktoś ma talent
i predyspozycje w jakiejś dziedzinie życia. W sporcie
niekiedy jest tak, że można trenować całe życie, łudzić
się lub być mamionym, że coś się osiągnie na polu sportu
i nigdy nie wejdzie się na szczyt, pozostając anonimowym
zawodnikiem.
Mateusz jak na swój wiek posiada doskonałe warunki
fizyczne, ma wielki zapał do pracy na treningach i podoba
mu się to co robi. Od najmłodszych lat błyszczał na
zawodach gminnych i powiatowych w biegach i było widać
na tle rówieśników, że ma duże predyspozycje do biegów
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Szymon Bugajak

Uczniowie klas gimnazjalnych
Szkoły Podstawowej w Uniejowie
brązowymi medalistami Mistrzostw
Województwa w unihokeja
Kolejny piękny występ na arenach sportowych zanotowali uczniowie Szkoły Podstawowej
w Uniejowie. Podczas rozegranych w Uniejowie Mistrzostw Województwa Łódzkiego w unihokeja
klas gimnazjalnych wywalczyli trzecie miejsce.
Niezmiennie od lat wielkie imprezy – rozgrywki NHL,
Mistrzostwa Świata, czy Igrzyska Olimpijskie gromadzą
tłumy widzów na trybunach, którzy z wypiekami na
twarzy oglądają te widowiska. Skąd taki fenomen takiej
popularności tej dyscypliny? Można się o tym przekonać
dopiero wtedy, gdy samemu założy się łyżwy i weźmie
się kij do ręki, bądź usiądzie się na trybunach, gdzie choć
w ten sposób przez obserwację można poczuć magię tego
wspaniałego sportu.
Unihokej wymyślono jako sport uzupełniający dla
hokeja na lodzie i trzeba przyznać, że bardzo szybko
trafił w gusta zawodników. Bardzo szybko zdobył też
rzeszę uczniów w szkołach, bo to sport, który daje szansę
wykazania się na boisku każdemu uczestnikowi, nawet
temu mniej sprawnemu. I to jest właśnie to sedno - wielkiej
popularności tej dyscypliny w szkołach.

arch. SP w Uniejowie

Brązowymi medalistami Mistrzostw Województwa
Łódzkiego w unihokeja zostali: Miłosz Piszczałkowski,
Norbert Marciniak, Hubert Warych, Mateusz Napieraj,
Kamil Gadomski, Krystian Dzieran, Adrian Rybarkiewicz,
Piotr Lodziński, Przemysław Bednarek, Karol Landau,
Dawid Graczyk, Damian Bartosiak.
Dziewczęta podczas tych samych zawodów wywalczyły
szóste miejsce. Szkołę reprezentowały: Katarzyna Górka,
Aleksandra Michalska, Sylwia Napieraj, Małgorzata
Obolewska, Dagmara Górka, Daria Dębowska, Aleksandra
Bierzyńska, Klaudia Galoch, Marta Pełka, Dorota
Grabowska.
Unihokej to prawie brat bliźniak hokeja na lodzie
– dyscypliny sportowej, która jest tak popularna za
wielką wodą w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie,
w Skandynawii oraz w Rosji i dawnych republikach ZSRR.

UNIEJOWSKIE STRONY

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

45

Sandra Szmigiel

Coś pysznego, coś regionalnego,

coś uniejowskiego

21 i 22 marca 2018 roku odbyły się kolejne warsztaty z restauratorami w Uniejowie.
Tym razem wielkie gotowanie miało miejsce w Termach Uniejów oraz w Pierogarni pod 30-ką.
Jak zwykle tematem przewodnim warsztatów były dania związane z regionem Uniejowa, których
fundamentalnym składnikiem jest dziczyzna.
w książce kucharskiej. Wszystkie warsztaty stanowią
miejsce integracji międzypokoleniowej oraz inspirację
do wspólnego poszukiwania kulinarnego potencjału
w regionie. Kluczowym jest również poszerzanie
pasji gotowania młodych mieszkańców Uniejowa.
Młodzi kucharze, którzy gotowali podczas ostatnich
warsztatów to m.in.: Michał Jezierski, Konrad Tomczak,
Kamil Pruchlat, Alan Sobieraj, Zuzanna Sobieraj,
Alan Jaśkiewicz, Oliwia Drzewiecka, Marcel Rezel
oraz Aleksandra Krzysiek. Świetnie radzili sobie
z miksowaniem, krojeniem i gotowaniem- niezwykle
zaangażowani i chętni do pracy. Kto wie, być może za
kilka lat znanym szefem kuchni Uniejowa nie będzie
jedynie Adam Kozanecki, ale również młody uczestnik
warsztatów kulinarnych. Trzymajmy kciuki!
Przedsięwzięcie realizowane jest przez Fundację
Inicjatyw Aktywnych GoSilver przy współpracy
z gminą Uniejów oraz Szkołą Podstawową w Uniejowie.

arch. Fundacja Go Silver

Wraz z przedstawicielami Term Uniejów oraz
uczniami Szkoły Podstawowej w Uniejowie
przygotowano sałatkę z kaczką, gruszką i imbirem,
delikatną wątróbkę drobiową w sosie malinowym oraz
udziec z sarny w sosie borowikowo- winnym. Daniem
budzącym wiele emocji była czernina, która okazała
się smacznym i ciekawym urozmaiceniem warsztatów.
Deser w postaci drożdżówki z owocami podbił
serca wszystkich obecnych, lecz chyba najbardziej
najmłodszych uczestników warsztatów. W Pierogarni
pod 30- stką można było zasmakować tradycyjnej
zupy „Baba z dziadem z uniejowskiego targu”, której
nazwa wzięła się od dwóch głównych składników, czyli
ziemniaków i klusek, zwanych zacierkami. Daniem
głównym były pierogi z sarniną, przystawką przepyszne
placuszki od babci, a deserem kruche ciasto z powidłami
śliwkowymi z uniejowskiego sadu.
Po zakończeniu projektu wszystkie dania ukażą się
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Karnawałowe zabawy

Ostatki w filii bibliotecznej w Rożniatowie

Zimowe Dni Otwarte w filii
bibliotecznej w Rożniatowie
W drugim tygodniu ferii zimowych 2018 r., we wtorek,
czwartek i sobotę, najmłodsi czytelnicy filii bibliotecznej w
Rożniatowie mieli okazję miło spędzić czas we wspólnym
towarzystwie. W trakcie warsztatów czwartkowych
dzieci przygotowywały maski karnawałowe, które
mogły wykorzystać podczas zaplanowanej na sobotę
zabawy karnawałowej. Czwartkowe spotkanie upłynęło
pod hasłem „tłustego czwartku”, w którym nie mogło
zabraknąć tradycyjnego pączka, a na rozgrzewkę w mroźną
pogodę była oczywiście filiżanka gorącej czekolady. Po
wspólnym posiłku była wspólna zabawa, której celem było
udekorowanie biblioteki z wykorzystaniem samodzielnie
nadmuchanych balonów, serpentyn oraz kolorowej
bibuły. Dekoracja wyglądała przepięknie, a najbardziej
cieszyło to, że dzieci same ją wykonały według własnego
scenariusza. Na zakończenie tego dnia wszyscy wyszli
z radosnym uśmiechem na ustach.
Beata Szymczak

Renata Skibińska

Sobotę rozpoczął deser z karnawałowych słodkości
i gorącej czekolady na rozgrzewkę, a potem były wspólne
tańce, zabawa z balonikami, a na zakończenie uczestnicy
bawili się świetnie podczas zdejmowania dekoracji celem
uporządkowania biblioteki. Czynność ta, wbrew pozorom,
wcale nie sprawiała trudności grupie rozweselonych
młodych ludzi, wręcz przeciwnie, stała się pomysłem na
kolejną super zabawę.
Wszystkie spotkania były tak radosne i sympatyczne,
że aż szkoda było się rozstawać. Niestety czas biegł
nieubłaganie i bardzo szybko nadszedł moment powrotu
do szkoły i związanych z tym obowiązków. Teraz
wszyscy z utęsknieniem czekają na wakacje i spotkania
w towarzystwie letnich promieni słońca. Na pamiątkę miło
spędzonego czasu uczestnicy zabrali ze sobą baloniki.

Sylwia Szymańska

„Academica” już w naszej bibliotece
Już teraz w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie można mieć bezpłatny dostęp do publikacji
naukowych i czasopism w wersji elektronicznej. Wszystko dzięki systemowi „Academica”, który jest cyfrową
wypożyczalnią międzybiblioteczną, tworzoną i systematycznie uzupełnianą przez Bibliotekę Narodową.
Aby móc korzystać
z systemu, należy przyjść do
naszej biblioteki, zarejestrować
się wypełniając oświadczenie
użytkownika i aktywować swoje
konto. Dzięki temu uzyskamy
dostęp do wszystkich publikacji
w systemie „Academica”. Więcej
informacji na stronie: www.
academica.edu.pl
Serdecznie zapraszamy!
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Sylwia Szymańska

Warsztaty plastyczne z portretu w stylu

pop art w bibliotece

arch. M-GBP w Uniejowie

15 marca 2018 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie przeprowadzone zostały warsztaty z nowoczesnej
sztuki malowania portretu pod kierunkiem Pani Julity Polipowskiej. Sztuka ta utożsamiana jest często z kulturą Stanów
Zjednoczonych. „Pop art” operuje prostymi kompozycjami, nasyconą barwą i kontrastami. Prace mają zwracać uwagę oraz
przykuwać wzrok. Obecnie wielu artystów używa sztuki „pop art”, aby zwrócić uwagę na zwyczajność życia i otaczającą
nas rzeczywistość. Pani Julita z ogromnym zaangażowaniem przekazywała swą wiedzę małym artystom, którzy pod jej
fachowym okiem wykonali przepiękne portrety.

Portrety w wykonaniu dzieci

Warsztaty z portretu z Panią Julitą Polipowską

Powiatowe konkursy
o tematyce wiosennej

W dniu 26.03.2018 roku w sali kominkowej M-GOK
w Uniejowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród
i otwarcie wystaw pokonkursowych powiatowych
konkursów o tematyce wiosennej, zorganizowanych
przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko –
Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie.
Na konkurs wpłynęło 351 prac (plastycznych,
literackich, fotograficznych) z 10 placówek oświatowych
z terenu powiatu poddębickiego.
Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach
wiekowych otrzymali:
Powiatowy Konkurs Fotograficzny
„Wiosna w kadrze”:
- kategoria klasy IV-VI: I - Agata Kornat - Szkoła

Podstawowa w Kłódnej (opiekun Anna Tomczyk), II
- Tobiasz Gdański - Szkoła Podstawowa w Wieleninie
(opiekun Lidia Zaradzka), III - Jakub Fajka - Szkoła
Podstawowa w Zadzimiu (opiekun Katarzyna
Miłaczewska), wyróżnienia: Sylwia Mamos i Aneta
Miłosz - Szkoła Podstawowa w Zadzimiu (opiekun
Katarzyna Miłaczewska).
- kategoria gimnazjum: nagrody – nie przyznano,
wyróżnienia: Wiktoria Przeganiała - Gimnazjum
w Uniejowie (opiekun Elżbieta Bartnik), Wioletta
Miłosz - Zespół Szkół w Zadzimiu (opiekun Katarzyna
Miłaczewska).
Powiatowy Konkurs Literacki
„Wiosenne pisanie”:

>>>
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Nagrodzeni uczniowie Szkoły Podstawowej w Uniejowie

- kategoria klasy III-IV: I - Wiktoria Krawczyk
- Szkoła Podstawowa w Domaniewie, (opiekun
Monika Kozanecka), II - Kacper Kubiak - Szkoła
Podstawowa w Poddębicach, III- Wiktoria Rykowska
- Szkoła Podstawowa w Poddębicach (opiekun
Elżbieta Januszewska), III Tobiasz Kozłowski - Szkoła
Podstawowa w Wieleninie (opiekun Jolanta KulejKwaśniewska), wyróżnienia: Marcel Szczepuła - Szkoła
Podstawowa w Wieleninie (opiekun Beata Czerwińska),
Maja Kołuda - Szkoła Podstawowa w Uniejowie (opiekun
Małgorzata Antoniak).
- kategoria klasy V-VII: I - Aleksandra Mirek Szkoła Podstawowa w Wilamowie (opiekun Joanna
Binkiewicz), II - Tomasz Cichomski - Szkoła Podstawowa
w Wieleninie (opiekun Jolanta Kulej-Kwaśniewska), Iza
Antosik Szkoła Podstawowa w Poddębicach (opiekun
Grażyna Jończyk), III Kornelia Klimkowska Szkoła
Podstawowa w Poddębicach (opiekun Małgorzata
Kowalczyk), wyróżnienia: Martyna Adamska - Zespół
Szkół w Zadzimiu (opiekun Dorota Glapska), Aleksandra
Drubkowska - Szkoła Podstawowa w Uniejowie (opiekun
Agnieszka Pajor).
Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Wiosenne impresje”:
- kategoria klasy przedszkolne: I - Karina Mazur Miejskie Przedszkole Uniejów (opiekun Marta Pajor),
Wiktor Sobczak - Szkoła Podstawowa w Dalikowie
(opiekun Ewa Kułakowska), Maria Franiak - Publiczne
Przedszkole w Poddębicach - ul. Przejazd (opiekun
Renata Kacprzak), II - Sandra Jóźwiak - Punkt
Przedszkolny w Drwalewie (opiekun Ilona Pietrzak),
Lena Księżak -Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Nagrodzeni w konkursach

(opiekun Marta Pajor), Natalia Będzichowska - Publiczne
Przedszkole w Pęczniewie (opiekun Katarzyna Pająk), III
- Błażej Brylewski - Punkt Przedszkolny w Drwalewie
(opiekun Aleksandra Steglińska), Zofia Mruk - Publiczne
Przedszkole Poddębice - ul. Miła (opiekun Małgorzata
Chaberska), Józef Józefowicz - Szkoła Podstawowa
w Wieleninie (opiekun Alicja Gapsa), wyróżnienia: Maja
Kacprzak - Publiczne Przedszkole w Wartkowicach
(opiekun Inez Solarska – Pietruszka), Patryk Durys Szkoła Podstawowa w Kłódnej (opiekun Katarzyna
Jóźwiak), Klaudia Glapińska - Miejskie Przedszkole
w Uniejowie (opiekun Wioletta Gralka), Katarzyna Pająk
- Miejskie Przedszkole w Uniejowie (opiekun Małgorzata
Kaźmierczak).
- kategoria klasy I-III: I - Daria Pająk - Szkoła
Podstawowa w Uniejowie (opiekun Anna Wiktorska),
Mikołaj Motylewski - Szkoła Podstawowa w Pęczniewie
(opiekun Kamilla Kurowska), II Zuzanna Pacholczyk
- Szkoła Podstawowa w Wilamowie (opiekun Sylwia
Wrąbel), III Hubert Walczak - Szkoła Podstawowa
w Uniejowie (opiekun Małgorzata Antoniak), Jakub
Kaźmierczak - Szkoła Podstawowa w Kłódnej (opiekun
Izabela Marszałek), wyróżnienia: Laura Miąsek Szkoła Podstawowa w Uniejowie (opiekun Joanna
Wicherkiewicz), Julia Kurzawa - Szkoła Podstawowa
w Uniejowie (opiekun Magdalena Derlacz), Hubert Wilk
- Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie (opiekun Sława
Mikołajczyk), Adrian Jaśkiewicz - Szkoła Podstawowa
w Wieleninie (opiekun Daniela Kwiatosińska), Ewa
Ostrowska - Szkoła Podstawowa w Uniejowie (opiekun
Dorota Bamberska).
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Maciej Bartosiak

Wielkanocne stroiki w MGOK-u
Świąteczne przygotowania to nie tylko przysłowiowe
mycie okien i trzepanie dywanów. W każdym miejscu
czas poprzedzający świętowanie jest zagospodarowany
na przeróżne sposoby, odpowiadające charakterowi
danej instytucji i formie jej działalności na co dzień.
Najistotniejsze jest jednak, by wszystkim formom
przygotowań towarzyszyła rodzinna i przyjazna
atmosfera, pamięć o potrzebie pielęgnowania tradycji
oraz troska o to, by w najbliższych dniach zadbać także
o siebie, dobrze wypocząć i wrócić do pracy lub szkoły
z naładowanymi do pełna bateriami!

Oto jak w twórczy sposób przygotować świąteczne
ozdoby do domu i na wielkanocny stół zadbali pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie.
W tutejszej Pracowni Plastycznej „KREDKA”,
prowadzonej przez Panią Olę Kałużną-Płaczek, podczas
zajęć tematycznych powstały przepiękne, wielkanocne
stroiki, wykonane przez Nicolę, Olę, Sylwię, Rafała,
Weronikę i Karolinę.

Katarzyna Kwiatosińska

Świąteczny czas w Naszym Domu
Wielkanoc to najstarsze i najważniejsze święto
chrześcijańskie, które upamiętnia zmartwychwstanie
Jezusa Chrystusa. Niedziela Wielkanocna rozpoczyna
się w sobotę po zachodzie słońca. Obchody tego święta
na ziemiach polskich mają długą tradycję. Każdy
dzień Triduum Paschalnego związany jest z wieloma
zwyczajami, które często różnią się w zależności od regionu
kraju. Niedziela Wielkanocna zaczyna się zawsze od mszy
rezurekcyjnej, która odprawiana jest wczesnym rankiem.
Uroczystość prowadzona jest procesją od symbolicznego
Grobu Pańskiego, wokół kościoła i kończy się przy
ołtarzu. Zgodnie z tradycją, po mszy wierni zasiadają do
uroczystego Śniadania Wielkanocnego, odbywającego się

w rodzinnym gronie. Wśród pożywienia, które spożywane
jest tego dnia powinny znajdować się pokarmy z tzw.
święconki, które w Wielką Sobotę zostały poświęcone
przez kapłana. Do tradycyjnych dań należą: jajka, mazurki
i wielkanocne baby.
W dniu 28.03.2018 r. w naszym ośrodku odbyło
się Śniadanie Wielkanocne. Na tegoroczne spotkanie
przybyli: Piotr Binder – wicestarosta poddębicki,
Włodzimierz Greszko - zastępca dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Skęczniewie, Zofia KwapisLeśniewicz – kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Poddębicach, Małgorzata
Komajda - dyrektor Szkoły Podstawowej w Uniejowie,

>>>
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Edyta Miśkiewicz - dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wilamowie, Małgorzata Bratek - pracownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach. Oprócz
uczestników licznie zjawili się rodzice i opiekunowie.
Kierownik - Pan Maciej Grubski przybliżył nam tradycję
i obyczaje związane z okresem Wielkiej Nocy oraz złożył

życzenia wszystkim zgromadzonym.
Wszyscy przybyli na Śniadanie Wielkanocne
podzielili się jajkiem, Włodzimierz Rzadkiewicz
odczytał Ewangelię wg Św. Jana, a zespół „Pozytywka”
zaprezentował pieśni wielkopostne. Serwowane dania
wykonywane były w pracowni kulinarnej.

Mirosław Madajski

Kalendarium najważniejszych wydarzeń

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie

arch. PŚDS w Czepowie

- 14 luty – Dyskoteka walentynkowa
- 28 luty – Mecz towarzyski w tenisa stołowego z zawodnikami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Łęczycy
- 6 marca – Zebranie Społeczności nr 2
- 8 marca – Dzień Kobiet
- 16 marca – Udział w wystawie pt. „Naukobus”, zorganizowanej przez Centrum Nauki Kopernik wraz z Ministerstwem
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Szkole Podstawowej w Uniejowie
- 18-19 marca – Udział w gali 18. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie w Krakowie
- 20 marca – Udział w Łódzkim Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych w Rawie Mazowieckiej
- 21 marca – Obchody Pierwszego Dnia Wiosny – topienie Marzanny
- 23 marca – Rozstrzygnięcie konkursu na „Najładniejszą Palmę Wielkanocną” w Miejsko-Gminnej Bibliotece
w Poddębicach
- 28 marca – Śniadanie Wielkanocne w PŚDS w Czepowie

Dzień Kobiet

Tenis z Uniwersytetem z Łęczycy

Naukobus
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„Pozytywka” z Czepowa
na Gali w Krakowie

5, Paweł Bielawski - Woźny, Dariusz Jaśkiewicz Sędzia, Agnieszka Wesołowska - Daria, Włodzimierz
Rzadkiewicz - Wiktor, Piotr Grabarczyk - Antonio, Piotr
Brzęczkowski - Banderas, Joanna Grubska - Mańka, Anna
Świątczak - Ble.
„Pozytywka” to grupa muzyczno-teatralna z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
z Czepowa, działająca nieprzerwanie od 2009 roku. Zespół
bierze udział w festiwalach na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim.
Do największych sukcesów „Pozytywki” należą:
zwycięstwo w Finale Regionalnym 15. Ogólnopolskiego
Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej w Zgierzu
w 2015 roku i tym samym występ w Teatrze im. Juliusza
Słowackiego w Krakowie – „Albertiana 2015”, sukces
spektaklu pt. „Mąż zmarł, ale już mu lepiej”, zwycięstwo
w 2012 roku oraz dwukrotnie drugie miejsce w 2010
i 2016 roku 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 w 2014 roku, Janem Trebunia – Tutką
i grupą JAZGOT w 2015 roku , Moniką Kuszyńską w
2016 roku oraz Mieczysławem Szcześniakiem w 2017
roku.
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie

arch. PŚDS w Czepowie

Dwa dni spędzili w Krakowie artyści z Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.
Celem wyjazdu był udział w Gali 18. Ogólnopolskiego
Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie. Prawo udziału
w krakowskiej gali czepowianie wywalczyli podczas finału
regionalnego w Zgierzu, w którym zajęli bardzo wysokie
II miejsce. Szczęście przyniósł im spektakl autorstwa
Maliny Prześlugi pt. „Bleee…”. Imprezę w Teatrze im.
Juliusza Słowackiego, jak co roku, poprowadziły: Anna
Dymna i Lidia Jazgar. Na scenie oprócz laureatów wystąpili
także: Ireneusz Krosny, Adam Nowak, Jarosław Treliński
oraz Thomas Celis Sanchez. Tradycyjnie podczas gali
organizatorzy wręczyli medale Świętego Brata Alberta
za działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym
roku otrzymali je: Agata Kornhauser-Duda, Zofia NocettiKlepacka, Jakub Błaszczykowski i rodzina Wadowskich
z Krakowa.
Organizatorami festiwalu są: Fundacja Anny Dymnej
„Mimo Wszystko” oraz Fundacja im. Brata Alberta.
Wyjazd do Krakowa oraz uczestnictwo w tak
fantastycznym wydarzeniu jest dla całej ekipy
niezapomnianym przeżyciem i z pewnością zmotywuje
do kolejnych artystycznych przedsięwzięć. Grupą na
co dzień opiekuje się Mirosław Madajski, natomiast w
przygotowaniach do „Albertiany” pomagała Martyna
Kaźmierczak.
Więcej o „Albertianie” przeczytacie Państwo na stronie: www.mimowszystko.org/aktualnosci
O fabule spektaklu, obsadzie i historii zespołu
„Pozytywka” informowaliśmy w poprzednim wydaniu
„Uniejowskich Stron”. Poniżej przypominamy kilka
ważnych informacji o zespole.
Obsadę „Pozytywki” stanowią: Piotr Tarcz - Paź
Królowej, Małgorzata Gruda - Motyl 1, Mariusz
Linkiewicz - Motyl 2, Katarzyna Łukaszewska - Motyl
3, Emilia Olejnik - Motyl 4, Stanisław Tomasik - Motyl
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Maciej Bartosiak

Uniejów na targach w Berlinie
Od 7 do 11 marca włącznie oferta turystyczna
jedynego Uzdrowiska Termalnego w Polsce była prezentowana podczas jednego z najważniejszych wydarzeń
branży turystycznej, które miało miejsce w Berlinie.
Międzynarodowe targi ITB Berlin to istna giełda
produktów i usług związanych z szeroko pojętą turystyką
i podróżami. Tysiące zwiedzających, prezentacje 187
krajów i przegląd wszystkich gałęzi rynku turystycznego.
5-dniowe targi odbywają się w dwojakiej formule:
oddzielnie dla organizatorów turystyki oraz klientów
branży podróżniczej. Pierwsze dni imprezy służą
nawiązywaniu kontaktów oraz współpracy między
przedstawicielami rynku turystycznego. Biorą w nich
udział międzynarodowe związki turystyczne, krajowe
i regionalne organizacje turystyczne, przedstawiciele
samorządów – tak jak w naszym przypadku – regionów,
miast i gmin atrakcyjnych turystycznie, biura podróży,
organizatorzy rejsów, turystyki przygodowej, kulturalnej,
firmy przewozowe, hotelarskie, hotele z ofertą spa i wiele
innych. Natomiast osoby prywatne, dla których stoiska są
dostępne dopiero w weekend, mogą na miejscu zapoznać

się z wachlarzem propozycji spędzenia wolnego czasu,
pochodzących z niemal każdego zakątka świata, a także
spotkać ekspertów i przedstawicieli branży podróżniczej
i uzyskać porady na temat planowania urlopów
czy wakacji. W tym roku oficjalnym krajem partnerskim
targów była Zambia.
Uniejów był wystawcą w ramach polskiego stoiska
narodowego z własnym miejscem wystawienniczym
o wielkości 20 metrów kwadratowych. Reprezentowali
nas przedsiębiorcy z branży turystycznej: Uzdrowisko
Uniejów Park, Hotel**** Medical Spa Lawendowe Termy,
Termy Uniejów. Nasi przedstawiciele z chęcią pomagali
zaplanować wizytę w najmłodszym polskim uzdrowisku:
wskazywali warte zaufania hotele i miejsca noclegowe,
prezentowali atrakcje i sposoby aktywnego spędzenia
czasu w Uniejowie i okolicy. W ramach wizyty na stoisku
można było skorzystać z zabiegów kosmetycznych
wykonywanych przez profesjonalną obsługę. Chętni
mogli w ten sposób doświadczyć relaksujących i upiększających właściwości wody termalnej z Uniejowa oraz
kosmetyków powstających na jej bazie.

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, rolnospożywczej oraz kosmetycznej, organizację misji gospodarczych, wizyt studyjnych oraz kampanii promocyjnoinformacyjnych, opracowanie analizy/ekspertyzy dotyczącej możliwości wykorzystania wód geotermalnych, m.in.
branży spożywczej.
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Szina Sarnecka

XVI Pow Wow w Uniejowie
- przyszedł czas podsumowań
i pięknych wspomnień

Na tegoroczne uniejowskie Pow Wow (7 kwietnia) przybyło wielu tancerzy i tancerek z całego
kraju, a także wyjątkowo duża grupa z Czech oraz tancerze ze Szkocji. Pow Wow rozpoczęło
uroczyste Grand Entry, czyli otwarcie Pow Wow, podczas którego na arenę weszli wszyscy tancerze.
Korowód tancerzy poprowadził nasz gość specjalny Robert Soto z plemienia Lipan Apache, który
już po raz drugi przyjechał na nasze Pow Wow.
propagowania kultury Indian w Polsce. Mamy nadzieję,
że i w kolejnych latach zaszczyci nas swoją obecnością.
Wielkie podziękowania kierujemy do Urzędu Miasta
w Uniejowie i Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
„Termy Uniejów” sp. z o.o. w Uniejowie za pomoc
w organizacji tego przedsięwzięcia. Dziękujemy również
wszystkim sponsorom. Do zobaczenia na kolejnym Pow
Wow w Uniejowie!

arch. UM Uniejów

W tym roku wyjątkowo liczne były kategorie
dziecięce i młodzieżowe. Jesteśmy bardzo szczęśliwi
z tego faktu, ponieważ zainteresowanie kulturą Indian
wśród najmłodszych daje nadzieję na rozwój ruchu
indianistycznego. W kategoriach dla dorosłych tancerze
konkurowali w kategoriach: Men’s Northern Traditional,
Women’s Northern Traditional, Women’s Southern
Cloth, Jingle Dress, Fancy Shawl, Men’s Fancy Feather.
Mieliśmy także niebywałą okazję obejrzeć taniec Hoop
Dance, czyli taniec obręczy, który zaprezentował dla
nas nasz gość specjalny. Odbył się także pokaz Men’s
Southern Straight - zatańczył nasz przyjaciel z Czech
– Petr Majer. Pow Wow nie obyłoby się bez tańców
społecznych, dlatego sporą część festiwalu zajęły tańce
międzyplemienne oraz tańce kręgu, w których wzięli
udział także widzowie. Przy okazji Pow Wow odbywała
się także 11 Edycja Biegu na Rzecz Ziemi, który rozpoczął
się w Gostkowie, a skończył w Uniejowie przy Alei Sat
Okha.
Był to niesamowity czas pełen wzruszeń. Cieszymy
się, że nasz przyjaciel Robert Soto pokochał uniejowskie
Pow Wow i Uniejów oraz, że docenia naszą pracę na rzecz
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W Uniejowie twórczo, smacznie

i międzynarodowo

W ostatnim czasie w gminie Uniejów coraz częściej goszczą zagraniczne delegacje z miast
i regionów partnerskich, biorąc udział w różnego rodzaju misjach gospodarczych i spotkaniach
branżowych. Jest to bardzo ważny element owocnej współpracy międzynarodowej, która doskonale
rozwija się, w efekcie czego następuje wymiana doświadczeń i wzajemne inspiracje. Kontakty
te przekładają się na obopólne korzyści, takie jak: poprawa jakości usług, wzrost przedsiębiorczości,
nowe formy i lepsza jakość promocji produktów i usług.
Korzystając z tych cennych relacji międzynarodowych, w przeddzień cieszącego się dużym zainteresowaniem wydarzenia kulinarnego w Uniejowie, czyli
V Uniejowskiego Festiwalu Smaków (14-15.04)
zaprosiliśmy wszystkich chętnych do poznania lokalnych
produktów i potraw – nie tylko tych naszych, lecz
także tych prosto z Węgier i Włoch. Temat gastronomii
i turystyki kulinarnej jest bowiem tak różnorodny
i bogaty, że w tym zakresie można doskonale działać na
rzecz wzrostu przedsiębiorczości i poprawy jakości usług.
Połowa kwietnia była zatem wyjątkowa nie tylko
ze względu na iście letnią pogodę, lecz także na wiele
smakowitych i międzynarodowych atrakcji. Już od 13.04

Uniejów stał pod znakiem lokalnych dań i produktów.
To wszystko za sprawą warsztatów z pokazem kulinarnym
oraz konferencji na temat turystyki kulinarnej i promocji
produktów lokalnych.
Dla Uniejowa to ważne tematy, gdyż od pewnego
czasu samorząd gminy oraz spółki: Geotermia Uniejów
i Termy Uniejów pracują nad markowymi produktami
opartymi na miejscowych zasobach wody geotermalnej.
W efekcie, latem ubiegłego roku na rynek weszły dwa
pierwsze uniejowskie produkty: kosmetyki i preparaty
pielęgnacyjne dla zwierząt oraz Ogórek Termalny
z Uniejowa. Po ich pierwszych sukcesach pomysłodawcy
zastanawiają się nad dalszym rozwojem. Na co postawić?
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Czy ograniczać się tylko do rynku lokalnego? Jak zachęcić
przedsiębiorców z gminy do robienia biznesu w oparciu
o miejscowe materiały? Jak najlepiej zorganizować
promocję i dystrybucję? Stąd pomysł na organizację
warsztatów i konferencji w międzynarodowej obsadzie.
Zaprosiliśmy na te wydarzenia znakomitych
ekspertów z zaprzyjaźnionych miast – Mórahalom
(Węgry) i Alatri (Włochy). To miasta, które od
dawna rozwijają lokalne marki w oparciu surowce
z najbliższego otoczenia i promują turystykę kulinarną,
na której zarabiają restauratorzy. W programie nie
zabrakło prezentacji polskich ekspertów. Dr Karolina
Smętkiewicz
z
Uniwersytetu
Pedagogicznego
w Krakowie mówiła m.in. o roli produktów lokalnych
w rozwoju przedsiębiorczości i promocji gmin,
systemów jakości żywności i certyfikacji produktów
żywnościowych wysokiej jakości, promocji produktów
lokalnych, tradycyjnych i regionalnych. Ekspert
z Węgier Csaba Csonka przedstawił konkretne przykłady
produktów lokalnych z Mórahalom, system certyfikacji
oraz sposoby dystrybucji i promocji. Z kolei Fausto
Sabellico z Włoch zaprezentował sporo przykładów
z Alatri, które z pewnością będą stanowić inspirację
dla Uniejowa. Włoski ekspert zaakcentował też duże
znaczenie lokalnych świąt i wydarzeń, które są świetną
okazją do sprzedaży i promocji lokalnych specjałów.
Ryszard Kaliński z Geotermii Uniejów zaprezentował
drogę od pomysłu do biznesu na przykładzie Ogórka
Termalnego z Uniejowa. Powstał on w ścisłej współpracy
z nauką (Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach).
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Teraz dzięki pomysłowej promocji i współpracy
z uniejowskimi restauracjami, hotelami i handlem osiąga
sukces komercyjny.
Po prezentacjach przyszedł czas na praktykę:
Adam Kozanecki, znana postać w świecie kulinariów,
finalista programu MasterChef i rodowity uniejowianin,
pokazał jak przygotować pyszne dania na bazie ogórków
termalnych i miejscowych miodów. Jakie to jest dobre,
uczestnicy mogli przekonać się podczas degustacji.
Sobotni program zdominowały tematy kulinarne
w ścisłym połączeniu z produktami lokalnymi. Gwiazda
konferencji, Alessandro Ceci, wytłumaczył i pokazał, że
klasyczna kuchnia włoska bazuje na serze, warzywach,
wędlinach z lokalnych pól i gospodarstw. Współpraca
mistrzów kuchni z miejscowymi producentami przekłada
się na niepowtarzalny smak, a tego poszukują turyści
i mieszkańcy. W efekcie korzysta na tym lokalny
biznes. Tą drogą chce też pójść Uniejów. Żeby nie
być gołosłownym, mistrz Ceci zrobił show, w którym
przekonał uczestników, że najlepsza pizza powinna
być przygotowana przez fachowców w oparciu o proste
składniki z regionu. Goście z Alatri przywieźli ze sobą
oliwę, wino, ser oraz wędlinę.
Było bardzo inspirująco i smakowicie. Uczestnicy
wydarzeń, głównie przedsiębiorcy, rolnicy, a także
osoby bezrobotne wynieśli z prezentacji i pokazów wiele
nowych pomysłów. Być może część z nich przekuje się
na konkretne działania i zaowocuje dalszym rozwojem
rynku produktów lokalnych i turystyki kulinarnej
w gminie Uniejów.

arch. UM Uniejów
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Ogórek Termalny

w 12 odsłonach i miodowe desery
bohaterami V Festiwalu Smaków
Słoneczny kwietniowy weekend 14 i 15 kwietnia upłynął w Uniejowie w prawie letniej
i smakowitej atmosferze. Restauratorzy walczyli o tegoroczną „Lilię Smakosza” przygotowując dania
główne z Ogórkiem Termalnym z Uniejowa oraz desery z dodatkiem miodu pszczelego z okolicznych
pasiek.
Kolejny raz Uniejów stał się miejscem „smakowitych
spacerów” mieszkańców oraz przyjezdnych gości, którzy
chętnie odwiedzali restauracje w ramach V Festiwalu
i kosztowali oryginalnych dań przyrządzonych przez
uniejowskich szefów kuchni. W tym roku w konkursie
wzięło udział 13 restauracji, w których łącznie można było
skosztować 19 dań festiwalowych.
Celem Uniejowskiego Festiwalu Smaków jest promocja
lokalnych produktów oraz kuchni regionalnej i tradycji z nią
związanych. Festiwal inspiruje miejscowych restauratorów
i kucharzy, a także mieszkańców do odkrywania
i wprowadzania do swojego jadłospisu rodzimych
produktów, tradycji i przepisów kulinarnych typowych dla
naszego regionu. Poza tym Festiwal jest świetną okazją
do integracji tutejszych restauratorów, daje równe szanse
promocji obiektów gastronomicznych, stwarza atmosferę
kreatywnej i zdrowej rywalizacji na polu oferty kulinarnej.
W tym roku przewodniczącym komisji był finalista
programu MasterChef – Adam Kozanecki. W komisji
konkursu na najsmaczniejsze danie z Ogórkiem Termalnym
lub deser z miodem zasiedli również zagraniczni goście
z miast partnerskich Uniejowa: z Włoch (Alessandro
Ceci – zdobywca pucharu świata w pieczeniu pizzy) i z
węgierskiego uzdrowiska Mórahalom (Attila Pinter) oraz
Karolina Smętkiewicz (przedstawiciel UM w Uniejowie)
i Ryszard Kaliński (przedstawiciel Geotermii Uniejów).
Jury oceniało smak, estetykę podania, pomysłowość oraz
zgodność dania z wytycznymi regulaminu.
W ocenie jury w kategorii danie główne nagrodzone
zostały następujące restauracje:
• I miejsce – Restauracja Parkowa w Uzdrowisku
Uniejów Park za danie „Ogórkowa chrestomatia”
• II miejsce – Karczma w Zagrodzie Młynarskiej za
„Roladki z kaczki zagrodowej”
• III miejsce – Restauracja Kasztelańska w Hotelu

& Spa**** Kasztel Uniejów za „ Filet z pstrąga z puree
selerowym i espumą z ogórka termalnego”
W kategorii desery komisja wytypowała następujących
zwycięzców:
• I miejsce – Restauracja Herbowa na Zamku za deser
„Miłość na Zamku”
• II miejsce – Restauracja Zorbas za „Ciasto miodowoorzechowe z ulicy Bogumiła”
• III miejsce – Gościniec nad Wartą za „Uniejowski
miodownik”
Nie tylko członkowie komisji oceniali potrawy. Każda
osoba posiadająca Paszport Degustatora po zjedzeniu kilku
dań i zdobyciu pieczątek mogła wybrać najsmaczniejsze
z nich poprzez przyznanie odpowiedniego miejsca
w rankingu (I, II, III miejsca) poszczególnym daniom.
Degustatorzy mieli tym samym możliwość wzięcia
udziału w konkursie z nagrodami. Głosy Degustatorów
były ważne i mogły wziąć udziału w losowaniu nagród po
otrzymaniu pieczątek za degustację co najmniej 6 spośród
12 festiwalowych dań głównych oraz 4 spośród 7 deserów.
Wśród osób, które w ważnym Paszporcie Degustatora miały
potwierdzenie degustacji minimum 6 deserów lub 10 dań
głównych (80%) została rozlosowana nagroda specjalna
Uniejowskiego Festiwalu Smaków.
Nagroda „Lilia Smakosza” przyznana przez
degustatorów w konkursie na Najbardziej Apetyczne Miejsce
V Uniejowskiego Festiwalu Smaków 2018 powędrowała
do…
• Restauracji Herbowa na zamku w kategorii danie
główne za potrawę „Fantazja Białej Damy”,
• Restauracji Herbowa na zamku w kategorii deser za
„Miłość na Zamku”.
Kolejne miejsca w głosowaniu gości festiwalu zdobyły
następujące restauracje, w kategorii danie główne:
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Od lewej: Alessandro Ceci, Justyna Rezel z Pierograni „Pod 30-tką”, Adam
Kozanecki

• II miejsce – Gościniec nad Wartą za „Chrupiące
placuszki z ogórkiem z uniejowskiej solanki”
• III miejsce – Restauracja Zorbas za danie „Dziczyzna
w borowikach z ogórkiem termalnym”
W kategorii desery publiczności smakowały również
następujące słodkości:
• II miejsce – Restauracja Kasztelańska w Hotelu &
Spa**** Kasztel Uniejów „Dekonstrukcja miodowej
szarlotki”
• III miejsce – Restauracja Zorbas „Ciasto miodowoorzechowe z ulicy Bogumiła”.
V Uniejowskiemu Festiwalowi Smaków towarzyszyli
również przedstawiciele mediów, którzy zapewnili promocję
oraz dokumentację wydarzenia w postaci fotorelacji,
artykułów prasowych (portal uniejow.net.pl, Nad Wartą,
Echo Turku) oraz reportaży filmowych wyemitowanych
w TVP3 Łódź, TVN24 i TVN BiŚ oraz w regionalnych
stacjach telewizyjnych: siewie.tv i Sieradzka TV Media
(8TVR), a także relacje radiowe w Radio Łódź.
Poniżej prezentujemy wszystkie restauracje i potrawy
festiwalowe V Uniejowskiego Festiwalu Smaków:
1. Gościniec nad Wartą
− Danie główne „Chrupiące placuszki z ogórkiem
z uniejowskiej solanki”
− Deser „Uniejowski miodownik”
2. Restauracja LaRegina w Hotelu Uniejów**** eco
Activ & Spa
− Danie główne „Tatar wołowy po francusku”
3. Pierogarnia Pod 30-tką
− Deser „Chrupiąca fantazja z Uniejowa”
4. Restauracja Zorbas
− Danie główne „Dziczyzna w borowikach z ogórkiem
termalnym”
− Deser „Ciasto miodowo-orzechowe z ulicy Bogumiła”
5. Pizzeria – Drink Bar Twister
− Danie główne „Kurczak confit na termalnym sosie
ogórkowym”

Wywiadu dla TVP 3 Łódź udziela Karolina Smętkiewicz – członek jury V
Uniejowskiego Festiwalu Smaków

6. Restauracja Wabik
− Danie główne „Uniejowski strogonow z kładzionymi
kluseczkami”
− Deser „Muffinka z miodem od okolicznych pszczelarzy”
7. Restauracja Herbowa na zamku
− Danie główne „Fantazja Białej Damy”
− Deser „Miłość na Zamku”
8. Restauracja Parkowa w Uzdrowisku Uniejów Park
− Danie główne „Ogórkowa chrestomatia”
9. Klub Nautilus w Termach Uniejów
− Danie główne „Zrazy wołowe z ogórkiem termalnym”
10. Karczma w Zagrodzie Młynarskiej
− Danie główne „Roladki z kaczki zagrodowej”
11. Pizzeria Pico Bello
− Danie główne „Kotlet po rycersku”
− Deser „Mmmiodzio”
12. Browar Wiatr
− Danie główne „Tatar wołowy po polsku”
13. Restauracja Kasztelańska w Hotelu & Spa****
Kasztel Uniejów
− Danie główne „Filet z pstrąga z puree selerowym
i espumą z ogórka termalnego”
− Deser „Dekonstrukcja miodowej szarlotki”
W tegorocznym Festiwalu Smaków zebraliśmy
łącznie 252 Paszporty Degustatora, z czego 224 spełniały
wszystkie kryteria ważności ustalone w regulaminie.
Paszport Degustatora został uznany za ważny i mógł brać
udział w ocenie potraw festiwalowych i losowaniu nagród
jeśli jednocześnie zawierał potwierdzenie zjedzenia co
najmniej 6 z 12 festiwalowych dań głównych i co najmniej
4 z 7 deserów, dodatkowo zawierał punktację potraw
festiwalowych oraz został wrzucony do urny festiwalowej
w czasie trwania wydarzenia. Spośród wszystkich
ważnych Paszportów Degustatora rozlosowano nagrody
dla uczestników Festiwalu Smaków. Łącznie nagrodzono
upominkami 27 osób.
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Zaproszenie na uroczysty obiad dla dwóch osób
w zwycięskich restauracjach w Uniejowie (tych, które
zajęły I miejsca w obu kategoriach i w ocenach zarówno
degustatorów, jak i komisji konkursowej – łącznie 4 nagrody)
ufundowali właściciele poszczególnych restauracji.
Poniżej przedstawiamy szczęśliwców wylosowanych
nagród:
Zaproszenia na uroczysty obiad dla dwóch osób
w Restauracji Herbowa na zamku
• Krzysztof Wujec (Czarnków/wielkopolskie)
• Aleksandra Bachera (Turek/wielkopolskie)
• Zbigniew Szypowski (Uniejów/łódzkie)
Zaproszenie na uroczysty obiad dla dwóch osób
w Restauracji Parkowej w Uzdrowisku Uniejów Park
• Sylwester Pawłowski (Masłów/mazowieckie)
Zaproszenie na słodki poczęstunek deserowy dla
dwóch osób w restauracjach w Uniejowie (tych, które
zajęły II miejsca w obu kategoriach i w ocenach zarówno
degustatorów, jak i komisji konkursowej – łącznie 4 nagrody)
ufundowali właściciele poszczególnych restauracji.
A o to szczęśliwi zwycięzcy:
Zaproszenie na deser dla dwóch osób w Restauracji
Kasztelańskiej
• Wojciech Adamiak (Uniejów/łódzkie)
Zaproszenie na deser dla dwóch osób w Gościńcu nad
Wartą
• Artur Ziółkowski (Uniejów/łódzkie)
Zaproszenie na deser dla dwóch osób w Karczmie
w Zagrodzie Młynarskiej
• Barbara Szelągowska-Bugajak (Uniejów/łódzkie)
Zaproszenie na deser dla dwóch osób w restauracji
Zorbas
• Katarzyna Dulska-Stodolska (Grudziądz/kujawskopomorskie)
Pakiet zabiegów w Uzdrowisku Uniejów Park. Fundator
nagrody – Instytut Zdrowia Człowieka. Uzdrowisko
Uniejów Park
• Karolina Gromada (Turek/wielkopolskie)
• Bartosz Jagieła (Uniejów/łódzkie)
Voucher na zabiegi w salonie kosmetycznym Beauty
Thermal w Uniejowie. Fundator nagrody – Beauty
Thermal w Uniejowie

• Wioletta Paczkowska (Turek/wielkopolskie)
2 vouchery na kręgle w Klubie Nautilus w „Termach
Uniejów”. Fundator nagród – PGK „Termy Uniejów”
sp. z o.o.
• Dariusz Paczkowski (Turek/wielkopolskie)
• Zbigniew Kamiński (Turek/wielkopolskie)
10 karnetów wstępu na „Termy Uniejów”. Fundator
nagród – PGK „Termy Uniejów” sp. z o.o.
• Paweł Zachwieja (Łęczyca/łódzkie)
• Magdalena Lasota Krupa (Łódź)
• Jerzy Jaworski (Warszawa)
• Ewa Piszczałkowska (Uniejów/łódzkie)
• Janusz Walasek (Władysławów/wielkopolskie)
• Paula Rokoszewska (Uniejów/łódzkie)
• Jan Jaszczura (Uniejów/łódzkie)
• Justyna Rakous (Łódź)
• Józef Obolewski (Grocholice/łódzkie)
• Teresa Szok (Ostrołęka/mazowieckie)
3 Książki Adama Kozaneckiego pt. „Gotowanie jest
super!”. Fundator nagród – Urząd Miasta w Uniejowie
• Agnieszka Kozłowska (Brzeziny/łódzkie)
• Ewelina Haber (Łódź)
• Piotr Kogutowski (Gdańsk)
Nagroda specjalna to zaproszenie na elegancki obiad
dla dwóch osób w dowolnie wybranej przez degustatora
restauracji spośród restauracji festiwalowych oraz karnet
wstępu do kompleksu „Termy Uniejów” i voucher na kręgle
w Klubie Nautilus w „Termach Uniejów”. Fundatorem
nagród są: właściciel wybranej restauracji oraz PGK „Termy
Uniejów” sp. z o.o. Nagrodę zdobył Robert Wereszko
(łódzkie).
Gratulujemy Laureatom zwycięstwa i zdobycia „Lilii
Smakosza”, zaś wszystkim Restauratorom gratulujemy
przygotowania
smakowitych
potraw.
Dziękujemy
bardzo wszystkim Fundatorom nagród przekazanych dla
Degustatorów. Dziękujemy również wszystkim Osobom,
które wzięły udział w naszym smakowitym wydarzeniu.
Degustatorom, którzy wylosowali upominki gratulujemy,
a wszystkich już teraz zapraszamy na VI Uniejowski
Festiwal Smaków w kwietniu przyszłego roku.
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Karolina Smętkiewicz

„Lilie Smakosza” 2018

są już w zwycięskich restauracjach
Tradycją Uniejowskiego Festiwalu Smaków jest już, że zwycięskie restauracje otrzymują
tytuł Najbardziej Smakowitego Miejsca w Uniejowie oraz specjalne odznaczenie, czyli tablicę
„Lilia Smakosza” w danej kategorii.
Tegoroczne nagrody „Lilia Smakosza” dla zdobywców
pierwszych miejsc oraz dyplomy dla restauracji, które
zdobyły drugie i trzecie miejsca zostały wręczone uroczyście
17 kwietnia 2018 r. w Domu Pracy Twórczej. Podczas
wydarzenia obecni byli właściciele, szefowie kuchni
i pracownicy restauracji biorących udział w tegorocznym
Uniejowskim Festiwalu Smaków, a także zaproszeni goście
z całej Polski – przedstawiciele samorządów i obiektów
turystycznych udzielający się aktywnie w spotkaniach
Klubu „Polska Pięknieje”.
Po wręczeniu nagród zebrani goście mogli
spróbować nagrodzonych dań z kilku uniejowskich
lokali gastronomicznych. Na tę okazję potrawy i desery
festiwalowe przygotowali specjalnie szefowie kuchni
restauracji: Herbowa na zamku, Gościniec nad Wartą,
Karczma w Zagrodzie Młynarskiej, Parkowa w Uzdrowisku

arch. UM Uniejów

Uniejów Park i Zorbas. Dzięki temu goście mogli skosztować
wyśmienitych festiwalowych smakołyków, niektórzy po raz
pierwszy, zaś niektórzy z przyjemnością przypomnieli sobie
smaki z minionego festiwalu. Dziękujemy wymienionym
Restauratorom za przygotowanie poczęstunku.
Nagrody „Lilia Smakosza” i dyplomy wręczyli: Józef
Kaczmarek - Burmistrz Uniejowa, Karolina Smętkiewicz
– członek komisji konkursowej, Andrzej Szoszkiewicz
z firmy Smartlink oraz prof. dr hab. Bogusław Sawicki
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Spotkanie
poprowadził Robert Palka z Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Uniejowie.
Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom – Laureatom
„Lilii Smakosza” oraz dziękujemy wszystkim Restauratorom
biorącym udział w V Uniejowskim Festiwalu Smaków.

Przedstawiciele zwycięskich restauracji V Uniejowskiego Festiwalu Smaków z Burmistrzem Uniejowa - Józefem Kaczmarkiem
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Biznes z Gortatem
20 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie zaadresowane do przedsiębiorców z województwa
łódzkiego, organizowane przez Klub Biznesu Szkoły Gortata na prośbę Burmistrza Józefa
Kaczmarka.
Burmistrza Uniejowa - Piotr Majer. Z ideą Klubu Biznesu
oraz korzyściami płynącymi z uczestnictwa zapoznał
słuchaczy Szymon Nowak - koordynator Klubu Biznesu
Szkoły Gortata.
Na zakończenie spośród wizytówek uczestników
rozlosowane zostały zdjęcia oraz piłka do koszykówki
z autografami Marcina Gortata.

arch. UM Uniejów

Podczas spotkania przedsiębiorcy dowiedzieli się, jakie
korzyści płyną dla nich z przystąpienia do Klubu Biznesu,
m.in. możliwość szerokiej promocji firmy, nawiązanie wielu
cennych kontaktów i znalezienie partnerów biznesowych,
wymiana wiedzy i doświadczeń.
Prelekcję pt. „Od pomysłu do sukcesu” na temat inwestycji
i rozwoju przedsiębiorczości w Uniejowie wygłosił Zastępca

Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

Podsumowanie rozgrywek
TERMY CUP 2018 o Puchar
Burmistrza Miasta Uniejów
TERMY CUP 2018 – cykl turniejów o Termalny
Puchar Burmistrza Miasta Uniejów pod każdym
względem był w tym roku wyjątkowy. 110 drużyn
reprezentujących 5 województw, 6 roczników (20052010), a wśród drużyn takie piłkarskie znakomitości,
m.in.: Prosna Kalisz, Warta Sieradz, Szkoła Gortata
Łódź, Widzew Łódź, SMS Łódź, Oranje Konin,

Lechia Tomaszów Mazowiecki, Victoria Szadek, Ajaks
Częstochowa, Sokół Aleksandrów Łódzki, Boruta
Zgierz, Malina Piątek, PTC Pabianice, Pogoń Zduńska
Wola, Start Łódź, Ostrovia Ostrów Wielkopolski, Bzura
Ozorków, Dwunastka Włocławek, Chrobry Gniezno,
GKS Bełchatów, Olimpia Koło, Górnik Łęczyca,
Concordia Piotrków Trybunalski - wśród tak świetnych
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ekip nasi chłopcy, którzy znakomicie poradzili sobie
w konfrontacji z tak znanymi drużynami, zajmując
wysokie miejsca po bardzo dobrej grze.
Poniżej triumfatorzy tegorocznych turniejów TERMY
CUP 2018 oraz miejsca Uniejowskiej Akademii Futbolu
Ebiego Smolarka:
• 20 stycznia 2018 – rocznik 2005 (udział wzięło
20 zespołów):
1. AKS SMS Łódź
2. Warta Sieradz
3. Pogoń Zduńska Wola
4. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka
Najbardziej wartościowy zawodnik: Igor Bielawski –
AKS SMS Łódź.
Najlepszy bramkarz turnieju: Jakub Orzechowski –
Warta Sieradz.
Najlepszy strzelec: Kacper Śmiglewski – Uniejowska
Akademia Futbolu Ebiego Smolarka.
Skład Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego
Smolarka - rocznik 2005: 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.
• 21 stycznia 2018 – rocznik 2007 (udział wzięło
20 zespołów):
1. Górnik Łęczyca II
2. Olimpia Koło I
3. Dwunastka Włocławek
4. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka I
15. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka III
(r.2009)
19. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka II
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.
Skład Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego
Smolarka I - rocznik 2007: Antek Stępień, Igor
Rybak, Kacper Pacholik, Błażej Jędrzejczak, Konrad
Tomczak, Brajan Gabryszak, Tobiasz Kozłowski,
Miłosz Trzuskowski, Filip Kaźmierczak, Trener: Piotr
Kozłowski.
Skład Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego
Smolarka II - rocznik 2007: Jakub Plicha, Kacper
Dzieran, Filip Misiak, Damian Ziarkowski, Maciej
Fryt, Błażej Nita, Filip Izydorczyk, Bartosz Izydorczyk,
Antek Pacholik, Trener: Tomasz Bartosik.
Skład Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego
Smolarka III - rocznik 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.
• 10 lutego 2018 - rocznik 2006 (udział wzięło 16
zespołów):
1. WNS Szkoła Gortata Łódź
2. WARTA Sieradz
3. Milan Club Polonia Łódź
9. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka I
11. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka II
Najlepszy strzelec: Zbigniew Jarzębski - Milan Club.
Najlepszy bramkarz: Jan Kaczmarek - WNS Szkoła
Gortata Łódź.
Najwartościowszy zawodnik: Cezary Krupiński – Warta
Sieradz.
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Skład Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego
Smolarka I - rocznik 2006: Adrian Kozłowski, Filip
Mann, Dominik Janowski, Błażej Jędrzejczak, Patryk
Skiera, Antoś Stępień, Konrad Tomczak. Trener:
Tomasz Bartosik.
Skład Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego
Smolarka II - rocznik 2006: Brajan Gabryszak, Filip
Kaźmierczak, Tobiasz Kozłowski, Igor Rybak, Błażej
Rybak, Miłosz Trzuskowski. Trener: Piotr Kozłowski.
• 11 lutego 2018 - rocznik 2009 (udział wzięło 20
zespołów):
1. Lechia Tomaszów Mazowiecki
2. Victoria Rąbień
3. Talent Burzenin
4. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka I
15. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka II
Najlepszy strzelec: Tobiasz Będziński – Lechia
Tomaszów Mazowiecki.
Najlepszy bramkarz: Antoni Pawełkiewicz – Lechia
Tomaszów Mazowiecki.
Najwartościowszy zawodnik – Dawid Lebioda – Talent
Burzenin.
Skład Uniejowskiej Akademii Futbolu I - rocznik
2009: Błażej Rybak, Gracjan Bukowski, Jakub
Kaźmierczak, Igor Zapędowski, Witold Woźniak, Adam
Matuszak, Jakub Ludwicki, Adam Ignaczak, Dawid
Klementowski, Igor Karkowski, Bartosz Mielczarek,
Adam Pilecki. Trener: Marcin Gąsiński
Skład Uniejowskiej Akademii Futbolu II - rocznik
2009: Mateusz Kowal, Tymon Jesiołowski, Kacper
Miśkiewicz, Jakub Bartosik, Kacper Pizulski, Szymon

Kęcel, Dominik Patora, Bartosz Kowalski, Paweł
Berdecki. Trener: Kamil Zych.
• 17 lutego 2018 - rocznik 2008 (udział wzięło 14
zespołów):
1. Warta Sieradz
2. Feniks Łódź
3. Bzura Ozorków
4. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka
Najlepszy strzelec: Marcel Młodak – Warta Sieradz.
Najlepszy bramkarz: Franciszek Grobelny – Bzura
Ozorków.
Najwartościowszy zawodnik: Kinga Wyrwas – Feniks
Łódź.
Skład Uniejowskiej Akademii Futbolu I - rocznik
2008: Brajan Gabryszak, Szymon Rosik, Dominik
Patora, Maciej Fryt, Filip Kaźmierczak, Filip Misiak,
Kacper Pabin, Kacper Pacholik, Kacper Dzieran.
Trener: Piotr Kozłowski.
• 18 lutego 2018 - rocznik 2010 (udział wzięło 20
zespołów):
1. RAP Radomsko
2. Włókniarz Pabianice
3. Widzew Łódź
11. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka
Najlepszy strzelec: Antoni Koćwin – RAP Radomsko.
Najlepszy bramkarz: Karol Bogusławski – Włókniarz
Pabianice.
Najwartościowszy zawodnik: Konrad Dawid – Widzew
Łódź.
Skład Uniejowskiej Akademii Futbolu I - rocznik
2010: Mateusz Kowal, Tymon Jesiołowski, Szymon
Kęcel, Kacper Pizulski, Borys Skrzak, Bartosz
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Kowalski, Jakub Bartosik, Szymon Zgoda,
Szymon Szypowski, Paweł Berdecki. Trener:
Kamil Zych. Organizator: Uniejowskie
Stowarzyszenie Aktywni.
Współorganizatorzy: Uniejów Uzdrowisko
Termalne, PGK Termy Uniejów Sp. z o.o.,
Szkoła Podstawowa w Uniejowie.
Patroni: Ewa Pajor i Euzebiusz Smolarek.
Sponsorzy: K-FLEX, Sklep Sportowy
Olimpiko, KEEZA, Mleczwart.
Koordynator: Piotr Kozłowski.
Pomoc podczas organizacji TERMY CUP
2018: Tomasz Bartosik, Lidia Kozłowska,
Anna Kudanowska, Mirosław Madajski, Piotr
Masiera, Piotr Woźniak, Kamil Zych.

Łódzki Turniej Tenisa Stołowego
Olimpiad Specjalnych w Rawie
Mazowieckiej
20 marca br. w Rawie Mazowieckiej po raz trzeci odbył się Łódzki Turniej Tenisa Stołowego
Olimpiad Specjalnych. Uczestniczyło w nim ponad 70-ciu zawodników reprezentujących
Oddział Regionalny Łódzkie. Zawodnicy reprezentowali 14 klubów Olimpiad Specjalnych
z całego województwa łódzkiego.
Więcej o zawodach przeczytacie Państwo na: www.facebook.com/
OlimpiadySpecjalnePolskaLodzkie
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie

arch. PŚDS w Czepowie

W skład Sekcji Sportowej Olimpiad
Specjalnych „TRAMPEK” z Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy
z Czepowa podczas zawodów weszli:
Damian Berczyński (1 miejsce w swojej
grupie sprawnościowej), Radosław Kos
(2 miejsce), Piotr Grabarczyk (1 miejsce),
Mariusz Linkiewicz (3 miejsce), Krzysztof
Kmiecik (1 miejsce), Piotr Brzęczkowski (1
miejsce), Piotr Tarcz (2 miejsce). Trenerem
zawodników jest fizjoterapeuta Michał
Krzemiński. Podczas zawodów pomagał
Mirosław Madajski.
Klub z Czepowa pragnie podziękować:
Olimpiadom Specjalnym Polska Łódzkie
oraz Sekcji Sportowej OS „Tęcza” za
świetną organizację i pełną wrażeń
rywalizację sportową.
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Jacek Świątczak

Gminny Strażacki Turniej
Tenisa Stołowego
25 lutego 2018 roku na hali sportowej Szkoły Podstawowej w Wieleninie został zorganizowany
Gminny Strażacki Turniej Tenisa Stołowego. Zawody poprowadził Piotr Kozłowski – Prezes
Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni.
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP
w Uniejowie – Wiesław Pawłowski i Marian Nita oraz
Komendant Gminny OSP w Uniejowie – Jacek Świątczak.

arch. UM Uniejów

W turnieju rywalizowało łącznie 21 osób w następujących kategoriach: uczniowie klas I-III i IV-VI szkół
podstawowych, kobiety 17-40 lat, mężczyźni 17-40 lat
oraz mężczyźni powyżej 40 lat.
Po zaciętej rywalizacji zwycięzcami poszczególnych
kategorii zostali:
Uczniowie klas I-III szkół podstawowych: kategoria
dziewczęta – Liwia Nowak, kategoria chłopcy – Kacper
Szafarz.
Uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych: Bartosz
Kąpielski.
Kobiety 17- 40 lat: Malwina Marciniak.
Mężczyźni 17-40 lat: Mateusz Piłatowski.
Mężczyźni pow. 40 lat: Jakub Chaberski.
Uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy, nagrody
rzeczowe oraz bilety wstępu do kompleksu „Termy
Uniejów”. Nagrody w imieniu organizatorów wręczyli:
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP
w Uniejowie – Krzysztof Janiak, Członkowie Prezydium

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

UNIEJOWSKIE STRONY

65

arch. UM Uniejów

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

Aleksandra Zielonka

Gminny Konkurs Wiedzy
Pożarniczej
10 marca 2018 r. w sali OSP w Uniejowie odbył się Gminny Konkurs Wiedzy Pożarniczej.
Jego celem było popularyzowanie wiedzy i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
W tegorocznym etapie wzięło udział 16 uczestników
w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe
(7 uczestników), szkoły gimnazjalne (7 uczestników)
oraz szkoły ponadgimnazjalne (2 uczestników).
Przystępujący do konkursu reprezentowali szkoły
podstawowe z Uniejowa, Wielenina, Wilamowa oraz
jednostkę OSP z Uniejowa.
Wiedza młodzieży sprawdzana była w teście
pisemnym składającym się z 20 pytań. Punktacja była na
tyle wyrównana, że trzecie miejsca trzeba było wyłonić
w drodze dogrywki, w ramach której pytania zadawane
były ustnie.
Po zakończonym konkursie wyłoniono następujących
zwycięzców:

Szkoły podstawowe: I miejsce - Michał Pajor, II
miejsce - Tomasz Cichomski, III miejsce - Aleksandra
Gogol.
Szkoły gimnazjalne: I miejsce - Szymon Zimnowłocki, II miejsce - Błażej Kujawa, III miejsce Aleksandra Mirek.
Szkoły ponadgimnazjalne: I miejsce - Tomasz
Krysztofiak, II miejsce - Jakub Dudziński.
Zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych
grupach wzięli udział w eliminacjach Powiatowego
Konkursu Wiedzy Pożarniczej. Gratulujemy zwycięzcom
i trzymamy kciuki za kolejne etapy.
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Mirosław Madajski

Przygotowania najmłodszych
uniejowskich piłkarzy do sezonu
ligowego
7 kwietnia 2018 roku rozpoczęli rozgrywki ligowe najmłodsi piłkarze trenujący
w Uniejowskiej Akademii Futbolu im. Ebiego Smolarka. Pod nazwą MGLKS Termy Uniejów/
Ostrowsko do zmagań ligowych przystąpiły trzy reprezentacje. Najmłodsza to chłopcy
z roczników 2009/2010, pozostałe dwie to drużyny składające się z zawodników z roczników
2007/2008 i 2005/2006.
Po turniejach halowych TERMY CUP 2018 o Termalny
Puchar Burmistrza Miasta Uniejów Uniejowska Akademia
Futbolu nie zwalnia tempa. W celu odpowiedniego
przygotowania zawodników do sezonu ligowego piłkarze
biorą udział w turniejach oraz meczach sparingowych.
Marzec był szczególnie aktywnym miesiącem Akademii.
Chłopcy z rocznika 2009/2010 rozegrali trzy arcyciekawe
i bardzo dobre turnieje w Rzgowie, Zduńskiej Woli
i Warszawie. Z rocznika 2007/2008 zagrali w turnieju
w Kole, a najstarsi 2005/2006 próbowali swoich sił
w turnieju w Łodzi. Dla uniejowskich ekip wszystkie te
turnieje były niezwykle cenne i udane.
Największy prezent podarowali sympatykom
i trenerom najstarsi zawodnicy (2005/2006), którzy bez
straty punktu zwyciężyli w turnieju na Milionowej w
Łodzi. Wiele lat treningów w Uniejowskiej Akademii

Futbolu Ebiego Smolarka oraz systematyczna praca
w klasie usportowionej w Szkole Podstawowej
w Uniejowie zaczyna dawać wymierne korzyści, a
oprócz pozytywnych aspektów płynących z uprawiania
sportu, chłopcy coraz częściej doświadczają także
sukcesu sportowego. Niezwykle interesujący był turniej
IRZYK CUP w Warszawie. Nie udało się tam powalczyć
o dobre lokaty, ale pojedynki z drużynami warszawskimi,
szczególnie ze słynną Legią, to doskonały sprawdzian,
który z pewnością zaprocentuje w kolejnych pojedynkach.
We wszystkich trzech reprezentacjach Uniejowskiej
Akademii Futbolu Ebiego Smolarka trenują zawodnicy
z gmin ościennych, którzy reprezentują wysoki poziom
i doskonale wkomponowali się w struktury Akademii.
Są to chłopcy z gmin: Dąbie, Wartkowice, Poddębice oraz
Świnice Warckie.
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Oprócz udziału w turniejach wszystkie trzy reprezentacje rozgrywały mecze sparingowe - wszystkie
zwycięskie. Rocznik 2009/2010 pokonał Diament
Zduńska Wola (15:4), 2007/2008 Borutę Zgierz (7:4),
a 2005/2006 Concordię Piotrków Trybunalski (5:1).
W
najmłodszej
reprezentacji
2009/2010
zainteresowanie futbolem jest tak duże, że śmiało w lidze
mogłyby z powodzeniem grać dwie reprezentacje. To
bardzo cieszy, a głowa od bogactwa niech boli jedynie
trenerów.
Życzymy zawodnikom udanego sezonu!
O wynikach ligowych naszych drużyn będziemy na
bieżąco informować. Wszystkie pozostałe informacje
można będzie przeczytać na stronie Łódzkiego Związku
Piłki Nożnej: www.lzpn.org
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Jacek Świątczak

Integracyjny Futbolowy
Turniej Halowej Piłki Nożnej
piłki nożnej, integracja środowisk sportowych mieszkańców gminy Uniejów i okolicznych miejscowości.
I tak po „zagorzałej” rywalizacji, zgodnej z zasadami
fair play, zwyciężyła drużyna Old Stars Uniejów (15 pkt.),
tuż za nią uplasowała się drużyna Elitarni Uniejów (10
pkt.), na trzecim miejscu Ostrowsko (9 pkt.), natomiast
kolejne miejsca zajęli: LBC Warta I (6 pkt.), K-Flex
(4 pkt.), LBC Warta II (0 pkt.).
Za zwycięstwo w turnieju drużyny otrzymały
puchary, dyplomy oraz bilety wstępu do kompleksu
„Termy Uniejów”.

arch. UM Uniejów

24 lutego 2018 roku na hali sportowej Szkoły
Podstawowej w Uniejowie spotkało się sześć drużyn,
aby wziąć udział w Integracyjnym Futbolowym Turnieju
Halowej Piłki Nożnej.
Zgodnie z regulaminem turnieju zespoły grały
w składach pięcioosobowych i rozegrały mecze „każdy
z każdym”. Za wygrany mecz drużyna otrzymała
3 punkty, za remis 1 punkt. O kolejności miejsc decydowała większa liczba zdobytych punktów.
Tradycyjnie celem turnieju było upowszechnianie
aktywnego i zdrowego trybu życia poprzez popularyzację
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Maja Ostrowska-Gralka

Mistrzostwa Polski w Karate
NSKF i UWK w Uniejowie
21 kwietnia 2018 roku na hali Szkoły Podstawowej w Uniejowie odbyły się Mistrzostwa
Polski w Karate NSKF i UWK. Sportowe wydarzenie poprzedził w piątek Kongres Polskiego
Zjednoczenia Karate i oficjalna kolacja, na której spotkali się sędziwie zawodów oraz
przedstawiciele klubów zrzeszonych w tej organizacji. W tym samym czasie zawodnicy – na
zaproszenie „Term Uniejów” – relaksowali się i nabierali sił do walki w miejscowym kompleksie
termalno-basenowym.
Nazajutrz na starcie Mistrzostw stanęło ponad 150
zawodników, którzy przybyli do Uniejowa z różnych
zakątków Polski. Na sobotniej arenie hali sportowej
spotkały się reprezentacje klubów działających na
co dzień m.in.: w Uniejowie, Łęczycy, Poddębicach,
Brodnicy, Rypinie, Szczecinie, Kobylnicy, Bobolicach,
Kleczewie, Toruniu, Środzie Wielkopolskiej czy Złowiesi
Wielkiej. Najmłodszy z uczestników miał zaledwie
6 lat, zaś najstarszy: 50, co w zasadzie – poza danymi
statystycznymi – tak naprawdę nie miało znaczenia.
Atmosfera integracji i dobrej zabawy była wyraźnie
wyczuwalna, nawet pomimo bardzo zaciętej rywalizacji
podczas samych starć zawodników.
Sobotnie Mistrzostwa zostały rozegrane w trzech
stylach karate: Shotokan, Generalnym i Kontaktowym,
w konkurencjach indywidualnych oraz drużynowych. Na
trzech matach, w tym samym czasie, toczyły się pojedynki
wyraźnie różniące się między sobą. Kibicowanie
podczas takiego multi-widowiska wymagało od osób
siedzących na trybunach podzielnej uwagi, natomiast dla

inicjatorów wydarzenia stało się ogromnym wyzwaniem
organizacyjnym. Starcia na każdej z mat różniły się
znacząco sposobem walki, były też sędziowane według
innych regulaminów, ale trzeba podkreślić, że cały turniej
odbył się pod wspólnym hasłem, że karate jest jedno.
Takie zunifikowane Mistrzostwa Polski rozegrały się już
po raz drugi i dla najlepszych zawodników są przepustką
do uczestnictwa w międzynarodowych spotkaniach
karate.
Na oficjalnym otwarciu hymn Polski odegrała
Orkiestra Dęta z Uniejowa pod batutą Jakuba Pięgota.
Gospodarzem sobotnich Mistrzostw Polski byli
członkowie Uniejowskiego Klubu Karate BASSAI,
natomiast ich organizacji patronował Burmistrz Miasta
Uniejów - Józef Kaczmarek. Dlatego też po uroczystym
rozpoczęciu wszyscy zawodnicy otrzymali termalne
pakiety promocyjne.
Najbardziej widowiskowe okazały się, jak zwykle,
walki kontaktowe, przy których zarówno sędziowie, jak
i lekarz musieli zachować wyjątkową czujność. Medale
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wręczali: Prezes Związku Sportowego Karate NSKF
Polska – Maciej Grubski, Prezes Uniejowskiego Klubu
Karate BASSAI – Maja Ostrowska-Gralka oraz Prezes
Polskiego Zjednoczenia Karate – Paweł Bombolewski.
Inicjatorka i tym samym Główny Organizator
Mistrzostw Polski w Karate NSKF i UWK w Uniejowie Maja Ostrowska-Gralka składa serdeczne podziękowania
dla: Pana Burmistrza - Józefa Kaczmarka, Pani Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Uniejowie – Małgorzaty Komajdy,

Pana Prezesa P.G.K. „Termy Uniejów” - Marcina Pamfila,
współorganizatorów – Macieja Grubskiego i Pawła
Bombolewskiego, sędziów, za sprawną i rzetelną pracę,
Zarządowi „Browaru Wiatr” w Uniejowie, wszystkich
klubów, które wzięły udział w zawodach, rodziców,
którzy włączyli się w organizację, Wioli Wieczorkowskiej
– za nieocenioną pomoc podczas zawodów, wszystkich
bliskich za cierpliwość w ciągu ostatnich miesięcy
wzmożonej pracy nad tą imprezą.

Maja Ostrowska-Gralka

Jubileusz karate

Wyniki:Michał Włodarczyk - 2 złote - kihon-ipponkumite i kata indywidualne, Julia Krokosz - złoto - kumite
indywidualne, srebro - kata indywidualne, Oliwia Staniak
- złoto - kumite indywidualne, srebro - kata indywidualne,
Weronika Kujawa - złoto - kata indywidualne, brąz - kumite
indywidualne, Patrycja Kowalczyk - złoto - kata indywidualne,
Lila Wiatr - złoto - kata indywidualne, Iza Antosik - srebro kumite indywidualne, brąz - kata indywidualne, Eliza Wojtczak
- srebro - kata indywidualne, Filip Janiszewski - srebro - kata
indywidualne, Tobiasz Górka - brąz - kihon-ippon-kumite,
Kinga Jałkiewicz - brąz - kata indywidualne. Świetnie spisali
się również Filip Pawlak i Marysia Janiszewska, jednak tym
razem wrócili bez medalu.

arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

24 marca 2018r. zawodnicy Uniejowskiego Klubu Karate Bassai reprezentowali klub na
XX Mistrzostwach CPSiR DRAGON o Puchar Burmistrza Poddębic. Był to ostatni turniej
przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski, więc start na nim traktowany był jak próba
generalna. Sportowcy wypadli całkiem nieźle, zdobywając aż 16 medali (7 złotych, 5 srebrnych
i 4 brązowe).
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Euzebiusz Smolarek odwiedził
Uniejowską Akademię Futbolu
Tuż przed Świętami Wielkanocy młodych piłkarzy
Uniejowskiej Akademii Futbolu odwiedził jej Patron
Euzebiusz Smolarek. Ebi przyglądał się pracy
zawodników akademii w Uniejowie, Wartkowicach
i Dąbiu. Trening pod okiem patrona, opiekuna akademii,

a także ulubionego piłkarza to dla wszystkich młodych
adeptów ogromna niespodzianka i wyróżnienie.
Uniejowska Akademia Futbolu im. Ebiego Smolarka

Michał Kaźmierczak

Termalni w walce o utrzymanie –
przed nami runda wiosenna Łódzkiej
Okręgówki
Za nami zimowa przerwa, podczas której cała
uniejowska drużyna bardzo ciężko pracowała. Trener
Zajdel rozmyślał nad taktyką, zawodnicy zasuwali
na treningach i sparingach, a zarząd ciężko pracował
nad wzmocnieniami. Wyniki sparingów nie wyglądają
najlepiej, gdyż nasza drużyna zdołała wygrać zaledwie
2 mecze na 8, ale trener Zajdel dość pozytywnie ocenił
cały okres przygotowawczy: „Przygotowania do
zmagań rundy wiosennej piłkarze Term rozpoczęli wraz
z początkiem lutego. Podczas 7 tygodni pracy rozegrane
zostało 8 spotkań kontrolnych, wszystkie jednostki
treningowe, jak również sparingi, odbywały się na

naszych obiektach. 2 zwycięstwa, remis oraz 5 porażek
nie są zadowalającym bilansem tych gier, w których
podejmowaliśmy przeciwników z Klasy Okręgowej
Łódzkiej oraz Konińskiej. Spotkania na dobrym poziomie
przeplataliśmy z trochę słabszymi, sprawdzani byli nowi
zawodnicy oraz testowaliśmy nowe ustawienie, co na
pewno miało wpływ na sinusoidę osiąganych rezultatów”.
W ramach transferów nasz zespół wzmocniło
3 nowych zawodników: Włodzimierz Nowak - zawodnik
urodzony w 2000 roku, a jego ostatnim klubem był
Ner Poddębice; Mateusz Spychalski - były zawodnik
Górnika Łęczyca. Trzecim, „nowym” zawodnikiem, który
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do klubu Janusz Jonczyk. Spotkanie było o tyle ważne,
iż Sarnów jest jednym z 6-ciu naszych głównych rywali
w walce o utrzymanie. Kolejne 2 spotkania to kolejne
mecze za przysłowiowe 6 punktów. Naszymi rywalami byli
GKS Bedlno i Orzeł Parzęczew czyli kolejni bezpośredni
rywale w walce o utrzymanie oba te spotkania udało się
wygrać i sytuacja w tabeli znacząco się poprawiła. Dzięki
trzem zwycięstwom z rzędu wypracowaliśmy sobie
przewagę nad bezpośrednimi rywalami, podciągnęliśmy
się w górę tabeli i zwiększyliśmy ewentualny margines
błędu. Przed nami jeszcze wiele spotkań i nie możemy
popadać w samozachwyt ale początek rundy jak i sama
gra na razie napawa optymizmem. Miejmy nadzieję, że
na koniec sezonu będziemy równie zadowoleni jak teraz.
Jeśli chcecie być Państwo na bieżąco z wynikami
i wydarzeniami w drużynie Termalnych, to zapraszamy
na www.mglks.pl i facebookowy profil naszej drużyny,
gdzie znajdziecie Państwo zdjęcia, filmy i relacje ze
spotkań MGLKS-u.

arch. MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko

wzmocnił nasz zespół jest doskonale znany w Uniejowie –
Janusz Jonczyk – nasz super snajper, którego żegnaliśmy
2 lata temu postanowił pomóc swojej byłej drużynie
w ciężkich chwilach. Panowie życzymy powodzenia –
przynieście naszym kibicom wiele radości.
Z Termalnymi pożegnali się: Patryk Kaczmarek,
Wiktor Śpiączka, Rafał Krysiak i Piotr Matusiak –
dziękujemy za grę i życzymy powodzenia.
Runda wiosenna to czas wielkiego testu dla
drużyny i trenera. Wszyscy w Uniejowie chcą uniknąć
sytuacji z zeszłego roku, gdzie MGLKS cudem utrzymał
się w Lidze Okręgowej. Obecnie również walczymy
o utrzymanie. Mamy nadzieję, że w tym roku wyniki będą
lepsze – klub spokojnie się utrzyma, a zawodnicy dadzą
kibicom wiele radości.
W pierwszym meczu rundy rewanżowej nasza
drużyna nie bez problemu pokonała w mini derbach zespół
GLKS Sarnów/Dalików 1:0. Bramkę zdobył powracający
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów
Należy się cieszyć, że coraz więcej uliczek, chodników, placów przy obiektach użyteczności publicznej, przydomowych terenów jest estetycznie zagospodarowanych.
Producenci kostek brukowych, palisad itp. materiałów oferują bogactwo wzorów
i kolorystyki wyrobów w swoich katalogach. Niezwykle ważne jest jednak
wykonawstwo, by efekt końcowy cieszył oko, nie tylko zleceniodawcę usługi.
Od kilku lat wyzwanie takie podjęło…

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„UNI BRUK”

Pawła Szymczaka z Uniejowa

Paweł urodził się 30 lat temu w Koninie i do
drugiego roku życia mieszkał z rodzicami w Kole.
Po przeprowadzeniu się do Uniejowa uczęszczał do
szkoły podstawowej i gimnazjum. Szkołę średnią
ukończył w LO w Poddębicach i podjął studia na
Politechnice Łódzkiej – Wydział Mechaniczny.
W 2013 roku uzyskał wyższe wykształcenie – kierunek
mechanika i budowa maszyn.
W latach 2008-2011 pracował w firmie DM
POLAND Spółka z o.o. w Uniejowie jako operator
maszyn CNC (maszyny do obróbki metalu sterowane
numerycznie); był programistą i technologiem zakładu
zajmującego się obróbką metalu.
Z myślą o przyszłej własnej działalności
gospodarczej odbył specjalistyczne kursy, uzyskując
uprawnienia: na obsługę dźwigów typu HDS
(Hydrauliczny Dźwig Samochodowy), operatora
koparko-ładowarki, na obsługę i konserwację SRP
(Stacji Redukcyjno-Pomiarowych); posiada prawo jazdy
kategorii C.
W 2011 roku zarejestrował Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „Uni Bruk” z siedzibą w Uniejowie, ul. Tęczowa 16 (tel. 668 173 582).
Na rozpoczęcie działalności pozyskał środki unijne.
Jego firma zajmuje się: projektowaniem nawierzchni
brukowych i brukarstwem, handlem kostką brukową,

montażem przydomowych oczyszczalni ścieków
i ogrodzeń, wykonywaniem robót ziemnych (wykopy),
usługami transportowymi itp. Do wykonywania tych prac
i usług służą mu: dwa samochody ciężarowe, koparki
(minikoparka i koparko-ładowarka), zagęszczarki i inny
sprzęt. Jak sam twierdzi: Jest to ciągłe inwestowanie
w narzędzia pomagające w pracy, by czynić ją szybszą
i lżejszą. Chciałbym też zakupić większą koparkę…
Rodzinną firmę, z niezwykle zaangażowanym
ojcem Pawła – Arkadiuszem, w sezonie wspomaga
6 pracowników, zajmujących się głównie układaniem
kostki brukowej. Do bardziej znaczących robót
wykonywanych przez firmę należą:
- zagospodarowanie terenu przy remizie OSP
w Orzeszkowie (kostka, altana itp.),
- nawierzchnie brukowe uliczek przy Rynku
w Uniejowie - ul. Cicha i Łączna,
- parking przy restauracji McDonald’s przy MOP
(Miejsce Obsługi Podróżnych) Sięganów k. Łasku przy
trasie S-8,
- zagospodarowanie terenu 5 stacji SRP ujęć gazu
ziemnego wykonanych dla GZOG (Górnośląski Zakład
Obsługi Gazownictwa) w Zabrzu (wykopy – roboty
ziemne, budowa dróg, ogrodzeń itp.).
Pan Paweł Szymczak, jak wszyscy dziś młodzi
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Pan Paweł Szymczak

ludzie prowadzący własną działalność gospodarczą,
jest zabieganym człowiekiem. Ze względu na rodzaj
wykonywanych usług zimową porą ma czas na
wyjazd na narty, trochę mniej czasu na uprawianie
turystyki rekreacyjnej. Interesuje go motoryzacja, jest

Zagospodarowanie terenu wokół stacji
redukcyjno-pomiarowej w Skoczowie

posiadaczem („na chodzie”) 33-letniego Fiata 126 p,
którym z powodzenie mógłby dojeżdżać na prowadzone
przez siebie budowy.
Atrakcyjnych zleceń i rozwoju firmy życzy…
Marek Jabłoński

„Złota Maja”

Ryszard Troczyński

Pani Maja Ostrowska-Gralka to wielokrotna Mistrzyni Świata, Europy, Polski.
Maja urodziła się w 1985 roku w Płocku, a w 1996 roku rozpoczęła treningi
w poddębickiej sekcji karate u Macieja Grubskiego, również Mistrza Świata,
posiadacza wielu tytułów w tej dyscyplinie wschodnich sztuk walki.

Już w wieku 16 lat ukończyła kurs instruktorski,
ale dyplom i legitymację mogła odebrać dopiero po
zrobieniu matury (takie były przepisy, że trzeba mieć
skończone 18 lat i wykształcenie średnie). Początkowo
Pani Maja prowadziła treningi w sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej. W 2008 roku „sekcja Uniejów”
stała się Uniejowskim Klubem Karate. Klub dysponuje
odnowionym
i
odpowiednio
przystosowanym
pomieszczeniem po składzie węgla, które to własnymi
siłami młodzież przystosowała do swoich potrzeb,
położonym przy ulicy Przeskokowej w Poddębicach
(na plakatach mamy napisane że to ul. Orzechowa),
które stało się salą treningową. Warto wspomnieć, że
remontowaliśmy salkę sami, żeby zrobić w niej klub,
nie dlatego, żeby się tym chwalić, ale dlatego, że to był

bardzo fajny czas dla zawodników, którzy pomagali
ją sprzątać i odnawiać – dodaje Pani Maja.
Pani Maja świetnie radzi sobie ze szkoleniem dzieci
i młodzieży, dzięki czemu klub kroczy od sukcesu
do sukcesu. Młodzież z zaangażowaniem trenuje
i uczestniczy w mistrzostwach kraju, Europy i świata.
Zdobywają mistrzostwa, medale, a puchary się mnożą.
Klub daje jego członkom wiarę w siebie, w sukces, uczy
pracy nad sobą i dyscypliny. Dzieci pod okiem trenera
przechodzą niesamowitą metamorfozę, z „dziecięcych
nieboraków” stają się „walecznymi rycerzami”. Treningi
dają im wyraźną poprawę kondycji fizycznej (siły,
refleksu), ale też świetnie działają na psychikę młodzieży.
Rodzice i wszyscy, którzy obserwują te treningi są pełni
podziwu dla Pani trener, która jest wzorem dla swoich
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podopiecznych, jednocześnie świetnym pedagogiem.
Nie będę wypisywał wszystkich sukcesów Mai
Ostrowskiej-Gralki, bo zabrakłoby tu miejsca, a pasmo
to zaczęło się dość dawno i corocznie miejsce na podium
zajmuje sama mistrzyni lub jej wychowankowie.
Samo karate brzmi dość groźnie, ale jest to piękna
dyscyplina z żelaznymi zasadami i hołdowaniem tradycji.
Gdy ostatnio oglądałem pokaz w szkole w Wilamowie,
występy zawodniczek kojarzyły mi się bardziej z baletem
niż ze sztuką walki. Od razu widać, co te dziewczyny
potrafią, jak perfekcyjnie ćwiczą. Pani Maja jednocześnie
pogłębia wiedzę i kunszt, zdobywając w 2004 roku
1 DAN, a obecnie jest posiadaczką 4 DAN-a, który
posiada wąskie grono na świecie.
Dzięki Pani Mai Uniejów zyskał miano wytwórni
mistrzów i miasto jest organizatorem Mistrzostw Polski
w tej dziedzinie sportu, popularnej na całym świecie.
Niedawno Pani Maja wyszła za mąż za równie
utytułowanego zawodnika (mieszkańca naszej gminy –
Mateusza Gralkę z Ostrowska). Życzę samych sukcesów!
			

Ryszard Troczyński

Osiągnięcia sportowe Mai Ostrowskiej-Gralki:
2017 – Mistrzostwa Świata w Karate tradycyjnym,
kontaktowym i generalnym, Włochy, Montecatini Terme
- III- m-ce w kata indywidualnym
2014 – Puchar Europy w Karate NSKF, Warszawa - I
m-ce w kata in., I m-ce w kata team, II m-ce w kumite
ind.
2013 – Puchar Europy w Karate Shotokan NSKF,
Mińsk, Białoruś - I m-ce w kumite, I m-ce w kata.
2011 – Mistrzostwa Polski Karate NSKF Polska,
Łęczyca - I m-ce w kata ind., I m-ce w kumite ind.

2011 – Puchar NSKF – Brodnica - I m-ce
2009 – Mistrzostwa Europy w Karate Fudokan, Spała I m-ce kumite, II m-ce w kata team, II m-ce kata ind.
Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan Jastrowie - I m-ce
w kata ind.
2008 – Mistrzostwa Europy w Karate
Fudokan, Praga, Czechy - I m-ce w fuku-go, I m-ce
w kata team, II m-ce kumite, III m-ce w kata ind.
Mistrzostwach Polski, Warszawa: I m-ce kata, I m-ce
kumite, I m-ce kata team, II m-ce fuku-go.
2007
–
Mistrzostwa
Świata
w
Karate
Fudokan, Łódź, Polska - I m-ce en-bu, II m-ce
fuku-go, II m-ce kata team, III m-ce w kata ind.
Mistrzostwa Polski w Karate Fudokan’ Kolno - I m-ce
kata, I m-ce kumite, I m-ce kata team, I m-ce fuku-go.
2006
–
Mistrzostwach
EUROPY
w Karate Fudokan’ Benevento, Włochy - I
m-ce en-bu, I m-ce kata team, II m-ce fuku-go.
Mistrzostwach Polski - I m-ce kata, I m-ce kumite, I m-ce
kata team,I m-ce fuku-go, I m-ce en-bu
2005 – Mistrzostwach ŚWIATA w Karate Fudokan’
Lignano Sabiadoro, Włochy - I m-ce en-bu, III m-ce
w kata ind.
2003 – Mistrzostwa Świata w Karate Tradycyjnym,
Belgrad, Serbia - III m-ce w En-Bu Seniorów.
2003 – Mistrzostwa Polski w Karate Tradycyjnym,
Puławy - I m-ce w kata indywidualnym Juniorów, I m-ce
w Kumite Indywidaualnym juniorów, I m-ce Fukugo
juniorów.
2001 – Mistrzostwa Polski Seniorów w Karate
Tradycyjnym, Częstochowa - I m-ce En Bu (kobieta
mężczyzna, z Maciejem Grubskim).
1998 Mistrzostwa Polski Młodzików, Brodnica - II
m-ce w kumite indywidualnym młodzików.
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Komiks Uniejowski ma już 3 lata

Redaktorom Komiksu Pawłowi Wroniszewskiemu i Łukaszowi Pawlakowi gratulacje złożyła
osobiście Kropelka Solanka

Palmowa niedziela
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Jeśli przyjdzie Wilamów
jej tradycją sławić,
wielometrową palmę
łatwiej będzie położyć,
niż w kącie postawić.
Witold Smętkiewicz

Foto Historia

Foto Fraszka

Kółko Fotograficzne w Wilamowie

Ryszard Troczyński

Co i gdzie to jest ?

Foto Kontrasty

Foto Zagadka

Ryszard Troczyński

W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką
było zdjęcie tabliczki Taxi II Strefa, umieszczonej na słupie
energetycznym na ulicy Kościelnickiej przy „Geotermii Uniejów”.
Nadesłano kilkanaście prawidłowych odpowiedzi. Nagrodę
wylosowała Pani Magdalena Miszczak z Uniejowa. Serdecznie
gratulujemy!
Kolejną foto zagadką jest obiekt położony na terenie gminy
Uniejów: Gdzie położony jest budynek i co się w nim będzie
znajdowało?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane
na numer tel. 517 138 165, czekamy do 31 maja 2018 r.

Ryszard Troczyński

