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Od Redakcji

Prof. Maciej Gąbka pobiera algi do badania
ze zbiornika hodowlanego

arch. Zakład Hydrobiologii UAM w Poznaniu

arch. dr Andrzej Rybak, Zakład Hydrobiologii, UAM w Poznaniu

Szanowni Czytelnicy,
Koniec roku skłania do podsumowań tego, co się wydarzyło, oceny realizacji założonych planów i podjętych działań.
Za nami kolejny rok pełen niezapomnianych momentów i ogromnej ilości wyzwań, zrealizowanych przedsięwzięć i inwestycji.
Spośród licznych działań podjętych w 2018 roku należy wspomnieć: przygotowania do obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości, na które złożyły się liczne imprezy organizowane na terenie gminy przez cały rok
wraz z dekorowaniem miasta w barwach narodowych do finału mającego miejsce w dniu Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada. Kolejnymi ważnymi wydarzeniami były: Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju (ogólnopolskie wydarzenia gospodarcze), misja gospodarcza z udziałem zagranicznych partnerów gminy Uniejów, obchody 90-, 100,
140- lecia jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Uniejów, stulecie Szkoły Podstawowej w Wilamowie, otwarcie
odnowionej kaplicy św. Bogumiła w uniejowskiej kolegiacie oraz wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II do świątyni wraz
z nadaniem Honorowego Obywatelstwa Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi - Wiesławowi Alojzemu Meringowi.
Przepiękna tradycja układania kwietnych dywanów na uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu doczekała się wpisu
na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
O realizowanych inwestycjach informowaliśmy na bieżąco w artykułach Z prac Samorządu Burmistrza Uniejowa.
Teraz czas na krótkie podsumowanie…
Zrealizowaliśmy m.in. inwestycje polegające na: budowie oświetlenia ulicznego w gminie Uniejów na ponad 209 opraw, wykonaniu remontu wraz z położeniem nowej warstwy nawierzchni bitumicznej i utwardzeniem poboczy w ramach
projektu przebudowy dróg na terenie gminy Uniejów, w tym ul. Bł. Bogumiła i ul. Wł. Reymonta; remoncie chodników
przy skrzyżowaniach z drogami gminnymi (przy ul. Makowej, Tęczowej, Kwiatowej i Wąskiej), zagospodarowaniu terenu
przy stawie w miejscowości Kuczki, zakupie sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed
pożarem, klęską żywiołową dla jednostek OSP z dofinansowania pozyskanego z Zarządu Województwa Łódzkiego oraz
zakupie sprzętu specjalistycznego do ratowania życia dla siedmiu jednostek OSP z terenu gminy ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – dodatkowo straże z Uniejowa i Rożniatowa otrzymały nowe motopompy;
wyremontowaniu budynku szkół podstawowych w Wieleninie i Wilamowie; rewitalizacji budynku starej plebanii
oraz zagospodarowaniu terenu działki w ramach zadania rozwoju instytucji kultury w Uniejowie; termomodernizacji
komunalnych obiektów mieszkaniowych w gminie Uniejów, zrealizowaniu grantów sołeckich w Czepowie, Rożniatowie
i Wieleninie; zakupie gruntów pod gminne inwestycje oraz strojów dla naszych: drużyn, zespołów i straży.
Zostały wręczone Stypendia Burmistrza Miasta Uniejów dla uczniów, studentów i osób angażujących się w dziedzinie
twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz nagrody dla zwycięzców konkursu „Lilia Ogrodnika” na
najpiękniejszy ogród i balkon w gminie.
Otrzymaliśmy dofinansowanie m.in. na: realizację projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej
dla sześciu strażnic OSP, kultywowanie tradycji Bożego Ciała w Spycimierzu, przebudowę drogi gminnej w Ostrowsku,
budowę pasywnego budynku Urzędu Miasta, wykonanie iluminacji świetlnych – podświetlenie obiektów na terenie
miasta, termomodernizację budynku starej plebanii i wyposażenie jego wnętrza, budowę Otwartych Stref Aktywności
OSA na terenie miasta i gminy, zagospodarowanie otoczenia uniejowskiej kolegiaty i kościoła parafialnego w Wilamowie
oraz realizację trzeciego etapu budowy Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu.
Obecnie realizowane są m.in. inwestycje mające na celu: rozbudowę kompleksu basenowego „Termy Uniejów”,
uzbrojenie terenu pod budowę drogi wewnętrznej ul. TPU i prace dot. budowy ronda na skrzyżowaniu tej ulicy i drogi
gminnej, rozbudowie i modernizacji sieci wodno- kanalizacyjnej w gminie. Przed nami kolejne, będące w trakcie procedury
przetargowej.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia Redakcja „Uniejowskich Stron” życzy Państwu, aby te święta
były zdrowe, spokojne i pełne rodzinnego ciepła oraz odpoczynku od codziennego zabiegania, a w Nowym 2019 Roku
wszelkiej pomyślności oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym.

Prof. Maciej Gąbka z zespołem Zakładu Hydrobiologii
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Paweł Wroniszewski

Rozmowa z prof. Maciejem Gąbką,
kierownikiem Zakładu Hydrobiologii

na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniejów w światowym rejestrze

PW: Czym są uniejowskie algi? Co zawierają? Dlaczego jest to taki wartościowy produkt?
Prof. Maciej Gąbka: Wykorzystanie praktyczne alg
nie jest współczesnym odkryciem, np. glony morskie
o dużych rozmiarach od wieków wykorzystuje się jako
paszę dla zwierzą, również kuchnia azjatycka mocno
bazuje na brunatnicach. W dawnych czasach istniała
nawet specjalna profesja „poławiacza alg”. Obecnie
w przemyśle spożywczym i kosmetycznym wykorzystuje
się różne grupy alg, szczególnie sinice, zielenice, brunatnice i krasnorosty. W sklepach ze zdrową żywnością
powszechnie dostępna jest tzw. spirulina, handlowa nazwa jednej z grup sinic (cyjanobakterii).
Glony zawierają przede wszystkim kwasy organiczne,
w tym cenne kwasy tłuszczowe, również łatwo przyswajalne białka. Są też ważnym źródłem witamin, np. witaminy: B12, A, B, B1, B2, D, E i K. Należy podkreślić, że
w wielu grupach glonów witaminy te występują w dużym
stężeniu. Niektóre gatunki są też bogate w łatwo przyswajalne składniki, tj.: magnez, potas, żelazo, selen i fluor.
Wreszcie glony to cenne źródło barwników organicznych.
Inną kwestią jest wykorzystanie surowców z alg
do celów przemysłowych i rolniczych. Podejmuje się
działania związane z zagospodarowaniem biomasy uzyskiwanej w warunkach kontrolowanych hodowli, w tzw.
bioreaktorach, czy pobieranych wprost ze zbiorników
wodnych. Jest to ważny i o dużym potencjale element
gospodarki w ramach zrównoważonego rozwoju.
W naszych działaniach, prowadzonych przez specjalistów z Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza w Poznaniu, podejmujemy próby
wykorzystania wód termalnych z Uniejowa do hodowli
glonów. Jesteśmy na etapie testowania możliwości
wzrostu różnych szczepów glonów w wodach termalnych
i utrzymujemy te kultury w warunkach hodowlanych.
Badamy również możliwości ich wykorzystania jako
surowca, np. w celach kosmetycznych.

Zastosowanie alg

Na świecie z alg wyodrębnia się karagen, cukier
złożony, używany jako chemiczny dodatek do żywności
(znaleźć go można pod symbolem E407 lub E407a).
Wykorzystuje się go do produkcji żeli i galaretek, jako

substancję zagęszczającą oraz stabilizującą emulsje
i zawiesiny. To właśnie karagen sprawia, że glony są tak
sprężyście chrupiące. W Azji wodorosty stanowią ważny
składnik diety, także te surowe, np. w postaci koktajlu
z alg zmieszanych z mango, papają, ananasem i ogórkiem.
Algi używane są także w przemyśle kosmetycznym jako
baza do kremów, balsamów, peelingów czy past do zębów,
a także w przemyśle farmaceutycznym.
PW: Co dla świata nauki znaczą tego rodzaju odkrycia? Czy algi termalne mogą świadczyć, że możliwości
biologiczne naszej wody są nieprzewidywalne?
Prof. Maciej Gąbka: Wody termalne to nie tylko miejsca
na gorącą kąpiel. Bardzo interesujące z punktu widzenia
naukowego są tzw. środowiska ekstremalne. Naturalne
wysięki gorących wód termalnych, często o dużym
zasoleniu, należą do rzadko spotykanych środowisk
na świecie. Miejsca te oczywiście zasiedlają również
glony. Takie środowiska to tzw. „kominy hydrotermalne”
w głębinach oceanicznych, gorące źródła na pustyniach
czy gejzery znane np. z Islandii czy Yellowstone.
W wodach tych występują specyficzne gatunki sinic
odpornych na wysoką temperaturę. W wodach termalnych z Uniejowa udało nam się wyizolować szczepy sinic o takim charakterze, które pojawiły się tutaj
spontanicznie. Dużym zaskoczeniem dla nas było
stwierdzenie nieopisanych dotąd nowych taksonów dla
nauki. Skutecznie utrzymujemy te glony w naszych hodowlach. Wody termalne z Uniejowa pod względem
możliwości występowania glonów, w tym poznania ich
ekologii, przystosowań do wysokich temperatur, wciąż
nas zaskakują wieloma nowymi odkryciami.

Badania uniejowskich alg

Przez labolatorium firmy Over-Group, która produkuje
kosmetyki na bazie naszej wody, został zrobiony skład
pierwiastkowy. W algach jest sporo: żelaza, wapnia, cynku,
strontu, oraz innych minerałów. Przeanalizowano profil
20 różnych kwasów tłuszczowych, w przewadze głównie
palmitynowy i stearynowy. Przewidywano taki wynik.
Wysoka temperatura raczej nie sprzyja tworzenia kwasów
tłuszczonych u glonów. Zrobiono też podstawowe testy na
toksyny sinicowe i nie stwierdzono toksyn. Zastosowanie
ekstraktu z alg na wodzie termalnej, zawierającego polife-
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nole, może spowalniać proces starzenia skóry dzięki
zdolności tych substancji do unieszkodliwiania wolnych
rodników. Uważa się, że rodniki są jedną z głównych
przyczyn starzenia się skóry. Dodatkowo polifenole
absorbują szkodliwe dla skóry promieniowanie UV. Zaletą
ekstraktu z alg termalnych, w porównaniu z konkurencją,
jest większa ilość alg zastosowana do przygotowania
ekstraktu. Standardowo na 1 część alg przypada ok. 20
części ekstrahenta. W przypadku alg na wodzie termalnej,
w celu otrzymania ekstraktu, użyto około 4-5 części
ekstrahenta na 1 część alg.
PW: Czym zajmuje się Zakład Hydrobiologii, którego jest Pan kierownikiem? Kto jest w jego zespole?
Jakie zrealizowaliście ciekawe projekty?
Prof. Maciej Gąbka: Nasz zespół obecnie składa się
z 10 osób zajmujących się ekologią organizmów wodnych.
W Zakładzie Hydrobiologii realizuje swoje prace doktorskie również 7 doktorantów. Nasze zainteresowania
naukowe koncentrują się wokół wybranych aspektów funkcjonowania ekosystemów wodnych i torfowiskowych, a także zagadnień z zakresu ekologii populacyjnej, bioróżnorodności, ochrony przyrody oraz
monitoringu przyrodniczego. Prowadzimy badania
terenowe i eksperymenty laboratoryjne, korzystamy
z metod badań środowiskowych, taksonomicznych, jak
i filogenetycznych. Obiektami naszych badań są przede
wszystkim glony mikroskopowe i sinice, makroskopowe
zielenice, ramienice, makrofity naczyniowe i bezkręgowce wodne.
Historia Zakładu Hydrobiologii rozpoczęła się
utworzeniem przez prof. Izabelę Dąmbską w 1960 roku
Pracowni Hydrobiologicznej, a następnie w 1978 roku
Zakładu Hydrobiologii na Wydziale Biologii i Nauk
o Ziemi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Obecnie
jesteśmy jednostką Wydziału Biologii UAM i w tym roku
obchodzimy 30- lecie istnienia Zakładu Hydrobiologii.
Problematyka badawcza pracowników Zakładu Hydrobiologii związana jest z realizacją badań prowadzonych
w ramach 10. projektów krajowych i międzynarodowych
(granty NCN, Diamentowe Granty) oraz jednego projektu
dotyczącego współpracy z gospodarką, jest bardzo
szeroka. Szczególnym nurtem badań prowadzonych
w zakładzie Hydrobiologii są kwestie eksperymentów
i badań terenowych związanych z wpływem temperatury
i generalnie ociepleniem klimatu.

Algi na świecie

Produkcja alg na Zanzibarze rozpoczęła się pod koniec
lat 80. XX wieku, kiedy lokalny rząd szukał sposobów
dywersyfikacji źródeł utrzymania mieszkańców. Sprowadzone z Filipin wodorosty znalazły tu idealne warunki uprawy: odpowiednio ciepłe wody, duże różnice
poziomu oceanu, między przypływem a odpływem, oraz
płaskie, piaszczyste dno przy brzegu. W ciągu niecałych

dwóch dekad kultywacja alg stała się drugą po turystyce
największą gałęzią zanzibarskiej gospodarki, prześcigając
produkcję przypraw i rybołówstwo, czyli tradycyjne
źródła utrzymania. W szczycie produkcji zatrudnienie
w pracy przy glonach znajdowało dwadzieścia pięć tysięcy
osób. Algi są obecnie jednym z głównych tutejszych
produktów sprzedawanych za granicę. Zanzibar plasuje
się na trzecim miejscu na świecie pod względem eksportu
alg, zaraz po Filipinach i Indonezji. W szczytowym
2012 roku wyeksportowano stąd szesnaście tysięcy ton
suszonych wodorostów. Teraz jest to około dwanaście
tysięcy ton rocznie. Najważniejszymi rynkami docelowymi
zanzibarskich glonów są: Chiny, Korea, Wietnam, Dania,
Hiszpania, Francja i Stany Zjednoczone.
PW: Na czym polega rejestracja naszego gatunku
alg w światowym rejestrze? Co to jest za zestawienie
i jakie ma znaczenia dla świata nauki?”
Prof. Maciej Gąbka: Bardziej trafnym określeniem jest
opis nowego gatunku niż rejestracja. Polega to na przedstawieniu w publikacji naukowej po raz pierwszy diagnozy
taksonomicznej dla danego taksonu, spełniającej określone
warunki formalne zawarte w Międzynarodowym Kodeksie
Nomenklatury Botanicznej. W światowych katalogach
wykazywane są setki tysięcy gatunków, które pozornie
wyglądają tak samo. Na opis nowego gatunku składa się
m.in. opis cech i diagnozy, obejmującej wybrane cechy
pozwalające odróżnić nowy gatunek od wszystkich innych
wcześniej znanych w tym samym rodzaju i podanie okazu,
na podstawie którego wykonano opis. W przypadku glonów ważnym elementem wspomagającym są badania
genetyczne. Bardzo precyzyjnie umożliwiają odróżnienie
poszczególnych taksonów dzięki unikalnemu kodowi odpowiednich części genomu. Opis nowego taksonu podlega
recenzji przez środowisko naukowe i docelowo umieszczany jest w światowych bazach danych. Odnalezienie nowych
taksonów jest bardzo istotne dla poznania bioróżnorodności
danego obszaru.

Algi jako biopaliwo

Na terenie Zakładu Produkcyjnego firmy PKN Orlen
w Płocku realizowany jest projekt badawczy dotyczący
hodowli glonów z wykorzystaniem dwutlenku węgla
oraz wód poprodukcyjnych z rafinerii. Spółka zakłada
w przyszłości możliwość produkcji biopaliw z glonów,
przy adaptacji do tego instalacji generujących CO2, celem
zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Nad
produkcją energii z alg pracuje także Centrum InnowacyjnoBadawcze Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie. Podobne
doświadczenia prowadzą naukowcy z: Australii, Norwegii,
Szkocji i Irlandii. W przyszłości algi mają zapewnić
bezpieczeństwo energetyczne i stanowić będą nowe, odnawialne źródło energii niekolidujące z ludnością i uprawami
rolniczymi.
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Sylwia Szymańska
63. Kalendarium najważniejszych wydarzeń Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie – Mirosław
Madajski
64. Joanna Kołaczkowska o urokach kabaretu i uniejowskiej utopii –
Dominika Rospara
68. Dla Niepodległej M-GOK w Uniejowie – M-GOK w Uniejowie
69. Uniejów na Targach TTWarsaw – Maciej Bartosiak
69. Koncert dla Seniora – M-GOK w Uniejowie
70. „Splątani miłością do muzyki” – Mirosław Madajski
71. Mikołajki w Uniejowie – Agnieszka Owczarek
72. Rozmowa z prekursorem karate w Europie - Dominika Rospara
72. Czarne pasy w klubie Bassai – Maja Ostrowska-Gralka
73. Krótka przerwa w aktywnościach klubu Bassai – członkowie Klubu
Karata Bassai
74. Halowy Turniej Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka – M-GOK
w Uniejowie
75. Dobra runda w wykonaniu Termalnych – Michał Kaźmierczak
76. Konferencja poświęcona otyłości wśród dzieci i młodzieży –
Agnieszka Owczarek
77. Polonusi chcą zamieszkać w Uniejowie – Wacław Szymański
77. Napisano o Nas... O Uniejowie w prasie ogólnopolskiej – MiejskoGminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie
78. Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński
80. „Beauty Thermal” z nowoczesnym urządzeniem – Agnieszka Olczyk
81. Największe zaplanowane imprezy w mieście i gminie Uniejów
w 2019 roku
82. Aktywne Koło – Ryszard Troczyński
83. Komiks uniejowski Polipowska&Wroniszewski
83. Pomóżmy Julitce

(63) 28 89 787

Maciej Bartosiak, Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy (skład i opracowanie graficzne), Marta Pokorska, Ryszard Troczyński.
Dariusz Adamiak, Małgorzata Antoniak, Dorota Bamberska, Elżbieta Bartnik, Monika Bartnik, Tomasz Bartosik, Karolina Bednarek, Joanna Binkiewicz, Szymon Bugajak, Magdalena Derlacz, Anna
Gazda, Wioletta Gralka, Monika Jabłońska, Krzysztof Janiak, Paulina Jaśkiewicz, Agnieszka Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Małgorzata Kaźmierczak, Michał Kaźmierczak, Beata Kos, Anna i Piotr Kowalscy,
Agnieszka Krzesłowska, Urszula Łukasik, Mirosław Madajski, Karolina Marosik, Małgorzata Nitecka, Agnieszka Olczyk, Maja Ostrowska-Gralka, Agnieszka Owczarek, Anna Pająk-Kowalska, Magdalena
Pajor, Marta Pajor, Wiesława Pajor, Joanna Pawlak, Renata Pełka, Wioleta Pietrzykowska, Julita Polipowska, Katarzyna Pruchlat, Anna Rafalska, Małgorzata Rosik, Dominika Rospara, Karolina
Szelągowska, Andrzej Szoszkiewicz, Sylwia Szymańska, Wacław Szymański, Beata Szymczak, s. Alina Śmiałek, Urszula Świerczyńska, Ewa Trzmielewska, Urszula Urbaniak, Joanna Wicherkiewicz,
Joanna Wieczorek, Rafał Wincenciak, Alicja Własny, Małgorzata Wojtasiak, Izabela Wojtczak, Sylwia Wojtczak, Joanna Wójcik, Sylwia Wrąbel, Paweł Wroniszewski, Izabela Wróbel, Lilia Zaradzka,
Aleksandra Zielonka, Agnieszka Żabińska, Członkowie Klubu Karate Bassai, M-GOK w Uniejowie, Nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Uniejowie, Referat Oświaty Urzędu Miasta
w Uniejowie.
Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.

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

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

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

Józef Kaczmarek

listopad - grudzień 2018

• Zakończono roboty budowlane w ra- brukowej po prawej i lewej stronie drogi
mach zadania pn. „Zagospodarowanie wraz z przepustami, wykonany zostanie
terenu przy stawie w miejscowości Ku- przystanek komunikacyjny, zaplanowaczki”. Inwestycja miała na celu przy- no również dwa przejścia dla pieszych
stosowanie terenu wokół stawu w Kucz- - jedno jako wyniesione przejście dla
kach do celów rekreacji, zapewnienie pieszych, a drugie jako przejście z oznaatrakcyjnego i bezpiecznego miejsca kowaniem aktywnym, tj. znaki pionowe
wypoczynku, a także podniesienie umieszczone na tle fluorescencyjnym
walorów estetycznych miejscowości. z elementami świetlnymi i liniami wibrCałkowita wartość zrealizowanego acyjnymi. W ramach realizowanego
zadania wyniosła 188 490,02 zł, przy zadania zostanie również przebudodofinansowaniu kwotą 139 105,63 wane skrzyżowanie z drogą powiatową
zł, pozyskanemu za pośrednictwem nr 3730E.
Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
• W dalszym ciągu trwa realizacja in„Z Ikrą” ze środków Programu Operafrastruktury polegającej na budowie
cyjnego „Rybactwo i Morze”. Pozostała
oświetlenia ulicznego w kierunku:
część została sfinansowana z dotacji ceUniejów – Brzeziny. Utrudnienia w zalowej gminy, tj. 49 384,39 zł.
planowanych pracach, obejmujących
• Realizowana jest „Przebudowa drogi odcinek wzdłuż drogi wojewódzkiej
gminnej nr 111160E w miejscowości do miejscowości Brzeziny, wynikają
Kozanki Wielkie, gm. Uniejów” mająca z trwających rozmów z Zarządem Dróg
na celu przebudowę drogi o długości ok. Wojewódzkich w Łodzi w sprawie
wejścia w pas drogowy drogi wojewódz1 km z gruntowej na bitumiczną.
kiej nr 473 na odcinkach: Stanisławów,
• Otrzymaliśmy dofinansowanie z ŁódzRożniatów i Brzeziny. Prawdopodokiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi
bnie inwestycja zostanie zakończona
z „Programu rozwoju gminnej i pow przyszłym roku.
wiatowej infrastruktury drogowej na
lata 2016-2019” na realizację „Prze• Nieustannie trwają roboty polegające
budowy drogi gminnej nr 11162 E
na rozbudowie kompleksu basenow miejscowości Ostrowsko, gm. Uniewego. Przedmiotem inwestycji jest bujów”. Wnioskowana kwota dofinansodowa zewnętrznego, wielofunkcyjnego
wania to 1 471 793,00 zł, przy całkowibasenu rekreacyjnego, wyposażonego
tym koszcie realizacji zadania na kwotę
w: leżanki i ławeczki z masażem
2 943 586, 60 zł. Planowany zakres prac
powietrznym, masaże karku, masaże
obejmuje: przebudowę nawierzchni drościenne z zasysaniem powietrza, gejgi na dł. 1,161 km poprzez wykonanie
zery, zjeżdżalnie dla dzieci, siatkę
nowej warstwy ścieralnej o grubości
wspinaczkową z pływającymi atrakc4 cm i szerokości 5,0 m. Po lewej stronie
jami, kaskadę wodną i armatki wraz
drogi wykonana zostanie dwukierunkz budową infrastruktury technicznej.
owa droga dla rowerów o szer. 2,0 m
Łączna powierzchnia lustra wody nowej
i dł.1,161 km o nawierzchni bitumicznej,
niecki wyniesie prawie 800 m kw. Inwykonane zostanie pobocze z kruszywa
westycje realizuje Polimex Budownłamanego, pogłębienie i odmulenie
ictwo Spółka z o. o. w Siedlcach.
istniejących rowów. Wykonane będą
również nawierzchnie zjazdów z kostki • Nadal prowadzone są roboty budow-

lane mające na celu uzbrojenie terenu pod budowę drogi wewnętrznej
ul. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
oraz prace dotyczące budowy ronda
na skrzyżowaniu tejże ulicy i drogi
gminnej prowadzącej ze Spycimierza
z drogą krajową nr 72 w stronę Turku.
Inwestycja obejmie budowę ledowego
oświetlenia drogowego równolegle do
DK72, tzn. od mostu w stronę Turku
oraz wzdłuż ulicy im. Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa.
• Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę
przedszkola integracyjnego w Uniejowie. W chwili obecnej jesteśmy na etapie
weryfikacji dokumentacji projektowej
pod kątem przygotowania przetargu na
realizację robót budowlanych. Projekt,
którego celem jest wzrost dostępności
do edukacji przedszkolnej w gminie
Uniejów, będzie realizowany dzięki
wsparciu środkami unijnymi w ramach
Programu Regionalnego Województwa
Łódzkiego.
• Powtórzyliśmy przetarg na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa skweru przy ul. Targowej
i ul. I. Bojakowskiej w Uniejowie”.
Zostały złożone dwie oferty. Pierwsza
przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
INMEL Sp. z o.o., ul. Wenedów 15,
61-614 Poznań. Cena brutto oferty to
1 523 035,00 zł. Druga złożona przez
Firmę Budowlaną „Cegbud” z Chlebowa (gm. Turek). Cena brutto oferty
to 1 042 322,11 zł. Obydwie oferty
przekraczają kwotę, jaką mieliśmy
przeznaczoną na realizację zamówienia.
• Przygotowujemy przetarg na dostawę
wyposażenia wnętrza budynku dawnej
plebanii, w której będzie miała siedzibę
Miejsko-Gminna Biblioteki Publiczna
w Uniejowie.
• Ponownie ogłoszony został przetarg

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

UNIEJOWSKIE STRONY

na roboty budowlane dla zadania pn. kontraktu wynosi 305 89362 zł. W ra„Przebudowa targowiska przy ul. mach zadania zostaną wykonane strefy
Dąbskiej w Uniejowie”. W poprzed- aktywności przy Szkołach Podstawonich postępowaniach nie udało się wych w Uniejowie, Wilamowie i Wielewyłonić wykonawcy, ponieważ wszyst- ninie. Zadanie ma zostać zakończone do
kie oferty znacznie przekroczyły budżet 30 kwietnia 2019 r.
przeznaczony na realizację inwestycji.
• Nadal trwają na terenie gminy roboty
Termin składania ofert w obecnym
ziemne polegające na rozbudowie i mopostępowaniu mija 8 stycznia 2019 r.
dernizacji sieci wodno - kanalizacyjnej.
• Powtórzony został przetarg na roboty
• Ponownie ogłoszony został przetarg na
budowlane dotyczące realizacji zadania
usługę: „Odbiór i zagospodarowanie odpn.: „Adaptacja posterunku wodnego
padów komunalnych z nieruchomości
oraz zagospodarowanie turystyczne
zamieszkałych oraz nieruchomości, na
wnętrza parkowego” w ramach projekktórych znajdują się domki letniskowe
tu „Wykorzystanie potencjału Gminy
na terenie gminy Uniejów w roku 2019”.
Uniejów do nadania nowych funkcji
Termin składania ofert w postępowaniu
turystycznych”. Ofertę złożyła Firma
ustalono na 12 grudnia 2018 r.
„Cegbud” z Chlebowa (gm. Turek) na
kwotę 7 325 174,37 zł.
• Opublikowaliśmy zapytanie ofertowe
na zadanie polegające na „Opiece nad
• Wyłoniliśmy wykonawcę robót budowbezdomnymi zwierzętami”. Termin relanych dla inwestycji pn. „Przeciwalizacji przedmiotu umowy obejmuje
działanie degradacji środowiska na
okres od 1.01 do 31.12.2019 r. Ostatecterenie Nadwarciańskiego Obszaru
zny termin składania ofert to 12 grudnia
Chronionego Krajobrazu w Uniejowie
2018 r.
poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”. Wykonawcą • Jesteśmy w trakcie przygotowań do
robót będzie konsorcjum firm z Unie- podpisania umowy o dofinansowanie
jowa: PPHU „EKOINŻBUD” Piotr projektu pn. „Budowa pasywnego buPeraj i FHU Instal Bogdan Wieczorek. dynku Urzędu Miasta w Uniejowie”.
Wartość robót wyniesie 3 159 147,95 Przedmiotem projektu jest budowa
zł. Podpisanie umowy na realizację in- nowego budynku Urzędu Miasta, gdzie
westycji nastąpiło 7 grudnia. Zakres swoją siedzibę będą miały również
prac obejmuje wykonanie robót bu- pozostałe jednostki organizacyjne
dowlanych na terenie parku: remont gminy. Budynek wykonany zostanie
układu komunikacyjnego, wykonanie w systemie budownictwa pasywnego
pergoli oraz trejaży z ławkami, obsa- oraz będzie dostosowany do potrzeb
dzonych pnączami; montaż elementów osób niepełnosprawnych ruchowo i inmałej architektury, takich jak: ławki, telektualnie. Na realizację inwestycji
kosze, tablice i stojaki do rowerów; za- otrzymaliśmy dofinansowanie z Regospodarowanie fragmentu starorzecza, gionalnego Programu Operacyjnego
przebudowa istniejącej wewnętrznej Województwa Łódzkiego na lata 2014instalacji oświetleniowej, wykonanie 2020 w kwocie 13,9 mln zł.
nasadzeń roślinnych i pielęgnacja.
Planowany termin realizacji zadania • Kolejnym dofinansowanym projektem
w ramach powyższego programu jest
upływa 30 kwietnia 2020 r.
„Budowa, przebudowa i modernizacja
• Podpisaliśmy umowę na realizację oświetlenia publicznego w Uniejowie”.
zadania pn. „Budowa Otwartych Stref Projekt zakłada wykonanie iluminacji
Aktywności OSA na terenie Gminy świetlnych: na kolegiacie, na moście
i Miasta Uniejów” finansowanego ze nad rzeką Wartą, ulic na terenie miasta
środków Ministerstwa. Wykonawcą oraz zamku i otoczenia. Obecnie trwają
zadania będzie Firma Active Line prace nad przygotowaniem umowy
Marcin Taczalski z Kocka. Wartość o dofinansowanie projektu. Kwota dofi-
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nansowanie wynosi 2,8 mln zł.
• Ogłosiliśmy kolejny przetarg na „Zabudowę tarasu zamkowego w Uniejowie” w ramach projektu „Wykorzystanie
potencjału Gminy Uniejów do nadania
nowych funkcji turystycznych”. We
wcześniejszych ogłoszonych postępowaniach nie wpłynęła żadna oferta.
• Decyzją komunalizacyjną Wojewody Łódzkiego gmina Uniejów nabyła
działkę nr 1557, położoną w miejscowości Uniejów, o pow. 0,0236 ha.
• Podpisaliśmy umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi
zadania pn.: „Termomodernizacja budynku starej plebanii w ramach projektu
„Rozwój Instytucji Kultury w Uniejowie”. Dofinansowanie stanowi kwotę
485.445,00 zł.
• Zrealizowaliśmy granty sołeckie w miejscowościach Czepów i Rożniatów.
Dzięki nim zostały wybudowane dwa
place zabaw dla dzieci. Ich realizacja
była możliwa dzięki dofinansowaniu
ze środków Samorządu Województwa
Łódzkiego w formie dotacji celowej,
przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych
na terenach wiejskich. Kwota dotacji
wyniosła 5 tys. zł na każdy z projektów,
natomiast reszta kwoty stanowiła wkład
własny gminy Uniejów. Całkowity koszt realizacji obu inwestycji wyniósł
25 500, 00 zł.
• W ramach środków przyznanych na
granty sołeckie zrealizowaliśmy również
projekt pn. „Uzupełnienie wyposażenia
gospodarczego w sołectwie Wielenin”,
w ramach którego zakupiono: 6 kompletów 102 ławek, sztućce na 100 osób
oraz grill gazowy. Projekt dofinansowano kwotą 4 928,03, całkowita kwota
przedsięwzięcia wyniosła 6 958,53 zł.
• Piąty raz zostały przyznane i wręczone,
24 listopada 2018 roku na Zamku
w Uniejowie, jednorazowe Stypendia
Burmistrza Miasta Uniejów za wysokie
wyniki w nauce uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom z terenu
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gminy Uniejów, a także nagrody za – profesor Katarzyna Smyk z Uniwerosiągnięcia w dziedzinie twórczości ar- sytetu Marii Curie-Skłodowskiej z Lutystycznej, upowszechniania i ochrony blina, profesor Bogdan Włodarczyk
kultury. Nagrodzonych zostało 19 stu- z Uniwersytetu Łódzkiego, dr Piotr
dentów i 29 uczniów szkół średnich. Szkutnik z Uniwersytetu Łódzkiego
Za swoją aktywną działalność na rzecz i kustosz Muzeum Kultury Ludowej
miasta i gminy Uniejów nagrody w Kolbuszowej - Jolanta Dragan. Efekotrzymali również: członkowie klubu tem są artykuły naukowe, kwerendy
MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko, w archiwach, spotkania i warsztaty.
członkowie hufca ZHP, członkowie Dzięki nim pogłębiamy wiedzę o hisZHP-OSP oraz członkowie OSP Spy- torii Spycimierza i tradycji układania
cimierz, członkowie Uniejowskiej Aka- dywanów z kwiatów. Prace naukowe są
demii Rycerskiej oraz Stowarzyszenia niezbędną częścią wniosku.
Historyczno-Kulturalnego „Dworznie”,
• Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Inczłonki Stowarzyszenia RTG „Dusza”.
fioritalia” z Włoch i miastem PontearW sumie nagrody otrzymały 82 osoby.
eas z Hiszpanii złożyliśmy wniosek do
Na stypendia corocznie przyznawana
Brukseli w ramach programu „Creative
jest pula 100 tys. zł.
Europe” o dofinansowanie wspólnych
• Pod koniec listopada w budynku działań współpracy artystów z różnych
Ośrodka Zdrowia w Uniejowie, przy krajów, którzy specjalizują się w sztuce
ul. Orzechowej 6 (II piętro, pok. 38) układania obrazów kwiatowych. Chceutworzony został punkt obsługi klienta, my także organizować warsztaty artyw którym osoby fizyczne i właściciele styczne dla dzieci. Podobne wydarzenia
domów jednorodzinnych składać odbędą się we Włoszech i Hiszpanii
mogą wnioski o dofinansowanie na i wezmą w nich udział mieszkańcy
m.in. wymianę starych źródeł ciepła, naszej Gminy.
termomodernizację i przyłączenie się
• Na działania związane z badaniem
do powstającej sieci gazowej. Wsparcie
i ochroną tradycji spycimierskiej udało
finansowe można uzyskać w ramach
nam się zdobyć dotację z Ministerstwa
programu „Czyste Powietrze” powstaKultury i Dziedzictwa Narodowego
łego z ramienia Narodowego Funduszu
w ramach programu „Kultura – InterOchrony Środowiska i Gospodarki
wencje 2018. EtnoPolska”. Dotacja
Wodnej. Celem programu jest zmumożliwiła nam sfinansowanie wydaniejszenie emisji pyłów i innych zania albumu fotograficznego „Boże
nieczyszczeń wprowadzanych do
Ciało w Spycimierzu. Niematerialne
atmosfery, co w konsekwencji ma
dziedzictwo kulturowe”, organizację
zaowocować poprawą jakości powiedwóch Seminariów Spycimierskich
trza. Obecnie złożonych zostało przez
dla mieszkańców z udziałem przedstamieszkańców już kilkanaście wniowicieli nauki, a także kwerendy w 25 arsków.
chiwach i budowę internetowego Archiwum Spycimierskiego. W listopadzie
• Pracujemy wspólnie z naszymi partnerzłożyliśmy kolejny wniosek do MKiDN
ami z Włoch i Hiszpanii nad wnioskiem
o dofinansowanie dalszego ciągu tego
o wpis na światową listę dziedzictwa
projektu.
niematerialnego UNESCO Procesji
Bożego Ciała z tradycją układania • Ukazała się elektroniczna wersja nakwietnych dywanów w Spycimierzu, jnowszej publikacji poświęconej tradyktóra to została już wpisana na krajową cjom kulinarnym regionu Uniejowa
listę niematerialnego dziedzictwa kul- „Czas na smaki. Kulinarny Uniejów”.
turowego w lutym 2018 r. Od tego Proponuje ona potrawy znane od dawna,
czasu na badania do Uniejowa i Spy- lecz często już zapomniane, przygotowcimierza przyjechali znani naukowcy ane na bazie produktów regionalnych.

• Duże nadzieje na promocję tradycji układania dywanów i obrazów
z żywych kwiatów wiążemy z budową
multimedialnego Centrum Bożego
Ciała i historii Spycimierza. Mamy
projekt architektoniczny obiektu, który
nawiązuje do tradycyjnego budownictwa na tym terenie. Ogłosiliśmy przetarg
na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Spycimierski
Gród atrakcją turystyki kulturowej
i ludowej Uzdrowiska Uniejów” wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę
oraz sprawowanie nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji robót.
• Mamy nadzieję, że niebawem w Spycimierzu powstanie piękny i jakże
potrzebny obiekt kulturalny.
• Pozytywnie oceniliśmy Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju, które po raz pierwszy odbyło się
w październiku w Uniejowie. Gościliśmy wtedy polskich i zagranicznych
innowacyjnych przedsiębiorców, czołowe samorządy i przedstawicieli nauki.
Odbywały się liczne seminaria. Kulminacyjnym punktem była Gala Inteligentnego Rozwoju, na którą przybył
Minister Infrastruktury i Rozwoju Jerzy Kwieciński oraz Prezes Urzędu
Patentowego RP - dr Alicja Adamczak.
W przyszłym roku chcielibyśmy, żeby
Uniejów był ponownie gospodarzem
Forum. Prowadzimy rozmowy z organizatorami i wkrótce ogłosimy datę
wydarzenia.

Wydarzenia patriotyczne,
kulturalne i sportowe:
• 9 listopada 2018 r. w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie obchodzono
Narodowe Święto Niepodległości.
Podczas uroczystości przedstawiono
dzieciom fakty dotyczące utraty i odzyskania przez Polskę Niepodległości,
przybliżono znaczenie symboli narodowych. Odśpiewany został także
4-zwrotkowy Hymn Polski. Wszystkim
dzieciom wręczono upominki w postaci

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

książki pt. „Księga małego patrioty”.
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2014-2018. Spotkanie było okazją
do dokonania podsumowania działań
podejmowanych przez Radnych i Burmistrza Miasta Uniejów w mijającej
kadencji, ale także do przedstawienia
zadań, z jakimi będą musiały zmierzyć
się nowe władze w następnych latach.

• 10 listopada na zamku w Uniejowie
gościliśmy znaną aktorkę i autorkę
tekstów kabaretowych, Joannę Kołaczkowską, która w ramach projektu „Splątani miłością do muzyki”
przeprowadziła warsztaty uzupełniające
wiedzę sceniczną młodych artystów • 17 listopada w sali OSP Spycimierz
oraz przygotowujące do pracy na scenie. zorganizowane zostało II Seminarium Spycimierskie, podczas którego
• 11 listopada świętowaliśmy 100.
rozmawiano o tradycji układania kwietrocznicę odzyskania przez Polskę
nych dywanów. Ponadto podczas spotNiepodległości. W toku obchodów tego
kania dzieci i młodzież ze szkół z Uniednia odbył się Turniej Wędkarski oraz
jowa i Spycimierza zaprezentowały
dzień wcześniej „I Marsz Nordic Walkefekty warsztatów fotograficznych,
ing na dystansie 1918 metrów”. Na
które odbyły się na początku miesiąca
uniejowskim Rynku, w ramach akcji
pod kierunkiem artysty fotografika
„Niepodległa do Hymnu”, odśpiewany
Janusza Tatarkiewicza. Organizacja II
został „Mazurek Dąbrowskiego”,
Seminarium Spycimierskiego dofinana następnie msza św. w intencji Ojsowana była ze środków Narodowego
czyzny, po której uczestnicy udali się
Centrum Kultury w ramach programu
pod pomnik. Tam odczytano Apel
„Kultura – Interwencje 2018. EtnoPPamięci, została przypomniana polska
olska” i zrealizowana przez Miejskodroga do Niepodległości oraz delegacje
Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniezłożyły wiązanki kwiatów. Tradycyjnie
jowie w ramach działań z projektu
była gawęda harcerska i wiązanka
„Tradycja Bożego Ciała w Spycimierzu
pieśni patriotycznych w wykonaniu
- pamięć i promocja”.
Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów.
Wydarzenie utrwalone zostało trzema • W dniach 22-24 listopada, w Pałacu
pamiątkowymi fotografiami, na których Kultury i Nauki w Warszawie, lokalni
dominował niezwykły element dekora- przedsiębiorcy z regionu łódzkiego,
cyjny, jakim były biało-czerwone flagi w tym także z Uniejowa, promowali
utkane przez mieszkanki Uniejowa, swoją nową ofertę rekreacyjną podcWilamowa, Wielenina oraz Rożniatowa. zas 26. edycji targów turystycznych
Uniejowskie obchody Święta Niepo- TT Warsaw. Targi umożliwiają poldległości uwiecznione zostały w dostę- skim wystawcom promocję regionów,
pnej na stronie internetowej Uzdrowi- miejsc, atrakcji turystycznych na
ska Termalnego Uniejów wideorelacji, arenie międzynarodowej, dotarcie
którą polecam Państwa uwadze.
z ofertą zarówno do klientów indywidualnych, jak i branżowych. Spotkanie
• Również 11 listopada, w dniu zakońumożliwia przeprowadzenie rozmów,
czenia gminnego cyklu obchodów
które stanowią doskonałą okazję do wy100-lecia Niepodległości Polski, posamiany wiedzy i doświadczeń z firmami
dzone zostały kolejne, a zarazem ostatz całego świata.
nie już pamiątkowe dęby. Aleja dębowa
składa się z symbolicznych 123 drzew,
• 23 listopada w sali OSP w Uniejowie
które nawiązują do 123 lat niewoli Polodbyła się pierwsza sesja VIII kadencji
ski. Przytwierdzone tabliczki informują,
Rady Miejskiej w Uniejowie. Podczas
kto dokonał symbolicznego wkopania
obrad wręczone zostały zaświadczenia
danego dębu i jest jego „opiekunem”.
o wyborze nowo wybranym radnym
• 15 listopada na Zamku Arcybiskupów oraz Burmistrzowi Uniejowa. Radni
Gnieźnieńskich w Uniejowie odbyła się złożyli ślubowanie i wybrali prezyostatnia sesja Rady Miejskiej kadencji dium. W wyniku tajnego głosowania
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jednogłośnie Przewodniczącym Rady
Miejskiej w Uniejowie VIII kadencji
został wybrany radny Mirosław Madajski. Prezydium Rady dopełnili: Lucjan Łukasik – I Wiceprzewodniczący
Rady, Krzysztof Bielawski – II Wiceprzewodniczący Rady. Na kolejną kadencję zaprzysiężony został również
p. Józef Kaczmarek, który składając
ślubowanie rozpoczął swoją piątą
kadencję na stanowisku Burmistrza
Uniejowa.
• 24 listopada, na hali sportowej przy
Szkole Podstawowej w Uniejowie, odbył się Halowy Turniej Piłki Siatkowej
im. Zbigniewa Dominiaka. W turnieju
wzięło udział kilka drużyn, a najlepszą
z nich okazał się Kombajn Szczerców,
przed drużynami MFinanse Łódź i Automobile Torino Turek.
• W dniach 24-25 listopada, na terenie
kompleksu termalno-basenowego „Termy Uniejów”, pojawili się wojskowi
rekruterzy, którzy w ramach kampanii rekrutacyjnej Ministerstwa Obrony
Narodowej „Zostań żołnierzem Rzeczypospolitej” zachęcali zainteresowanych
do wstępowania do wojska. Opowiadali oni o własnych doświadczeniach,
dostępnych ścieżkach kariery i perspektywach rozwoju. Wskazywali,
dokąd należy się zwrócić, by uzyskać
szczegółowe informacje, wręczali foldery i ulotki.
• 25 listopada odbyła się kolejna akcja
honorowego krwiodawstwa. Krew
zbierana była w ambulansie na Rynku
w Uniejowie. Do inicjatywy przyłączyli się wszyscy Ci, którzy chcą
nieść bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi, za co serdecznie im
dziękujemy.
• 27 listopada Szkoła Podstawowa im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Wilamowie obchodziła swoje 100-lecie.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św.
odprawioną przez ks. Bogusława
Karasińskiego, proboszcza parafii
w Wilamowie oraz ks. Dariusza Ziemniaka, absolwenta szkoły. W obchodach
udział wzięło grono licznie zapro-

>>>
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szonych gości. Wszyscy na ręce pani
dyrektor - Edyty Miśkiewicz składali
serdeczne życzenia oraz prezenty
na wyposażenie szkoły. Gościom
wspierającym szkołę wręczone zostały
statuetki poświadczające nadanie im
tytułu Honorowego Przyjaciela Szkoły.
Uczniowie szkoły przedstawili piękną,
bogatą część artystyczną, po czym
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego, zorganizowanego z okazji 100-lecia szkoły. Nie zabrakło także
urodzinowego tortu oraz odsłonięcia
pamiątkowej tablicy.

w Uniejowie konferencja „Zakończmy obchodami 100-lecia odzyskania przez
otyłość wśród dzieci i młodzieży!” Polskę Niepodległości. Wieczór pieśni
zorganizowana przez Fundację „Misja patriotycznych przygotowano 7 grudMedyczna” w ramach programu „Zd- nia w sali Miejsko-Gminnego Ośrodka
rowa i aktywna gmina”. Podczas spot- Kultury w Uniejowie.
kania debatowano nad stworzeniem
skutecznych rozwiązań w zakresie pro- • 14 grudnia w Sali Rycerskiej uniefilaktyki otyłości wśród dzieci i mło- jowskiego zamku odbył się koncert
dzieży, nad możliwymi działaniami w poetycki Mikrokosmos na podstawie
zakresie edukacji i leczenia choroby. poezji uniejowskiej poetki - pani JoanUczestnicy konferencji mieli możliwość ny Wicherkiewicz. Wydarzenie miało
wykonania bezpłatnego badania infor- swoją prapremierę w Domu Kultury
Śródmieście w Warszawie. Na scenie
mującego o stanie wątroby.
wystąpili: Aldona Jacórzyńska – wokal,
• 1 grudnia w hali sportowej Szkoły Pod- Anna Jędrzejewska – fortepian. Widostawowej w Wartkowicach grupa in- wisko wyreżyserowała Małgorzata
tegracyjna projektu „Splątani miłością Szyszka.
do muzyki” zaśpiewała z Arką Noego.
Koncert zorganizowany został przez • Komenda Hufca ZHP im. Marii KonopStowarzyszenie Aktywni w ramach pro- nickiej w Uniejowie wraz z Urzędem
jektu sfinansowanego z Budżetu Oby- Miasta przygotowała Wigilię Harcerskowatelskiego Województwa Łódzkiego Miejską „Zakolęduj z harcerzami”
na rok 2018, a poprowadziła go ak- 16 grudnia na Rynku w Uniejowie.
torka Monika Mazur. Przedsięwzięcie W programie wigilii znalazły się m.in.
spotkało się z ogromnym zainteresow- koncerty, występy dzieci ze szkół
aniem.
z gminy Uniejów, teatr ognia, przeka-

• 27 listopada poświęcono odnowioną
kapliczkę w Górach. Konsekrację kapliczki przeprowadził ks. Bogusław
Karasiński, proboszcz wilamowskiej
parafii. Materiały zakupiono ze środków
sołeckich, natomiast robocizna była
w dużej mierze zasługą mieszkańców.
Koszty pracy firmy oraz częściowy
zakup materiałów sfinansowano dzięki
dotacji z Urzędu Miasta w Uniejowie
(6.000 zł). Pozostałe wydatki sfinansowali mieszkańcy, przeprowadzając
• Stało się już coroczną tradycją, że
zbiórkę. Do tego doszła kwota 2.000 zł
6 grudnia w Mikołajki do Uniejowa
z zeszłorocznego grantu sołeckiego na
przyjeżdża św. Mikołaj, który obintegrację.
darowuje dzieci słodyczami. W tym
• 29 listopada w sali OSP w Uniejowie roku atrakcje weekendu mikołajkowego
obchodziliśmy Dzień Seniora, zorga- czekały w dniach 6, 8 i 9 grudnia.
nizowany przez Miejsko – Gminny W Mikołajki wszystkie dzieci w czapOśrodek Kultury w Uniejowie. W spot- kach św. Mikołaja mogły skorzystać
kaniu, oprócz tych najważniejszych ze zniżek na basen oraz na lodowigości – Seniorów, uczestniczyli także sko. 8 grudnia dla najmłodszych zorgoście specjalni: Małgorzata Koma- ganizowano wiele atrakcji i animacji
jda – Starosta Powiatu Poddębickiego, w Klubie Nautilus. Poza tym, jak co
Mirosław Madajski – Przewodniczący roku, 6 grudnia została otwarta żywa
Rady Miejskiej, Urszula Urbaniak szopka ze zwierzętami z ZOO Safari
– Prezes Uniejowskiego Uniwer- w Borysewie, natomiast w dniach 8-9
sytetu III Wieku oraz Marianna Ko- grudnia oferta nabycia wielu ciekaperek – Przewodnicząca Związku wych artykułów czekała na Jarmarku
Emerytów i Rencistów. W części arty- Bożonarodzeniowym przy kompleksie
stycznej wystąpił Chór Kantylena, pod termalno-basenowym. Relacji z Mikokierownictwem Jakuba Pięgota; Zespół łajek można było wysłuchać w radiu
Śpiewaczy z Wilamowa, a także woka- RMF FM.
listka Izabela Rybnik i muzyk Dariusz
• Wspólnym śpiewaniem pieśni patrioBagiński.
tycznych Towarzystwo Przyjaciół
• W dniach 29-30 listopada odbyła się na Uniejowa zamknęło cykl wydarzeń
Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich związanych z całorocznymi, gminnymi

zanie mieszkańcom Betlejemskiego
Światła Pokoju, spotkanie z Mikołajem
i wiele innych atrakcji.

• W tym miejscu chciałbym serdecznie
podziękować wszystkim osobom, organizatorom i współorganizatorom wydarzeń organizowanych na terenie gminy Uniejów.

Dziękuję parafiom, instytucjom, szkołom, stowarzyszeniom oraz spółkom za
zaangażowanie, wkład pracy oraz czas
poświęcony w przygotowanie imprez
i uroczystości.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego
Narodzenia składam Państwu serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności,
niepowtarzalnej atmosfery, ciepła oraz
obfitości wszelkich dóbr. Niech radość
i pokój Świąt Bożego Narodzenia, poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą przez cały Nowy Rok 2019.

www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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arch. R. Troczyński

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Nagrodzeni stypendiami uczniowie szkół średnich

Stypendia Burmistrza Miasta Uniejów wręczone
Po raz piąty zostały wręczone jednorazowe Stypendia Burmistrza Miasta Uniejów za wysokie wyniki w nauce uczniom szkół ponadgimnazjalnych i studentom z terenu gminy
Uniejów oraz nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury. Burmistrz chciał w ten sposób nagrodzić młodzież oraz zachęcić innych do
nauki oraz aktywności na rzecz miasta i gminy.

Po prezentacji burmistrz wręczył nagrody studentom
w wysokości od 300 do 900 zł, uczniom szkół średnich
w wysokości 300-700 zł, uczniom i młodzieży zajmującej
się kulturą, sportem oraz działalnością artystyczną nagrody
w kwocie 300-400 zł.
W sumie nagrodzono 82 osoby, w tym 19 studentów
i 29 uczniów szkół średnich. Na stypendia burmistrza przeznaczana jest w ciągu roku pula 100 tys. zł.

Burmistrz Józef Kaczmarek wręcza stypendia członkom Orkiestry
Dętej ZHP-OSP w Uniejowie wraz z burmistrzem kadencji 19901994 oraz II dyrygentem orkiestry - Marianem Pięgotem

Oprócz studentów i uczniów szkół średnich nagrodzonych za wysokie wyniki w nauce nagrody otrzymali:
członkowie klubu MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko za
reprezentowanie i promocję gminy na turniejach i zawodach sportowych, członkowie hufca ZHP za czynny udział
w działalności drużyny ZHP, reprezentację hufca i gminy na
różnych uroczystościach; członkowie Orkiestry Dętej ZHPOSP w Uniejowie oraz Orkiestry Dętej OSP w Spycimierzu
za czynny udział w działalności orkiestry, reprezentację
gminy na uroczystościach i zawodach; członkowie Uniejowskiej Akademii Rycerskiej oraz Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Dworzanie” za promowanie zwyczajów historycznych i reprezentowanie gminy; Pocztu
Sztandarowego Wojskowego za aktywną działalność na
rzecz środowiska lokalnego i reprezentowanie tradycji
wojskowych. Nagrodzona została również członkini Stowarzyszenia RTG „Dusza” wyróżniająca się aktywnością
społeczną.
Życzymy dalszych sukcesów!
Referat Oświaty Urzędu Miasta w Uniejowie

arch. R. Troczyński

Uroczystość wręczenia stypendiów i nagród przez
Burmistrza Miasta Uniejów – Józefa Kaczmarka odbyła się
w dniu 24 listopada 2018 roku w Sali Rycerskiej Zamku
Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. Zanim to
jednak nastąpiło burmistrz przedstawił prezentację dotyczącą
najbliższych planowanych inwestycji na terenie gminy.
Zachęcał nagrodzonych do dzielenia się spostrzeżeniami,
osiągnięciami oraz pomysłami na promocję i wykorzystanie
wód termalnych w różnych obszarach. Zapewnił, że
jesteśmy otwarci i będziemy starali się pomóc, wesprzeć
działanie, jak tylko będziemy w stanie.
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Mirosław Madajski

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie
wrzesień – listopad 2018 r.

Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Uniejowie kadencji 2014-2018

nr 66/2, 85/1, 85/4, 85/5, 85/6, 86/1 oraz na sprzedaż,
w drodze przetargu, zabudowanej nieruchomości rolnej
nr 178 w Spycimierzu.
Podjęta w dniu 7 września br. uchwała w sprawie
wyrażenia zgody na przystąpienie do przetargu w celu
wydzierżawienia przez gminę Uniejów niezabudowanej
nieruchomości gruntowej położonej w obrębie RożniatówKolonia została uchylona na 70. sesji, która odbyła się 25
września br. Na tej samej sesji zdecydowano się, w uznaniu
za szczególne zasługi dla miasta Uniejów, nadać tytuł
Honorowego Obywatela Miasta Uniejów Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi Wiesławowi Alojzemu Meringowi.
Dodatkowo została wyrażona zgoda na wydzierżawienie
dotychczasowemu dzierżawcy na okres dwóch miesięcy
gruntu o powierzchni 24 m2 (część działki nr 1585/1)
z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny ze stolikami konsumpcyjnymi obok lokalu gastronomicznego
przy ul. Tureckiej w Uniejowie.
Na kolejnej sesji w dniu 30 października br. podjęto
uchwałę określającą maksymalną liczbę zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Uniejów
oraz zasady usytuowania punktów sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych. Nadano także nazwę „Podleśna”
nowej drodze wewnętrznej w Uniejowie, przy której
został wybudowany szereg domków jednorodzinnych.
Zdecydowano się także na dokonanie zamiany nieruchomości oraz na wydzierżawienie dotychczasowym
dzierżawcom następujących nieruchomości: części
nieruchomości budynkowej w budynku przystanku PKS

Burmistrz Uniejowa z radnymi Rady Miejskiej w Uniejowie
kadencji 2014-2018

arch. T. Wójcik

arch. UM Uniejów

W okresie wrzesień – listopad 2018 r. odbyło
się sześć sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, a ich
porządki w większości przypadków przewidywały
wprowadzenie zmian do budżetu gminy Uniejów na 2018
r. i obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz
rozszerzenie wykazu inkasentów opłaty uzdrowiskowej.
Na 68. sesji Rady Miejskiej w Uniejowie w dniu 3
września 2018 r. podwyższono wysokość ekwiwalentu
pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej
straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy
Uniejów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną lub gminę Uniejów do kwoty 15,00 zł
za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym. Wyrażono także zgodę na
wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, w drodze
bezprzetargowej, części gminnej działki rolnej nr 14/6
położonej w Orzeszkowie – Kolonii.
Cztery dni później odbyła się 69. sesja Rady Miejskiej
w Uniejowie, na której zostały podjęte trzy decyzje
dotyczące gospodarki gminnymi nieruchomościami,
a mianowicie wyrażona została zgoda na wydzierżawienie
dotychczasowemu dzierżawcy, w drodze bezprzetargowej,
części gminnej działki rolnej nr 77 położonej w Skotnikach, na przystąpienie do przetargu w celu wydzierżawienia przez gminę Uniejów niezabudowanej
nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu
Państwa, położonej w obrębie Rożniatów-Kolonia, gm.
Uniejów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Uniejowie kadencji 2018-2023

w Uniejowie przy ul Kilińskiego oraz gruntu w Uniejowie
przy ul. Reymonta (część działki nr 2720), pod masztem
przekaźnikowym i urządzeniami telekomunikacyjnymi.
Na ostatniej w kadencji 2014-2018 sesji, która
odbyła się 15 listopada 2018 r., ustalone zostały
stawki przyszłorocznych podatków i opłat lokalnych.
Ponadto zmieniony został Plan wykorzystania środków
finansowych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Gminie Uniejów na 2018 rok oraz stawki dodatków
funkcyjnych dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół
i przedszkola. Rozszerzono także o 2 pozycje wykaz
przystanków stanowiących własność gminy Uniejów,
udostępnionych operatorom i przewoźnikom wykonu-

>>>
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Burmistrz Uniejowa z radnymi Rady Miejskiej w Uniejowie
kadencji 2018-2023

jącym regularne przewozy osób w publicznym transporcie zbiorowym. Na koniec wyrażono zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy gminnej
działki rolnej nr 108 położonej w Orzeszkowie.
Na 1. w kadencji 2018-2023 sesji Rady Miejskiej
w Uniejowie, która odbyła się 23 listopada 2018 r. nowo
wybrani radni oraz Burmistrz Miasta Uniejów - Pan Józef
Kaczmarek złożyli ślubowania, obejmując tym samym
swoje funkcje. Na wspomnianej sesji radni wybrali także
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie – Pana
Mirosława Madajskiego oraz I Wiceprzewodniczącego
Rady Miejskiej w Uniejowie – Pana Lucjana Łukasika
i II Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie
– Pana Krzysztofa Bielawskiego.

phm. Małgorzata Rosik

Uniejowscy harcerze nagrodzeni stypendiami
Nasi harcerze znaleźli się w gronie nagrodzonych Stypendiami Burmistrza Miasta
Uniejów - Józefa Kaczmarka. W tym roku wyróżnieni zostali: dh. Edyta Serafińska, dh.
Aleksandra Stasiak, dh. Kinga Gdańska, dh Adam Michalak, dh Krzysztof Kulczycki.
Nagrodzona młodzież reprezentuje Uniejów i Hufiec ZHP Uniejów im. Marii Konopnickiej na zewnątrz oraz na patriotycznych, gminnych uroczystościach. Występują jako poczet sztandarowy. Z wielkim zaangażowaniem pracują na rzecz
hufca i drużyn oraz lokalnej społeczności przez całe lata. Jest to młodzież, która z radością i ze słowami piosenki harcerskiej
na ustach czyni dobro:
„A gdy spyta cię ktoś, skąd ten krzyż na twej piersi.
Z dumą odpowiesz mu - taki mają najdzielniejsi.
Bo choć mało mam lat w tym harcerskim mundurze

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

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

arch. UM Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Bogu, ludziom i Ojczyźnie na ich wieczną chwałę służę”.

>>>
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W lutym 2018 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński wpisał „Boże
Ciało z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu” na Krajową Listę Niematerialnego
Dziedzictwa Kulturowego. Był to wyraz wielkiego uznania dla lokalnej społeczności i jej
zaangażowania w zachowanie wielopokoleniowej tradycji. Zgodnie z podjętymi wówczas
zobowiązaniami, wspólnota skupiona wokół spycimierskiego Bożego Ciała, przy aktywnym
wsparciu gminy Uniejów, podjęła dalsze działania na rzecz ochrony i rozwoju tego dziedzictwa.
Ponadto, we współpracy z zagranicznymi partnerami, którzy pielęgnują podobne tradycje,
rozpoczęto prace nad przygotowaniem wniosku o wpis tradycji układania kwietnych dywanów
w Spycimierzu na światową Listę UNESCO.

Realizacja projektu „Tradycja
Bożego Ciała w Spycimierzu
- pamięć i promocja”
I Seminarium Spycimierskie
Boże Ciało w Spycimierzu wraz z tradycją
układania kwietnych dywanów ma około dwustu lat
i nadal jest pielęgnowane przez lokalną wspólnotę
liczącą niecałe sześćset osób. Dla upamiętnienia i upowszechnienia tej unikalnej tradycji, a także umocnienia
lokalnej tożsamości kulturowej zaplanowano szereg
działań realizowanych pod wspólną banderą projektu:
„Tradycja Bożego Ciała w Spycimierzu - pamięć i promocja”, wspartego ze środków Narodowego Centrum
Kultury w ramach programu „Kultura Interwencje 2018.
Etnopolska”.
Realizatorem projektu jest Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Uniejowie. Warto zaznaczyć, że
grant w wysokości ponad 80 tys. zł, przyznany bibliotece
na realizację zadania, stawia nas w pierwszej dziesiątce
dofinansowanych przedsięwzięć pod względem
kwoty udzielonego wsparcia spośród ponad sześciuset
złożonych w ramach programu wniosków.
Realizacja projektu opiera się na trzech
rodzajach działań: zbadaniu istniejących opracowań oraz
przekazów ludowych w polskich archiwach, a następnie
zarchiwizowaniu wyników tych badań w specjalnie
utworzonym w tym celu dziale serwisu internetowego
(www.spycimierskiebozecialo.pl);
przeprowadzeniu
warsztatów edukacyjnych w formie seminariów z udziałem wybitnych ekspertów z Polski i zagranicy oraz wydaniu albumu fotograficznego.

Jednym z elementów zawartych w projekcie jest
organizacja dwóch warsztatów wspomagających liderów
lokalnych w działaniach twórczych (pt. Seminarium
Spycimierskie). Ich celem jest przekazanie aktualnej
wiedzy na temat tradycji Bożego Ciała w Spycimierzu,
ukazanie jej we współczesnych kontekstach oraz
pokazanie możliwości jej popularyzacji i wzmocnienia
przekazu międzypokoleniowego. Pierwsze seminarium
odbyło się 20 października w Uniejowie, drugie miało
miejsce 17 listopada w Spycimierzu.
Podczas pierwszych warsztatów liderzy lokalni
ze Spycimierza zaprezentowali swoją tradycję oraz własne
motywy sypania dywanów. Podobne wystąpienia mieli
reprezentanci wspólnot pielęgnujących kwietne tradycje
z Włoch oraz z Niemiec. Kluczową częścią warsztatów
była dyskusja o sposobach, rozwoju i promocji tradycji
oraz jej przekazywania kolejnym pokoleniom. Podczas
tej części warsztatów miała miejsce premiera albumu
fotograficznego.

Album „Boże Ciało w Spycimierzu.
Niematerialne dziedzictwo kulturowe”
Namacalnym „pokłosiem” projektu jest m.in.
okolicznościowe wydawnictwo w postaci albumu
fotograficznego prezentującego niezwykłe obchody
uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu. Opatrzony

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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arch. M-GBP w Uniejowie

arch. M-GBP w Uniejowie

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

Wydany w ramach projektu album fotograficzny obrazujący uroczystości
Bożego Ciała w Spycimierzu i trwające do nich przygotowania

wstępem oraz krótką chronologią nawiązania i rozwoju międzynarodowej współpracy album został
przygotowany w polskiej, włoskiej i angielskiej wersji
językowej (wszystkie 3 warianty językowe zawarto w tym
samym wydaniu albumu, nadając mu międzynarodowy
wymiar). Dzięki takiemu zabiegowi publikacja może
towarzyszyć promocji Spycimierskiego Bożego Ciała
w całej Polsce, a także poza jej granicami. Będzie
to służyło upowszechnianiu tej tradycji i prezentacji
dumy z polskiej kultury ludowej. Żywe niematerialne
dziedzictwo kulturowe może być również zachętą dla
innych społeczności lokalnych w Polsce, by angażować
się na rzecz umacniania i rozwoju własnych tradycji.

II Seminarium Spycimierskie
17 listopada miało miejsce drugie otwarte
seminarium - blok prezentacji i warsztatów skierowanych
do mieszkańców zaangażowanych w układanie kwietnych dywanów oraz osób zainteresowanych tematem
200-letniej, żywej tradycji. Tym razem spotkanie
odbyło się w Spycimierzu, w tamtejszej strażnicy OSP.
Wydarzenie składało się z części teoretycznej oraz warsztatowej, które zwieńczyła część artystyczna i wspólna
dyskusja.
W pierwszej części seminarium eksperci
w dziedzinie etnologii, kulturoznawstwa, historii i promocji regionalnej zaprezentowali aktualny stan wiedzy
o tradycji Spycimierskiego Bożego Ciała, jej znaczenia
kulturowego oraz możliwości do dalszego wykorzystania
i upowszechniania m.in. w kontekście turystycznym
i pielgrzymkowym. W ramach części teoretycznej
seminarium zebrani wysłuchali wystąpień:
• Marii Pełki, prezes Parafialnego Stowarzyszenia
„Spycimierskie Boże Ciało”. Pani Maria, jako autorytet

Uczestnicy II Seminarium Spycimierskiego

lokalny, jest od wielu lat zaangażowana w utrwalenie
i promowanie spycimierskiej tradycji. Podczas swojego
wystąpienia opowiadała o uroczystości wręczenia
wpisu tradycji kwietnych dywanów układanych
w święto Bożego Ciała w Spycimierzu na Krajową
Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego,
która odbyła się pod koniec października w Warszawie.
• Profesora Bogdana Włodarczyka, Dziekana Wydziału
Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego pt.
„Konteksty uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu”.
Podczas wystąpienia
słuchacze poznali różne
perspektywy oraz problemy badawcze wynikające
z rozważań świata nauki na temat spycimierskiej
tradycji. Przedstawione zostały także wyniki analizy
i statystyki poszczególnych elementów wydarzenia
z tego roku.
• Dr
hab.
Magdaleny
Ziółkowskiej-Kuflińskiej
z Instytutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Pani Doktor specjalizuje się
w antropologii kultury, podejmując w szczególności
temat tradycji ludowych w kulturach narodowych.
W sobotnim wykładzie pt. „Dywany kwiatowe
w kulturze i społeczeństwie na świecie” przedstawiła
spycimierską żywą tradycję w szerszym ujęciu oraz
w zestawieniu z podobnymi praktykami kultywowanymi za granicą.
• Dr. Piotra Szkutnika, odpowiedzialnego za opiekę
merytoryczną i koordynację prac archiwizacyjnych
w ramach projektu. Dr Szkutnik jest adiunktem
w Katedrze Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych
Historii Uniwersytetu Łódzkiego. W wystąpieniu,
zamykającym pierwszą część seminarium, dr Szkutnik
zaprezentował zebranym wyniki przeprowadzonej
kwerendy w archiwach nt. historii Spycimierza
i tradycji Bożego Ciała.

>>>
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Pierwszą część warsztatów, dotyczącą zagrożeń
dla niematerialnego dziedzictwa kulturowego oraz
sposobów przeciwdziałania, poprowadziła
profesor
Katarzyna Smyk - językoznawca, kulturoznawca,
folklorysta - profesor nadzwyczajny w Zakładzie Kultury
Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie.
Pani profesor, od wielu lat zaangażowana społecznie
w pracę nad utrwalaniem tradycji regionalnych jako
składnika tożsamości kulturowej, ma w realizacji całego
projektu przydzielone specjalne zadanie. Prof. Smyk
jest odpowiedzialna za przygotowanie i opracowanie
materiałów edukacyjnych oraz koordynację merytoryczną
pilotażowej dokumentacji etnograficznej, dotyczącej
tradycji spycimierskiej. Drugie zajęcia, dotyczące
dobrych praktyk w dziedzinie ochrony niematerialnego
dziedzictwa kulturowego, poprowadziła mgr Jolanta
Dragan - archeolog i etnograf, doktorantka w Instytucie
Kulturoznawstwa UMCS w Lublinie, a obecnie kustosz w
Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej. Prelegentka
omówiła temat, korzystając ze swojego wieloletniego
doświadczenia w organizowaniu i prowadzeniu badań
terenowych związanych z tematyką kultury ludowej.
Po zakończeniu warsztatów prelegenci rozpoczęli otwartą dyskusję na temat wniosku o wpis tradycji
na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zarówno
teksty wystąpień, jak i wnioski z przeprowadzonych
warsztatów oraz dyskusji zostaną opublikowane na
portalu spycimierskim.
W ostatniej części programu seminarium
podsumowano warsztaty fotograficzne, w których udział
wzięli uczniowie szkół ze Spycimierza i Uniejowa.
Wieczór zakończył koncert w wykonaniu Orkiestry Dętej
OSP Spycimierz oraz uczniów szkół z gminy Uniejów.

Efekty realizacji projektu
Realizacja zadania pozwoli m.in. na wzrost
zainteresowania rodzimą tradycją wśród mieszkańców
Spycimierza i najbliższych okolic oraz utożsamianie
się z ich dziedzictwem, zwłaszcza wśród młodych
członków społeczności. To z kolei powinno przełożyć
się na wyrabianie poczucia dumy z własnych tradycji
oraz identyfikowanie się z nimi także w innych częściach
regionu łódzkiego i całego kraju.

arch. R. Troczyński

Po przerwie, w trakcie której wyświetlono film
„Wieś kwiatami malowana” z 1988 r., w reżyserii Andrzeja
Mosia, przeprowadzono warsztaty, których celem było
przedstawienie spycimierskiego dziedzictwa w nowych
kontekstach oraz wskazanie dalszych możliwości jego
upowszechnienia.

Występ najmłodszych mieszkańców gminy

Projekt pozwoli ponadto na stworzenie kompendium wiedzy o tradycjach obchodów Bożego Ciała
w Spycimierzu, z której korzystać będą m.in. nauczyciele,
naukowcy, animatorzy kultury, działacze regionalni
zainteresowani utrwalaniem i upowszechnianiem wartości
kultury tradycyjnej. Stworzenie kompendium poprzedziła
kwerenda na temat spycimierskich tradycji związanych
z obchodami Bożego Ciała w archiwach instytucji kultury,
uczelni wyższych, a także u regionalistów, miłośników
wspomnianych tradycji i mieszkańców Spycimierza.
Uporządkowane wyniki poszukiwań zostały umieszczone
w archiwum internetowym oraz na płytach CD, które
będą udostępnione wszystkim rodzinom spycimierskim
i innym zainteresowanym. Jest to działanie konieczne,
a ze względu na naturalne wykruszanie się przedstawicieli
starszego pokolenia, którzy są świadkami tej tradycji,
należy je jak najszybciej zrealizować.
Trudno byłoby przeprowadzić tak szerokie
działania archiwizacyjne, promocyjne i koncepcyjne
bez zewnętrznego wsparcia. Udział w programie
„EtnoPolska” jest dla społeczności Spycimierza zachętą
do dalszej aktywności oraz okazją do pozyskania
nowych inspiracji. Nawiązane kontakty i pozyskane
doświadczenia będą wykorzystywane w dalszych pracach
na rzecz upamiętniania i promowania tradycji Bożego
Ciała w Spycimierzu. Dbanie o własne dziedzictwo
kulturowe i tradycyjny przekaz kulturowy, jaki ma miejsce
podczas przygotowań kwietnych dywanów, powinno
być przykładem dla innych lokalnych społeczności jak
pielęgnować własną tradycję.
			
			
			

Beata Szymczak,
Andrzej Szoszkiewicz,
Maciej Bartosiak
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Urszula Łukasik

Zrealizowaliśmy dwa granty
sołeckie w Czepowie i Rożniatowie

arch. UM Uniejów

Gmina Uniejów zrealizowała dwa granty sołeckie w miejscowościach Czepów i Rożniatów. W ramach
realizacji projektów powstały dwa place zabaw dla dzieci. Granty dofinansowane zostały ze środków
Samorządu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie
zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych na terenach wiejskich.
Przyznana kwota dotacji to 5 tys. zł na każdy projekt, reszta kwoty stanowiła wkład własny z budżetu
gminy Uniejów. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 25 500,00 zł.

Plac zabaw w Rożniatowie

Plac zabaw w Czepowie

Urszula Łukasik

Zakończone prace przy stawie w Kuczkach
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie zrealizował projekt pn. „Zagospodarowanie terenu
przy stawie w miejscowości Kuczki”.
Celem inwestycji było przystosowanie terenu wokół stawu w Kuczkach do celów rekreacji,
zapewnienie atrakcyjnego i bezpiecznego wypoczynku oraz podniesienie walorów estetycznych
miejscowości.
Inwestycja została dofinansowana ze środków
przeznaczonych na operacje w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez
społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem

Operacyjnym „Rybactwo i Morze” z wyłączeniem
projektów grantowych. Środki zostały pozyskane za
pośrednictwem Rybackiej Lokalnej Grupy Działania
„Z Ikrą”, mającej siedzibę w Parzęczewie.

>>>
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Zakres projektu obejmował: usunięcie zakrzaczeń
porastających brzeg, pogłębienie i wyprofilowanie dna
w części przybrzeżnej, wyprofilowanie terenu wokół
stawu, budowę wokół stawu chodnika, altany, pomostu
pływającego, montaż małej architektury w postaci lamp
solarnych, ławek parkowych i koszy, wyrównanie terenu
wokół stawu, plantowanie ziemią urodzajną i obsiew
mieszanką traw.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 188 490,02
zł, kwota dofinansowania to 139 105,63 zł, co stanowi
73.80% całkowitych kosztów. Natomiast pozostałą część
sfinansowano z dotacji celowej gminy, tj. 49 384,39 zł.

arch. UM Uniejów

Roboty budowlane wykonała firma wyłoniona
w wyniku zamówienia publicznego Drew – Kos Dariusz
Różycki z siedzibą w Tucholi, ul. Chojnicka.

Należy podkreślić, że inwestycja została zrealizowana przy dużym zaangażowaniu sołtysa z Kuczek pana Marka Pajora, radnego Rady Miejskiej w Uniejowie
- pana Marka Cybulskiego oraz mieszkańców Kuczek.

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

Dzięki tej inwestycji powstało nowe atrakcyjne
miejsce wypoczynku nie tylko dla mieszkańców okolicznych miejscowości, ale także dla turystów odwiedzających naszą gminę.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
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Agnieszka Owczarek

Prace w prezbiterium uniejowskiej
Kolegiaty zaawansowane.
Oddanie ołtarza już wkrótce
Od kilku lat kolegiata w Uniejowie przeżywa swój renesans i sukcesywnie nabiera nowego i coraz
większego splendoru. Po zakończeniu prac konserwatorskich w kaplicy św. Bogumiła, będących
zwieńczeniem wspólnych wysiłków ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza oraz samorządu
gminnego z burmistrzem Józefem Kaczmarkiem na czele, przyszedł czas na kolejne wyzwanie
podjęte przez gospodarza Kolegiaty w Uniejowie, czyli realizację projektu konserwacji prezbiterium.
Dla mieszkańców zaciekawionych, co kryje się za kurtyną zasłaniającą wysokie rusztowanie
i oddzielającą warsztat pracy od nawy głównej, uchylamy rąbka tajemnicy.

Prace konserwatorskie ruszyły kilka miesięcy temu.
Termin zakończenia przewidziany jest na 10 czerwca
2019 r. Wykonaniem konserwacji zajęła się firma
„Restauro” Moniki Bystrońskiej-Kunat - ta sama firma,
która wcześniej odrestaurowała kaplicę św. Bogumiła.
Projekt zakłada jednoczesne prace przy ołtarzu
głównym i polichromii ściennej. Ze względu na dofinansowanie pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego
w wysokości 61 000 zł, z ogólnej sumy przewidzianej na
ołtarz - 170 000 zł, restauracja ołtarza musi zakończyć
się do końca tego roku. Prace idą zgodnie z planem,
choć nie bez trudności. W trakcie usuwania warstw farb
stwierdzono rozległe ubytki w polichromii wpisanej
do rejestru zabytków i poddawanej konserwacji oraz
restauracji.

pełne odrestaurowanie warstwy malarskiej. Aktualnie
uzupełniane są jej ubytki i wykonywane rekonstrukcje” –
komentuje Pani Monika Bystrońska-Kunat.
Przebieg prac utrudnił bardzo zły stan drewna,
zapewne z powodu podwyższonej wilgotności, która
sprzyja rozwojowi owadów żerujących w drewnie.
Drewno należało odpowiednio wzmocnić, poprzez
zastosowanie specjalistycznych żywic sztucznych. Należało także odpowiednio dobrać metody usuwania zapraw
znajdujących się na drewnie. Ten etap prac był niezwykle
mozolny i czasochłonny.

arch. UM Uniejów

„W poszczególnych fragmentach ołtarza i elementach snycerskich widoczne są ślady nadpaleń. Być może
pochodzące z okresu wojny. Dużo elementów zostało
z biegiem lat wymienionych, co widoczne jest w detalu
rzeźbiarskim, różniącym się od oryginału. Warstwa
najstarszego opracowania polichromii ołtarza jest
zachowana szczątkowo, zatem trudna do rekonstrukcji.
Z zachowanych reliktów warstwy malarskiej staramy
się wykonać marmoryzację ołtarza. Detal snycerski
jest bogato złocony. Wykonujemy złocenia zgodnie
z oryginalnymi w polerze i macie. Po skomplikowanych
zabiegach technicznych, w tym podklejaniu odspojonych
tynków, przystąpiono do tej najprzyjemniejszej, jaką jest
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Niektóre fragmenty ołtarza zdemontowano i przewieziono do pracowni konserwatorskiej w Toruniu. Również te elementy wymagały usunięcia licznych warstw wtórnych (przemalowania i pozłota),
wzmocnienia mocno zdezintegrowanej struktury, skonsolidowania i podklejenia polichromii.
Pani Bystrońska-Kunat zwraca jednak uwagę na
wysokiej klasy formę rzeźbiarską – „Po przeprowadzeniu
konserwacji i restauracji będzie stanowiła dużą wartość
artystyczną ołtarza. Wszelkie trudy rekompensuje
nam również polichromia, która, choć zachowana
w niewielkim zakresie, daje przedsmak końcowego efektu
estetycznego opracowania malarskiego rzeźb”.
Bez wątpienia praca w pracowni jest łatwiejsza
w planowaniu. W kościele natomiast harmonogram
prac musi być dostosowany do porządku Mszy Św.
Pracownicy starają się jednak dobierać metody pracy tak,
aby były jak najmniej uciążliwe dla modlących się.
Jeśli chodzi o restaurację malowideł ściennych
zespołu Leona Zdziarskiego z 1904 r., okazało się,
że substancji zabytkowej jest stosunkowo niewiele.

Zatem prace wymagają ogromnej uwagi, wrażliwości,
wnikliwej analizy i zapoznania się z analogicznymi
obiektami. W tym celu posłużą inne realizacje autora,
np. w Goszczanowie i Miłkowicach. Wprawdzie
materiał do analizy w postaci obiektów jest dość liczny,
ponieważ Leon Zdziarski w swym dorobku artystycznym
udekorował malowidłami ponad 70 kościołów. Były to
aranżacje całej przestrzeni artystycznej po wydzielone
fragmenty obiektu, jak prezbiterium czy kaplica.
Praca jest bardzo odpowiedzialna, ponieważ wymaga
odtworzenia ze szczątkowych informacji kompletnego
obrazu. Co więcej, „Polichromia i ołtarz pochodzą
z rożnych okresów w sztuce. Historycznie i estetycznie
nie są jednorodne. Wygląd prezbiterium nie jest niestety
wizją jednego autora. Zadaniem konserwatorów jest
stworzenie spójnego artystycznie wnętrza” – dodaje Pani
Monika Bystrońska-Kunat.
Pracownicy firmy „Restauro” są jednak pełni optymizmu, a za największą trudność w pracy uznają zimno,
które daje im się nieco we znaki.
Czekamy z niecierpliwością na efekt końcowy
prac…

Karolina Szelągowska

„Lilie Ogrodnika” rozdane
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom oraz zdobywcom nagrody
„Lilia Ogrodnika”, która została przyznana w trzeciej edycji konkursu na najpiękniejszy
ogród i balkon w gminie Uniejów. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu oraz
mieszkańcom dbającym o przestrzeń publiczną w gminie Uniejów miało miejsce podczas
sesji Rady Miejskiej 30 października w sali OSP w Uniejowie.
Przypomnijmy, że komisja konkursowa przyznała
nagrody w dwóch kategoriach: „Ogród przydomowy
miejski lub wiejski” i „Ogród przyjazny turyście”. W
pierwszej kategorii nagrodzeni zostali: 1. Państwo Anna
i Stanisław Andrzejczakowie z Orzeszkowa, 2. Państwo
Małgorzata i Arkadiusz Wappa z Uniejowa, 3. ex aequo

Państwo Kamila i Krzysztof Ludwiccy z Wilamowa
oraz Pani Jadwiga Pilarek z Uniejowa, 4. Pan Wacław
Rachubiński z Uniejowa, 5. Pani Maria Pastwińska z
Brzozówki. W drugiej kategorii zwyciężyła Pani Teresa
Krajewska z „Gościńca nad Wartą” w Uniejowie.
W głosowaniu Internatów poszczególne miejsca

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Mieszkanki Uniejowa dbające o porządek i zieleń przy ulicy Orzechowej w Uniejowie: Panie Krzysztofa Kowalska, Krystyna Pełka,
Maria Pogorzelska, Aleksandra Ścibior

Zwycięzcy konkursu w kategorii „Ogród przydomowy miejski lub wiejski” – Państwo Anna i Stanisław Andrzejczakowie z
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Uniejowie – Panem Januszem Kosmalskim i pracownikiem Urzędu Miasta w Uniejowie – Panią
Karoliną Szelągowską

zajęli: 1. Państwo Anna i Stanisław Andrzejczakowie,
2. Pan Wacław Rachubiński, 3. Państwo Małgorzata
i Arkadiusz Wappa, 4. Pani Maria Pastwińska,
5. Pani Jadwiga Pilarek, 6. Państwo Kamila i Krzysztof
Ludwiccy, 7. Pani Teresa Krajewska.
Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy, bony
podarunkowe do zrealizowania w sklepie ogrodniczym
oraz konsultacje ze specjalistą z zakresu ogrodnictwa
i pielęgnacji roślin.
Za dbanie o przestrzeń publiczną (zieleń) w gminie
Uniejów podziękowania i upominki otrzymali: Pan Jan

Górka, Pani Danuta Jaskuła, Pan Piotr Jaskuła, Pani
Elżbieta Kałużna, Pan Zbigniew Kowalski, Pani Irena
Łukaszewicz, Pan Jan Nadolny, Pani Irena Pakuła,
Pan Piotr Pakuła, Pan Wiesław Pawłowski, Pan Lech
Skibiński, Pan Wojciech Stasiak, Pan Tadeusz Warych
(Rożniatów); Pan Wojciech Adamiak, Pani Krzysztofa
Kowalska, Pani Krystyna Pełka, Pani Maria Pogorzelska,
Pani Barbara Prajs, Pani Aleksandra Ścibior, Pani Urszula
Tomczak, Pani Dorota Zwolińska.
Dziękujemy za zaangażowanie i wkład pracy
włożony w dbanie o wizerunek gminy.

>>>
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Agnieszka Olczyk

Czas na smaki. Kulinarny Uniejów
Z książki można dowiedzieć się, jak niezwykłe i proste potrawy
można przygotować. Proponuje ona potrawy znane od dawna, które
z pewnością przywołają najcenniejsze wspomnienia. Znajdują się
w niej sprawdzone i proste pomysły na dania tradycyjne oraz potrawy
z dziczyzny, w towarzystwie jesiennych owoców lasu i letnich zbiorów
wprost z łąki oraz produktów z okolicznych gospodarstw rolnych. Są to
przepisy m.in. na: żurek, czerninę, pasztet z zająca i ciecierzycy, pstrąga
na szpinaku, pierogi z dziczyzny, sałatki z dzikiej kaczki, szarlotkę itd.
Przepisy zawierają produkty często zapomniane lub pomijane
w codziennym gotowaniu, których smaku nie da się zapomnieć.
Aby każdy miał możliwość dostępu do publikacji, zapoznania się
z przepisami i ich wypróbowania, zamieściliśmy elektroniczną wersję
publikacji na stronie www.uniejow.pl w zakładce „Urząd”, a następnie
„Pliki do pobrania”.
Mamy nadzieję, ze zamieszczone przepisy zachęcą Państwa
do ich przygotowania i spełnią oczekiwania smakowe.

Anna Pająk-Kowalska

Obowiązki właścicieli zwierząt domowych
Burmistrz Miasta Uniejów, mając na uwadze dobro zwierząt domowych, przypomina właścicielom
utrzymującym czworonogi o konieczności zapewnienia zwierzętom: pomieszczenia chroniącego przed
zimnem i opadami atmosferycznymi, dostępu do światła dziennego, odpowiedniej karmy i stałego dostępu
do wody (zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt -Dz.U z 2017,
poz.1840).
Zabronione jest trzymanie zwierząt domowych na
uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby
lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie
oraz uniemożliwiający swobodę ruchu. Długość uwięzi
nie może być krótsza niż 3 metry.
Zgodnie z art. 37 ustawy o ochronie zwierząt,
przewidziana jest odpowiedzialność karna za naruszenie
nakazów lub zakazów wspomnianej ustawy.

Bardzo ważną kwestią jest poruszenie tematyki
znęcania się nad zwierzętami (zadawanie albo świadome
dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpienia). Ustawa
o ochronie zwierząt przewiduje, w art. 35 ust. 1a ustawy,
karę pozbawienia wolności do lat 3.
Każdy właściciel psa powinien pamiętać
o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo
nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia

arch. UM Uniejów

Nasza okolica skrywa ogrom sekretów kulinarnych i naturalnych składników, dlatego też, aby
promować lokalne potrawy wydana została publikacja kulinarna pt.: „Czas na smaki. Kulinarny
Uniejów”. Niniejsza publikacja opracowana została na zamówienie Urzędu Miasta przez Fundację
Inicjatyw Aktywnych Go Silver w nakładzie 1000 egzemplarzy.

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

przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga
powinno nastąpić najpóźniej 30 dni po ukończeniu przez
psa 3 miesiąca życia i musi być powtarzane każdego roku
(w myśl zapisów art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
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o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
zwierząt- Dz.U. z 2018 r., poz.1967).
Pamiętajmy, iż nie powinniśmy być obojętni na los
krzywdzonych czy zaniedbanych zwierząt.

Agnieszka Owczarek

Nowy punkt konsultacyjny
dla mieszkańców gminy
Z inicjatywy Burmistrza Uniejowa powstał punkt obsługi klienta, w którym można składać
wnioski o dofinansowanie m.in. na wymianę starych źródeł ciepła, termomodernizację
i przyłączenie się do powstającej sieci gazowej. Pracownik punktu pomoże Państwu także
wypełnić wniosek.
aplikację internetową dostępną na stronie WFOŚiGW
w Łodzi lub w tradycyjnej formie papierowej.
Aby uzyskać więcej informacji, jak również pobrać
lub złożyć wniosek, zapraszamy zainteresowanych
mieszkańców do punktu obsługiwanego przez p. Michała
Łuczaka w budynku Ośrodka Zdrowia w Uniejowie,
ul. Orzechowa 6, II piętro, pok. 38, tel. 538 810 414.
Punkt funkcjonuje w poniedziałki, w godz. 9.00-17.00
i od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

arch. UM Uniejów

Wsparcie finansowe można uzyskać w ramach
programu „Czyste Powietrze”, powstałego z ramienia
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest zmniejszenie emisji
pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do
atmosfery, co w konsekwencji ma zaowocować poprawą
jakości powietrza.
Program kierowany jest do osób fizycznych, posiadających domki jednorodzinne lub zgodę na rozpoczęcie budowy i przewiduje m.in.: modernizację
instalacji grzewczej, montaż wentylacji mechanicznej
z odzyskaniem ciepła, wymianę starych pieców i kotłów
na paliwo stałe (w tym ostatnim przypadku wyklucza się
piece klasy 5, a więc opalane ekogroszkiem lub peletem).
Pierwsze wnioski już wpłynęły i zostały przedłożone
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, który ma 90 dni na ich rozpatrzenie.
Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji, która w zależności od miesięcznych dochodów
może wynosić od 30 do 90%. Będzie można również
skorzystać z pożyczki, która ze względu na korzystne
oprocentowanie, również wychodzi naprzeciw potrzebom programu.
Wnioski można składać od 19 września 2018 do
30 czerwca 2027 r. w formie elektronicznej poprzez
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Stulecie Szkoły Podstawowej w Wilamowie
100-lecie szkoły na 100-lecie Niepodległości
Te słowa stały się hasłem przewodnim obchodzonego
w tym roku Jubileuszu Stulecia istnienia Szkoły Podstawowej
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilamowie. Dlatego też
w związku ze świętowaniem tych rocznic budynek naszej
szkoły wypełniły dekoracje w biało-czerwonych barwach.
23 listopada 2018 r. w murach dostojnej Jubilatki pojawili
się znamienici goście, by wspólnie z całą społecznością szkoły
świętować jej setne urodziny. Uroczyste obchody stulecia
istnienia szkoły rozpoczęła o godzinie 900 msza święta
dziękczynna w kościele parafialnym, odprawiona przez ks.
Bogusława Karasińskiego, proboszcza tutejszej parafii, oraz
ks. Dariusza Ziemniaka, absolwenta szkoły w Wilamowie.
Podniosłą atmosferę podczas nabożeństwa podkreśliły
obecność pocztu sztandarowego oraz oprawa mszy świętej
w wykonaniu uczniów naszej szkoły pod nadzorem katechetki
– Wiesławy Pajor. Po mszy świętej zgromadzeni w kościele
uczniowie, nauczyciele, pracownicy, rodzice oraz zaproszeni
goście udali się do budynku szkoły, by uczestniczyć
w dalszej części uroczystości. Po zebraniu się wszystkich pod
budynkiem szkoły, inauguracją obchodów 100-lecia szkoły
była podniosła chwila odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej
tablicy umieszczonej w widocznym miejscu na murach
naszej szacownej placówki dla uczczenia jej wyjątkowego
jubileuszu. Wszyscy zebrani wypuścili białe i czerwone
balony, które poszybowały wysoko w górę, dając niesamowity
efekt wizualny. Następnie zgromadzeni na dziedzińcu goście
zaproszeni zostali do wnętrza jubilatki. W drodze na salę,
gdzie przygotowano część artystyczną uroczystości, goście
mogli zwiedzić budynek szkoły i odbyć sentymentalną
podróż w czasie. Dekoracja placówki (wykonana przez panie
Alicję Własny i Elżbietę Bartnik) tego dnia prezentowała
cenne pamiątki i wyjątkowe znaki bogatej historii szkoły,
wśród których znalazły się stare zdjęcia, szkolne kroniki
oraz inne dokumenty. Goście mogli także zapoznać się bliżej
z działalnością szkoły, oglądając prezentację multimedialną
przygotowaną na górnym korytarzu przez nauczycielki Beatę
Kos i Annę Gazdę. Cześć oficjalna uroczystości rozpoczęła
się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania
„Mazurka Dąbrowskiego” przy akompaniamencie naszej
młodej trębaczki z klasy IV – Zuzanny Adamczyk.
Wszystkich przybyłych gości: przedstawicieli władz
gminy, władz oświatowych, dyrektorów sąsiednich szkół,
poprzednich dyrektorów naszej szkoły, byłych pracowników,
absolwentów, nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów,
rodziców, sponsorów i przyjaciół placówki powitała pani
dyrektor - Edyta Miśkiewicz. Wygłaszając przemówienie,

pani dyrektor zwróciła uwagę na niełatwą historię szkoły,
która jednak mimo przeróżnych dziejowych komplikacji,
potrafiła uczyć i wychowywać kolejne pokolenia młodych
ludzi. Następnie głos zabrał pan burmistrz - Józef Kaczmarek.
Podkreślił on, że szkoła w Wilamowie, w jego pamięci od
zawsze była stawiana jako wzór dla innych szkół. Życzenia
i gratulacje złożyli także wszyscy pozostali goście, wręczając
na ręce pani dyrektor kwiaty, upominki i prezenty dla
uczniów. Po zabraniu głosu przez wszystkich gości, pani
dyrektor wręczyła statuetki i tytuły ,,Honorowego Przyjaciela
Szkoły”, które otrzymali m.in. obecni na jubileuszu: pan
burmistrz - Józef Kaczmarek, proboszcz parafii w Wilamowie
- ks. Bogusław Karasiński oraz sołtys wsi Wilamów – pani
Krystyna Maj. Łącznie tytuły przyjaciela szkoły otrzymało
29 osób, firm i instytucji. Później nadszedł czas na część
artystyczną przygotowaną przez nauczycielki: Joannę
Binkiewicz, Sylwię Wrąbel i Wioletę Pietrzykowską. Szkolni
artyści zabrali widzów w sentymentalną podróż, łącząc jednak
czar wspomnień ze scenkami ze współczesnego szkolnego
życia. W czasie występu nie zabrakło pięknych piosenek,
brawurowego tańca z barwami narodowymi w wykonaniu
klasy III, a także występów absolwentów szkoły – Patrycji
Pająk, która zaśpiewała oraz Bartłomieja Jędrzejczaka w
pokazie freestyle football. Zakończeniem części artystycznej
był występ rodzimej „Kapeli ze wsi Wilamów”. Widzowie
docenili talent sceniczny i ogromne zaangażowanie dzieci
w przygotowanie akademii, nagradzając występ gromkimi
brawami. Na zakończenie panie: Izabela Wojtczak i Agnieszka
Żabińska dokonały rozstrzygnięcia i wręczenia nagród
w Gminnym Konkursie Plastycznym „Maria SkłodowskaCurie – patronka wilamowskiej szkoły”. Gwoździem
programu był niewątpliwie tort, który wjechał na scenę
w towarzystwie rac, fanfar oraz biało-czerwonych płatków.
Po zakończonej uroczystości zebrani goście, przyjaciele,
dobroczyńcy oraz absolwenci szkoły jubilatki udali się na
uroczysty obiad, podczas którego przygrywała wilamowska
kapela. Wspólny poczęstunek zebranych gości sprzyjał
podtrzymaniu uroczystego charakteru święta szkoły, a także
spotkaniom i wspomnieniom po latach. Pragniemy jeszcze raz
podziękować wszystkim, którzy swą obecnością uświetnili tą
ważną dla nas uroczystość oraz tym, którzy przyczynili się do
jej wyjątkowego charakteru. Dzięki zaangażowaniu i pracy
pani dyrektor, całego grona pedagogicznego, pracowników
szkoły, rodziców, uczniów, sponsorów oraz zaprzyjaźnionych
instytucji i sympatyków szkoły ten dzień na długo pozostanie
w naszej pamięci.
			
Wioleta Pietrzykowska

arch. R. Troczyński
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Burmistrz Józef Kaczmarek, ks. Bogusław Karasiński oraz poczet
sztandarowy szkoły przy tablicy upamiętniającej 100-lecie założenia szkoły

arch. R. Troczyński

Szkoła Podstawowa w Wilamowie – rys historyczny
Szkoła w Wilamowie powstała w 1918 roku. Najpierw była
1- klasowa, a później dwuklasowa. Nauczycielem był Michał
Kuna. Tak było do 1940 roku, do chwili aresztowania go przez
Niemców i osadzenia w obozie Gusen. Po oswobodzeniu okolicy
od okupantów, 15 lutego 1945 roku została otwarta polska
szkoła. Do 1 sierpnia 1945 roku pracowała w niej córka Michała
Kuny – Jadwiga Zięba. W roku szkolnym 1945/46 zostały
uruchomione cztery oddziały. Pracę podjęli Helena i Tadeusz
Tomaszewscy. Szkoła była kompletnie zniszczona, ławki były
tylko w jednej sali. Do szkoły zgłosiło się 133 dzieci w różnym
wieku i na różnym poziomie. Uczyły się bardzo chętnie i szybko
wyrównywały braki, wykorzystując przydzielony przez władze
poniemiecki barak. Po wejściu w 1966 roku VIII klasy do szkół
podstawowych, budynek szkolny stał się zbyt mały. 24 maja
1967 roku odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego
pod nowy budynek szkolny. Rok szkolny 1968/69 młodzież
rozpoczęła już w nowej (obecnej) szkole. Szkoła otrzymała imię
Marii Skłodowskiej-Curie. W starym budynku szkoły mieściło się
przedszkole. Wieloletnim dyrektorem placówki był pan Czesław
Stańczak, który kierował szkołą w latach 1962-1991. Następnie
przez dwie kadencje dyrektorem szkoły była pani Jadwiga
Wilczyńska. Później stanowisko to piastowała pani Małgorzata
Kornacka. W latach 2007-2017 placówką kierowała pani Alicja
Własny. Od września 2017 roku dyrektorem szkoły jest pani
Edyta Miśkiewicz.
Jesienią 2003 roku nasza szkoła została wyremontowana
– wymieniono wszystkie okna, położono nową elewację. Latem
2018 roku budynek został ponownie pomalowany. Obecnie
uczniowie mają możliwość stałego korzystania z atrakcyjnej
oferty szkoły, m.in. bogato wyposażonej pracowni przyrodniczej,
tablic interaktywnych w każdej sali i tabletów dla wszystkich
dzieci. W szkole działają: Spółdzielnia Uczniowska „Cypisek”,
SKO, gromada zuchowa „Wilamowskie skrzaty”, drużyna
harcerska „Wilamowskie orły”. Dzięki współpracy z Fundacją
ING Dzieciom nasi uczniowie trzykrotnie, od 2009 roku,
uczestniczyli w dwutygodniowych, bezpłatnych turnusach
edukacyjno-wypoczynkowych w Wiśle. Uczniowie szkoły
aktywnie uczestniczą w licznych konkursach, odnosząc sukcesy na
szczeblach: powiatowym, wojewódzkim, a także ogólnopolskim.
Społeczność szkolna włącza się w wiele akcji ekologicznych,
np. „Sprzątanie świata”, „Selektywna zbiórka surowców
wtórnych” czy charytatywnych – „Góra grosza”, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. Prężnie działa Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski organizując imprezy integrujące lokalną
społeczność. Szkoła jest od wielu lat współorganizatorem Jasełek
dla okolicznych seniorów i Jarmarku Wilamowskiego. Od 2017
roku w każdy pierwszy wtorek miesiąca organizowane są Drzwi
Otwartej Szkoły (warsztaty, spotkania z ciekawymi ludźmi),
w których uczestniczyć mogą uczniowie i rodzice z okolicznych
wiosek, a także podopieczni innych szkół.
				
Joanna Binkiewicz
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Wyświęcenie tablicy pamiątkowej przez Proboszcza Parafii Wilamów, ks.
Bogusława Karasińskiego
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Przekazanie prezentu od burmistrza i radnych Rady Miejskiej w Uniejowie

arch. R. Troczyński
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Poświęcenie odnowionej kapliczki
w Górach
24 listopada 2018 r. był dla społeczności Gór bardzo ważnym dniem, wieńczącym starania
o remont kapliczki. Wszystkie prace zostały już skończone, teren wokół uprzątnięty, a nowy
monument z wizerunkiem Maryi oraz krzyż poświęcone w obecności licznie przybyłych
mieszkańców.

arch. UM Uniejów

Konsekrację wyremontowanej kapliczki w Górach przeprowadził ks. Bogusław
Karasiński, proboszcz wilamowskiej parafii. Krzyż, który stoi obok wspomnianej
kapliczki, został odnowiony 3 lata temu. Materiały zakupiono ze środków sołeckich,
natomiast robocizna to już zasługa mieszkańców, przede wszystkim Andrzeja Kuny,
który wraz z synem pospawał krzyż we własnym warsztacie. Krzyż następnie był
malowany proszkowo i wypalany w Poznaniu. Panowie: Zdzisław Grabowski,
Grzegorz Zimniak i Tomasz Wojakowski zorganizowali transport na własną rękę
Warto dodać, że korzystając z pozostałych wtedy materiałów Pan Andrzej
odnowił dodatkowo przydrożny krzyż, który miniemy po lewej stronie jezdni, jadąc
z Gór w kierunku Kuczek. Nadwyżki stali wystarczyły, by krzyż otoczyć niewielkim,
metalowym ogrodzeniem.
Koszty robocizny firmy, która przeprowadziła rozbiórkę poprzedniej i wymurowanie obecnej kapliczki oraz częściowy zakup materiałów sfinansowano dzięki
dotacji z Urzędu Miasta w Uniejowie w kwocie 6 000 zł. Pozostałe wydatki, czyli
kupno figurki Maryi oraz reszty potrzebnych materiałów budowlanych, a także utwardzenie terenu kostką brukową, mieszkańcy pokryli z własnej kieszeni,
przeprowadzając zbiórkę, której organizacją zajęły się Panie: Anna Cybulska
i Iwona Pajor. Do tego doszła kwota 2 000 zł z zeszłorocznego grantu sołeckiego na
integrację.

– Moi drodzy, bardzo dziękuję
wszystkim za datki na remont
kapliczki – dodał na zakończenie
uroczystości Marek Cybulski, radny
Rady Miejskiej w Uniejowie, który
czuwał nad przebiegiem inicjatywy
mieszkańców. – Zebraliśmy 8 400
zł, co na tak małą miejscowość
jest ogromną kwotą. Szczerze, to
nie spodziewaliśmy się aż takiej
hojności, ale najważniejsze jest,
i co mnie najbardziej cieszy, że do
zbiórki włączyli się wszyscy bez
wyjątku. Z każdego domu przekazano
ofiary, datki przekazali nawet Ci,
którzy mieszkają gdzie indziej, a ich
rodzice pochodzą z Gór. To piękny
gest z Waszej strony i świadectwo
solidarności naszej niewielkiej wsi.
Dziękuję! – podsumował radny Cybulski, wręczając zasłużonym mieszkańcom drobne upominki w dowód wdzięczności.
Radny Marek Cybulski chciałby
za
pośrednictwem
niniejszego
artykułu – w imieniu społeczności Gór
– przekazać serdeczne podziękowania
dla: burmistrza Józefa Kaczmarka,
Teresy Kuny, Andrzeja i Marzeny
Kunów, Zdzisława Grabowskiego,
Grzegorza i Katarzyny Zimniaków,
Tomasza Wojakowskiego, Anny
Cybulskiej, Iwony Pajor, sołtysa
Stanisława Jaśkiewicza oraz wszystkich osób, które w jakikolwiek
sposób pomogły w przedsięwzięciu.

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

UNIEJOWSKIE STRONY

27

arch. UM Uniejów

Aleksandra Zielonka

Maciej Bartosiak

Gminne Obchody 100-lecia odzyskania

przez Polskę Niepodległości
Tegoroczne obchody Święta Niepodległości w całym kraju nabrały wyjątkowego charakteru.
W Uniejowie 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości świętowaliśmy cały rok,
obierając za początek 2 maja 2018 r. Przypadające tego dnia Święto Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej nie było przypadkowe, bowiem przestrzeń uzdrowiska z dnia na dzień wzbogacała
się o kolejne elementy miejskich dekoracji, które barwami: białą i czerwoną, a także
wizerunkiem orła białego nawiązywały do naszych symboli narodowych.
roku, zgromadziły się liczne delegacje: Senator RP - Pan
Przemysław Błaszczyk, w imieniu Posła na Sejm RP Piotra
Polaka - Pani Dorota Więckowska - Radna Sejmiku Woj.
Łódzkiego, rodzina śp. Posła na Sejm RP Stanisława Olasa,

arch. UM Uniejów

Niedzielne uroczystości 11 listopada, które były
jednocześnie zwieńczeniem gminnego cyklu obchodów
stulecia Niepodległości, rozpoczęła zbiórka przy Domu
Harcerza, skąd biało-czerwony korowód, prowadzony
przez Orkiestrę Dętą ZHP-OSP Uniejów, przemaszerował
na Rynek. Stamtąd, po wspólnym zaśpiewaniu „Mazurka
Dąbrowskiego”, w ramach akcji „Niepodległa do Hymnu”,
wszyscy zebrani udali się do kolegiaty na Mszę Świętą
w intencji Ojczyzny, którą odprawił ks. Infułat Andrzej
Ziemieśkiewicz.
Po wyjściu ze świątyni uczestnicy uroczystości byli
zaskoczeni widokiem flag, które stanowiły najważniejszy
element dekoracyjny przy wspólnej fotografii na tle
zabytkowej kolegiaty. Flagi były tkane przez mieszkanki
Uniejowa, Wilamowa, Wielenina oraz Rożniatowa od maja.
Po pamiątkowej fotografii przygotowano się do ponownego
wymarszu na Rynek, a do niesienia flagi dołączali mieszkańcy,
zarówno dorośli, jak i dzieci.
Biało-czerwoną wstęgą otoczono uniejowski Rynek.
W jego centrum, przy pomniku Bohaterów Września 1939
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Obchody 100-lecia miały szczególną oprawę za sprawą
wyjątkowych dekoracji przygotowywanych przez kilka
miesięcy przy wparciu mieszkańców gminy. Tworzyły one
spójną całość wraz z przygotowaną na Święto Flagi iluminacją
dzwonnicy.
Jeszcze raz serdeczne podziękowania kierujemy do Pań
tkających przez kilka miesięcy flagę Polski okalającą rynek
w dniu uroczystości. W tworzeniu tej niezwykłej flagi brały
udział następujące grupy:
• Panie z Uniwersytetu III Wieku w Uniejowie: Urszula
Urbaniak, Borycka Jolanta, Duziak Wanda, Janiak Janina,
Jaśkiewicz Teresa, Kosmalska Halina, Król Janina,
Krzesłowska Teresa, Matusik Dorota, Oleszczak Urszula,
Pietrzak Barbara, Sroczyńska Pelagia, Stefańska Marianna,
Wawrzków Marianna, Włodarska Anna, Woźniak Anna;
• Panie z Zespołu Śpiewaczego „Włościanki” z Wielenina:
Szymczak Kamila, Filas Barbara, Januszewska Małgorzata,
Kurzawa Janina, Marosik Barbara, Mruk Teodora, Płoszaj
Barbara, Rosiak Kazimiera, Trzebińska Elżbieta, Zgoda
Alina, Szafarz Henryka, Śmietańska Teresa, Zbytniewska
Maria;
• Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki”
z Rożniatowa: Januszewska Agnieszka, Antczak Renata,
Czyszek Paulina, Domowicz Halina, Dziekańska Aneta,
Izydorczyk Gabriela, Jóźwiak Marta, Korczyńska Dorota,

Kacprzak Dorota, Malinowska Anna, Warych Czesława,
Barbara Wawrzyniak;
• Mieszkanki Wilamowa i okolic, Panie: Pastwińska Maria,
Bartosiak Celina, Bystrzycka Krystyna, Chmielewska
Danuta, Grabarczyk Krystyna, Grabowska Krystyna,
Józefowicz Wiesława, Kubiak Alicja, Łysiak Janina, Maj
Krystyna, Olczyk Teresa, Pająk Ewa, Żebrowska Zofia.
Podziękowania należą się dzieciom ze Szkoły
Podstawowej w Uniejowie, Wieleninie, Wilamowie i Spycimierzu, tworzącym biało-czerwone figury według koncepcji
Pani Elżbiety Bartnik i konstrukcji wykonanych przez Pana
Kazimierza Czesława Ubraniaka.
Dziękujemy 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 i Rafałowi Miłoszowi
oraz Pani Marcie Pokorskiej).
Dziękujemy osobom pomagającym w tworzeniu
dekoracji: Panu Lechowi Kuglarzowi, Panu Andrzejowi
Kaczce, Panu Wojciechowi Adamiakowi, Panu Krzysztofowi
Janiakowi, Panu Jackowi Świątczakowi.
Na zakończenie 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości składamy podziękowania dyrektorom
placówek oświatowych, nauczycielom, uczniom oraz organizacjom i stowarzyszeniom za zaangażowanie i podejmowane
inicjatywy w ramach obchodzonego jubileuszu. Dzięki
Państwa wsparciu i aktywności udało się przeprowadzić
szereg działań połączonych we wspólne radosne świętowanie
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

arch. UM Uniejów

prawnukowie śp. płk. pil. Szczepana Ścibiora – Anna
Sopyllo-Kraja i Maciej Sopyllo, przedstawiciele lokalnych
samorządów, parafii, jednostek gminy Uniejów, oświaty,
spółek gminnych, stowarzyszeń, banków i jednostek ochotniczych straży pożarnych z gminy Uniejów.
Składanie kwiatów na płycie pomnika poprzedzone było
odczytaniem Apelu Pamięci przez dh. harcmistrza Mariana
Pięgota, byłego Burmistrza Uniejowa oraz przypomnieniem
polskiej drogi do niepodległości. Tradycyjnie była również
gawęda harcerska i wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry.
Po uroczystościach w Kolegiacie i na Rynku uczestnicy
niepodległościowej uroczystości przemieścili się na drugą
stronę Warty, by kolejną wspólną fotografią, tym razem
u stóp zamku, utrwalić to wydarzenie na kolejnej karcie
bogatej historii Uniejowa.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Harcerze na Gminnych Obchodach 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości

arch. E. Serafińska

arch. www.uniejow.net.pl

Fotorelacja z radosnego patriotyzmu harcerzy Hufca ZHP Uniejów im. Marii Konopnickiej
11 listopada 2018 roku w Uniejowie. Czy tak można bez słów? Zdjęcia mówią same za
siebie…

Zawody Wędkarskie na 100-lecie odzyskania
przez Polskę Niepodległości

W dniu 11 listopada 2018 roku Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie
zorganizowało Turniej Wędkarski z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Czterdziestu miłośników wędkowania spotkało
się na starorzeczu „Kaczka” w Człopach. Już o godz. 9.00 zaczęli zbierać
się uczestnicy zawodów. Turniej rozpoczęto o godzinie 9.45.
W otwarciu turnieju uczestniczyli m.in. Burmistrz Uniejowa - Józef
Kaczmarek oraz Prezes Okręgu PZW w Koninie - Jakub Kameduła.
Po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, zawodnicy przystąpili
do losowania stanowisk.
W tym wyjątkowym dniu stanowiska wędkarskie były oznaczone
biało-czerwonymi chorągiewkami. Przez 3 godziny wędkowania ryby brały

arch. Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie

Dzisiaj wielka jest rocznica 11 listopada
Tym, co zmarli za ojczyznę,
hołd wdzięczności wędkarz składa

Pan Jakub Kameduła - Prezes Okręgu Konińskiego otrzymuje upominek od wędkarza – Pana Lecha Kuglarza
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sporadycznie, a niektórzy wędkarze nie mieli nawet jednego
brania. Ze względu na zimno, jakie panowało nad wodą,
turniej zakończono o godzinie 12.30. Na zmarzniętych
wędkarzy czekała już gorąca grochówka i kiełbaski z grilla.
Komisja sędziowska, w składzie: sędzia główny - Roman
Adamiak oraz sędziowie pomocniczy Marlena Kameduła
oraz Marzenna Nowakowska, ogłosiła wyniki turnieju.
Zwycięzcami turnieju zostali: 1 miejsce - Dominik
Leśniewski (1160 pkt.), 2 miejsce - Radomił Sztybrych (790
pkt.), 3 miejsce - Mateusz Pająk (780 pkt.). Największą
rybę turnieju (szczupak 43 cm) złowił Mateusz Pająk.

Wszyscy zawodnicy otrzymali okolicznościowe puchary
i statuetki. Prezes Okręgu Konińskiego - Jakub Kameduła wręczył
upominek dla najstarszego wędkarza, którym został Lech Kuglarz.
Dodatkowy upominek od Zarządu Koła Wędkarskiego nr 16
w Uniejowie otrzymał Komendant Społecznej Straży Rybackiej
- Rafał Przybylak za 15 lat działania na rzecz ochrony wód śródlądowych okręgu konińskiego.
Po wręczeniu nagród oraz statuetek i dyplomów, wszyscy
wędkarze oraz zaproszeni goście przystąpili do dalszego biesiadowania, które trwało do samego wieczora.
Prezes Koła nr 16 w Uniejowie - Dariusz Adamiak

Urszula Urbaniak

Marsz Nordic Walking na 100-lecie
W patriotycznym marszu wzięło udział ponad 70 osób,
m.in. Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uniejowie – Małgorzata Komajda.
Organizatorami wydarzenia byli: Towarzystwo Przyjaciół
Unie-jowa i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniejowie we
współpracy ze Stowarzyszeniem „Forum 4 Czerwca”, przy
współudziale Szkoły Podstawowej w Uniejowie oraz Miejsko
Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie. Do organizatorów,
jako sponsorzy, dołączyli: Geotermia Uniejów im. Stanisława
Olasa Sp. z o.o. Uniejów, Firma Markomp - Marcin Iwański
i Apteka „Przyjazna”.

arch. UM Uniejów

W ramach całorocznych wydarzeń upamiętniających niezwykłą, 100. rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości 10 listopada br., na bieżni wokół boiska
przy Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939
w Uniejowie, zorganizowano „I Marsz Nordic Walking
na dystansie 1918 metrów”.
Podczas rejestracji wszyscy otrzymali „Bilet w następne
stulecie”, na którym każde pokonane okrążenie bieżni
potwierdzano odciśnięciem okolicznościowej pieczątki.
Nagrodą za ukończenie marszu był specjalny znaczekprzypinka i zaproszenie do szkolnej stołówki na ogórkową
zupę termalną, a dla najmłodszych również odblaski.
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Aleksandra Zielonka

Uniejowska Aleja dębów zapełniona
11 listopada 2018 r., dokładnie w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości,
zasadzono ostatnie dęby w ramach akcji „100 dębów na 100-lecie odzyskania przez Polskę
Niepodległości”. Mimo że w nazwie akcji użyto jubileuszowej liczy „100”, to tak naprawdę
w alei posadzone zostały 123 dęby. Liczba ta nie jest przypadkowa. Upamiętnia bowiem 123
lata rozbiorów naszej Ojczyzny, trwających od 1795 roku do odzyskania Niepodległości
w 1918 roku.
dęby posadzono w niedzielę 11 listopada 2018 roku.
Po zakończeniu oficjalnych uroczystości jubileuszowych
w rynku i wykonaniu pamiątkowego zdjęcia, część uczestników przemieściła się w kierunku alei, aby w dniu zakończenia gminnego cyklu obchodów 100-lecia Niepodległości
Polski posadzić ostatnie drzewa pamięci.
Symbolicznego sadzenia dębów dokonały osoby i przedstawiciele instytucji, którzy na co dzień wspierają Uniejów
w rozwoju oraz pracują dla dobra mieszkańców naszej gminy.
Wśród nich znaleźli się: parlamentarzyści, przedstawiciele
wszystkich szczebli samorządu, dyplomaci, osoby zajmujące
się kulturą i sztuką, znani artyści, sportowcy, parafie, miasta
partnerskie Uniejowa, szkoły, przedsiębiorcy, stowarzyszenia,
spółki oraz reprezentacje sołectw i jednostek OSP.
Różnorodność osób oraz przedstawicieli stowarzyszeń
i instytucji, które dokonywały symbolicznego sadzenia dębów
pokazuje również na czym polega współczesny patriotyzm.
W czasach kiedy Polska cieszy się suwerennością, patriotyczna
postawa przybiera formę bycia obywatelem zaangażowanym
w życie społeczne, kulturalne i gospodarcze kraju.
W odróżnieniu od dzisiejszego rozumienia patriotyzmu
w alei znajdą się również takie dęby, które przypominać będą
o tym, że w przeszłości patriotyzm oznaczał faktyczną walkę
o naszą Ojczyznę. Dotyczy to starszego pokolenia. Dęby
takie posadzone zostały przez stowarzyszenia kombatantów,
wysiedlonych i rodziny ofiar pomordowanych podczas wojny.

Dzieci z Miejskiego Przedszkola wraz z Panią Dyrektor i wychowawczyniami

Prawnukowie śp. płk. pil. Szczepana Ścibiora z Panią Dyrektor i młodzieżą ze
Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie

arch. UM Uniejów

Idea stworzenia dębowej alei była inicjatywą Burmistrza
Miasta - Józefa Kaczmarka. W wyborze gatunku drzewa do
alei pomagał burmistrzowi swoją wiedzą i doświadczeniem
Nadleśniczy Leśnictwa Turek - mgr inż. Bartosz Perz.
Zadecydowano, że aleję tworzyć będą dęby, drzewo będące
od wieków symbolem siły, potęgi i trwałości. Ze względu na
warunki glebowe i duże nasłonecznienie wybrano odmianę
„Fastigiate Koster”, która obecnie jest bardzo cenną odmianą
sadzoną w parkach i alejach. Dęby będą miały ciemnozielone
liście przebarwiające się jesienią na brązowo, pozostające na
drzewie do wiosny.
Aleja dębowa posadzona wzdłuż ul. abpa Jakuba Świnki
będzie „żywym pomnikiem” upamiętniającym jubileusz
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Sadzenie dębów dokonano podczas kilku istotnych wydarzeń mających miejsce w tym roku w Uniejowie. Pierwsze
nasadzenia powstały podczas Earth Festival Uniejów
2018 – Gwiazdy dla Ziemi, które miało miejsce 8 lipca br.
Kolejną okazją do nasadzeń stała się wrześniowa uroczystość
upamiętniająca mord na ludności wiejskiej w Czekaju. Trzecia
tura nasadzeń odbyła się podczas uroczystości wniesienia
relikwii św. Jana Pawła II do uniejowskiej kolegiaty
w dniu 14 października. Przedostatnie symboliczne sadzenia
w alei miały miejsce podczas Międzynarodowego Forum
Inteligentnego Rozwoju połączonego z Międzynarodową
Misją Gospodarczą w dniach 18-22 października. Ostatnie

>>>
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Przytwierdzone na każdym drzewie tabliczki informują, kto
dokonał symbolicznego wkopania danego dębu i jest jego
opiekunem.
Pełną listę zasadzonych dębów prezentujemy poniżej:
1. Józef Kaczmarek - Burmistrz Uniejowa
2. Mariusz Woźniczka - Dyrektor Programowy Earth Festiwal
3. Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego
4. Piotr Polak - Poseł na Sejm RP
5. Jolanta Zięba-Gzik - Członek Zarządu Województwa
Łódzkiego
6. Marcin Pamfil - Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej „Termy Uniejów” Spółka z o.o. w Uniejowie
7. Jacek Kurpik - Prezes „Geotermii Uniejów” im. Stanisława
Olasa Sp. z o.o.
8. Aia Asé - reżyser
9. Edward Porembny - polsko-francuski reżyser i producent
filmowy, scenarzysta
10. Łukasz Polkowski - reżyser i scenarzysta
11. Anita Sokołowska - aktorka filmowa i teatralna
12. Zespół IRA
13. Tomasz Kowal Kowalski
14. Zespół LEMON
15. I Dywizjon Lotniczy w Leźnicy Wielkiej
16. Jacek Magiera – Trener Reprezentacji Polski U-20
17. Reprezentacja Polski U-20
18. Krzysztof Czupryński - Prorektor ds. Naukowych Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie
19. Towarzystwo byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku
Ułanów Poznańskich
20. Rodziny Ofiar pomordowanych w Czekaju 8 września
1939 r.
21. Społeczny Komitet Budowy Pomnika w Hołdzie Mieszkańcom Wsi Gminy Uniejów Pomordowanym 8 września
1939 r. w Czekaju
22. Andrzej Braiter - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny
RP w Brazylii do 2017 r.
23. Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Uniejowie
24. Związek Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej Koło w Uniejowie
25. Piotr Kozłowski – Radny Rady Powiatu w Poddębicach
26. Wiesława Łuczak – Radna Rady Powiatu w Poddębicach
27. Danuta Pecyna – Radna Rady Powiatu w Poddębicach
28. Marian Pięgot – Burmistrz I kadencji
29. Henryk Pęcherski- Burmistrz II kadencji
30. Eugeniusz Synakiewicz – Burmistrz III kadencji
31. Mieczysław Urbaniak – Przewodniczący Rady Miejskiej
I i II kadencji
32. Andrzej Warych – Przewodniczący Rady Miejskiej III kadencji
33. Wojciech Fijałkowski – Przewodniczący Rady Miejskiej
IV kadencji
34. Piotr Majer – Zastępca Burmistrza Uniejowa
35. Janusz Kosmalski – Przewodniczący Rady Miejskiej
w Uniejowie
36. Sławomir Goszczyk - I Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie
37. Lucjan Łukasik - II Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Uniejowie

38. Krzysztof Bielawski - Radny Rady Miejskiej w Uniejowie
39. Marek Cybulski – Radny Rady Miejskiej w Uniejowie
40. Wojciech Głowacki – Radny Rady Miejskiej w Uniejowie
41. Marianna Grubska - Radny Rady Miejskiej w Uniejowie
42. Jolanta Ilska – Radna Rady Miejskiej w Uniejowie
43. Grzegorz Kucharzyk – Radny Rady Miejskiej w Uniejowie
44. Teresa Łuczak – Radna Rady Miejskiej w Uniejowie
45. Mirosław Madajski – Radny Rady Miejskiej w Uniejowie
46. Beata Pokorska – Radna Rady Miejskiej w Uniejowie
47. Daniel Szafarz – Radny Rady Miejskiej w Uniejowie
48. Tadeusz Warych – Radny Rady Miejskiej w Uniejowie
49. Tomasz Wójcik – Radny Rady Miejskiej w Uniejowie
50. Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering
- Ordynariusz Diecezji Włocławskiej
51. Zgromadzenie Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej
Maryi
52. ks. Julian Głowacki – Redaktora Tygodnika Idziemy –
Ład Boży
53. ks. Andrzej Kaczmarek - Proboszcz Parafii św. Michała
Archanioła w Russocicach
54. ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz - Proboszcz Parafii św.
Floriana w Uniejowie
55. ks. Dariusz Ziemniak - Proboszcz Parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego w Spycimierzu
56. ks. Jarosław Olszewicz - Proboszcz Parafii św. Jakuba
Apostoła i św. Doroty Panny i Męczennicy w Wieleninie
57. ks. Bogusław Karasiński - Proboszcz Parafii św. Wojciecha Biskupa i Męczennika i św. Stanisława Biskupa
i Męczennika w Wilamowie
58. ks. Wojciecha Flasiński - Proboszcz Parafii św. Marcina
Biskupa w Chwalborzycach
59. ks. Rafał Zieliński - Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Dzierżawach
60. ks. Aleksander Rybczyński - Proboszcz Parafii Świętych
Apostołów Piotra i Pawła w Grodzisku
61. ks. Maciej Naraziński - Proboszcz Parafii św. Michała
Archanioła w Niemysłowie
62. ks. Sławomir Hejman- Proboszcz Parafii Wszystkich
Świętych w Niewieszu
63. ks. Janusz Kowalski - Proboszcz Parafii św. Kazimierza
w Świnicach Warckich
64. Sonkajärvi (Finlandia)
65. Krāslava (Łotwa)
66. Mórahalom (Węgry)
67. Wołokołamsk (Rosja)
68. Grindavik (Islandia)
69. Naftalan (Azerbejdżan)
70. Alatri (Włochy)
71. Miejskie Przedszkole w Uniejowie
72. Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Promocji
i Rozwoju Spycimierza i Okolicy w Spycimierzu
73. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 roku
w Uniejowie
74. Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Szczepana Ścibiora
w Wieleninie
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Przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa

75. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Wilamowie
76. Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne „Dworzanie”
w Uniejowie oraz Uniejowska Akademia Rycerska
77. Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec im. Marii Konopnickiej w Uniejowie
78. Instytut Zdrowia Człowieka Uzdrowisko Uniejów Park
79. Medical SPA Hotel LawendoweTermy ****
80. Restauracja Termalna Bistro&Café
81. Hotel Uniejów**** ecoActive&Spa, Hotel***
BrowarWiatr
82. Hotel & Spa **** Kasztel Uniejów, ZOO Safari Borysew
83. K-Flex Polska Sp. z o.o.
84. Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Uniejowie
85. Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
86. Parafialne Stowarzyszenie „Spycimierskie Boże Ciało”
87. Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni
88. Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy „Termy”
Uniejów
89. Wacław Szymański
90. Zespół Tancerzy POW WOW „RANORES”
91. Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Pastwiskowej
w Mieście Uniejów
92. Koło Łowieckie nr 16 „GĘGAWA” w Uniejowie
93. Polski Związek Wędkarski Nr 16 Koło w Uniejowie
94. Sołectwo Brzeziny wraz z jednostką OSP
95. Sołectwo Brzozówka
96. Sołectwo Czekaj
97. Sołectwo Czepów wraz z jednostką OSP
98. Sołectwo Człopy wraz z jednostką OSP
99. Sołectwo Dąbrowa
100. Sołectwo Felicjanów wraz z jednostką OSP
101. Sołectwo Góry wraz z jednostką OSP
102. Sołectwo Hipolitów
103. Sołectwo Kozanki Wielkie
104. Sołectwo Kuczki wraz z jednostką OSP
105. Sołectwo Lekaszyn
106. Sołectwo Łęg Baliński
107. Sołectwo Orzeszków wraz z jednostką OSP
108. Sołectwo Orzeszków-Kolonia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Janusz Kosmalski
z Burmistrzem Uniejowa – Józefem Kaczmarkiem

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

Sołectwo Ostrowsko wraz z jednostką OSP
Sołectwo Pęgów
Sołectwo Rożniatów wraz z jednostką OSP
Sołectwo Rożniatów – Kolonia
Sołectwo Skotniki wraz z jednostką OSP
Sołectwo Spycimierz wraz z jednostką OSP
Sołectwo Spycimierz – Kolonia
Sołectwo Stanisławów
Sołectwo Wielenin wraz z jednostką OSP
Sołectwo Wielenin – Kolonia
Sołectwo Wieścice
Sołectwo Wilamów wraz z jednostką OSP
Sołectwo Wola Przedmiejska wraz z jednostką OSP
Sołectwo Zaborów wraz z jednostką OSP
Sołectwo Zieleń

Zdajemy sobie sprawę, że osób pracujących dla naszej
gminy, zasługujących na miejsce w pamiątkowej alei, jest
o wiele więcej niż posadzonych dębów, ale trzeba było
dokonać pewnych wyborów. Wszystkim tym osobom, stowarzyszeniom i instytucjom chcielibyśmy mocno podziękować za ich codzienną pracę.
Warto też mieć świadomość, że niektóre dęby np. dęby
poszczególnych parafii sadzone były jako symbol całej
wspólnoty, na którą niejednokrotnie składają się cechy
rzemieślnicze oraz stowarzyszenia i organizacje parafialne.
Tak samo sytuacja przedstawia się z osobami, które niejednokrotnie sprawują wiele funkcji, poświęcając swój czas
na pracę na wielu płaszczyznach.
Podsumowując akcję „100 dębów na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości” pragniemy serdecznie
podziękować Panom: Witoldowi Szymczakowi i Zbigniewowi Kuglarzowi oraz wszystkim pracownikom PGK
„Termy Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie, którzy
wytyczali miejsca i przygotowywali grunt pod nasadzenia.
Podziękowania składamy również druhom i druhnom
z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie, którzy dbali o to, aby nowo posadzone dęby miały zapewnioną
odpowiednią wilgotność.

>>>
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Ostatnie spotkanie przed odejściem na emeryturę z kolegami
z „Cukrowni Opalenica” (Pan Lech Pyziak w środku)

Na dziedzińcu zamku (od prawej) na
bębenku gra Pan Lech Pyziak

arch. A. Własny

>>>

Świętej pamięci druh Lech Pyziak
Nasz kolega druh Lech Pyziak zmarł 6.11.2018 roku. Swoją służbę pożarniczą rozpoczął już jako młody
człowiek. W czasie swojej wieloletniej służby pełnił wiele ważnych funkcji. Zawsze był gotowy do niesienia
i udzielania pomocy wszystkim potrzebującym. Od początku służby ceniony był za swoje zaangażowanie
i fachowość. Straż zawsze była mu bliska. Nigdy nie pozostawał wobec niej obojętny. W działaniach
ratowniczych cechowała go ofiarność i determinacja w obliczu ratowania zagrożonego życia, zdrowia
i mienia. Bardzo szybko stał się dla wszystkich, starszych i młodszych strażaków ochotników, wzorem
do naśladowania. Przez wiele lat był naszym przełożonym i przyjacielem. Troszczył się o wszystkich
i o wszystko, bez wyjątku, mając na celu wspólne dobro.

Pan Lech Pyziak (od prawej) na sesji podsumowującej
I kadencję Rady Miejskiej w 1994 roku

z nas wspomina akcje ratownicze, w których wspólnie
braliśmy udział.
Nie sposób oddać pełnej działalności druha Lecha Pyziaka
dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie
i lokalnego społeczeństwa, bezinteresownej służby, której
poświęcił tak wiele. Zapamiętamy go jako człowieka uczynnego, pomocnego, niezależnie od wieku czy pełnionej
funkcji.
Jego służba w ochotniczej straży pożarnej była szlachetna,
ale niełatwa, o czym sam niejednokrotnie się przekonał.
Spoczywaj w pokoju
Krzysztof Janiak
Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Uniejowie

Pan Lech Pyziak przed garażem OSP w Uniejowie

arch. A. Własny

Nasza jednostka z pewnością nie wyglądałaby i nie
funkcjonowała tak jak dzisiaj, gdyby nie ofiarna służba
i praca druha Lecha Pyziaka. Baza lokalowa, sprzęt, środki
finansowe, szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów,
działalność młodzieżowych drużyn pożarniczych – o to
wszystko druh Lech Pyziak dbał najlepiej jak potrafił.
W tej społecznej służbie do dziś pozostaje niedoścignionym
wzorem.
Dbał o dobry wizerunek naszej jednostki. Bardzo
aktywnie działał w strukturach Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Był radnym
Rady Miejskiej w Uniejowie. Wielokrotnie był wyróżniany
i nagradzany najwyższymi odznaczeniami strażackimi.
Zawsze chętnie dzielił się wiedzą i doświadczeniem. Wielu

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Kilka słów o Panu Lechu Pyziaku
Przede wszystkim był pracownikiem „Cukrowni Opalenica” w Opalenicy (zaczynał od cukrowni w Leśmierzu,
potem w Witaszycach ) i stamtąd po ponad 40. latach
odszedł na emeryturę w 1995 roku. Oczywiście jeszcze
pracował na pół etatu w innym miejscu, bo nie umiał
siedzieć bezczynnie. Jego wielką miłością były Ochotnicza
Straż Pożarna i orkiestra dęta w Uniejowie. Dla nich
potrafił rzucić wszystko. Przez wiele lat był Prezesem OSP.
Od samego początku należał do Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa i tam też aktywnie pracował. Był radnym sejmiku
wojewódzkiego, kiedy Uniejów należał do województwa
konińskiego i radnym Gminy Uniejów. Należał do Komitetu
rewitalizacji dzwonnicy w Uniejowie. Aktywna praca
zawodowa i społeczna powodowały, że bywał gościem

w domu. Kiedy pojawiła się możliwość, by powstał
Związek Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej oboje rodzice -jako
byli wysiedleńcy - podjęli działania, by takowy powstał
w Uniejowie. Przez kilka lat tato był jego prezesem,
pomagając innym wysiedlonym otrzymać odszkodowanie.
Bardzo lubił przebywać na działce, na której pracował
całymi dniami. Nawet w niedzielę wracając z kościoła
rowem przejeżdżał koło niej.
Przez ostatnie 10 lat w zasadzie nie wychodził z domu.
Choroba powodowała coraz większe spustoszenie w organizmie. My jednak pamiętamy go jako człowieka lubiącego
żarty i towarzystwo, chcącego wiedzieć co nowego wydarzyło się, jak się żyje jego bliskim i znajomym.
				

Alicja Własny

Wieści z Miejskiego Przedszkola
w Uniejowie
Dzień Edukacji Narodowej
W dniu12 października 2018 r., w przeddzień Dnia
Edukacji Narodowej, dzieci składały życzenia wszystkim
Paniom pracującym w naszym przedszkolu oraz zaproszonym
na uroczystość emerytom. Występ, pełen zabawnych dialogów,
piosenek i zabaw muzyczno-ruchowych, przygotowały dzieci
5- letnie. Przedszkolaki na swój najwspanialszy, chociaż
niedoskonały dziecięcy sposób okazały swoim Paniom
wdzięczność, szacunek i miłość. Do życzeń dołączyli: pan
Piotr Majer - Zastępca Burmistrza Uniejowa, pani Agnieszka
Bednarkiewicz - pracownik Urzędu Miasta, pani Barbara
Zwolińska - Prezes Oddziału ZNP w Uniejowie oraz rodzice
przedszkolaków, którzy stale współpracują z przedszkolem
i są z nami w najważniejszych momentach. Goście skierowali
do wszystkich pracowników przedszkola wiele ciepłych
i miłych słów oraz życzeń. Tego dnia wręczone zostały również
nagrody za wyróżniającą się pracę. Nagrody Burmistrza
Miasta Uniejów otrzymały: dyrektor przedszkola - Romana
Kozińska oraz pracownik Małgorzata Wojtasiak, natomiast
nagrody dyrektora otrzymały: panie Wioletta Gralka, Marta
Pajor oraz Ewa Urbaniak.

„Orle gniazdo”- w ramach akcji „Cała Polska
Czyta Dzieciom” przedszkolakom czytał
kapral Dariusz Pisarkiewicz
Od wielu lat Miejskie Przedszkole w Uniejowie bierze
udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Zapraszamy

wtedy mieszkańców naszego miasta, osoby związane z konkretnymi zawodami, rodziców i dziadków.
22 października 2018 r. odwiedził nas kapral Dariusz
Pisarkiewicz, na co dzień służący w Jednostce Wojskowej
w Leźnicy Wielkiej, a prywatnie tata Eryka, 5-latka z grupy IV.
W „Roku dla Niepodległej” żołnierz przeczytał przedszkolakom legendę o powstaniu państwa polskiego pt.
„Orle gniazdo”. Odczytanie legendy stało się okazją do
przypomnienia, co dzieci wiedzą o symbolach i barwach
narodowych oraz do odśpiewania Hymnu Narodowego.
Podczas spotkania nasz gość opowiedział dzieciom o swojej służbie, zaprezentował mundur żołnierski oraz sprzęt
wojskowy. Dzieciaki miały okazję spróbować swoich sił
w żołnierskiej musztrze oraz przymierzyć elementy stroju wojskowego.
Spotkanie z żołnierzem było jednym z punktów konkursu
„Przedszkole młodych patriotów”, w którym braliśmy udział.

„Kalejdoskop zagrożeń”
To tytuł przedstawienia teatralnego w wykonaniu Agencji
Artystycznej Kanon z Krakowa. Podczas przedstawienia
dzieci poznały parę przyjaciół, Stasia i Dorotkę, którzy
w przystępny i zabawny sposób pokazali przedszkolakom,
w jaki sposób radzić sobie z zagrożeniami, czyhającymi
na nich, w najróżniejszych sytuacjach dnia codziennego.
Aktorzy zwrócili uwagę między innymi na zachowanie
w sytuacji spotkania z nieznajomym oraz bezpiecznych

>>>
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Laureaci Konkursu Piosenki Patriotycznej w Miejskim Przedszkolu
w Uniejowie

zachowań w ruchu drogowym. Dzieci przypomniały sobie, jak
należy przechodzić przez jezdnię, do czego służy kamizelka
odblaskowa, jak należy zachować się w przypadku ataku psa,
utrwaliły numery alarmowe. Przedszkolaki były zaangażowane
w przedstawienie, między artystami a widzami przez cały
czas odbywał się dialog. Podczas spektaklu przedszkolaki,
miały okazję, poprzez zabawę, utrwalić wiadomości dotyczące
bezpieczeństwa.
				
Monika Bartnik

Przedszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej
W dniu 7 listopada 2018 r. po raz pierwszy odbył
się Przedszkolny Konkurs Piosenki Patriotycznej, w którym wystąpili przedstawiciele poszczególnych grup przedszkolnych. Soliści, raz grupy wokalne zaśpiewały siedem
piosenek o tematyce patriotycznej. W jury konkursu zasiedli:
Romana Kozińska – dyrektor przedszkola, harcmistrz Marian
Pięgot – założyciel i kapelmistrz Orkiestry Dętej ZHP-OSP
w Uniejowie oraz Marcin Jaśkiewicz – członek zespołów GDP
Squad oraz Greasen.
Nagrodzeni zostali: I miejsce: Zosia Pakuła (4 lata),
Michalina Kujawa (6 lat); II miejsce: Antoni Perkowski (5
lat), Katarzyna Pająk. Wyróżnienia: Maja Wódka (4 lata), trio:
Aleksander Gumiński, Julia Antoniak, Helena Kołata (5 lat)
oraz trio: Maja Banasiak, Lena Przytuła, Jagoda Nowak (6 lat).
Podczas konkursu nie tylko dzieci, które występowały, ale
cała społeczność przedszkolna śpiewała piosenki patriotyczne
i harcerskie. Dodatkowo dzieci pięcioletnie i sześcioletnie
przygotowały krótki występ patriotyczny, wiersze oraz taniec
z pomponami „Polsko, kocham Cię…”
Nagrodami w konkursie były statuetki oraz piękne książki
o tematyce patriotycznej.
		

w Uniejowie odbyła się uroczystość z okazji nadchodzącego
Święta Niepodległości. Z tej okazji cała społeczność przedszkola
zebrała się, aby uroczyście świętować ten wyjątkowy dla
Nas Polaków dzień. Dzięki tej uroczystości dzieci poznały
i utrwaliły symbole narodowe naszego kraju.
Spotkanie rozpoczęło się od przybliżenia dzieciom
najważniejszych wiadomości na temat Polski – jak Polska
straciła i odzyskała Niepodległość. Wspólnie obejrzany film
edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Polak Mały”,
który utrwalił dzieciom symbole narodowe. Po obejrzeniu
filmu nadszedł czas na podsumowanie wiadomości. Dzieci
odpowiadały na zagadki dotyczące zarówno symboli narodowych, jak i historii Polski. W nagrodę za poprawną odpowiedź
otrzymały flagę Polski, która była pamiątką dla całej grupy.
Podczas tego ważnego dla nas Polaków spotkania
dzieci śpiewały różne piosenki patriotyczne „Jesteśmy Polską
i Polakiem”, „Biało-czerwona”, „Przybyli Ułani pod okienko”
oraz prezentowały piękne wiersze m.in. „Żołnierz mały”,
czy „Katechizm polskiego dziecka”. Słowem i piosenką
oddały szacunek symbolom narodowym, symbolom walki
o wolność i zwycięstwo oraz miłość do Ojczyzny. O godzinie
11:11 cała społeczność Miejskiego Przedszkola w Uniejowie
wspólnie odśpiewała 4- zwrotkowy hymn Polski w postawie
na baczność, tym samym biorąc udział w akcji „Rekord dla
Niepodległej”. Na zakończenie uroczystości każde dziecko
zostało obdarowane „Księgą Małego Patrioty”, w której znaleźć można wiersze i piosenki patriotyczne, wiadomości
dotyczące naszego kraju, tematyczne ilustracje i obrazki do
kolorowania, zawieszkę z Godłem Polski oraz płytę z utworami
zamieszczonymi w książce.
			

Karolina Bednarek

„WyRaźni na drodze”
Dzieci 5-letnie z grupy V biorą udział w akcji edukacyjnej
„WyRaźni na drodze”. Celem konkursu jest szerzenie
wśród dzieci w wieku przedszkolnym wiedzy na temat
zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ze szczególnym
uwzględnieniem zagadnień związanych z odpowiednią
arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie
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Monika Bartnik, Wioletta Gralka

Dla Niepodległej
W dniu 9 listopada 2018 r. w Miejskim Przedszkolu

Spotkanie patriotyczne w przedszkolu z okazji 11 listopada

UNIEJOWSKIE STRONY

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

37

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

poczuć atmosferę przedświątecznych przygotowań.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, zaangażowanie, pomoc, wspaniale spędzony czas i wspólną zabawę.
				
				
Marta Pajor

XII Powiatowy Konkurs Plastyczny „Każdy
przedszkolak i jego miś symbole Polski zna nie od
dziś”
Warsztaty Bożonarodzeniowe dla rodziców i dzieci

widocznością na drodze, nauką prawidłowych zachowań
i zasad poruszania się w ruchu drogowym.
5-latki wzięły udział w zajęciu wewnętrznym, którego
tematyka związana była z bezpieczeństwem na drodze,
wykonały też prace plastyczne na konkurs „Dziecko w ruchu
drogowym”.
Wszystkie dzieci biorące udział w akcji otrzymały certyfikowane odblaski, książeczki tematyczne oraz informacje dla
rodziców.
				
Monika Bartnik

Warsztaty bożonarodzeniowe
Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas. Zapach
piernika, świeżo ścięta i przystrojona choinka - to buduje
wyjątkowy, świąteczny klimat. I właśnie po to, aby i w naszym przedszkolu zagościła świąteczna atmosfera, kolejny
raz zorganizowaliśmy warsztaty bożonarodzeniowe, na które
zaprosiliśmy rodziców.
22 listopada 2018 r. nasze przedszkole zamieniło się na
moment w pracownię plastyczną, w której działo się wiele
ciekawych rzeczy. Celem warsztatów było rozbudzanie
aktywności dzieci i rodziców, odczuwanie więzi emocjonalnej
z rodziną i przywiązania do najbliższych, wzmacnianie
wzajemnych relacji w rodzinie opartych na szacunku,
akceptacji i miłości, rozwijanie zdolności i odczuwanie
radości z podejmowanej aktywności umysłowej i plastycznej,
a także kształtowanie wrażliwości i ekspresji twórczej.
W rodzinnej atmosferze powstały pełne uroku dekoracje
świąteczne. Rodzice i dzieci z zapałem wykonywali piękne
ozdoby, stroiki, kartki świąteczne, aniołki, gwiazdki, bombki,
choinki, itp., wykazując przy tym wiele pomysłowości i kreatywności.
Zorganizowane warsztaty były niezwykle radosnym
przeżyciem i przeniosły wszystkich w nastrój oczekiwania
na utęsknione święta. Wszystkim towarzyszył dobry humor,
radość tworzenia ozdób. Ta wspólna praca pozwoliła nam

25 listopada to Światowy Dzień Pluszowego Misia.
W naszym przedszkolu, od dwunastu już lat, ten dzień związany
jest z konkursem plastycznym. W stulecie odzyskania przez
Polskę Niepodległości konkurs także związany był z naszą
ojczyzną, z tym co najbliższe dzieciom w tym temacie,
czyli symbolami narodowymi. Dzieci rysowały, malowały,
wyklejały swojego ulubionego pluszowego misia, siebie i to,
jak rozumieją pojęcie symboli i barw narodowych.
Na konkurs wpłynęło aż 91 prac plastycznych z przedszkoli w Poddębicach, Wartkowicach, Pęczniewie, Uniejowie,
z punktów przedszkolnych w Drwalewie i Pełczyskach oraz
oddziałów przedszkolnych przy szkołach w Wilamowie,
Wieleninie i Spycimierzu.
Jury: Aleksandra Kałużna-Płaczek, Joanna Troczyńska
i Janusz Kosmalski przyznało nagrody następującym osobom:
I miejsce – Dominik Kamiński (6 lat), II miejsce – Karolina
Pajor (5 lat) – Miejskie Przedszkole w Uniejowie, III miejsce
– Julia Wieczorek (3 lata) – Punkt Przedszkolny w Drwalewie.
Wyróżnienia otrzymali: Kornelia Łatkowska (5 lat) –
Publiczne Przedszkole w Poddębicach, ul. Przejazd; Helena
Spławska-Wiatr (3 lata) – Miejskie Przedszkole w Uniejowie,
Kinga Gapsa (5 lat) – Szkoła Podstawowa w Wilamowie,
Zuzanna Kacprzak (5 lat) - Publiczne Przedszkole w Poddębicach, ul. Przejazd; Paweł Gajda (4 lata) – Publiczne
Przedszkole w Wartkowicach, Dominika Walczak (6 lat) –
Miejskie Przedszkole w Uniejowie, Michalina Stawicka (6 lat)
– Publiczne Przedszkole w Pęczniewie, Laura Rokoszewska (6
lat) – Miejskie Przedszkole w Uniejowie, Irmina Raźniewska
(5 lat) - Publiczne Przedszkole w Poddębicach, ul. Miła; Maja
Banasiak (6 lat) – Miejskie Przedszkole w Uniejowie. Nagrodę
specjalną, przyznaną przez pana Janusza Kosmalskiego,
otrzymała: Iga Kuźniak (6 lat) - Publiczne Przedszkole
w Poddębicach, ul. Przejazd.
Dzieci, w towarzystwie swoich ulubionych „pluszaków”, zapoznały się z ponad stuletnią historią pluszowego
misia, a w formie zabawy z piosenkami, tańcami i wierszykami
wspólnie uczciły ten dzień.
		

Monika Bartnik, Małgorzata Wojtasiak
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Chcemy żyć zdrowo
W tym roku nasze przedszkole we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Poddębicach po
raz kolejny przystąpiło do Ogólnopolskiego Przedszkolnego
Programu Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół
nas”. Istotne jest, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci
umiejętności radzenia sobie z zachowaniami, które mogą być
dla nich szkodliwe. Dzięki temu w dorosłym życiu będą umiały
powiedzieć osobom, które przy nich palą, że to im przeszkadza.
29.11.2018 r. dzieci 6-letnie z grupy VI gościły Panią
Martę Bukowską, która przeprowadziła atrakcyjne zajęcia
w ramach realizowanego programu. Podczas zajęć przedszkolaki
dowiedziały się o szkodliwości biernego palenia, z jakich
substancji składa papieros, a także jak umiejętnie radzić sobie
w sytuacjach, w których inne osoby przy nich palą. Ponadto, Pani
Marta opowiedziała, jakie są szkodliwe skutki palenia papierosów
oraz wdychania dymu papierosowego. Przedszkolaki z wielkim
zaangażowaniem uczestniczyły w zajęciach, na podsumowanie
których wykonały znak zakazu palenia.
Dziękujemy Pani Marcie za poświęcony czas, miłą
atmosferę podczas spotkania oraz upominki dla przedszkolaków.
				
Marta Pajor

Przedszkolaki w teatrze

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

30 listopada 2018 roku dzieci z grupy VII i VIII uczestniczyły w bardzo wartościowej wycieczce do Teatru im.
W. Bogusławskiego w Kaliszu oraz sali zabaw Hali Gali.
Wizyta w prawdziwym teatrze była dla dzieci dużym
przeżyciem. Przedszkolaki obejrzały spektakl pt. „Kopciuszek”
na motywach baśni braci Grimm. Oglądały go z zafascynowaniem.
Natomiast sceny humorystyczne wywoływały ogólny śmiech.
Aktorzy przypomnieli wszystkim starą prawdę, że nie szata zdobi
człowieka oraz, że najważniejsza jest uczciwość i wzajemny
szacunek. W sali zabaw przedszkolaki mogły skorzystać
z licznych atrakcji, między innymi z basenu z tysiącem kulek,
licznych tuneli i zjeżdżalni.

Rozstrzygnięcie w przedszkolu Konkursu Plastycznego z okazji
Światowego Dnia Pluszowego Misia

Celem pobytu w takim miejscu jest stworzenie możliwości
radosnego spędzania czasu oraz umiejętność współdziałania
w grupie rówieśniczej.
6-latki wróciły z wycieczki z uśmiechem na buzi i dobrym
humorem oraz nową wiedzą na przyszłe, dorosłe życie.
		
			
Małgorzata Kaźmierczak

Mikołajki z bajki na 100-lecie Niepodległej

Idzie, idzie Mikołaj,
idzie: tup, tup, tup!
Niesie, niesie prezenty
słychać: stuk, stuk, stuk!
Mikołaj lubi odwiedzać dzieci w każdym miejscu na całym
świecie. 6 grudnia z workiem pełnym prezentów przyjechał
również do naszego przedszkola. Oczekując upragnionego
gościa, dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały krótką
inscenizację „Wyjątkowy gość” w wykonaniu dzieci 4 i 6-letnich
z grupy III i VI, w trakcie której pojawił się długo wyczekiwany
Mikołaj. Przedszkolaki były bardzo szczęśliwe, rozpromienione,
a kiedy znalazł się blisko nich - troszkę zawstydzone.
W ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta
dzieciom” Mikołaj przeczytał bajkę pt. „A to ci dopiero!”
Barbary Wicher, którą przedszkolaki wysłuchały z wielką
uwagą. Następnie każda z grup odpowiadała na zagadki
dotyczące jej treści, zadane przez pana Mirosława Madajskiego,
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie i panią Teresę
Łuczak, Radną Rady Miejskiej w Uniejowie, którzy spędzili
z nami ten wyjątkowy dzień. Wszyscy spisali się na medal
i bezbłędnie udzielili odpowiedzi na pytania. Podczas spotkania
przedszkolaki zaprosiły gości do wspólnych zabaw i pląsów
muzyczno-ruchowych. Na zakończenie dzieci otrzymały prezenty
ufundowane przez Burmistrza Miasta Uniejów, które wręczyli
przybyli goście. Mikołaj zaś podarował choinki dzieciom
do każdego oddziału i poprosił, aby wspólnie udekorowały
świąteczne drzewko. W podziękowaniu przedszkolaki wręczyły
przybyłym gościom Certyfikaty Mikołajkowego Przyjaciela
Miejskiego Przedszkola w Uniejowie.
W tym dniu dzieci 6-latnie z grupy VII i VIII wraz z nauczycielkami udały się przed kompleks termalno-basenowy
w Uniejowie, gdzie dekorowały choinkę własnoręcznie wykonanymi ozdobami w biało-czerwonych barwach, spotkały się
z Mikołajem, a także uczestniczyły w poświęceniu szopki
bożonarodzeniowej przez księdza Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza.
Oczekiwana cały rok wizyta Mikołaja minęła w bardzo
miłej atmosferze i przyniosła naszym wychowankom wiele
radości. To był wspaniały, pełen niezapomnianych wrażeń dzień,
który na długo pozostanie w pamięci wszystkich dzieci.
		

Marta Pajor, Karolina Bednarek
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Paulina Jaśkiewicz

Jesienny podmuch wiatru

w Spycimierzu
Jesień to okres zbiorów i przygotowań do zimy. Jest
to czas pewnych zmian w przyrodzie, spadania liści oraz
owoców z różnych drzew. W tym roku po raz pierwszy
nasi uczniowie przystąpili do akcji zbierania kasztanów.
Pomagali wszyscy – rodzice, dziadkowie, nauczyciele.
Wspólnymi siłami udało nam się zebrać 600 kg kasztanów.

Zajęcia muzyczne z Panem Feliksem
W październiku nasze dzieci po raz kolejny brały
udział w warsztatach muzycznych prowadzonych przez
Pana Feliksa. Tym razem nasi goście przywieźli ze
sobą skrzypce, które już kiedyś były w naszej szkole
oraz altówkę. Pani Katarzyna zagrała kilka utworów na
skrzypcach, a także altówce, co ukazało różnice między
wysokością dźwięków. Dzieci zapoznały się także z rolą
dyrygenta w orkiestrze. Największą radość sprawiło im
dyrygowanie przybyłymi gośćmi. Pomimo bardzo dużych
wymagań naszych dzieci muzycy sprawdzili się na ocenę
celującą.

„Cała Polska czyta dzieciom” - spotkanie
z pszczelarzem
9 listopada udaliśmy się na pieszą wycieczkę do
miejscowego pszczelarza - Pana Józefa Wielogórki,
który posiada własną pasiekę. Pan Józef opowiedział
nam o tym, jak powstaje miód i z czego się go otrzymuje.
Jednocześnie pokazał nam miód różniący się zapachem,
smakiem, a przede wszystkim kolorem. Pszczelarz
opowiedział nam o życiu pszczół oraz sposobie zbierania
pyłków. Wyjaśnił także różnice pomiędzy osą, a pszczołą.
Mogliśmy obejrzeć ule, plastry miodu oraz akcesoria
pszczelarza typu: kapelusz, dymka, ramka. Chętne dzieci
zadawały wiele pytań, na które Pan Józef odpowiadał
z uśmiechem na twarzy. Okazało się, że Pan Józef ma
ponad 60 uli, z których kilka występuje w postaci pasieki
wędrownej, przewiezionej w różne miejsca. Pszczelarz
pokazał nam nowo powstający gabinet pszczelarza oraz
opowiedział o swoich planach na przyszłość, związanych
z rozwijaniem swojej pasji. Pan Józef zwrócił uwagę na

działania człowieka, które mogą wpłynąć na obniżenie
liczebności pszczół i ewentualne konsekwencje ich wyginięcia. Nie zabrakło próbowania miodu, co było wielką,
a jednocześnie bardzo słodką przyjemnością. Dzieci
poznały walory smakowe miodów oraz ich właściwości
w zależności od ich rodzaju. Na zakończenie zajęć Pan
Józef przeczytał nam książkę o małej pszczółce Bze –
Bze. Wracaliśmy do szkoły obdarowani przez pana Józefa
pysznym miodem z jego pasieki.
Dziękujemy za tak ciekawie przeprowadzone
warsztaty, na które udamy się ponownie w sezonie
wiosennym.

100-lecie Odzyskania Niepodległości
W naszej szkole już od dawna można było oglądać
dekoracje nawiązujące do 100-lecia Odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Wśród wielu działań, które
miały miejsce z udziałem naszych uczniów znalazło się
także wspólne z nauczycielami i rodzicami odśpiewanie
hymnu państwowego w ramach akcji „Rekord dla Rzeczpospolitej”. O oprawę muzyczną zadbał ks. proboszcz
Dariusz Ziemniak. 9 listopada o godz. 11.11 w murach
naszej małej szkoły zabrzmiał donośnie „Mazurek Dąbrowskiego”.
Tradycyjnie od kilku lat 11 listopada uczniowie
występują w miejscowym kościele z programem słowno-

arch. PSP w Spycimierzu

Akcja „Zbieramy kasztany”

Zaśpiewaliśmy wspólnie „Mazurka Dąbrowskiego”
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patriotycznej „Moja Wielka, Mała Ojczyzna”.
Oto jego treść:

Pan Józef częstuje nas pysznym miodem

muzycznym. Tak było i w tym roku. Parafianie mogli
wysłuchać wierszy i pieśni patriotycznych w wykonaniu
chłopców z klasy II i III. To nie był jednak koniec
świętowania tego szczególnego dnia. W godzinach
popołudniowych chętne dzieci wraz z rodzicami udały
się na obchody Święta Niepodległości w Uniejowie,
gdzie uczestniczyły w gminnych obchodach święta na
uniejowskim rynku i maszerowały w patriotycznym
pochodzie. Na koniec wspólnie z panią dyrektor zasadziły
pamiątkowy dąb w alei niedaleko Zagrody Młynarskiej.

II Seminarium ,,Spycimierskie Boże Ciało”
Podczas II seminarium, które miało miejsce 17
listopada w sali remizy OSP w Spycimierzu obecni byli
także najmłodsi mieszkańcy - uczniowie naszej szkoły.
W wydanym niedawno albumie o Bożym Ciele spośród
wielu zdjęć autorstwa Pana Janusza Tatarkiewicza jest
jedno przedstawiające dzieci przygotowujące materiał
przyrodniczy na dywan kwiatowy. Od kilku bowiem
lat społeczność szkolna wykonuje na Boże Ciało
kwietny dywan przed budynkiem szkoły. Pan Janusz
Tatarkiewicz rozmawiał z dziećmi na temat warsztatów,
które prowadził dla dzieci w naszej szkole. Mali artyści
wystąpili na scenie remizy z programem słownomuzycznym o treści patriotycznej, nawiązującym do
100-lecia Odzyskania Niepodległości. Swój wiersz
o małej ojczyźnie zaprezentował Igor Ilski - uczeń kl.
III, który zajął I miejsce w Gminnym Konkursie poezji

Jest na ziemi jedno miejsce,
które kocham sercem całym.
Tutaj jestem najszczęśliwszy,
przecież tu się wychowałem.
Gdy mnie kiedyś ktoś zapyta,
dokąd moje serce zmierza?
Ja odpowiem jemu śmiało,
do mojego Spycimierza.
Wieś to w Polsce środkowej,
ze swej tradycji dobrze znana.
Tu, co roku w Boże Ciało,
Droga kwiatem jest usłana.
Tu mój dom, parafia, szkoła,
tu rodzina moja cała.
Tutaj lasy, rzeka, pola,
Tu ojczyzna moja mała!
Warto dodać, że dzieci brały także udział w przygotowaniu elementów dekoracji. Stoły zdobiły między innymi biało-czerwone łańcuchy wykonane przez uczniów
i nauczycieli naszej szkoły.

Wizyta strażaka
W środę 28 listopada naszą szkołę odwiedził strażak
pracujący w Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach.
Podczas spotkania opowiadał o zasadach zachowania
bezpieczeństwa podczas np. pożaru, wypadku czy burzy.
Zwrócił uwagę na temat szkodliwości smogu oraz niebezpieczeństwa jakie niesie ze sobą czad. Zaprezentował
także czujnik, który może uchronić przed zaczadzeniem.
Spotkanie zakończyło się pamiątkowym zdjęciem.

Czary mary…
30 listopada w naszej szkole przeprowadzaliśmy
wróżby andrzejkowe. Chcąc stworzyć magiczny klimat,
wróżby odbywały się w zaciemnionej sali, w której
przygotowane zostały specjalne dekoracje. Dzieci m.in. odszukiwały wróżby ukryte w ciastkach, poznawały zawody,
które może będą kiedyś wykonywać w przyszłości, wyszukiwały imiona swoich „drugich połówek” i wiele innych. Wróżby zakończyły się słodkim poczęstunkiem
przygotowanym przez rodziców.
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Stulecie Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilamowie

arch. UM Uniejów / R. Troczyński
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Co słychać w Szkole Podstawowej

im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie?
2 października 2018 r. dla klas: VIa i VIIa odbyły się
warsztaty z projektu nt. zapobiegania chorobom układu
krążenia pt. „Łódzkie ma pomysł na zdrowie - Łódzkie
dba o zdrowy układ krążenia”. Prowadząca p. Adrianna
Krzeszewska przekazała uczniom wiele cennych zdrowotnych
rad i uwrażliwiła uczniów, aby niezależnie od wieku zawsze
dbali o zdrowie, a szczególnie o układ krążenia i nie bali się
udzielić pierwszej pomocy potrzebującym. Uczniowie byli
bardzo zadowoleni z warsztatów.
			
Agnieszka Krzesłowska
3 października 2018 r. dla klas: I-III odbyła się cykliczna
akcja „Cała Polska czyta dzieciom” zorganizowana przez
Bibliotekę Szkolną oraz Miejsko – Gminną Bibliotekę
Publiczną. Tym razem utrzymana była w tematyce
patriotycznej, ponieważ obchodzimy 100. rocznicę odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Wśród zaproszonych gości byli:
ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, pan Piotr Kozłowski
(p.o. dyrektora Szkoły i radny Rady Powiatu Poddębickiego)
oraz pan Mirosław Madajski (radny Rady Miejskiej
w Uniejowie). Dzieci z dużym zainteresowaniem wysłuchały
legend związanych z początkami państwa polskiego. Miłym
akcentem spotkania były występy muzyczne zespołu „Pozytywka” z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie, który zaprezentował m.in. wiązankę melodii
żydowskich.
		
Monika Jabłońska, Małgorzata Nitecka
8 października 2018 r. w ramach projektu gimnazjalnego
odbył się w naszej szkole VIII Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia. Celem akcji było propagowanie zabawnej formy
nauczania matematyki. Akcję przeprowadziły uczennice
kl. IIIc Gimnazjum, pod opieką p. Jolanty Wieczorek
i p. Katarzyny Pruchlat. W Szkole sprawdzono znajomość
tabliczki mnożenia wśród uczniów i pracowników. Natomiast wędrując ulicami Uniejowa przepytywano napotkane
osoby. Akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Agnieszka Krzesłowska, Lidia Zaradzka
12 października 2018 r. trener reprezentacji U-20 Jacek
Magiera odwiedził uczniów z kl. II a. Podczas spotkania
opowiedział o swojej piłkarskiej i trenerskiej karierze, ale
mówił najmłodszym również o dyscyplinie oraz o tym, jak
ważna jest nauka różnych przedmiotów w życiu sportowca.
Na pamiątkę wręczył wszystkim uczniom zdjęcia z autografem oraz proporczyk reprezentacji. Natomiast od uczniów
trener otrzymał pamiątkowy, specjalny medal.
			

Joanna Wicherkiewicz

Ślubowanie i pasowanie na ucznia to bardzo ważna
uroczystość w naszym szkolnym kalendarzu. Tradycyjnie, jak
co roku, w październiku dzieci prezentują swoje umiejętności
w przygotowanym wcześniej programie artystycznym.

Katarzyna Pruchlat, Joanna Wieczorek

11 października 2018 r. dla klas: IV-VI odbyły się
warsztaty edukacyjne z Ogólnopolskiego Programu
„Extra Szkolna Stołówka z Delmą Extra. Edycja II”, zorganizowane przez Banki Żywności. Była to wspaniała
nagroda dla szkoły za zdobycie wyróżnienia, 31 miejsca

arch. SP Uniejów

		

(wśród 105 nagrodzonych szkół). Głosowaliśmy od
01.04.2018 r. do 17.06.2018r. Wykonaliśmy dodatkowe
zadania, przeprowadzono lekcje nt .zdrowego odżywiania
się, planowania zakupów i niemarnowania żywności.
Wykonaliśmy plakaty „Wymarzonej stołówki” i gazetki
ścienne, ponadto nagraliśmy film „Nie marnuj jedzenia”,
w którymwspaniale wystąpili „aktorzy” z kl.VIb: Zuzanna
Antoniak, Oliwia Gawron, Nicola Malinowska, Katarzyna
Nadolna, Kacper Wójcik. Oprócz atrakcyjnych warsztatów,
szkoła otrzymała magnesy z notesem oraz zestaw naklejek,
które są wspaniałą ozdobą stołówki.
Rodzicom, uczniom, Radzie Pedagogicznej, pracownikom obsługi serdecznie dziękujemy za ogromne zaangażowanie w tej akcji.

„100 prac na 100-lecie odzyskania Niepodległości”

>>>
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przez nas siły – tego życzą wdzięczne basałyki.” Uroczystość
przygotowały panie: Agnieszka Kaczmarek, Agnieszka
Pajor, Elżbieta Bartnik, Lidia Zaradzka.
Agnieszka Kaczmarek

arch. SP Uniejów

Wyprawa do źródeł Bzury
„Mimozami jesień się zaczyna,
Złotawa, krucha i miła,(…)
Mimozami zwiędłość przypomina
Nieśmiertelnik żółty – październik.”

Koncert dla Niepodległej

Następnie składają przysięgę na sztandar szkoły i uczestniczą
w ceremonii pasowania stalówką, po której już oficjalnie
zostają przyjęte w poczet uczniów naszej szkoły. To niezwykłe wydarzenie miało miejsce w naszej szkole dnia 12
października 2018 r. Zanim pierwszaki zostały przyjęte
do grona uczniów, musiały wykazać się umiejętnościami
śpiewu i recytacji. Występy dzieci spotkały się z bardzo
ciepłym przyjęciem. Mali artyści po każdym występie byli
nagradzani gromkimi brawami. Po części oficjalnej dzieci
zostały zaproszone na słodki poczęstunek przygotowany
przez Rodziców.
Drodzy Pierwszoklasiści! Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce i powodów do radości!
Wychowawczynie klas: Dorota Bamberska (Ia), Joanna
Wójcik (Ib), Małgorzata Antoniak (Ic)
Dorota Bamberska
Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy w tym roku
już 12 października. Tradycyjnie tego dnia uczciliśmy
również pamięć o Papieżu - św. Janie Pawle II. Uczniowie
(pod kierunkiem ks. Piotra Kasprzaka) w krótki, ale treściwy
sposób przypomnieli sylwetkę tego Wielkiego Polaka
z okazji 40 - lecia Jego pontyfikatu. Podczas występu nie
mogło zabraknąć ukochanej przez wszystkich „Barki”.
Następnie klasa III B gimnazjum zaprezentowała zabawne
przedstawienie „Jak Bóg stworzył Nauczyciela”. Mogliśmy
obejrzeć zmagania nauczyciela z niesfornymi uczniami
w Niebie, Piekle i na Ziemi (wniosek: wszędzie praca
nieziemsko trudna!). Byliśmy też świadkami Rady
Pedagogicznej, która miała przybliżyć codzienność
nauczyciela, a może nawet wzbudzić refleksję. Przedstawienie
uświetniły też diabelskie tancerki i wokalistka. Na koniec
wiceburmistrz Piotr Majer wręczył Nagrody Burmistrza,
a wicedyrektor Janusz Stawicki (w towarzystwie „nowej pani
dyrektor” – Oktawii Irchy) przekazał Nagrody Dyrektora …
i można (trzeba!) było wrócić do codziennej rzeczywistości
szkolnej, zachowując w pamięci słowa: „[…] ty zaś,
szlachetne zdrowie, ulubuj sobie wszystkich pracowników tej
prześwietnej instytucji oświatowej i wspieraj ich nadwątlone

Miłośnicy turystyki i dobrej zabawy ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie wraz z opiekunkami w dniu 13
października br. wyruszyli na XVI Rajd „Żółty Jesienny Liść”.
Rajd odbył się na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień
Łódzkich – jednego z siedmiu parków krajobrazowych na
terenie naszego województwa, a jego start miał miejsce
w Łagiewnikach przy klasztorze Franciszkanów. W pięknej,
jesiennej scenerii, przy wspaniałej pogodzie uczniowie
poznawali walory krajoznawcze Lasu Łagiewnickiego
i poszukiwali źródeł Bzury. Wędrówka, 13 km pieszej trasy,
zakończyła się ciepłym posiłkiem przy siedzibie Leśnictwa
Miejskiego w Łodzi i podsumowaniem konkursów. Nasi
uczniowie zajęli III miejsce. Późnym popołudniem zmęczeni,
ale zadowoleni wrócili do domu.
Ewa Trzmielewska, Renata Pełka
Dzięki uprzejmości państwa Urbaniaków, w dniu 15
października br. uczniowie klasy III a ze swoimi rodzicami
mieli ognisko w pięknej wsi Kobylniki. Nowością dla
wielu dzieci był smak pieczonych w ognisku ziemniaków.
Samodzielnie upiekły kiełbaski. Po ucztowaniu grały w piłkę,
w chowanego, wybiegały się po łące. Niesamowita pogoda
tej porze roku, zapach jesiennych pól, ruch na świeżym
powietrzu i dotlenienie organizmu sprawiły, że wszyscy mieli
wspaniale humory.
Urszula Świerczyńska
Jesienny czas sprzyja prowadzeniu obserwacji
przyrodniczych. Badacze z klasy Ic 16 października br.
wyruszyli z lornetkami, lupkami, notesami i aparatem
fotograficznym w teren. Sprzęt był ważny, ale najważniejsze
były oczy, uszy, nos i dłonie. Wędrując tropem jesiennych
zmian zachodzących w parku, wykonywali szkice, odciski
kory drzew, prowadzili obserwacje przyrodnicze, zbierali
liście, szukali tropów i kryjówek parkowych zwierząt. W ciszy
słuchali odgłosów parku i zbierali eksponaty do klasowego
kącika przyrodniczego. Oczywiście nie mogło nic umknąć
ich uwagi, tropiciele wiedzieli, że jeśli chcą coś ciekawego
zaobserwować, trzeba zachować spokój i ciszę. Dużą frajdę
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sprawił obserwatorom piknik na świeżym powietrzu, który
sprawił, że nabrali nowych sił do dalszej pracy i zabawy.
Z zebranych darów wykonywali jesienne drzewo, utrwalając
jego budowę. Mali przyrodnicy wrócili z wyprawy z głowami
pełnymi wiedzy i nowych doświadczeń. Celem wycieczki do
parku była obserwacja naturalnego ekosystemu świata roślin
i zwierząt oraz podziwianie piękna jesiennego krajobrazu.
Małgorzata Antoniak
Harcerze i zuchy Hufca ZHP Uniejów spędziły wspólnie
weekend 18-19 października br. podczas Harcerskiego
Startu 2018/2019, który odbył się w Zespole Edukacyjno
– Wychowawczym i Rehabilitacyjnym w Stemplewie.
Komendantem biwaku był hm. Piotr Łukasiewicz, którego
wspomagała kadra instruktorów. Spotkaniu przyświecały
cele: świetna zabawa harcerska, integracja drużyn
hufcowych, nawiązanie nowych znajomości, przybliżenie
historii Polski. Przygotowany program był przepełniony
wieloma atrakcjami. Zuchy z GZ „Krasnonutki” z dużym
zaangażowaniem uczestniczyły w warsztatach prowadzonych
przez leśniczego. Wzięły udział w wieczornym ognisku,
podczas którego z uwagą wysłuchały gawędę wygłoszoną
przez Komendantkę Hufca ZHP Uniejów phm. Małgorzatę
Rosik, śpiewały harcerskie piosenki. Oczywiście nie mogło
się obyć bez pieczenia kiełbasek i chleba, co okazało się
wielką frajdą szczególnie dla nowych członków gromady.
Niestety, sobotni poranek zrobił wszystkim psikusa i powitał
uczestników deszczem. Ale wiadomo, że zuchy i harcerze
niczego się nie wystraszą i nic nie popsuje im dobrej zabawy,
tak było i tym razem. Pomimo niesprzyjających warunków
ruszyli na wędrówkę szlakiem nowych przygód. Na punktach
kontrolnych należało się wykazać wiedzą, umiejętnościami
oraz sprawnością fizyczną. Zuchy wspaniale poradziły sobie
ze wszystkimi zadaniami i zdały egzamin wyśmienicie, a nie
było łatwo. Po powrocie i zaliczeniu wszystkich punktów
na uczestników czekał pyszny obiad. Pełni energii, nowych
pomysłów i doświadczeń GZ „Krasnonutki” wkroczyła
w nowy rok harcerski.
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29 października 2018 r. nasza szkoła wzięła udział
w Ogólnopolskim Konkursie „Do Hymnu”. Prawie 400
uczniów w galowych strojach zaśpiewało cztery zwrotki
„Mazurka Dąbrowskiego”, cztery zwrotki „Roty” i pieśń
„Święta miłości kochanej Ojczyzny”. W komisji konkursowej
zasiadł pomysłodawca i koordynator Konkursu z Narodowego
Centrum Kultury - Krzysztof Kozłowski oraz prof. Anna
Domańska z Akademii Muzycznej w Łodzi. Konkurs odbył
się z okazji obchodów 100 - lecia Odzyskania przez Polskę
Niepodległości i wzięło w nim udział 300 szkół z całej Polski.
Magdalena Derlacz
7 listopada 2018 r. uczniowie z naszej szkoły zajęli
I miejsce w Eliminacjach Powiatowych Wojewódzkiego
Konkursu Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie. Natalia Stachowiak i Wojciech Tomczyk z klasy
II a najpierw brawurowo pokonali tort przeszkód, a potem
po mistrzowsku wypełnili test wiedzy.
Kolejny etap nie przyniósł im podium, ale wrócili
z plecakiem pełnym nowych doświadczeń. Możemy wierzyć,
że wiedza zdobyta w czasie konkursowych rywalizacji pomoże im w realnych sytuacjach kryzysowych.
				
Joanna Wicherkiewicz, Tomasz Bartosik
7 listopada 2018 r. uczniowie ze Szkoły Podstawowej
z Uniejowa oraz z Wielenina wraz z opiekunkami uczestniczyli
w pieszym rajdzie „Dla Niepodległej”. Cel tego rajdu był
szczególny – uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez
Polskę Niepodległości. Wszyscy uczestnicy rajdu zebrali
się w miejscowości Ujazd (Gmina Wartkowice), po czym
zaopatrzeni w biało-czerwone flagi wędrowali 6 km trasą do
Starego Gostkowa. Podczas wędrówki rozegrany był konkurs
wiedzy o Polskiej Drodze do Niepodległości. Rajd zakończył
się odśpiewaniem pieśni patriotycznych przy pomniku
Legionów Józefa Piłsudskiego w Starym Gostkowie.
Renata Pełka, Ewa Trzmielewska

pwd. Małgorzata Antoniak, pwd. Magdalena Derlacz

Dorota Bamberska, Joanna Wójcik

arch. SP Uniejów

Nasze pierwszaki lubią aktywną edukację, więc dałyśmy
im taką szansę 23 października br., kiedy można to porzucić
podręczniki z buziami rozświetlonymi nie tylko pięknym,
jesiennym słońcem, ale i uśmiechami, nauczyć się pilnie
obserwować zwierzęta mieszkające w parku, rozróżniać
gatunki drzew czy też stworzyć piękny jesienny bukiet
z kolorowych liści. Do szkoły powróciły radosne i pełne
zachwytu nad darami jesiennej natury.
Ślubowanie i pasowanie na ucznia
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II. Dobrą lekcją historii okazała się „Panorama Racławicka”,
która na zasadzie „ruchomej szopki” prezentowała
najważniejsze osoby z dziejów naszej Ojczyzny. Wzbogaceni
nowymi wiadomościami i wzmocnieni duchowo w godzinach
wieczornych zakończyli pielgrzymkę, by na następny dzień
z nowym zapałem kontynuować naukę w szkole.

arch. SP Uniejów

s. Alina Śmiałek

Trener reprezentacji U-20 Jacek Magiera odwiedził uczniów z kl. II

100-lecie Niepodległości Polski w naszej szkole uczczono
dnia 9 listopada br. Koncertem dla Niepodległej. W dawnych
i nowych piosenkach żołnierskich, patriotycznych, uczniowie
klas: II c, VI a, VII a, VII b przypomnieli ważne wydarzenia
z naszej historii i ich bohaterów. Uroczystość uświetniła
swoimi występami wspaniała Orkiestra Harcersko-Strażacka
w Uniejowie. Szczególnie wzruszającym i widowiskowym
momentem był „Taniec z flagami” w wykonaniu „tancerzy”
z kl.VI a, VII b. Uroczystość przygotowały panie: Joanna
Pawlak, Magdalena Derlacz, Elżbieta Bartnik, Agnieszka
Krzesłowska.
Joanna Pawlak
W ramach działań upamiętniających rocznicę 100
-lecia odzyskania Niepodległości uczniowie klas: I-VIII
SP i kl. III Gim. z wielkim zaangażowaniem wzięli udział
w akcji „100 prac na 100-lecie odzyskania Niepodległości”.
Pomysłowe prace wykonane różnymi technikami na pewno
będą cenną pamiątką dla przyszłych pokoleń. Natomiast
w niedzielę, 11 listopada br. po zakończeniu uroczystości
w Rynku, reprezentacja naszej szkoły przemieściła się na
„Aleję Dębów”, aby w dniu zakończenia gminnego cyklu
obchodów 100-lecia Niepodległości Polski posadzić drzewa
pamięci - „Żywy pomnik”.
14 listopada br. 32 uczniów SP z parafii w Uniejowie wraz
ze swym proboszczem ks. Inf. Andrzejem Ziemieśkiewiczem
i opiekunami wzięło udział w pielgrzymce do Niepokalanowa
– klasztoru założonego przez św. Maksymiliana Marię
Kolbego. W Bazylice Niepokalanego Poczęcia NMP
pielgrzymi uczestniczyli we Mszy św., byli także na krótkiej
Adoracji Najświętszego Sakramentu w niedawno otwartej
Kaplicy Wieczystej Adoracji. Zapoznali się również z postacią i działalnością św. Maksymiliana oglądając wystawy
w muzeum jemu poświęconym. Wyjątkową atrakcją stały
się „papamobile” – samochody papieskie przechowywane w
Niepokalanowie, którymi podróżował po Polsce śp. Jan Paweł

23 listopada br. Dyrektor SP w Uniejowie – pani Małgorzata Komajda objęła funkcję Starosty Powiatu Poddębickiego, a Pan Piotr Kozłowski p.o. Dyrektora naszej
szkoły.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dużo zdrowia, pogody
ducha i wielu sukcesów.
27 listopada br. na trzeciej godz. lekcyjnej odbyła się próbna
ewakuacja uczniów i pracowników szkoły. Ewakuowana
została cała szkoła. Ewakuacja ma na celu doskonalenie
umiejętności i nawyków bezpiecznego zachowania się podczas
ewakuacji z budynku szkolnego, przede wszystkim poprzez
zastosowanie ćwiczeń uświadamiających uczniom znaczenie
znaków, z którymi stykają się na co dzień w swojej szkole
oraz zasad obowiązujących podczas prawdziwej ewakuacji,
która oby nigdy się w szkole nie zdarzyła. Uczniowie i cała
społeczność szkolna powinni jednak być okresowo szkoleni
w tym zakresie. Najlepiej poprzez ćwiczenia praktyczne. Aby
ewakuacja mogła przebiegać bezpiecznie, wszyscy wcześniej
zostali zapoznani z regulaminami oraz z ustalonymi zasadami
ewakuacji. Próbna ewakuacja przebiegła pomyślnie.
Elżbieta Bartnik
28 listopada br. uczniowie naszej szkoły, pod kierunkiem
p. Anny Bugajak, p. Anety Sowy, p. Eweliny Kołaty,
p. Anny Rafalskiej, p. Wiesławy Stawickiej, wzięli udział
w konkursie językowym o charakterze gry terenowej
Language Abenteuerin Kaczki Średnie. Uczestnicy, posługując
się językiem angielskim i niemieckim, mieli zadanie dotrzeć
do pięciu tajemniczych miejsc, gdzie wykonywali określone
zadania. Podczas tej żywej lekcji języków obcych uczniowie,
skanując kody za pomocą urządzeń mobilnych, dotarli m.in. do
warsztatu samochodowego, gdzie wskazywali poszczególne
części samochodu; na stołówkę, gdzie według przepisu
w języku obcym przyrządzali sałatkę oraz do tajemniczych
sal, w których spotkali Sherlocka Holmesa i Alberta Einsteina
i wedługich wytycznych rozwiązywali kolejne zadania.
Konkurs nie mógł zakończyć się dla nas lepiej, drużyna,
w której skład wchodzili uczniowie m.in. naszego Gimnazjum
zajęła I miejsce, natomiast uczniowie Szkoły Podstawowej II
miejsce. Gratulujemy!
Anna Rafalska
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28 listopada br. Samorząd Uczniowski zorganizował
dla uczniów naszej szkoły wróżby andrzejkowe. Dla
potrzeb imprezy sala 307 została zamieniona w Komnatę
Tajemnic pełną tlących się świec, wydrążonych dyni
i innych tajemniczych rekwizytów. Już od samego rana pięć
wróżek z klas VI i III Gimnazjum przepowiadało przyszłość.
Uczniowie mogli m.in poznać imię przyszłego partnera,
zawód lub odczytać z cienia woskowego, jak ułoży się ich
życie. By dowiedzieć się, co ich czeka, uczniowie rzucali
kośćmi, wysypywali szpilki lub przebijali papierowe serce.
Natomiast po południu uczniowie mogli rozruszać kości
podczas andrzejkowej dyskoteki. Niewątpliwie obchody
andrzejek były wspaniałą okazją do dobrej zabawy, ale
również źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów ludowych.
Anna Rafalska
Nasza szkoła współpracując z Towarzystwem Przyjaciół Uniejowa bierze udział w projekcie pt. „Komu
zawdzięczamy naszą Niepodległość: od Paderewskiego do
lokalnych bohaterów tamtych czasów.” Zajęcia odbywają
się w formie warsztatów międzypokoleniowych w Izbie
Regionalnej. Uczestnicy warsztatów – seniorzy przedstawiali
historie swoich rodzin, sięgali do pokoleń swoich dziadków
i pradziadków, którzy byli uczestnikami, świadkami I wojny
światowej. Młodzież miała okazję poznać „żywą historię”
swojej Małej Ojczyzny, co zainspirowało ich do poznania
dziejów własnej rodziny. Pierwsze zajęcia odbyły się 30
listopada, kolejne 7 grudnia br.
Joanna Pawlak
„Muzyka ma ogromne zdolności wyrażania piękna
każdej kultury. Ze swej natury może sprawić, że zabrzmią
wewnętrzne harmonie. Podnosi intensywne i głębokie emocje,
a swoim czarem wywiera ogromny wpływ.”
- Jan Paweł II
Jest taka jedna noc, na którą klasa II a i II b czeka cały
rok – noc w szkole. Każda taka noc upływa pod innym
hasłem. Tym razem 30 listopada br. uczniowie spędzali
czas w towarzystwie operowych dźwięków. Okazało się
bowiem, że jedno z rodziców ma niezwykły dar, potrafi
magicznie posługiwać się barytonowym głosem. Pan Michał
Sawkiewicz wyczarował nam operę w szkolę, a Pani Eliza
Sawkiewicz zaprowadziła nas w kuluary tej sztuki. Mali
odbiorcy ulegli czarowi dźwięków. Dzieci lubią wyrażać
swoją ekspresję rysując. W jaki sposób połączyć rysowanie
ze sztuką operową? Wystarczy stworzyć komiks. Kolejnym
gościem był Łukasz Pawlak, który przybliżył trudną sztukę
komiksu. Za oknem księżyc walczył z gwiazdami, a uczniowie
układali własną historię ,,Upiora w operze” i zamykali ją
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w oknach komiksu. I pomyślałby kto, że po takiej dawce
emocji dzieci szybko zasną. Nic bardziej mylnego, harce
trwałyby do samego rana, gdyby nie piosenka – usypianka
Pani Starosty Małgorzaty Komajdy.
Dziękujemy serdecznie naszym gościom, że zechcieli podzielić się z nami swoimi talentami i uczynili magiczną, tę jedyną noc w roku.
Teresa Gadzinowska, Anna Rafalska,
Joanna Wicherkiewicz
Nasza szkoła, tak jak w ubiegłych latach, w r. szk.
2018/2019 uczestniczy w Ogólnopolskim Projekcie
Edukacyjnym Lepsza Szkoła Gdańskiego Wydawnictwa
Oświatowego, język polski, matematyka. Program Lepsza
Szkoła pozwala przeprowadzić diagnozę klas: IV- VIII
SP, III Gim., daje duże możliwości, aktywizuje uczniów
i nauczycieli do systematycznego wysiłku, pozwala
monitorować osiągnięcia uczniów i dokonywać ewaluacji.
Wyniki ucznia/klasy/szkoły są porównane z wynikami województwa i kraju.W bieżącym roku szk. z tego projektu
korzysta 14 milionów uczniów i 220 tysięcy nauczycieli,
a wśród nich uniejowscy uczniowie i nauczyciele.
Agnieszka Krzesłowska
Sukcesy
15 listopada 2018 r. Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej „Moja Wielka, Mała Ojczyzna” w Wieleninie, II miejsce
Aleksander Wegner, kl. IVc, op. Agnieszka Kaczmarek;
5 listopada 2108 r. Powiatowy Konkurs Recytatorski
Literatury Europejskiej „Polska Literatura Patriotyczna”
w Poddębicach: I miejsce Aleksandra Wójcik, kl. IIc,
op. Magdalena Derlacz, III miejsce – Nina Górka, kl. IIIa, op.
Urszula Świerczyńska, wyróżnienie: Inga Górka, kl. Ic, op.
Małgorzata Antoniak; Kacper Wójcik, kl.VI b, op. Agnieszka
Pajor;
7 listopada 2018 r. Wojewódzki Konkurs Sprawności
Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie (eliminacje powiatowe): I miejsce Natalia Stachowiak i Wojciech Tomczyk
kl. II a, op. Joanna Wicherkiewicz, Tomasz Bartosik;
23 listopada 2018 r. Gminny Konkurs Plastyczny „Maria
Skłodowska-Curie - Patronka Wilamowskiej Szkoły”; Szkoła
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilamowie; wyróżnienie:
Igor Bernardziak, kl. Ib - op. Joanna Wójcik; Kinga Kujawiak,
kl. VIII a, op. Elżbieta Bartnik; Oliwia Kujawiak, kl. VII b,
op. Lidia Zaradzka.
Gratulujemy

>>>
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Najszybszy zawodnik w Polsce w 2018 roku, w kategorii U-16, to uczeń Szkoły Podstawowej w Uniejowie
Statystyki opublikowane na stronie Polskiego Związku
Lekkoatletyki za 2018 rok nie kłamią. Biorąc pod uwagę
sezon halowy i letni na najbardziej prestiżowych miejscach,
czyli pierwszych w Polsce w biegu na 60 m i 300 m w hali
oraz na 100 m na stadionie, figuruje nazwisko Mateusza
Napieraja - ucznia III klasy gimnazjalnej, wchodzącej
w skład Szkoły Podstawowej w Uniejowie.
Niespełna rok temu zaczynał swoją przygodę z treningiem specjalistycznym lekkoatletycznym w Aleksandrowie Łódzkim Mateusz Napieraj. Nie przypuszczał,
że zaprowadzi go ta przygoda na szczyty Województwa
Łódzkiego i Polski. Znalazł się tam dzięki uporowi,
determinacji własnej i poświęceniu rodziców - nie jest
łatwo codziennie dojechać na trening do Aleksandrowa i po
powrocie usiąść jeszcze do lekcji. Niestety, Mateusz znalazł
się na zakręcie ledwo co zaczętej kariery sportowej - nabawił
się kontuzji podczas jednego z treningów i konieczny
okazał się zabieg chirurgiczny. Stracił przez to praktycznie
cały sezon letni. Wystartował tylko w Mistrzostwach
Województwa Łódzkiego na początku sezonu zdobywając
na nich trzy medale: dwa złote medale i jeden srebrny. I to
był jedyny start w tym okresie. Jego wynik z tych zawodów
na 100 m przetrwał jednak jako najlepszy wynik w Polsce
przez cały sezon startów. A wszystko układało się tak
pięknie. Po wspaniałym sezonie zimowym i po ustanowieniu
nieoficjalnego Rekordu Polski w biegu na 300 m, początek
sezonu letniego pokazał dalszą progresję wyników.
Wydawało się, że nigdy się ona nie skończy. Źle ustawiona
stopa podczas biegu po łuku zatrzymała, mamy nadzieję
na moment, dalszy rozwój talentu. Oby więc rehabilitacja
i powrót do zdrowia przebiegała pomyślnie i by ledwo co
rozpoczęta kariera sportowa powróciła na właściwe tory.

Marzyciele z Uniejowa
w Księdze Rekordów Guinnessa!
W Kalendarzu Świąt Niezwykłych 8 września 2018 r.
to Światowy Dzień Marzyciela. Śmiało można stwierdzić,
że Tegoroczny Światowy Dzień Marzyciela był obchodzony
w Łodzi. W tym dniu od godziny 12.00 fundacja „Swim
for a Dream” (płyń po marzenie) na czele z Prezesem
Adamem Jerzykowskim (niestrudzonym aktywistą akcji
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charytatywnych) postanowiła ustanowić Rekord Guinnessa
w pływaniu w sztafecie 24-godzinnej. Do pobicia rekordu
potrzebnych było 1440 śmiałków. Okazało się że marzycieli,
którzy chcą się zapisać w Księdze Guinnessa w Łodzi
i okolicy, a nawet w całej Polsce, jest o wiele więcej. Wstępny
akces zadeklarowało 1900 osób.
Pewien wkład w to niezwykłe wydarzenie miała też
grupa uczniów Szkoły Podstawowej w Uniejowie i rodziców,
która zawitała na pięknym basenie w Zatoce Sportu za
sprawą pani Karoliny Marosik - nauczycielki wychowania
fizycznego i instruktora pływania - która zebrała grupę
śmiałków. Pomysł zabrania dzieci okazał się strzałem
w dziesiątkę. Uczestnicy z Uniejowa nie tylko przepłynęli
wymagany dystans, ale też świetnie się bawili zarówno przed,
jak i po próbie. Organizatorzy bowiem przygotowali całą
masę bezpłatnych atrakcji dla wszystkich odwiedzających
w tym dniu Zatokę Sportu i przemienili ją w Zatokę Marzeń,
po brzegi wypełnioną atrakcjami dla dzieci i całych rodzin.
Po pokonaniu dystansu i po wyjściu z wody na wszystkich
czekały okolicznościowe medale oraz pamiątkowe zdjęcie.
Małego zaszczytu dostąpił jeden z naszych uczniów - Tymek
Jabłoński, który był 500. uczestnikiem próby. Po kilku dniach
okazało się, że w ciągu 24 godzin do basenu wskoczyło
i pokonało wymaganą odległość 1740 osób. Teraz śmiało już
można powiedzieć swoim kolegom, znajomym, dzieciom,
a w przyszłości i wnukom, że jest się Rekordzistą Guinnessa.
O tym wszystkim może zaświadczyć niżej podpisany, który
również uczestniczył w tym niezwykłym przedsięwzięciu.
Szymon Bugajak
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Jak uczyć się, to od najlepszych,
czyli warsztaty z Mistrzynią
Otylią Jędrzejczak
Otylia Jędrzejczak - Mistrzyni Igrzysk Olimpijskich
w pływaniu, multimedalistka Mistrzostw Świata, Europy
i Polski, trzykrotna rekordzistka Świata, rekordzistka Europy,
trzykrotnie wybierana Najlepszym Sportowcem Polski - po
zakończeniu kariery postanowiła aktywnie włączyć się
w popularyzację pływania w Polsce. Poprzez swoją Fundację
organizuje cykl jednodniowych Warsztatów Otylia Swim
Tour na pływalniach w całym kraju. Warsztaty skierowane
są do nauczycieli wychowania fizycznego, trenerów
i instruktorów pływania, rodziców oraz przede wszystkim
do młodych pływaków. Gwiazdą dnia jest oczywiście Otylia
Jędrzejczak. W całym przedsięwzięciu pomaga jej cały sztab
wykładowców i trenerów prowadzących zajęcia. W sumie to
kilkanaście osób z najwyższej półki w Polsce.
Największe tegoroczne Warsztaty Otylia Swim Tour
odbyły się w Łodzi, w których uczestniczyło ponad trzystu
młodych adeptów pływania, w tym dwie uczennice Szkoły
Podstawowej w Uniejowie: Eliza Marosik i Ana Marciniak.
Niestety ze względów organizacyjnych w warsztatach mogły
uczestniczyć tylko dwie osoby z naszej szkoły - szkoda.
Wiedzę swoją poszerzali też instruktorzy pływania Karolina
Marosik i Szymon Bugajak, którzy na co dzień prowadzą
zajęcia z pływania dla dzieci na uniejowskich basenach.
Cały dzień był bardzo intensywny i podzielony
został na kilka bloków i zajęć tematycznych. Były więc
zajęcia ogólnorozwojowe, zdrowego stylu życia, spotkania
z dietetykiem, psychologiem sportowym no i oczywiście
najważniejsze zajęcia w wodzie.
Na nowoczesnej pływalni w Zatoce Sportu w Łodzi
przygotowano 25 torów do pływania, na których młodzi
pływacy w wieku 9-14 lat doskonalili technikę pływania pod
okiem najlepszej w historii polskiej pływaczki i jej sztabu
szkoleniowego.
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Dzieci uczestniczące w Warsztatach Otylia Swim
Tour były zachwycone, że mogły uczestniczyć w zajęciach
z mistrzynią. Mogły się przekonać, że pływanie jest jednym
z najpiękniejszych sportów, że równomiernie wzmacnia nasz
organizm, co doskonale wpływa na ogólny rozwój.
Pani Otylia okazała się być przesympatyczną osobą,
chętnie dzieliła się swoimi wskazówkami odnośnie treningu
pływackiego, pozowała do zdjęć i rozdawała autografy,
z czego skorzystały też nasze dziewczęta. W rozmowie
z opiekunami nie omieszkała wspomnieć, że jeżeli jej czas
pozwoli i otrzyma zaproszenie, to może odwiedzi Uniejów
i kompleks basenów „Termy Uniejów”, by poprowadzić
zajęcia z młodymi adeptami pływania z naszej miejscowości,
których dzięki prowadzonym zajęciom jest z roku na rok
coraz więcej.
Karolina Marosik

Sukcesy sportowe naszych uczniów,
czyli…
Finał Wojewódzki w badmintona po raz pierwszy
w Uniejowie
Badminton, zwany też kometką, swoje wczesne
korzenie wywodzi z kontynentu azjatyckiego. Długo jednak
ta dyscyplina sportu musiała czekać na pełnię praw i debiut
na Igrzyskach Olimpijskich. Nastąpiło to dopiero pod koniec
XX wieku. To bardzo szybka gra, angażująca wiele partii
mięśniowych, doskonała dla osób chcących intensywnie
poruszać się. Popularna jako gra rekreacyjna w dużych
miastach, gdzie powstają specjalne hale do grania.
W tym roku szkolnym po raz drugi w historii współzawodnictwa Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego
rozegrano Mistrzostwa Województwa Łódzkiego w badmintona. Areną tegorocznych zmagań dla najmłodszych
uczniów, czyli z klas VI i młodszych, była tym razem
hala sportowa Szkoły Podstawowej w Uniejowie. Wśród
uczestników nie mogło zabraknąć przedstawicieli gospo-
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darzy. Doskonale wypadły podopieczne pani Karoliny
Marosik, które wywalczyły w końcowej klasyfikacji
czwarte miejsce. Maria Plak i Martyna Grzelak były o krok
od wywalczenia medalu - jak na debiut to doskonały wynik.

Powiatowe Indywidualne
Biegi Przełajowe
Najlepsi biegacze w powiecie uczęszczają do Szkoły
Podstawowej w Uniejowie. We wspaniałym stylu dobiegli
do mety - Maria Plak w kategorii klas VI i młodszych
i Damian Tarcz w kategorii klas gimnazjalnych podczas
Powiatowych Indywidualnych Biegach Przełajowych
rozegranych w Uniejowie. Nie dali rywalom żadnych
szans, bezapelacyjnie zdobywając tytuły Mistrzów Powiatu.
Szczególnie imponujący był styl Damiana, który prowadził
bieg od startu do mety.
Tegoroczne zawody zgromadziły na starcie rekordową
liczbę uczestników. W czterech biegach wystartowało
łącznie ponad 250 zawodników.

Puchar Tymbarku
Po raz XIX w październiku rozpoczął się Ogólnopolski
Turniej Piłki Nożnej „Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku”. To nieoficjalne Mistrzostwa Polski w Piłce
Nożnej dla Dzieci, prowadzone przez Polski Związek
Piłki Nożnej. Zwieńczeniem rywalizacji jest Wielki Finał
rozgrywany na Stadionie Narodowym w przeddzień Finału
Pucharu Polski Drużyn Klubowych Seniorskich. Jednak,
żeby tam zagrać trzeba przebrnąć gęste sito eliminacji.
Pierwszym etapem są zawody powiatowe, które, jak
co roku, tradycyjnie zostały rozegrane w Uniejowie. Turniej
rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych dla dziewcząt
i chłopców przyniósł sukces podopiecznym pana Piotr
Kozłowskiego i Tomasza Bartosika.
Mistrzami powiatu zostali:
• U-8: Borys Skrzak, Adrian Kurzawa, Marcel Kwieciński,
Stanisław Charuba, Antoni Perkowski, Wojciech Jarek,
Maciej Sękowski, Cyprian Sadłecki

Tenis stołowy to dyscyplina sportu, która najlepsze
chwile popularności ma na tę chwilę chyba za sobą. Jednak
w szkole w Uniejowie ma wciąż żywe tradycje. Szczególnie
można to zaobserwować w miesiącach jesienno-zimowych,
kiedy całe chmary uczniów uganiają się za piłeczką tenisową
przy stołach ustawionych na korytarzach szkolnych. Stąd
już tylko mały krok do rywalizacji, czyli do zawodów
klasowych, szkolnych czy powiatowych .
Mistrzami Powiatu w drużynowych zawodach, w kategorii klas gimnazjalnych, zostali Damian Tarcz i Mateusz
Napieraj. W grupie klas młodszych szkół podstawowych
złote medale wywalczyły Martyna Grzelak i Maria Plak.
Wicemistrzyniami Powiatu zostały Maja Wappa i Michalina
Wappa.
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bezkonkurencyjni

• U-10: Błażej Rybak, Gracjan Bukowski, Mateusz Kowal,
Wojciech Tomczyk, Jakub Bartosik, Szymon Kęcel,
Szymon Zgoda, Dominik Patora.
• U-12: Igor Rybak, Antoni Stepień, Błażej Jędrzejczak,
Krystian Stempel, Konrad Tomczak, Tomasz Szymański,
Miłosz Trzuskowski.
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Uczniowie naszej szkoły Mistrzami
Powiatu w unihokeja
Dominacja naszych zespołów nie ustaje. Podczas
rozegranych zawodów powiatowych w unihokeja Mistrzami
Powiatu zostali:
• w kategorii klas gimnazjalnych chłopców: Damian Bartosiak, Przemysław Bednarek, Patryk Bugajak, Bartosz
Czyżo, Adam Graczyk, Jakub Kucharski, Karol Landau,
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Piotr Lodziński, Rafał Olczyk, Jakub Przytuła, Damian
Tarcz, Mateusz Napieraj;
• w kategorii klas gimnazjalnych dziewcząt: Aleksandra
Bierzyńska, Daria Dębowska, Julia Galoch, Dagmara
Górka, Katarzyna Górka, Nadia Ircha, Martyna
Kaźmierczak, Weronika Król, Maja Matusiak, Aleksandra
Michalska, Marta Pełka, Marianna Stefańska, Łucja
Majda;
• w kategorii szkół podstawowych: Maria Plak, Zuzanna
Antoniak, Katarzyna Nadolna, Oliwia Kucharska, Natalia
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Cnotalska, Amelia Bartosik, Aleksandra Górczyńska,
Martyna Grzelak, Klaudia Sibińska.
Chłopcy z klas gimnazjalnych - podopieczni pana
Sebastiana Napieraja doskonale wypadli na półfinałach
wojewódzkich, uzyskując awans do Finałów Mistrzostw
Województwa Łódzkiego, które zostaną rozegrane w Uniejowie. Trzymamy kciuki. O wynikach rywalizacji poinformujemy w następnym wydaniu gazety.
Nauczyciele wychowania fizycznego
Szkoły Podstawowej w Uniejowie

Jesienne wieści ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie
Wycieczka do Łodzi

arch. SP Wilamów

10 października 2018 r. uczniowie z klas 6,7 i 8
pojechali na wycieczkę do Łodzi, którą zorganizował
nauczyciel historii Rafał Wincenciak przy pomocy wychowawczyń Joanny Binkiewicz i Magdaleny Pajor.
Najpierw uczniowie udali się do kina na film
pt.: „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”. Tematykę
udziału polskich pilotów w „Bitwie o Anglię” przedstawił pracownik IPN w poprzedzającej seans filmowy
pogadance. Młodzież w skupieniu oglądała losy bohaterów,
zachwycała się efektami specjalnymi, szczególnie walk
powietrznych, a na koniec gromkimi brawami nagrodziła
obraz.
Uczniowie skorzystali z uczty dla ducha, ale organizatorzy zadbali także o coś dla ciała - dlatego drugim
punktem wycieczki były ćwiczenia i zabawa w parku

Laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego „Maria Skłodowska-Curie Patronka wilamowskiej szkoły” z naszej szkoły

trampolin, gdzie uczniowie przez 60 minut, pod kierunkiem dwóch instruktorów, skakali, pokonywali tory
przeszkód, a przy okazji poprawiali wydolność i ogólną
sprawność fizyczną. A wszystko z potem na czołach
i uśmiechami na twarzach.
Prawdziwym okazało się powiedzenie: „Apetyt rośnie
w miarę jedzenia”, ponieważ - pomimo tak intensywnego
dnia - uczestnicy stwierdzili, że następnym razem musi
być więcej. No cóż... pożyjemy, zobaczymy.			
				
Rafał Wincenciak

Dzień Edukacji Narodowej
12 października 2018 r. uczniowie z Samorządu
Uczniowskiego, pod kierunkiem pań Magdaleny Pajor
i Izabeli Wróbel, przygotowali występ dla nauczycieli
i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Wszyscy spotkaliśmy się na szkolnym holu, aby
podziękować nauczycielom za trud włożony w codzienne
wychowanie i nauczanie. Uczniowie w humorystyczny
sposób przedstawili szkolną rzeczywistość. Wszyscy
wiemy nie od dziś, że w szkole różnie bywa. Na początku
była scena z pokoju nauczycielskiego. Dziewczyny
wcieliły się w role nauczycielek, które opowiadały, ile
pracy jest przed nimi, co mają zrobić w tym roku szkolnym,
jakie realizować programy, ścieżki międzyprzedmiotowe,
w jakich uczestniczyć kursach, radach, szkoleniach.
Nie jest lekka i łatwa praca nauczyciela. Mnóstwo
pracy czeka nauczycieli, którzy robią awans zawodowy.
W kolejnej scenie zobaczyliśmy rodziców, którzy przyszli
do szkoły, żeby porozmawiać z nauczycielką. Rodzicom
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nie podobały się oceny, jakie otrzymało ich dziecko.
Na koniec zobaczyliśmy uczniów, którzy otrzymali od
swych starszych kolegów porady, jak szybko i bez wysiłku
skończyć szkołę, a przy tym nie napracować się. Zdziwienie
chłopców było ogromne, gdy usłyszeli, że trzeba być
miłym, grzecznym i nie sprawiać żadnych kłopotów.
Na zakończenie uczniowie zaśpiewali nauczycielom sto
lat i wręczyli słodkie upominki wszystkim pracownikom
szkoły.
Miłym akcentem uroczystości było wręczenie
nagród Burmistrza Uniejowa i Dyrektora Szkoły. Nagrodę
Burmistrza, z rąk przybyłych gości – zastępcy burmistrza
- Piotra Majera i pracownika Referatu Oświaty Agnieszki Bednarkiewicz, otrzymały pani dyrektor Edyta
Miśkiewicz i pani Izabela Wojtczak. Natomiast Nagrody
Dyrektora Szkoły – pani dyrektor Edyta Miśkiewicz
wręczyła paniom: Joannie Binkiewicz, Magdalenie Pajor
i Sylwii Wrąbel. Specjalne podziękowania trafiły też do
wszystkich pracowników obsługi.
				
Izabela Wróbel

Rakietą i pociągiem na „Ślubowanie”

XII Ogólnopolski Bieg do Gorących
Źródeł
14 października br. odbyła się już 12 edycja Ogólnopolskiego „Biegu do Gorących Źródeł” –
„Sanus per aquam - Zdrowie przez wodę”, wchodząca
w skład Cyklu 9 Biegów o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego.
Celem imprezy jest popularyzacja biegania jako
najprostszej formy ruchu, promocja miasta Uniejów
w Polsce i leczniczych wód geotermalnych oraz reklama
całorocznego kompleksu termalno-basenowego – „Termy
Uniejów”.
Trasa biegu znajdowała się na terenie miasta
Uniejów, zaliczając największe atrakcje i nie należała
do najprostszych. Jak co roku, uczniowie naszej szkoły
z klas V-VIII włączyli się w pomoc przy organizacji tej
imprezy. Już od dziewiątej rano, pod okiem nauczycielki
wychowania fizycznego - Izabeli Wojtczak, weryfikowali
zawodników i rozdawali im pakiety startowe na hali
sportowej w przy Szkole Podstawowej w Uniejowie.
W pakiecie startowym każdy zawodnik otrzymał koszulkę
z nadrukiem, napój izotoniczny, a także bilet wstępu do
uniejowskich Term. O godzinie 13.30, przy uniejowskiej
dzwonnicy wystrzał ze średniowiecznej armaty dał sygnał
biegaczom do rozpoczęcia biegu. Trasa biegu, w którym
wzięli udział biegacze z całej Polski i zagranicy, liczyła
10 km. W organizacji tej części imprezy pomagała druga
grupa wolontariuszy z naszej szkoły wraz z nauczycielką
wychowania fizycznego - Anną Gazdą. Uczennice
wręczały medale wbiegającym na metę uczestnikom,
chłopcy natomiast podawali butelki z wodą. Praca
wolontariuszy nie była łatwa zważywszy na fakt, iż
w biegu brało udział ponad 1000 zawodników. Na
szczęście humory dopisywały wszystkim, a pogoda nie
zawiodła.

Coroczna uroczystość „Ślubowania klasy I”, połączona z „Pasowaniem na ucznia”, miała miejsce
w dniu 12 października br. w obecności zaproszonych
gości, rodziców, nauczycieli i pozostałej społeczności uczniowskiej.
To wydarzenie wzbudza wiele emocji zarówno wśród
uczniów, nauczycieli, a przede wszystkim rodziców.
Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem dyrektor szkoły
- pani Edyty Miśkiewicz, która powitała wszystkich
zebranych i skierowała gorące słowa do pierwszoklasistów.
Klasa II w formie poetyckiej wprowadziła pierwszaków
w uroczysty nastrój. Następnie dziewczynki z kl. IV:
Maja, Amelka, Zuzia i druga Maja, razem z pierwszakami,
wyruszyły w daleką podróż, w której pierwszoklasiści
musieli wykazać się różnymi umiejętnościami, aby mogli
			
Izabela Wojtczak, Anna Gazda
być przyjęci w poczet uczniów naszej szkoły. Znaleźli
się na różnych planetach, gdzie mieli do wykonania
Biwak w Stemplewie
określone zadania. Na ostatnią planetę „Przyjaźni”
W dniach 19 i 20 października 2018 r. gromada
zaprowadził ich Filip, maszynista – czwartoklasista
zuchowa
„Wilamowskie skrzaty” oraz drużyna harcerska
i tam pierwszaki wykonały taniec przyjaźni. Pani dyrektor
„Wilamowskie
orły” wraz z druhnami Sylwią Wrąbel
i cała społeczność uczniowska dokonała pozytywnej
i
Wiolą
Pietrzykowską
biwakowały w gronie innych
oceny i wtedy pierwszaki złożyły ślubowanie na sztandar
gromad
i
drużyn
Hufca
ZHP
Uniejów, w szkole w Stemszkoły, a następnie dostąpiły aktu pasowania na ucznia.
plewie.
Na koniec klasa I została hojnie obdarowana prezentami
i słodyczami.
Pierwszego dnia zuchy i harcerze, po zakwaterowaniu,
wzięły udział w apelu rozpoczynającym Start Harcerski.
Dla pierwszaków był to dzień pełen wrażeń i niespoPóźniej, po obfitej kolacji odbyło się spotkanie z przeddzianek, który zakończył się słodkim poczęstunkiem.
							stawicielem Koła Łowieckiego „Gęgawa” nr 16 w Uniejowie. Na koniec dnia zasiedliśmy w kręgu przy ognisku.
Beata Kos
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Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnych śpiewów
i kiełbasek. W tym czasie również drużynowe Sylwia
i Wiola otrzymały granatowy sznur – symbol oficjalnego
objęcia funkcji drużynowej.
Drugiego dnia zuchy i harcerze musieli zmierzyć
się z zadaniami, które trzeba było wykonać w poszczególnych punktach. Pierwszym punktem był quiz
wiedzy przyrodniczej - Eko Koło Fortuny. Dużym
zainteresowaniem cieszył się przejazd torem rowerowym
czy sprawnościowy tor przeszkód. Zarówno zuchy, jak
i harcerze doskonale wiedzą, jak złożyć koc w kopertę,
a także jak przygotować ognisko. Potrafią ułożyć drewno
w piramidę, studnię i stożek. Ciekawym punktem były
również ćwiczenia resuscytacji, a także quiz wiedzy
o Polsce. Najtrudniejszym, ale też bardzo przydatnym
dla harcerzy, okazał się ostatni punkt zmagań, w którym
uczyli się rozkładać namiot. Natomiast zuchy świetnie
bawiły się masą solną, z której powstały lilijki harcerskie.
Po zmaganiach zuchy i harcerze wspólnie pląsały. Na
koniec wzięliśmy udział w apelu kończącym Start
Harcerski.
W czasie biwaku zuchy i harcerze wspólnie bawili
się, integrowali i zdobywali nowe doświadczenia.
Z niecierpliwością czekamy na kolejny biwak!
				

Sylwia Wrąbel

Promieniowanie Ojcostwa
Już od 18 lat w naszej szkole co roku, w miesiącu październiku odbywa się apel poświęcony sylwetce naszego
wybitnego rodaka – Papieża Jana Pawła II.
23 października br. społeczność uczniowska
wraz kadrą uczestniczyła w uroczystym apelu z okazji
40. rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową metropolity
krakowskiego, 60. rocznicy sakry biskupiej Karola
Wojtyły i 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez
naszą Ojczyznę.
Dzień Papieski w tym roku był obchodzony pod hasłem
,,Promieniowanie Ojcostwa”, które było zaczerpnięte
bezpośrednio z literackiego dziedzictwa Papieża.
Uczniowie w montażu słowno-muzycznym ukazali, jak
wielką rolę w życiu ludzi odgrywa osoba i przesłanie Jana
Pawła II oraz jakimi inspiracjami i motywami kierował się
Papież Polak. Jego niezwykła przenikliwość i głębia myśli
papieskiej owocuje aktualnością w nowym tysiącleciu.
Święty Jan Paweł II mocno troszczył się o to, by
ludzie znali miłość Ojca w niebie. Przypominał słowa
Jezusa, by ludzie stali się ,,jak dzieci” i zrozumieli, że Pan
Bóg jest ich Ojcem i kocha wszystkich. Mówił, iż trzeba
żyć godnie, nie ulegać złu, starać się czynić dobro.
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Tegoroczne hasło ,,Promieniowanie Ojcostwa” stanowi wskazanie dla nas, by należycie przeżywać tajemnicę
ojcostwa poprzez ufne zawierzenie Bogu Ojcu i właściwe
przeżywanie relacji ojcowskich w odniesieniach między
ludźmi.
Uczniowie, recytując wiersze i śpiewając piosenki,
po raz kolejny dali świadectwo swojego szacunku dla
osoby Wielkiego Polaka.
							
Wiesława Pajor

Spotkania z pedagogiem
26 października br. pani pedagog, Agata Traczyk,
z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Poddębicach
przeprowadziła warsztaty w kilku klasach. Tematyka
spotkań była zróżnicowana: w klasie VI - „Integracja
zespołu klasowego”, w klasie I i II -„Zabawy rozwijające
koncentrację uwagi”, w klasie V – „Jak skutecznie się
uczyć ?”, w klasie VIII – „Jak skutecznie się uczyć i radzić
sobie ze stresem podczas sprawdzianu/egzaminu?”.
Koordynatorką spotkań z pedagogiem była pani
Anna Gazda.
Anna Gazda

Spotkanie z muzyką – altówka i batuta
31 października br. odbyło się pierwsze w tym
roku szkolnym „Spotkanie z muzyką”. Naszym gościem
była pani Katarzyna Paszkowska, która na co dzień gra
w Orkiestrze Symfonicznej Filharmonii w Rzeszowie.
Pierwsza część spotkania poświęcona była instrumentom smyczkowym. Poznaliśmy różnice między
dwoma bardzo podobnie wyglądającymi instrumentami:
altówką i skrzypcami. Dowiedzieliśmy się, że altówka jest
troszeczkę większa od skrzypiec i ma niższy dźwięk. Pani
Kasia zagrała utwór „Lokomotywa”, w czasie którego
pokazała nam dwa sposoby wydobywania dźwięku palcami (pizzicato), a także smyczkiem (arco). Następnie
zagrała na altówce utwór „Pół kroku stąd” Natalii Nykiel
z filmu „Vaiana: skarb oceanu”.
Druga część spotkania poświęcona była dyrygowaniu.
Zadaniem dyrygenta jest wykonanie utworu muzycznego
i przekazanie jego treści w jak najlepszym wydaniu.
Dyrygent pokazuje muzykom szybkość (tempo), a także
kto i kiedy ma grać. Posiada batutę, za pomocą której
komunikuje się z orkiestrą. Kiedy batuta opadnie w dół
- orkiestra gra, kiedy zawiśnie w powietrzu - następuje
pauza. Poznaliśmy różne sposoby dyrygowania: na 4,
na 3 i na 2. Najbardziej wyczekanym momentem przez
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dzieci w czasie spotkań jest poproszenie ochotników na
środek. Tym razem zadaniem było dyrygowanie orkiestrą.
Dyrygentami byli: Zuzanna Adamczyk, Oliwia Pacześna,
Szymon Wojech, Alan Palka, Agnieszka Bamberska,
Maja Gapsa i Maja Kowalczyk. Na koniec nasi goście
zaprezentowali utwór „Bałkanica”, który porwał do tańca
szczególnie młodsze dzieci.
						

Śniadanie daje moc
8 listopada jest to dzień, który każdemu dziecku kojarzy się ze śniadaniem. Już po raz ósmy nasza szkoła
przystąpiła do programu „Śniadanie daje moc”.
Jak co roku, dzieci z klas I-III i przedszkola przygotowywały najważniejszy posiłek dnia, jakim jest
śniadanie. Na początku każda grupa razem ze swoją
wychowawczynią zgromadziła wszystkie produkty
niezbędne do zrobienia pysznych i kolorowych kanapek.
Następnie każde dziecko zabrało się do pracy. Efektem
końcowym były zdrowe, kolorowe kanapki., które zostały
uwiecznione na zdjęciu.
							
Izabela Wróbel

Dzień Słodkości
W dniu 9 listopada br. Samorząd Uczniowski już po
raz kolejny zorganizował sprzedaż „słodkości”. Już od
samego rana, podczas przerw międzylekcyjnych, przy
stoisku z łakociami ustawiały się kolejki. Sprzedawano
ciasta, kolorowe babeczki oraz galaretki z bitą śmietaną
i owocami, przygotowane przez uczniów lub rodziców.
W akcję włączyła się również nasza niezastąpiona
kucharka – pani Gosia, która upiekła dla nas przepyszne
babeczki. Wszystko było tak świeżutkie i pyszniutkie, że
nikt nie potrafił przejść obojętnie koło stoiska. Pieniądze,
które zostały pozyskane ze sprzedaży, zasiliły fundusze
SU.
Wszystkim uczniom i rodzicom, którzy zaangażowali
się w to przedsięwzięcie oraz pani Kucharce bardzo, bardzo dziękujemy!
							
Magdalena Pajor

„Nowy projekt okładki ulubionej książki”
W październiku, już od wielu lat, obchodzimy
Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji opiekunki
biblioteki - Joanna Binkiewicz, Magdalena Pajor i Alicja
Własny zorganizowały szkolny konkurs plastyczny,
który polegał na stworzeniu „Nowego projektu okładki
ulubionej książki”.

Komisja konkursowa, w składzie: dyrektor Edyta
Miśkiewicz, Agnieszka Żabińska i Karolina Izydorczyk,
wybrała najciekawsze, najpiękniejsze prace w trzech kategoriach wiekowych.
Laureatami konkursu zostali: kategoria klas 0-I:
I miejsce: Jan Kołodziejek, kl. I oraz Jan Tomaszewski,
OP; II miejsce: Amelia Spytkowska, kl. I oraz Aleksandra
Skiera, OP; III miejsce: Kinga Gapsa oraz Dominik
Adamczyk, OP. Kategoria klas II-IV: I miejsce: Oliwia
Walczak, kl. III; II miejsce: Ewa Tomaszewska, kl. III; III
miejsce: Maja Kowalczyk, kl. IV oraz Cyprian Kowalczyk,
kl. II. Wyróżnienie: Sebastian Chaba oraz Elżbieta
Maruszak, kl. III. Kategoria klas V-VII: I miejsce: Nikolina
Polipowska, kl. VI; II miejsce: Agnieszka Bamberska,
kl. V; III miejsce: Kacper Wróbel, kl. V oraz Paulina
Ratajczyk, kl. VI.
Laureaci konkursu otrzymali nagrody książkowe,
a wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy, zakładki do
książek i odblaski.
							
Joanna Binkiewicz

„Rekord dla Niepodległej”
9 listopada br. nasza szkoła wzięła aktywny udział
w biciu rekordu w śpiewaniu hymnu polskiego - „Rekord
dla Niepodległej”.
W odświętnych strojach spotkaliśmy się na dolnym
korytarzu, gdzie wszyscy dokładnie o 11.11, przy pięknej
dekoracji i przy sztandarze szkoły, odśpiewaliśmy
cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”. Było pięknie,
wzruszająco i … biało-czerwono. Ponadto, w czasie
przerw uczniowie, w skupieniu, słuchali oraz śpiewali piosenki i pieśni patriotyczne.
Uczniowie – jesteście na medal!
							
Sylwia Wrąbel

Stulecie odzyskania przez Polskę
niepodległości
W niedzielę, 11 listopada 2018 r. uczniowie naszej
szkoły uczestniczyli w Gminnych Obchodach Stulecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Uroczysty pochód, który wspólnie z mieszkańcami
gminy tworzyli także: poczet sztandarowy szkoły, harcerze z drużyny „Wilamowskie orły” oraz zuchy z gromady „Wilamowskie skrzaty”, przemaszerował spod
harcówki na uniejowski Rynek. Tam, punktualnie o go-
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dzinie 12.00, w ramach akcji „Niepodległa dla Hymnu”
wszyscy zgromadzeni uroczyście odśpiewali „Mazurka
Dąbrowskiego”. Następnie udali się do kolegiaty, gdzie
celebrowana była Msza święta za Ojczyznę. Druga część
uroczystości odbyła się pod pomnikiem Bohaterów
Września 1939 roku. Tam odczytano Apel Poległych,
a następnie licznie zgromadzone delegacje – w tym
także delegacja z naszej szkoły – złożyły kwiaty pod
pomnikiem. W czasie uroczystości uniejowski Rynek
dekorowały cztery ogromne, kilkudziesięciometrowe
biało-czerwone flagi – jedną z nich trzymali uczniowie
naszej szkoły oraz przybyli mieszkańcy Wilamowa.
Następnie biało-czerwony pochód przemaszerował pod
uniejowski zamek, gdzie wykonano kolejne pamiątkowe
zdjęcia. Ostatnim punktem obchodów tegorocznego
Święta Niepodległości - w którym również brali udział
przedstawiciele naszej szkoły - było sadzenie kolejnych
dębów w alei upamiętniającej 100-lecie Niepodległości
Polski.
Jesteśmy dumni i szczęśliwi, że ten wyjątkowy dzień
mogliśmy świętować wspólnie z uczniami sąsiednich
szkół oraz mieszkańcami naszej gminy.
		
Joanna Binkiewicz

Światowy Dzień Rzucania Palenia
W Światowy Dzień Rzucania Palenia - przypadający
w trzeci czwartek listopada - pani Anna Gazda
przeprowadziła w oddziale przedszkolnym warsztaty
w ramach programu „Czyste powietrze wokół nas”.
To doskonały moment, aby porozmawiać o szkodliwym
wpływie dymu papierosowego na nasze zdrowie. Dzieci
zdawały sobie sprawę ze szkodliwości palenia, natomiast
nie wiedziały o szkodliwości przebywania w środowisku
papierosowym. Z uwagą wysłuchały opowiadania o Smoku Dinku, który podróżował w zadymionym wagonie.
Wspólne zdjęcie uwieczniło mile spędzony czas.
							
Anna Gazda
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podstawowych gminy Uniejów. Jego celem było popularyzowanie wiedzy na temat życia i działalności naukowej
Marii Skłodowskiej-Curie oraz uczczenie 100-lecia
istnienia Szkoły Podstawowej im. Marii SkłodowskiejCurie w Wilamowie. Formą pracy w klasach I-III była
wydzieranka, w klasach IV-VIII album.
Komisja konkursowa przy ocenianiu prac wzięła pod
uwagę: oryginalność, estetykę prac, pomysłowość, ogólne
wrażenie estetyczne, samodzielność wykonania pracy.
Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali: kategoria klasy I-III:
I miejsce – Mateusz Karniszewski - Szkoła Podstawowa
w Spycimierzu,
II miejsce – Ewa Tomaszewska, III miejsce – Amelia Spytkowska Szkoła Podstawowa w Wilamowie.
Wyróżnienia: Oliwia Walczak, Filip Warych Szkoła
Podstawowa w Wilamowie, Igor Bernardziak - Szkoła
Podstawowa w Uniejowie. Kategoria klasy IV-VIII:
I miejsce – Michał Pajor Szkoła Podstawowa w Wilamowie,
II miejsce – Julia Antczak - Szkoła Podstawowa
w Wieleninie, III miejsce – Paulina Ratajczyk, III miejsce
– Justyna Rosiak Szkoła Podstawowa w Wilamowie.
Wyróżnienia: Kinga Kujawiak, Oliwia Kujawiak - Szkoła
Podstawowa w Uniejowie.
Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Urząd Miasta w Uniejowie. Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom nagrody wręczyli
- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilamowie - pani
Edyta Miśkiewicz i Burmistrz Miasta Uniejów - pan Józef
Kaczmarek.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za olbrzymi wkład pracy oraz zaanga-

23 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej w Wilamowie odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród
laureatom Gminnego Konkursu Plastycznego  pt. „Maria
Skłodowska-Curie – patronka wilamowskiej szkoły”.
Konkurs skierowany był do uczniów w dwóch
grupach wiekowych: klas I-III i klas IV-VIII ze szkół

arch. SP Wilamów

Gminny Konkurs Plastyczny

Przedstawienie z okazji Dnia Edukacji Narodowej
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żowanie w przygotowanie prac. Jednocześnie gratulujemy
talentu oraz pomysłowości w doborze materiałów i technik
wykonania.

Andrzejkowe zabawy dostarczyły wszystkim uczestnikom wielu niezwykłych przeżyć i emocji. Serdecznie
dziękujemy wszystkim za super zabawę!

Izabela Wojtczak, Agnieszka Żabińska

Magdalena Pajor

28 listopada br. odbyło się drugie cykliczne spotkanie
muzyczne. Na warsztatach uczniowie poznali kolejny
instrument, jakim jest wiolonczela, który należy do
rodziny instrumentów smyczkowych. Dowiedzieliśmy
się, że pod względem budowy i sposobu grania
wiolonczela jest bardzo podobna do skrzypiec, różni się
tylko od nich wielkością. Z zaciekawieniem słuchaliśmy
różnych melodii w wykonaniu pani Zosi oraz poznaliśmy
różne sposoby gry na tym instrumencie. Sami mogliśmy
również zaprezentować swoje umiejętności, wykonując
akompaniament na wiolonczeli do utworu „Przybyli ułani
pod okienko”, do którego melodię na keyboardzie grał
pan Adam. W rolę wiolonczelistów wcielili się: Wojtek
Witczak, Monika Rogacka, Kacper Wróbel oraz Oliwia
Pacześna. Na zakończenie wspólnie zatańczyliśmy układ
do piosenki Bruno Marsa „The Lazy Song”.
Bardzo dziękujemy za pouczające spotkanie, które
jak zawsze dostarczyło nam wiele wrażeń. Do zobaczenia
wkrótce!

Andrzejki w naszej szkole
Święty Andrzej ci ukaże, co ci los przyniesie
w darze... Według dawnych wierzeń noc świętego Andrzeja
miała moc magiczną, pozwalającą zerknąć w przyszłość.
Dzisiaj andrzejki są wspaniałą okazją do dobrej zabawy,
a jednocześnie źródłem szacunku dla tradycji i obrzędów
ludowych. Wróżby pobudzają wyobraźnię, pozwalają
oderwać się od rzeczywistości i przenieść w świat marzeń
i fantazji.
Ten niezwykły dzień wróżb andrzejkowych w naszej
szkole miał miejsce 29 listopada br. W zaczarowany świat
magii i wróżb przenieśli nas przedstawiciele Samorządu
Uczniowskiego przebrani za cyganki i wróżbitów, którzy
przy pomocy rekwizytów przepowiadali młodszym oraz
starszym kolegom i koleżankom przyszłość, m.in. jaki
zawód będą wykonywać, gdzie udadzą się w podróż
czy też czego powinni się wystrzegać oraz jak będzie
wyglądało ich dalsze życie. Dużą popularnością cieszyły
się też słodkie rurki, w których każdy mógł znaleźć
przepowiednię. Kolejną atrakcją tego niezwykłego dnia
magii była popołudniowa dyskoteka andrzejkowa, na
której wszyscy świetnie się bawili.

Sukcesy naszych uczniów
Jesienią uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu
konkursach, odnosząc liczne sukcesy:
reprezentacja chłopców z klas IV-VI zajęła I miejsce
w Mistrzostwach Powiatu Poddębickiego w Unihokeju;
Aleksandra Skiera z oddziału przedszkolnego oraz
Nikolina Polipowska z kl. VI otrzymały wyróżnienia
w XIV Powiatowym Konkursie Recytatorskim Literatury
Europejskiej pod hasłem „Polska Literatura Patriotyczna”;
-Aleksandra Mirek z kl. VIII zajęła II miejsce,
natomiast Wiktoria Kokorzycka z kl. V i Wiktoria
Stołowska z kl. VI - III miejsca w Gminnym Konkursie
Poezji Patriotycznej „Moja wielka, mała ojczyzna”;
Ewa Tomaszewska (kl. III) zajęła I miejsce, a Błażej
Pietrzak (kl. III) II miejsce w XIX Edycji Konkursu
Poetyckiego im. Marii Konopnickiej pt. „Z łąk i pól”;
Kinga Gapsa z oddziału przedszkolnego otrzymała
wyróżnienie w XII Powiatowym Konkursie Plastycznym
pt: „Każdy przedszkolak i jego miś symbole Polski zna
nie od dziś”.
Serdecznie gratulujemy!
							
Joanna Binkiewicz

arch. SP Wilamów

Audycja muzyczna – wiolonczela

Klasa I wraz z wychowawczynią w dniu Ślubowania
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Szkolne wieści z Wielenina
12 października 2018 roku, zgodnie z tradycją naszej szkoły, pierwszaki miały swój dzień. Dzień, w którym oczy wszystkich były skierowane właśnie na nich.
Pięknie wystrojone, w białych lśniących bluzeczkach,
w granatowych biretach z biało-czerwonymi pomponami
czekały na swój pierwszy występ. Zaprezentowały się
wspaniale, pięknie wyrecytowały wierszyki, śpiewały
piosenki, grały na instrumentach perkusyjnych oraz
tańczyły. Przeszły również swój pierwszy szkolny egzamin.
Sprawdziły się w pracy zespołowej, więc mają szansę
stworzyć wspaniały zespół klasowy, w którym będzie
zgoda, porozumienie, a może nawet przyjaźń na wiele,
wiele lat. Spożyty na koniec elixir ma dodać dzieciom
mądrości i sprawić, że nauka łatwo będzie wchodziła do
głowy. Wszyscy jednak doskonale wiemy, że mądrości
i rozumu nie przybywa od czarów, lecz od systematycznej,
sumiennej pracy. Wierzymy też, że sprawdzą się słowa
piosenki pierwszaków i „może któryś z nas wyrośnie na
wielkiego, wielkiego na człowieka”.
         
Beata Czerwińska

Dzień Edukacji Narodowej
Dzień Edukacji Narodowej obchodziliśmy w tym
roku 12 października. Świętowanie rozpoczęło się od
samego rana ślubowaniem pierwszoklasistów. Następnie
uczennice najstarszej klasy przedstawiły krótką scenkę
z życia nauczycieli. W zabawny sposób pokazały problemy
z jakimi borykają się dzisiejsi pedagodzy. Występom
towarzyszyły śmieszne utwory muzyczne oraz układ
taneczny. Uczniowie oraz rodzice podziękowali wszystkim
nauczycielom i pracownikom naszej placówki za codzienną
pracę i zaangażowanie.
Podziękowania i Nagrodę Burmistrza otrzymali:
p. dyrektor Elżbieta Goszczyk oraz p. Piotr Kozłowski.
Nagrodę Dyrektora przyznano paniom: Beacie Czerwińskiej, Alicji Gapsa, Danieli Kwiatosińskiej i Magdalenie
Andrysiewicz.
To był naprawdę piękny, jesienny dzień pełen wrażeń.
Martyna Janiak

arch. SP Wielenin

Ślubowanie i pasowanie pierwszaków
na uczniów

Witamy nowych członków SKO
12 października w Szkole Podstawowej w Wieleninie
miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, w wyniku którego
powiększyło się grono naszej organizacji. Zgodnie z tradycją
na uroczystym apelu podczas Ślubowania Klasy Pierwszej
odbyło się „Uroczyste przyjęcie pierwszoklasistów
na członków SKO”. Zanim jednak to nastąpiło, Jaś
i Małgosia z „Bajkowej Krainy Oszczędności i Bankowości”
wraz z krasnoludkami, najmniejszymi oszczędnościowymi
stworkami, przybyły pomóc opiekunkom SKO przyjąć
pierwszoklasistów do Szkolnej Kasy Oszczędności. Jaś
i Małgosia przedstawiły pierwszakom bankowe zadania,
a oszczędnościowe krasnoludki oceniały ich wykonanie.
Przyszli członkowie SKO musieli się wykazać wiedzą
o pieniądzach, pokonać „bankowy tor przeszkód, zdobyć
„grosik na szczęście” i dla swojej wychowawczyni wykonać
„oszczędnościowe korale”. Jaś i Małgosia z krasnoludkami
postanowili też zostać z członkami SKO przez cały rok, aby
przybliżyć im idę oszczędzania, zachęcić do oszczędzania
i poszerzyć im wiedzę o bankowości spółdzielczej. Wszyscy
z tej próby wyszli zwycięsko. W nagrodę od bajkowych
gości oraz starszych członków SKO otrzymali drobne
upominki. Na tę uroczystość przybyła też przedstawicielka
BS w Poddębicach , p. Anna Koza, która wręczyła uczniom
książeczki SKO z wkładem 5-cio złotowym dla każdego
pierwszaka oraz upominki od Banku Spółdzielczego
w Poddębicach. Od tej pory pierwszacy stali się
prawowitymi członkami SKO w Szkole Podstawowej
w Wieleninie i mogą, tak jak starsi koledzy i koleżanki,
zbierać swoje oszczędności na książeczkach SKO, by
później spełniać swoje marzenia. Roześmiane buzie naszych
nowych członków SKO były zapowiedzią ich aktywności
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w oszczędzaniu. Teraz już na dobre mogą rozpocząć swoją
przygodę z SKO.
Cieszymy się, że nasze grono powiększyło się o nowych
członków i życzymy im pierwszych miejsc w konkursach
o oszczędzaniu.
Daniela Kwiatosińska
Magdalena Andrysiewicz

Nagrody dla najlepszych recytatorek
z Wielenina
Nasi recytatorzy bardzo często wracają z konkursów
z nagrodami. Nie inaczej było i teraz. Był sukces w kategorii
klas IV-V, jest i w starszych.
W dniu 6-7 listopada w Miejskiej i Gminnej Bibliotece
Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach
odbył się XIV Powiatowy Konkurs Recytatorski Literatury
Europejskiej „Polska Literatura Patriotyczna”. W kategorii
klas IV-V naszą szkołę reprezentowały: Ilary Controllo
i Izabela Rosik, natomiast w kategorii klas VII-VIII:
Aleksandra Kozłowska i Vanessa Karcz.
Komisja konkursowa doceniła recytatorskie talenty
naszych recytatorek i przyznała wyróżnienie dla Ilary
Controllo i Vanessy Karcz. Udział w konkursie pozwolił
młodym recytatorkom zaprezentować swoje zdolności
artystyczne, pokonać tremę oraz udowodnić, że poezja jest
im bliska. Wszystkie prezentacje zostały bardzo serdecznie
przyjęte zarówno przez jurorów, jak i zgromadzoną publiczność. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
Jolanta Kwaśniewska

Dla Ciebie Polsko
- 11 listopada 2018 roku
Na ten dzień czekaliśmy wszyscy i wszyscy się do
niego sumiennie i z radością przygotowywaliśmy. To dzień,
w którym obchodziliśmy stulecie odzyskania Niepodległości przez naszą ukochaną Ojczyznę. Chcieliśmy, aby ta
rocznica była wyjątkowa, inna od wszystkich, bardziej
świąteczna, bardziej podniosła i aby na długo pozostała
w naszej pamięci. Zaprosiliśmy do wspólnych obchodów
uczniów, nauczycieli oraz Zespół Śpiewaczy „Włościanki”.
W nastrój świąteczny wprowadziła wszystkich dekoracja
sali autorstwa p. Zaradzkiej, Czerwińskiej i Andrysiewicz.
Wielkich rozmiarów biały orzeł rozpościerający swoje
skrzydła sprawiał wrażenie jakby wszystkich nas chciał
nimi osłonić, kokardy narodowe na kolumnach, białe
i czerwone róże, jesienne liście, a w tle dźwięki Waltza
Rain Fryderyka Chopina. Na sali zapanowała cisza,
a wówczas na scenie pojawili się... nauczyciele. Bo to oni
właśnie wyrecytowali dziś dla Polski słowa najpiękniejsze,

słowa miłości szacunku i wdzięczności. Dzieci wyśpiewały
Ojczyźnie niezapomniane melodie: „Legiony”, „Wojenko,
wojenko” i „Przybyli ułani pod okienko”. Z piosenką „Rozkwitały pąki białych róż” zmierzyła się swym sopranem p.
Andrysiewicz. Wzruszenie chwyciło za gardło, gdy Włościanki zaintonowały przepiękną, przepojoną tęsknotą
za Ojczyzną piosenkę „Kwiaty polskie” a w niej słowa
„śpiewa ci obcy wiatr, …A serce tęskni, bo gdzieś daleko
stąd został rodzinny dom…”.
Ta ziemia od innych droższa, ta ziemia sercu najbliższa,
więc cała nasza szkolna społeczność patrzy z nadzieją w
przyszłość i życzy sobie i swojej Ojczyźnie Polsce, aby
nigdy więcej nie powtórzyła się tragiczna historia naszego
narodu. Wolność i suwerenność to wartości, które leżą na
sercu każdemu z nas, dlatego wszyscy wobec wszystkich
i dzieci, i dorośli, przyrzekliśmy swojej Ojczyźnie to,
co jej się od nas Polaków należy. Na sztandar szkoły
ślubowaliśmy kochać Polskę, szanować jej symbole
i tradycje, dbać o przyrodę ojczystą, o dobre imię Polski
w świecie i starać się ze wszystkich swoich sił, aby
Polska była wielka, silna, piękna i wspaniała. Po słowach
ślubowania popłynęły słowa „Nie rzucim ziemi skąd nasz
ród …”. Następnie wszyscy przenieśliśmy się w czasie do
tamtych dni, chcieliśmy poczuć atmosferę zbliżającej się
wolności i z zainteresowaniem obejrzeliśmy prezentację
multimedialną ”Niepodległość”, przygotowaną przez
nauczyciela historii M. Klatę. Uzupełnieniem prezentacji
była wystawa przygotowana przez p. Maciejewską.  
Punktualnie, o godzinie 11.11 wraz z tysiącami uczniów
w całej Polsce zaśpiewaliśmy” Mazurek Dąbrowskiego”.
		

Całość przygotowały i koordynowały
Beata Czerwińska i Magdalena Andrysiewicz

Gminny Konkurs Poezji Patriotycznej
„Moja Wielka, Mała Ojczyzna”
W roku stulecia odzyskania Niepodległości przez
Polskę w naszej szkole podjęto wiele inicjatyw dla uczczenia
tego Jubileuszu. Jedną z nich był Gminny Konkurs Poezji
Patriotycznej „Moja Wielka, Mała Ojczyzna”. Miłość
do Wielkiej Ojczyzny zaczyna się od kochania tej małej:
domu rodzinnego, sąsiedztwa, szkoły. Mamy nadzieję, że
zachęcając do świadomego zainteresowania najbliższym
otoczeniem i uczestnictwa w życiu kulturalnym rodzinnej
miejscowości, budujemy poczucie przynależności do
wspólnoty regionalnej, a tym samym - narodowej.
„Gdy mnie kiedyś, ktoś zapyta,
dokąd moje serce zmierza?
Ja odpowiem jemu śmiało,
do mojego Spycimierza.”

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

Te piękne słowa o Ojczyźnie to fragment wiersza
Igora Ilskiego ze Spycimierza - zdobywcy I miejsca
w kategorii klas III-V. Zacytuję również strofy Tobiasza
Gdańskiego - ucz. z Wielenina, który zdobył pierwsze
miejsce w kategorii klas VI-VIII:
W tym roku jesień szczególnie miła,
Bo przychodzi z nią podniosła chwila (…)
Nietypowa to rocznica, bo przecie stulecie,
Jak ważnego wydarzenia – na pewno wiecie…
Zapewniamy, że wszyscy wiemy! W dn. 29 października
2018 r. komisja zapoznała się z 33 wierszami i po dyskusji
przyznała następujące nagrody:
• w kategorii klas III- V: I miejsce Igor Ilski, kl. III,
Spycimierz, op. Marianna Polasińska; II miejsce Aleksander
Wegner, kl. IV, Uniejów, op. Agnieszka Kaczmarek; III
miejsce Wiktoria Kokorzycka, kl. V, Wilamów, op. Joanna
Binkiewicz;
• w kategorii klas VI-VIII: I miejsce Tobiasz Gdański, kl. VII,
Wielenin, op. Jolanta Kwaśniewska; II miejsce Aleksandra
Mirek, kl. VIII, Wilamów, op. Joanna Binkiewicz; III
miejsce Wiktoria Stołowska, kl. VI, Wilamów, op. Alicja
Własny.
Dyplomy i podziękowania otrzymali opiekunowie,
a także zaproszeni goście. Nagrody dla laureatów ufundował
Urząd Miasta w Uniejowie, a słodkie upominki Zakład Cukierniczy „ASPAL”. Sponsorom dziękujemy, a zwycięzcom
składamy gratulacje.
Jolanta Kwaśniewska

Czytamy dla Niepodległej
- wyprawa do krainy legend
W wyjątkowym dla Polaków 2018 roku, z okazji 100.
Rocznicy odzyskania Niepodległości, Szkoła Podstawowa
w Wieleninie zorganizowała imprezę czytelniczą „Czytamy
dla Niepodległej” (15 listopada). Tym razem do czytania
wybraliśmy legendy polskie, bo to właśnie legendy są
pierwszymi elementami tradycji, z którą spotykają się
dzieci. To one przybliżają im historię naszego narodu i uczą
co jest dobre, a co złe. Wybrane legendy czytali nauczyciele
i zaproszeni goście według przygotowanego scenariusza
przez inicjatorkę przedsięwzięcia – Jolantę Kwaśniewską.
I tak historię „Wandy, co Niemca nie chciała” pięknie
przekazała pani Malwina Marciniak – pracownik Urzędu
Miasta w Uniejowie. W czytaniu towarzyszył jej pan
Piotr Masiera - nauczyciel wychowania fizycznego. Pani
Barbara Zwolińska przeczytała legendę „Stopka królowej
Jadwigi”. Natomiast trzy legendy, które są bezpośrednio
związane z powstaniem państwa polskiego przekazali:
pani Elżbieta Goszczyk i pan Igor Pokorski – pracownik
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K-Flexu. To oni wcielili się w role Dobrawy i Mieszka
i opowiedzieli najbardziej popularne legendy „O Lechu,
Czechu i Rusie”, „O królu Popielu” i „Legendę o Piaście
Kołodzieju”. Konkurs ze znajomości treści przeczytanych
tekstów zakończył spotkanie z legendą.
Mam nadzieję, że nasi goście swoim głośnym czytaniem zaszczepili w dzieciach potrzebę poznawania
historii Polski, dorosłym przypomnieli legendy zasłyszane
i przeczytane w dzieciństwie. Być może najmłodsi przekażą
je kiedyś następnym pokoleniom, „bo najcenniejszym
skarbem każdego narodu jest jego tradycja”.
Jolanta Kwaśniewska

Mikołajki
6 grudnia z niecierpliwością każde dziecko i dorosły
czeka na prezenty, jakie przyniesie im Mikołaj. W naszej
szkole, gdy tylko rozpoczęły się zajęcia, pod choinką na
dolnym holu pojawiły się słodkie upominki, które rozdali
pomocnicy Mikołaja - radni Rady Miejskiej w Uniejowie,
w osobach Pana Wojciecha Głowackiego i Pana Daniela
Szafarza. W imieniu wszystkich obdarowanych dziękuję za
miły gest.
W tym samym dniu uczniowie klas I-IV uczestniczyli
we wspólnym ubieraniu choinek przy basenach termalnych
w Uniejowie i poświęceniu szopki z żywymi zwierzętami.
Tu spotkaliśmy się również z Mikołajem.
Dobrze być obdarowanym, a jeszcze lepiej obdarować
potrzebujących pomocy. Społeczność naszej szkoły, po
raz kolejny, wzięła udział w akcji „Szlachetna paczka”.
Za sprawą Pani Martyny Janiak – nauczycielki naszej
placówki i koordynatorki przedsięwzięcia mogliśmy pomóc
kolejnej rodzinie. Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
pomogli, serdecznie dziękujemy.
Elżbieta Goszczyk

arch. SP Wielenin
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Hufcowy Start Harcerski
Piotr Łukasiewicz, pwd. Sylwia Wojtczak, Elżbieta Łukasiewicz, hm. Jolanta Chmielecka, pwd. Anna Szymkowska, pwd.
Jolanta Zgoda, pwd. Mariola Marosik, pwd. Damian Hync,
pwd. Paweł Gawron, Mariusz Bryła, Radomir Kacprzak, Katarzyna Wyrzykowska, Milena Nockowska-Bernardziak, Katarzyna Bednarek, Beata Kozińska, Agnieszka Grzelak - za co
organizatorzy składają serdeczne podziękowania.
Podsumowaniem biwaku był apel, po którym uczestnicy
rozjechali się do swoich środowisk harcerskich, aby przekazać pozdrowienie … „do zobaczenia na harcerskim szlaku”.
Z harcerskim pozdrowieniem
Czuwaj !
pwd. Sylwia Wojtczak

arch. Hufiec ZHP Uniejów

W dniach 19-20.10.2018 roku, w gościnnych progach
Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie odbył się biwak inaugurujący Rok
Harcerski 2018/2019 Hufca ZHP Uniejów. Organizatorem
biwaku, w którym wzięło udział 130 osób był: Hufiec ZHP
Uniejów, V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP, Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych oraz Stowarzyszenie „Mamy Wielkie Serca” w Stemplewie. W rozpoczęciu wzięły udział reprezentacje gromad
zuchowych i drużyn harcerskich z: Uniejowa, Szadku, Wilamowa, Wielenina, Łęczycy, Zadzimia, Stemplewa oraz instruktorzy Hufca ZHP Uniejów. Spotkanie z myśliwym, harcerskie ognisko, bieg patrolowy, to główne atrakcje programu
dwudniowego biwaku. Przygotowali go instruktorzy V Szczepu Drużyn NS ZHP i pracownicy ZPEWiR w osobach: hm.

Najmłodsi i nieco starsi uczestnicy biwaku inaugurującego Rok Harcerski 2018/2019 Hufca ZHP Uniejów

phm. Małgorzata Rosik

Listopadowa wycieczka do Warszawy

arch. Hufiec ZHP Uniejów

Listopadowa wycieczka do Warszawy odbyła się z okazji 100-lecia odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości. Młodzież Hufca wyjechała w sentymentalną podróż do Warszawy. Odwiedziliśmy Powązki Wojskowe, gdzie złożyliśmy hołd żołnierzom, harcerzom i wybitnym osobom pochowanym na tym cmentarzu, a w szczególności płk. pil. Szczepanowi Ścibiorowi,
hm. Aleksandrowi Kamińskiemu, Rudemu, Zośce i Alkowi. Odwiedziliśmy Muzeum Powstania Warszawskiego, w którym
przenieśliśmy się o kilkadziesiąt lat wstecz. Klimat muzeum sprawił, że długo będziemy pamiętać o bohaterstwie naszych
przodków. Następnie pojechaliśmy metrem pod Pałac Kultury i Nauki, by spacerkiem przejść do Grobu Nieznanego Żołnierza.
Na koniec zwiedziliśmy Wilanów i Królewskie Ogrody Światła, w których wszyscy czuliśmy się jak w bajce. Niezapomniane
efekty świetlne i muzyczne sprawiły, że długo będziemy pamiętać o wyprawie.

Młodzież na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

Harcerze przed Grobem Nieznanego Żołnierza

>>>
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Beata Szymczak

Sylwia Szymańska

Zakup nowości wydawniczych

W październiku 2018 r. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie zakupiła
nowości czytelnicze na kwotę 4 800,00 zł. Polecamy niektóre z nich.
Literatura piękna: Miszczuk K.B - Szeptucha, Noc Kupały, Michalak K.- Krople Nadziei, Gargaś G.- Minione Chwile,
Wilczyńska K. - Życie na zamówienie, czyli espresso z cukrem; Mirek K.- Szczęście za horyzontem, Droga do marzeń, Witkiewicz
M. - Pracownia dobrych myśli, Świątek E.- Cienie przeszłości, Tam, gdzie rodzi się zazdrość; Drzewa szumiące nadzieją, Mróz
R.- Hasktag, Kontratyp, Oskarżenie, Trawers, Zerwa, Przewieszenie, Ekspozycje, Hunter E.- Wojownicy. Ucieczka w dzicz, T1;
Wojownicy. Ogień i Lód, T2, Czarna godzina, T6; Tyl A.- Anielska zima, Karmelowa jesień, Witkiewicz M.- Panny Roztropne,
Fitzek S.- Lot 7A, Ostatnie dziecko, Przesyłka, Odprysk, Argos S.- Dlaczego mężczyźni kochają zołzy.
Literatura popularno-naukowa: Kotler P., Keller K.L.- Marketing, Kasprzak W., Mańkowska A.- Fizjoterapia, medycyna
uzdrowiskowa i SPA; Barlińska J., Szuster A.- Cyberprzemoc o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawisk wśród
adolescentów, Zarządzanie jakością usług.
Literatura dla dzieci: Disney - Gdzie jest Dory. Kocham ten film, Bajki na dobry dzień – auta, Bajki na dobry dzień. Kubuś.
Przyjaciele, Bajki na dobry dzień. Smerfy, Bajki na dobry dzień. My Little Pony, Najlepsze przygody Dream Works, DisneyWielka kolekcja bajek z dreszczykiem, Wielka Księga Czytam sobie, Harry Potter i przeklęte dziecko.
Zakup książek zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa”.

Mirosław Madajski

Kalendarium najważniejszych wydarzeń Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie

Występ „Pozytywki”

arch. PŚDS w Czepowie

- 3 października – Występ „Pozytywki” w Szkole
Podstawowej w Uniejowie w ramach akcji „Cała
Polska czyta dzieciom”;
- 15 października – Zebranie Społeczności nr 7;
- 24 października – Wędkujemy (za zgodą PZW 		
Sieradz);
- 2 listopada – Dzień Zaduszny – odwiedzamy
groby naszych bliskich;
- 6 listopada – Wędkujemy (za zgodą PZW Konin);
- 7 listopada – Festiwal Sztuk Wszelakich w Łodzi;
- 21 listopada – Wyjazd integracyjny na Andrzejki
do DPS w Skęczniewie;
- 30 listopada – Andrzejki w PŚDS;
- 1 grudnia (sobota) – koncert z Arką Noego
w ramach projektu „Splątani miłością do muzyki”;
- 4 grudnia – Zebranie Społeczności nr 8;
- 6 grudnia – Mikołajki w Uniejowie;
- 7 grudnia – Prezenty dla podopiecznych
i pracowników PŚDS (radni Rady Miejskiej
w Uniejowie).

Mikołajki w Uniejowie
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Pani Joanna, na zamku w Uniejowie, z osobami zaangażowanymi w realizację projektu „Splątani miłością do muzyki”

Dominika Rospara

Joanna Kołaczkowska

o urokach kabaretu i uniejowskiej utopii
Program „Splątani miłością do muzyki” przyciągnął do Uniejowa kolejną, wybitną artystkę.
Tym razem swoją osobą zaszczyciła nas Joanna Kołaczkowska – artystka kabaretowa
i teatralna, która swoim wyjątkowo radosnym usposobieniem rozśmiesza widownię do
łez. Gwiazda kabaretu poprowadziła dla uniejowskiej grupy integracyjnej warsztaty
z autoprezentacji i emisji głosu, będące częścią przygotowań do grudniowych koncertów
ze znanymi artystami.
DR: W świecie kabaretu jesteś największą gwiazdą.
Twoje występy doprowadzają wszystkich do łez
szczęścia! Kiedy i w jakich okolicznościach odkryłaś,
że Twoja osobowość pozytywnie oddziałuje na
publiczność?
JK: Na pewno nie odbyło się to tak nagle. Był to,
naprawdę, wieloletni proces. To, że lubię rozśmieszać,
lubię być widziana jako osoba zabawna, łączy się z pewnym błyskiem. Zanim to odkryłam, to jeszcze nie
wiedziałam, czy to ma sens, czy potrafię. Poza tym
byłam jeszcze bardzo młoda i utwierdziłam się w tym

przekonaniu dopiero później, kiedy już weszłam w skład
grupy kabaretowej „Drugi Garnitur”. Pojechaliśmy
na festiwale. Skonfrontowałam się z innymi grupami
na festiwalu Paka w Krakowie, z innymi kobietami w
kabarecie, z innymi aktorami, zobaczyłam, co oni potrafią,
co potrafimy my i usłyszałam też bardzo dużo ciepłych
słów. Jest to decydujący moment w życiu artysty. Później
były też nagrody grupowe oraz indywidualne. Wtedy
już dostrzegłam w sobie ten potencjał. Był to wieloletni
proces i właściwie on się jeszcze nie zakończył, bo ja
wciąż szukam w sobie nowych pokładów i zastanawiam
się, jak dużo jeszcze mogłabym z siebie wydobyć.

>>>
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DR: Życie sceniczne z pewnością pełne jest
niespodzianek i wielokrotnie coś wykracza poza scenariusz. Jaka była najśmieszniejsza sytuacja podczas
występów, która totalnie Cię zaskoczyła?
JK: Było takich sytuacji bardzo dużo. Najbardziej
zapamiętałam cztery. Jedna, jeszcze w kabarecie. Potem,
kiedy graliśmy skecz „Czerwony Kapturek”. Nasz
kolega grał wilka, ja byłam Czerwonym Kapturkiem.
Rozmawiamy sobie, pojawiają się jakieś kłótnie i wilk
na chwileczkę się wycofuje. Patrzę, a wilk mi zniknął.
Zniknął, ponieważ spadł ze 3 metry w dół. Jakby
z wysokiego parteru, albo z pierwszego piętra! Spadł na
plecy. Przerażona stałam, śpiewałam jakąś pioseneczkę
i czekałam, aż wilk wróci. Wrócił, miał całe zakrwawione
czoło i był blady. Był po prostu blady! To był Władek
Sikora. Ja myślałam, że on za chwilę zemdleje. Pamiętam,
ja też raz spadłam, wypadłam z krzesłem też zupełnie na
plecy, ale to było coś tak śmiesznego! Na szczęście nic
mi się nie stało. Kolejna taka zabawna sytuacja, kiedy
mieliśmy skecz i śpiewaliśmy pewną piosenkę, podczas
której koledzy trzymali na plecach wielki drąg , a na nim
zawieszona była huśtawka, na której siedziałam, czyli oni
byli moimi dwoma słupami. Oczywiście było im bardzo
ciężko… Kiedyś zorientowali się w trakcie spektaklu, że
nie wzięli tego drąga z samochodu. Na szybko zdjęli rurki
od wieszaków. Spadłam w pierwszej sekundzie. Od razu!
(śmiech) Rurki się złamały, a ja miałam wtedy problemy
z kręgosłupem. Pewnego razu też podczas skeczu
obierałam marchewkę bardzo szybko i miałam bardzo
ostry nożyk, „za ostry”, ponieważ tak sobie pocięłam ręce,
tak krwawiłam, że musieliśmy przerwać skecz i szukaliśmy
kogoś na sali, kto ma plastry. Ludzie podchodzili,
bandażowali. Także naprawdę są różne sytuacje, ale żadna
nas nie przeraża, żadna.

arch. UM Uniejów

DR: Jakie to uczucie, widząc ze sceny tłum ludzi
pękających ze śmiechu?
JK: Jest to oczywiście bardzo przyjemne, ale mam też
świadomość, że tak ma być. Przez tyle lat utwierdziliśmy
się już w przekonaniu, że taki jest nasz kierunek. My
właściwie podczas każdego spektaklu odczuwamy
ogromną przyjemność, satysfakcję. Cały czas dostajemy
potwierdzenie od publiczności: „Aha, ten kierunek
jest dobry, to nam się sprawdza”. Chociaż oczywiście
widownia nie jest też w stanie nam wyznaczyć kierunku.
To my musimy sobie stawiać kolejne zadania, bo zdajemy
sobie sprawę, że cokolwiek pokażemy, to publiczność
też się będzie przy tym bawić. Naszym zadaniem jest
przypilnować tego, by nie obniżać poziomu wystąpień.

Artystka z burmistrzem Józefem Kaczmarkiem oraz Mirosławem Madajskim koordynatorem projektu przy „Alei Dębów na 100-lecie Niepodległości”
w dn. 11.11.2018 r.

DR: W takich przypadkach trzeba się wykazać
świetną improwizacją.
JK: Tak! My jesteśmy w takich momentach jak zwierzęta. Jak widzimy, że dzieje się coś ciekawego i niespodziewanego, to od razu budzi się w nas lew i włącza
się improwizacja, że ho ho! Improwizacja to dar dla
artystów, fantastyczna zabawa. Jest to całkowite wybicie
poza schemat i właściwie na tym można budować same
najlepsze sceny. My się tego nie boimy i nigdy się tego nie
baliśmy. Jest wpadka, a my mówimy sobie: „Korzystajmy
z tego, to jest teraz najlepszy dla nas moment!”. Zawsze po
takich niespodziankach spektakl jest o niebo lepszy.
DR: Krąży w społeczeństwie przekonanie, że osoby
odgrywające w świecie teatralnym czy medialnym role
pozytywnych, wesołych postaci, odbierane są jako te,
które z uśmiechem na twarzy przemierzają ścieżki
swojego niezwykle ciekawego, radosnego życia, bo
dlaczego miałoby być inaczej, jeśli zarażają nas swoim
pozytywnym usposobieniem. Czy to się rzeczywiście
sprawdza?
JK: Wszyscy tak mówią. Dziwią się, że mam problemy,
że jestem smutna. A ja właściwie prywatnie w życiu jestem
w większości przypadków smutna. Zresztą myślę, że każdy
człowiek tak ma. Musi być równowaga pomiędzy smutkiem
a radością w sytuacji, gdy oddaje się dużą energię na
scenie, a oddajemy jej naprawdę bardzo dużo. Wspólnie się
napędzamy, widzowie nas, a my widzów. Wtedy też traci
się trochę tej życiodajnej energii. Chociaż po spektaklu
też jeszcze czuję się bardzo pozytywnie naładowana, ale

>>>
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W Uniejowie Pani Joanna poprowadziła warsztaty z emisji głosu i autoprezentacji

potem musi nadejść ta chwila normalności. Trzeba przyjść
do domu, posprzątać, przygotować dziecko do szkoły,
coś ugotować. To jest normalne życie. Spotykamy się
z tym, że, np. jak jesteśmy na jakiejś imprezie, to ludzie
się dziwią, że my tacy smutni. Mówią „patrzcie, co oni
tacy smutni! Kawał lepiej opowiedzcie!”, a ja nawet nie
potrafię kawału opowiadać. Potrafię swój kabaret zagrać,
ale na scenie. Poza sceną chcemy być jak najnormalniejsi.
DR: Czyli można powiedzieć, że jest to czysta gra
bez krzty ukazania swojej prawdziwej twarzy?
JK: Oczywiście. Ja coś takiego mam. Czuję, że jak
występuję w kabarecie, chociaż jest to tylko kabaret,
jednak dla nas też w pewnym stopniu teatr i prawdziwa
gra, staram się grać bardzo naturalnie. Dążymy do tego,
żeby za bardzo nie wykorzystywać po pierwsze satyry, po
drugie polityki, a po trzecie nie forsować zbyt przesadnie
postaci. Kreowaliśmy mocne postacie, prześmieszne,
mimo to staraliśmy się je odgrywać z dystansem, żeby
nie było w tym przesadnego wygłupiania się i robienia
z siebie małpy.
DR: Masz sprawdzoną metodę na dobry nastrój
i efektywne naładowanie pozytywną energią? Taką,
wiesz, że jak wracasz do domu, to od razu poprawia
Ci się humor.
JK: Oczywiście. Wracam do domu, siadam przed
telewizorem i wtedy się zupełnie „odmóżdżam”, robię
coś zupełnie innego niż robiłam do tej pory, np. oglądam
kolejny odcinek ulubionego serialu, coś sobie podjadam,

zrobię sobie litry, hektolitry herbaty, piję herbatę za
herbatą i po prostu leżę, śpię, podkarmiam kota, potem
coś gotuję. Po prostu właściwie nic. Uwielbiam to i w taki
sposób się relaksuję, ale oczywiście jest też muzyka, jest
czytanie, są spacery, basen, siłownia. Staram się aktywnie
spędzać czas.
DR: Jak sądzisz, dlaczego akurat w Polsce zakorzeniła się tradycja kabaretowa?
W innych krajach rozpoznawalne są jedynie stand-upy.
JK: Nasi zagraniczni sąsiedzi mają teatr komedii.
Obawiam się, że my też do tego dojdziemy, ponieważ
zauważyłam, że w tych krajach, w których cywilizacja
dotarła troszkę wcześniej z uwagi na zmiany społecznopolityczne, dużo wcześniej nastąpił podział, polaryzacja.
Utworzyły się zespoły, nie kabarety, które rozśmieszały,
robiły żartobliwe scenki itd. Ukierunkowało się to
troszeczkę w stronę pewnego rodzaju show, takiego jak
u nas. Trochę striptiz, trochę rozśmieszania, tu coś zagrają,
tu ktoś zrobi fikołka, tu jakieś czary mary, tu jakiś zespół
dziwny wystąpi. Taki miszmasz. U nas też powoli zaczyna
się to robić. Jest i kabaret i disco polo.
DR: I teraz ostatnio też stand-up.
JK: Oczywiście. To jest bardzo ciekawe zjawisko.
Stand-uperzy w Polsce uważają kabaret za coś potwornie
dennego i trochę z nimi walczą. Jedno i drugie środowisko
puszy się na siebie. Stand-uperzy śmieją się z kabaretów,
a kabarety patrzą na stand-uperów z przymrużeniem
oka, ale mam jedną refleksję. Najlepsi stand-uperzy
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w Polsce jednak wywodzą się z kabaretu, chociaż sądzę,
że w pewnym momencie ten proces się zatrzyma - kto ma
przejść z kabaretu do stand-upu niech przejdzie. Nastąpi
polaryzacja. Będzie po prostu kiedyś w Polsce potężna
grupa stand-uperów z wieloletnim doświadczeniem,
bo na razie to krótko trwa. Będzie też grupa kabaretów,
powiedzmy takich showmanów, będą też tzw. teatro
– kabarety jak my, mniej pojawiający się w telewizji,
i oczywiście teatr. Będzie to na pewno bardziej wyraźny
podział. Teraz to się cały czas zmienia. Taka jest moja
refleksja na ten temat.
DR: Bardzo ciekawa wizja.
JK: W Polsce doskonale rozwija się też improwizacja.
Jest mnóstwo świetnych grup, a wielu improwizatorów
pochodzi właśnie z kabaretu. My także improwizujemy
Kabaret Hrabi i wielu kabareciarzy zakłada grupy
improwizacyjne. Improwizacja zabierze tych najlepszych
kabareciarzy do siebie. I myślę, że w efekcie powstanie
bardziej showmański kabaret. Taka estrada na zamówienie.
Trzeba będzie rozśmieszyć na dany temat to rozśmieszymy.
Na inny? Nie ma problemu!. Ja absolutnie nie twierdzę, że
to coś złego, bo wszystko jest dla ludzi i taki rodzaj sztuki
też może być potrzebny.
DR: Przekazujesz publiczności ogrom pozytywnej
energii podczas występów. A jak to było na warsztatach w Uniejowie?
JK: Oddałam całą energię, jaką miałam w sobie.
Dzieci są bardzo trudnym widzem. Nie mam zbyt dużego
doświadczenia w pracy z dziećmi, bardziej z dorosłymi.
Prowadziłam warsztaty dla dorosłych osób, ale też takich,
które są zdecydowane na to, co chcą robić na scenie,
albo dla osób, które bardzo chcą stworzyć kabaret, mają
przygotowane skecze i możemy wspólnie na bazie tych
scenariuszy popracować nad szczegółami. W przypadku
dzieci jest zupełnie inaczej. Kabaret Hrabi stworzył parę lat
temu kabaretowy program dla dzieci pt. „Bez Wąsów”. Jest
to kabaret dla dzieci w wieku 6-12 lat. Za każdym razem,
jak to gramy, przeżywamy wszystko na nowo i bardzo się
stresujemy. To ogromnie trudna sztuka zagrać dla dzieci.
Dziecko jest widzem zupełnie nieprzewidywalnym. Ono
samo jeszcze nie wie, jak się zachowa.
DR: A czy na scenie podczas występów kabaretowych wiecie, jak zareaguje publika?
JK: Tak, my już to wiemy, naprawdę wiemy, bo tym
sterujemy. Zarządzamy tym w taki sposób, że widz reaguje tak, jak my sobie tego życzymy. Oczywiście, jak
inaczej zareaguje - wyjdzie, krzyknie, to my jesteśmy

przeszczęśliwi. Kiedy podczas naszych występów widz
wychodzi do toalety, to my natychmiast się tą osobą
zajmujemy. (śmiech) Śpiewamy na jej temat piosenkę,
improwizujemy. Dowiadujemy się, jak ma na imię,
czym się zajmuje… I to jest dla nas po prostu żer.
Dlatego dzieci są widzem absolutnie nieokiełznanym
i właściwie najtrudniejszym. Dużo lepiej przechodzą one
takie warsztaty, kiedy maja jakieś konkretne zadanie. Na
początku, jak rozmawiałam z nimi, zadałam im jakieś
pytanie, to wiedziałam, że to trzeba jak najszybciej
zakończyć, bo to nie są dorosłe osoby, które wiedzą
o czym ja mówię. Dla nich to jednak był rodzaj jakiegoś
kosmosu, trochę niezrozumiałego. A kiedy przeszliśmy
do zadań, to one już wtedy absolutnie wiedziały, co
mają robić. Podzieliliśmy je na grupy i od razu wszystko
przygotowywali, pisali… To było niesamowite! Kiedy
mieliśmy warsztaty z dorosłymi ludźmi i mieli napisać
jakiś skecz, jakąś scenkę, to bardzo często było tak, że
siedzieli, zawieszali się nad tą kartką i pojawiał się stres,
pojawiły się ich oczekiwania. A dzieci nie oczekują.
One działają. I tym właśnie mnie zaskoczyły. Często też
błyskotliwością, tempem pracy, luzem.
DR: Powrócisz jeszcze do Uniejowa?
JK: Ja powrócę, już powiedziałam, powrócę tu i koniec! Absolutnie! Z moją przyjaciółką Moniką byłyśmy
w Termach.
DR: I jak wrażenia?
JK: Odjazd! Po dwóch godzinach byłam już wykończona.
DR: Co Cię urzekło w tym miasteczku?
JK: Najbardziej podoba mi się to, że jest tu taki
bajkowy świat, taki gród, którym zarządzają świetni
ludzie i wszystko jest takie super ułożone. Trochę jak
w nie-Polsce. Jest tu porządek, jest sympatycznie i bardzo
miło, naprawdę. Taka utopia. Uniejowska utopia.
DR: Asiu, dziękujemy za przemiłe słowa i pozytywną energię! Będziemy tu na Ciebie czekać.
JK: Warsztaty z Joanną Kołaczkowską, które odbyły
się 10 listopada były kolejnym wydarzeniem w ramach
programu „Splątani miłością do muzyki” realizowanego
przez Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni. Projekt
finansowany jest z Budżetu Obywatelskiego Samorządu
Województwa Łódzkiego i oficjalnie zakończy się
31.12.2018 r., ale zanim to się stanie, na uniejowskiej
ziemi w ramach programu pojawi się jeszcze kilka znanych
muzycznych osobistości. A więc… do zobaczenia!
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Nagrodzeni uczestnicy konkursu „Pocztówka dla Niepodległej z mojej miejscowości” z p.o. dyrektora M-GOK w Uniejowie - Robertem Palką
i pracownikiem M-GOK w Uniejowie – Aleksandrą Kałużną-Płaczek

Dla Niepodległej M-GOK w Uniejowie

„Pocztówka dla Niepodległej z mojej miejscowości”
Pod takim hasłem Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Uniejowie zorganizował gminne konkursy: plastyczny,
fotograficzny i literacki.
Celem konkursów było: uczczenie 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości, kształtowanie postawy
patriotycznej, wzbudzenie zainteresowania historią swojej
miejscowości, rozwijanie kreatywności uczniów oraz
uzdolnień plastycznych, literackich i fotograficznych.
W konkursach wzięli udział uczniowie ze szkół
podstawowych w: Uniejowie, Spycimierzu, Wilamowie,
Wieleninie oraz z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie.
Autorzy wszystkich nadesłanych prac zostali nagrodzeni
przez organizatorów dyplomami i książkami, a ich dzieła
można było oglądać na wystawie pokonkursowej w Domu
Pracy Twórczej w Uniejowie.

„Gramy w szachy dla Niepodległej”
To kolejna akcja naszego Domu Kultury z okazji 100-lecia odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości.
W turnieju szachowym, który odbył się 7 listopada 2018
r wzięło udział 14 młodych miłośników szachów, którzy
na co dzień ćwiczą grę w szachy w uniejowskim Domu
Kultury. Po zaciętych pojedynkach puchar powędrował do
rąk Kacpra Owczarka. Turniej sędziował Pan Eugeniusz
Walczak (prowadzący warsztaty szachowe w M-GOK).
Działania te odbyły się w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, a zorganizowane zostały przez Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury w Uniejowie.
M-GOK w Uniejowie

arch. M-GOK w Uniejowie

„Poetycko i muzycznie dla Niepodległej”
4 listopada 2018 r. w sali kominkowej M-GOK w Uniejowie odbył się kameralny koncert, w którym muzyka
łączyła się z obrazami i słowem mówionym. Wystąpił
zespół G.D.P.SQuAD z utworami nawiązującymi
do tematyki koncertu. Podkład muzyczny, grany na
pianinie przez pana Macieja Gawrońskiego, był tłem do
patriotycznych fragmentów wypowiedzi Piłsudskiego
czytanych przez pana Roberta Palkę. Wspaniale dobrane
słowa, doskonale podane publiczności, poruszająca muzyka – to wszystko złożyło się na wieczór, który na długo
zapadł w pamięć słuchaczy.

Uczestnicy Turnieju „Gramy w szachy dla Niepodległej”
z rodzicami i organizatorami

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

26. Międzynarodowe Targi Turystyczne TTWarsaw odbyły
się w dniach 22-24 listopada 2018 r. w Pałacu Kultury i Nauki
w Warszawie. Wielobarwne i wielokulturowe targi przyciągają
rok w rok liczną publiczność. A dlaczego? W jednym miejscu
znajduje się prawie cały świat. Swoją ofertę podczas imprezy
prezentuje blisko 500 wystawców z 53 krajów. Wśród nich
znalazło się także stoisko gminy Uniejów, w ramach którego
swoją ofertę rekreacyjną promowali lokalni przedsiębiorcy
z regionu łódzkiego.
Ten czas to doskonała okazja do zaplanowania zimowego
wypoczynku, ale też pora, by pomyśleć o planowaniu letnich
wyjazdów, zwłaszcza w ofercie first minute.
Targi zgromadziły branżowców, wszystkich ciekawych świata
– zawodowców, hobbystów i amatorów podróżowania. Wstęp
na targi był bezpłatny, wystarczyło tylko się zarejestrować.

arch. UM Uniejów

Uniejów na Targach TTWarsaw

Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta
Uniejów, Radni Rady Miejskiej w Uniejowie, PGK Termy
Uniejów Sp. z o.o., OSP Uniejów, M-GOPS w Uniejowie,
M-GBP w Uniejowie, M-GOK w Uniejowie.

arch. A. Sobczak

Co roku w naszej gminie uroczyście obchodzony jest
Dzień Seniora, który w tym roku odbył się 29 listopada
2018. Seniorzy spotkali się w sali OSP w Uniejowie, by
w radosnej atmosferze miło spędzić czas. Uroczystość
zaszczyciła swoja obecnością Pani Małgorzata Komajda –
Starosta Powiatu Poddębickiego oraz Przewodniczący Rady
Miejskiej w Uniejowie – Pan Mirosław Madajski, którzy
życzyli seniorom radości, zdrowia i prawdziwej pogody
ducha. Część artystyczną rozpoczął Chór Kantylena, następnie wystąpił Zespół Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina. Później przyszedł czas na „Koncert dla Seniora”,
w którym wystąpili Izabela Rybnik (wokal) oraz Dariusz
Bagiński (skrzypce, fortepian, aranże). Wieczór muzyczny
zakończył się występem Kapeli ze Wsi Wilamów.

arch. A. Sobczak

Koncert dla Seniora

Na scenie (od lewej): p.o. Dyrektora M-GOK w Uniejowie – Pan Robert Palka,
solistka „Kapeli ze Wsi Wilamów” – Pani Anna Sosińska, wokalistka - Pani Izabela
Rybnik i muzyk Pan Dariusz Bagiński

arch. UM Uniejów

M-GOK w Uniejowie
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Mirosław Madajski

„Splątani miłością do muzyki”
Dobiega końca projekt pt. „Splątani miłością do muzyki”, w którym bierze udział 60-cio
osobowa grupa integracyjna.
Uniejowskie Strony, W Uniejowie, Echo Turku, nasze miasto.
pl, uniejow.net.pl.
Zadanie „Splątani miłością do muzyki” było finansowane
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego
na 2018 rok, a realizowało je Uniejowskie Stowarzyszenie
Aktywni.

Przygotowania grupy integracyjnej z choreografii

Zajęcia z emisji głosu z panią Joanną Kołaczkowską

arch. UM Uniejów

Projekt zakładał przygotowanie grupy integracyjnej do
aktywnego udziału w trzech koncertach. Pierwszy odbył się
16 czerwca 2018 r. przy uniejowskim zamku. Gościem był
zespół Raz Dwa Trzy. Kolejny miał miejsce 1 grudnia 2018 r.
w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wartkowicach.
Gwiazdą była Arka Noego. Ostatni występ młodzi artyści
dadzą 15 grudnia 2018 r. w kościele w Zadzimiu. Gośćmi
będą między innymi: Jan Trebunia-Tutka, Dariusz Maleo
Malejonek, Mirosław Kowalik wraz z przyjaciółmi.
Droga uczestników projektu do dwóch ostatnich koncertów
była bardzo długa i pracowita. Cotygodniowe próby wokalno-instrumentalne przeplatane były spotkaniami z Danutą
Pydyńską (choreografia) oraz próbami sekcyjnymi w mniejszych grupach.
Organizatorom projektu udało się pozyskać do współpracy
wybitne postaci, które swoją wiedzą, doświadczeniem i fantastyczną osobowością dodały grupie ogromną energię.
Z młodymi wokalistami na warsztatach z emisji głosu i autoprezentacji spotkali się: wybitna kompozytorka i wokalistka
młodego pokolenia - Karolina Skrzyńska, niezwykli muzycy
- Lidia i Marcin Pospieszalscy, a także cudowna aktorka
kabaretowa - Joanna Kołaczkowska.
Koncert w Wartkowicach poprowadziła, podobnie jak
w Uniejowie, Monika Mazur, natomiast imprezę w Zadzimiu
Mariusz Wieczorek – dziennikarz muzyczny Programu III
Polskiego Radia.
Projekt „Splątani miłością do muzyki” rozpoczął się w maju
tego roku, a jego realizacja to efekt wspólnych, intensywnych
działań mieszkańców trzech gmin: Uniejowa, Wartkowic oraz
Zadzimia, na czele z ich włodarzami. Uczestnikami projektu
byli utalentowani uczniowie ze szkół podstawowych z Uniejowa, Wartkowic, Zadzimia, Kłódnej, Zygier, Wielenina,
Wilamowa i Spycimierza. W grupie 60 osób znaleźli się niepełnosprawni, utalentowani artyści, korzystający ze wsparcia
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie. Grupie towarzyszyli lokalni instrumentaliści.
Partnerami projektu byli: Uniejów Uzdrowisko Termalne,
Gmina Wartkowice, Gmina Zadzim oraz PGK Termy Uniejów
Sp. z o.o.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Witold Stepień
– Marszałek Województwa Łódzkiego, Józef Kaczmarek
– Burmistrz Uniejowa, Piotr Kuropatwa – Wójt Gminy
Wartkowice, Krzysztof Woźniak – Wójt Gminy Zadzim.
Patronat medialny objęli: TVP 3 Łódź, Dziennik Łódzki,

Warsztaty przygotowujące do koncertów z Panem Marcinem Pośpieszalskim
(kompozytorem, producentem muzycznym, basistą, multiinstrumentalistą)

www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Koncert Arki Noego w Wartkowicach

Agnieszka Owczarek

Mikołajki w Uniejowie
Mikołajki to ulubiony dzień wszystkich dzieci. Z tej okazji na pociechy z placówek oświatowych z terenu gminy Uniejów czekało wiele atrakcji.
126. Atmosferę pełną ekscytacji dodatkowo podsycał
fakt, że Mikołaj był już wcześniej widziany na terenie
Uniejowa. Wreszcie o godz. 12.00 wszystkie wątpliwości
się rozwiały. Mikołaj przyjechał na miejsce stylowym
motocyklem. Wyjaśnił zebranym, że z powodu braku
śniegu nie mógł odbyć podróży saniami i dlatego wybrał
inny środek transportu.
Mikołaj przygotował dla dzieci słodką niespodziankę i z
pomocą drugiego, przyuczającego się do zawodu, młodego
Mikołaja oraz pomocników z Przystani Motorowej
rozdawał wszystkim cukierki i uśmiechy oraz złożył
obietnicę, że za rok też przyjedzie do Uniejowa.
Na zakończenie dzieci udały się wspólnie do Klubu
„Nautilus”, gdzie dzięki uprzejmości Spółki „Termy
Uniejów” mogli posilić się ciepłym posiłkiem.
Spotkanie poprowadził Pan Robert Palka, p.o.
dyrektora M-GOK w Uniejowie. Nie mogło też zabraknąć
włodarza miasta, burmistrza Józefa Kaczmarka oraz
przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie Mirosława Madajskiego. Przebieg z wydarzenia był
relacjonowany przez radio RMF FM.
W Mikołajki wszystkie dzieci w czapkach św. Mikołaja
skorzystały ze zniżek na baseny termalne, wstępu na

arch. UM Uniejów

Impreza rozpoczęła się od wspólnego ubierania choinek. Przy kompleksie termalno-basenowym dzieci
przystrajały wyznaczone drzewka własnoręcznie wykonanymi ozdobami. W tym roku choinki miały kolor białoczerwony, pozostając w konwencji obchodów 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Każda placówka
zaprezentowała swoją choinkę pozując do pamiątkowego
zdjęcia. Te wyjątkowe arcydzieła, wykonane przez
reprezentacje: Szkoły Podstawowej z Uniejowa, Wielenina,
Wilamowa i Spycimierza oraz grupy z Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie,
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie, wreszcie maluchy z Przedszkola Miejskiego w Uniejowie, pozostaną, by cieszyć oko
mieszkańców do Święta Trzech Króli.
Wiele emocji wzbudzała też żywa szopka, w której
znajdują się prawdziwe zwierzęta z ZOO Safari
w Borysewie. Poświęcenie jej dokonał, tuż przed południem, ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz.
Punktem kulminacyjnym programu było przybycie
św. Mikołaja. Podekscytowane dzieciaki spekulowały
wcześniej, co do środka transportu Świętego. Padały
różne propozycje – sanie, konie, renifery, a nawet Fiat
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lodowisko, mieszczące się tuż przy termach, jak i wypożyczenie na miejscu łyżew. Dodatkowo, 8 grudnia
w godz. 13-18 i 9 grudnia w godz. 12-17 dla najmłodszych
przygotowano wiele atrakcji i animacji w kąciku
fryzjerskim w Klubie Nautilus.
Jak co roku, na deptaku przy „Termach Uniejów” każdy
tam przechodzący mógł poczuć świąteczny klimat. 8 i 9
grudnia na specjalnych stoiskach pojawiły się tradycyjne

produkty regionalne. Wystawcy zaproponowali ciekawą
ofertę na gotowe pomysły bożonarodzeniowe, takie jak:
wyroby rękodzielnicze (ręcznie szyte zabawki, biżuteria,
ozdoby do włosów) i akcesoria świąteczne (szydełkowe
ozdoby choinkowe, stroiki). W drewnianych domkach
handlowych nie zabrakło artykułów spożywczych: słodyczy (chałwy, ciasteczka), miodów, przetworów i pieczywa. A stoisko z serami przeniosło nas w górskie klimaty.

Dominika Rospara

Rozmowa z prekursorem karate
w Europie - Shihanem Pemba Tamang
DR: Która technika karate jest wg Mistrza najtrudniejsza?
ST: W Japonii trenuje się czasem tylko dwie techniki.
Wychodzimy z założenia, że technika karate ma być
wykonana po mistrzowsku, to cała trudność. Technika sama
w sobie może być prosta. Tak jak gyaku zuki. To jedna
z podstawowych technik, ale można ją ćwiczyć całe życie
i nadal będzie co poprawiać…
DR: Jakim motto kieruje się Shihan w życiu prywatnym,
a jakim podczas treningów na macie?

arch. M. Ostrowska-Gralka

DR: Od kiedy karate stało się Shihana pasją?
ST: Zacząłem trenować, kiedy miałem 15 lat.
DR: Jak rozpoczęła się Mistrza przygoda z karate?
ST: Straciłem tatę i wtedy w karate odnalazłem drogę,
coś na czym mogłem skupić myśli i emocje. Teraz myślę, że
bardzo dobrze się stało, że wtedy trafiłem na treningi, pomogło
mi to ukierunkować energię.
DR: Który z wielu stylów karate jest Shihanowi najbliższy?
ST: Shotokan. Poświęciłem mu 19 lat. Oczywiście
próbowałem kilku innych, ale karate jest jedno. Wszystko
sprowadzało się do najstarszej, głównej ścieżki Shotokan.
DR: Jest Pan jedną z osób, które przyczyniły się do
rozpowszechnienia tej dyscypliny sportu w całej Europie.
Dlaczego tak wiele osób wybiera właśnie karate jako swoje
zamiłowanie? Czym wyróżnia się ta dziedzina sportu spośród innych?
ST: Karate jest drogą, pewnego rodzaju duchowym
doświadczeniem, połączeniem. To 5% sportu i 95% ducha,
pasji, rozwoju mentalnego. To bardzo ciężki trening, często
żmudny, nudny. Dążenie do idealnej techniki wymaga bardzo
wiele pracy, a nagrodą są zakwasy i zmęczenie, nie ma drogich
samochodów i twojej twarzy na plakatach… to inna bajka.

Reprezentanci: Japonii, Francji, Litwy i Rosji

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

Uczestnicy Międzynarodowego Seminarium Szkoleniowego z Shihanem Pemba Tamang

ST: Nie mam motta. Mam przekonanie, że karate daje mi
pewność siebie. Poczucie tego, kim jestem. Kiedy przestaję
trenować, tracę pewność siebie.
DR: Jakim jest Pan trenerem dla swoich podopiecznych?
ST: Lubię ludzi, ciekawią mnie ich historie, lubię czytać
w ich sercach.
DR: To niełatwe.
ST: To bardzo trudne, ale to mój sposób na trening. Taką
obrałem strategię.
DR: Jakie ma Pan plany na kolejne kilka lat w związku
z dalszym rozpowszechnianiem tej znanej nam japońskiej
sztuki walki?
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Shihan Pemba Tamang

ST: Najważniejszym punktem przyszłorocznych planów
jest trenować tak dużo, jak w tym roku. Mamy zaplanowane
seminaria w Indiach i Kanadzie. Mam nadzieję, że nie
zabraknie mi sił.
DR: Jak podoba się Shihanowi nasze miasto i słynne
uniejowskie termy?
ST: Jestem tu już drugi raz i czuję się cudownie
zrelaksowany. Po trzech dniach na sali wizyta na basenie była
idealnym pomysłem.
DR: Dziękujemy za rozmowę i zapraszamy Mistrza
ponownie do Uniejowa.

Czarne pasy w klubie Bassai

Zawodnicy Klubu BASSAI

arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

Na Międzynarodowym Seminarium, organizowanym wspólnymi siłami przez kluby z Uniejowa, Łęczycy i Poddębic,
zawodniczki Mai Ostrowskiej-Gralka podeszły do egzaminu na stopień mistrzowski Sho Dan. Komisja egzaminacyjna,
składająca się z przedstawicieli wszystkich Państw biorących udział w szkoleniu, w tym: Macieja Grubskiego i Mai
Ostrowskiej, a pod przewodnictwem Shihana Pemby Tamang z Japonii, nadała stopnie mistrzowskie grupie z Polski.
Otrzymały je również Julia Krokosz i Patrycji Kowalczyk. To duży sukces i kolejny krok w rozwoju klubu Bassai. Czarny pas
stanowi bowiem przepustkę do grupy master class i oczywiście do szkoleń na Instruktora Sportu, a w niedalekiej przyszłości
do prowadzenia swojej grupy adeptów sztuki walki karate. Gratulujemy.
Maja Ostrowska-Gralka

Najmłodsi uczniowie Sensei Mai trzymają za nią kciuki
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Krótka przerwa w aktywnościach klubu BASSAI

arch. A. Sobczak

Z uwagi na fakt, że Sensei Maja Ostrowska-Gralka jest w siódmym miesiącu ciąży, zawodnicy klubu Bassai będą mieli
zimowe wakacje.
„W lutym na świat przyjdzie najmłodszy karateka, więc musimy dać Trenerce trochę wolnego” - śmieją się zawodnicy
klubu Bassai. „Do tej pory dawała nam wycisk, jak gdyby nigdy nic, więc może już czas na przerwę”.
Czas wolny pokryje się częściowo z feriami szkolnymi, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem już w maju Maja
Ostrowska-Gralka planuje wrócić do pracy trenerskiej.
Członkowie Klubu Karate Bassai

Halowy Turniej Piłki Siatkowej
im. Zbigniewa Dominiaka
Hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Uniejowie zgromadziła 24 listopada 2018 roku drużyny siatkarskie
na corocznym Halowym Turnieju Piłki Siatkowej poświęconej pamięci uniejowianina Zbigniewa Dominiaka.
Był on wielkim miłośnikiem i propagatorem tego sportu. Sport był dla niego czymś więcej, Jego drugim
życiem. Nawet na co dzień, w pracy był ubrany często na sportowo. Dlatego też tego dnia, tradycyjnie już,
z uczestnikami turnieju był Jacek Dominiak – brat tragicznie zmarłego Zbigniewa, który kibicował zawodnikom
oraz wręczył zwycięzcom puchary.
Na zakończenie turnieju wykonano pamiątkowe zdjęcie
wszystkich zawodników.
M-GOK w Uniejowie

arch. A. Sobczak

Do turnieju w tym roku zgłosiło się kilka drużyn: Nadir
Poddębice, Wirtualni Zryw Dąbie, Drink Team Kalisz,
Księżyc.pl Zduńska Wola, Victoria Zadzim, MFinanse
Łódź, Kombajn Szczerców, Witonia, Wuja Team Turek, KS
Team Stare Miasto, AutoCentrum Lis Kalisz, AutoMobile
Torino Turek.
Drużyny podzielone na trzy grupy grały systemem
„każdy z każdym”, a triumfatorzy grup przechodzili
do rozgrywek finałowych. Zwycięzca turnieju został
Kombajn Szczerców, przed drużynami MFinanse Łódź
i AUTOMOBILE TORINO Turek.
Organizatorami turnieju byli: Burmistrz Miasta Uniejów,
Radni Rady Miejskiej w Uniejowie, Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie, PGK Termy Uniejów Sp.
z o.o. w Uniejowie, Szkoła Podstawowa w Uniejowie.

www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Michał Kaźmierczak

Dobra runda w wykonaniu
„Termalnych”
Bardzo dobrą rundę jesienną rozegrali uniejowscy seniorzy występujący w łódzkiej klasie
Okręgowej – wreszcie zimujemy na wysokim miejscu w tabeli i ze spokojem patrzymy
w przyszłość.
Za nami bardzo dobra jesień, jednakże pozostaje pewien
niedosyt, gdyż mniej więcej do 8 kolejki „Termalni”
znajdowali się w okolicy 4. miejsca i aż do ostatniej
kolejki byli niepokonani na własnym stadionie. Niestety,
smaku porażki w meczu domowym zaznaliśmy podczas
ostatniego ligowego starcia w meczu ze Startem Brzeziny.
Końcowy rezultat rudny to 7. miejsce i 23 punkty.
Idealnie rundę podsumował trener MGLKS Termy
Uniejów - Mateusz Zajdel w wypowiedzi, której udzielił
tuż po ostatnim meczu dla portalu uniejow.net.pl: „23
punkty i 6. miejsce w tabeli - przed startem ligi taki właśnie
był nasz cel. Jednak dobry początek rozbudził apetyty
trochę mocniej. Tabela jest bardzo spłaszczona, różnica
punktowa między miejscami 4-11 to tylko 6 punktów
i tutaj właśnie pojawia się niedosyt. Mogło, a wręcz
powinno być zdecydowanie lepiej. Po fajnym starcie,
z naszym potencjałem w zespole, powinniśmy teraz
walczyć z Zawiszą Rzgów o miejsce na pudle, a tymczasem
2 punkty zdobyte w ostatnich pięciu meczach sprawiły, że
popadliśmy w ligowy marazm i tak naprawdę nie wiadomo
czego można spodziewać się po „Termalnych” w dalszej
części rozgrywek. Dla mnie jako trenera wielką ulgą było
zakończenie zmagań ligowych. W ostatnich meczach była

to walka nie tylko z przeciwnikami, ale też z ciągłymi
kontuzjami w zespole, chorobami i niedostępnością
niektórych zawodników. W każdym z ostatnich spotkań
chłopcy występowali na boisku z niezaleczonymi kontuzjami, z gorączką, z dłuższą przerwą w treningu,
a mimo to (poza bardzo słabym spotkaniu ze Startem
Brzeziny) w pozostałych czterech meczach nie mogłem
się wstydzić za ich postawę, bo jeśli remisowaliśmy albo
przegrywaliśmy, to naprawdę po bardzo ambitnej walce!
Jeśli pozostanę w Uniejowie w kolejnym roku, to plan
pracy zespołu będzie podobny do tego na jakim oparliśmy
przygotowania zimą 2018. Zawodnicy pracowali wtedy
bardzo solidnie i w szerokim gronie, wiem też, że czuli się
dobrze przygotowani do rozgrywek i mimo że w przeddzień
startu zmagań ligowych odpadło nam dwóch zawodników,
to jednak wiosna była zadowalająca. Tak więc muszę
zaapelować tutaj do moich piłkarzy o co najmniej takie
samo zaangażowanie, jakim wykazali się poprzedniej
zimy. Klimat w szatni jest naprawdę fajny i myślę, że po
wyciągnięciu pewnych wniosków z naszej pracy, zrobimy
kolejny krok do przodu, bo w porównaniu do poprzedniego
roku, w tym momencie jesteśmy zdecydowanie lepszym
zespołem”.
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Prelegenci podczas panelu dyskusyjnego

Dyrektor programu – Pan Krzysztof Suszek

Agnieszka Owczarek

Konferencja poświęcona otyłości
wśród dzieci i młodzieży
W dniach 29-30 listopada 2018 r. w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie
odbyła się konferencja pn. „Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży”.
Organizatorem wydarzenia - realizowanego w ramach
programu „Zdrowa i aktywna gmina” - była Fundacja Misja
Medyczna, a patronat honorowy nad spotkaniem objął
Burmistrz Miasta Uniejów, Józef Kaczmarek.
Głównym celem obrad w Sali Rycerskiej było zwrócenie
uwagi samorządowych liderów (wójtów, burmistrzów, starostów) na potrzebę podjęcia zdecydowanych kroków w zakresie profilaktyki zdrowotnej mieszkańców oraz działań na
rzecz promocji zdrowego żywienia.
W tym celu gremium ekspertów i uczonych wymieniło
się wiedzą praktyczną i doświadczeniami, aby wypracować
rozwiązania prawne, instytucjonalne i systemowe w obszarach
dostosowania opieki zdrowotnej do aktywnego stylu życia,
promocji sportu oraz profilaktyki i wczesnego wykrywania
chorób cywilizacyjnych.
Konferencja była podzielona na 3 bloki tematyczne, kolejno:
„Diagnoza problemu otyłości”, „Dobre praktyki z zakresie
profilaktyki”, „Nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna
w profilaktyce chorób cywilizacyjnych”.
Wydawać by się mogło, że na temat otyłości powstało już
wiele przeróżnych publikacji i podobna konferencja w zasadzie
nie wniesie do dyskusji niczego nowego. A jednak, debata
okazała się niezwykle interesująca i zaangażowała obecnych
na sali do zabrania głosu. Niestety, dane i prognozy płynące
z przeprowadzonych badań i analiz są wysoce niepokojące,
ponieważ wszystkie jednoznacznie wykazują tendencję
wzrostową w zakresie nadwagi i otyłości, także w populacji
pediatrycznej.
Krzysztof Suszek, dyrektor programu, podkreślił tytułem
wstępu wagę problemu. Przeprowadzone badania dowodzą,
że polskie nastolatki są grupą najbardziej otyłą na tle ich
rówieśników w całej Europie. Dyrektor dodał, że „fundacja
nie chce prowadzić kolejnych badań i statystyk, ale pragnie się
z nimi zmierzyć”. Wyraził również swą wiarę w powodzenie
konferencji ze względu na udział ekspertów i autorytetów
w tej dziedzinie.

Dr Tadeusz Nawarycz z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
przedstawił wyniki kwerendy przeprowadzonej przez WHO
oraz zespół badaczy występujący pod akronimem WOBASZ,
z których jasno wynika, że jeśli nie zmienimy dotychczasowego stylu życia i nie podejmiemy radykalnych środków to do
2035 r. liczba osób otyłych zwiększy się do 9 mln (co będzie
stanowiło aż jedną trzecią populacji). Na chwilę obecną co
czwarty 3-latek i co trzeci 8-latek ma nieprawidłową wagę,
a co piąte dziecko w ogóle boryka się z problemem nadwagi
czy otyłości. Te z kolei, jak powszechnie wiadomo, prowadzą
i zwiększają wielokrotnie ryzyko wystąpienia wielu chorób
i schorzeń.
Bardzo interesującym punktem programu były panele dyskusyjne podsumowujące bloki, w których prelegenci starali
się dociec do istoty problemu, a także poszukać odpowiednich
środków zaradczych i wyjść problemowi naprzeciw.
Co mogą zrobić samorządy w tej sytuacji? Eksperci postawili
na wdrażanie tzw. dobrych praktyk krajowych. Jako przykłady
praktyczne działań wymieniono m.in.: rolę biegów masowych
czy udział w programach edukacyjnych dotyczących sposobu
żywienia. Zaproponowano wprowadzenie do kalendarza imprez
dni związanych z promocją zdrowia, takich jak np. Europejski
czy Światowy Dzień Walki z Otyłością. Krótko rzecz ujmując,
należy dążyć do mody na zdrowy styl życia, polegającej na
zbilansowanej diecie i regularnym wysiłku fizycznym.
Jako przykłady dobrych praktyk podano: wprowadzenie
w krajach skandynawskich rozwiązań podatkowych wycelowanych w segment niezdrowej żywności, wprowadzenie
zajęć z edukacji żywieniowej (w tym wyrabianie nawyku
czytania etykiet), zwiększenie liczby godzin wychowania fizycznego w szkołach.
Wypracowane wnioski i postulaty zostaną przesłane
w formie raportu do Ministerstwa Zdrowia i przedstawicieli
samorządów terytorialnych jako forma wezwania do wcielenia
w życie dobrych praktyk. To nie prawda, że jedno wydarzenie
sportowe w kalendarzu imprez małej gminy nic nie zmieni.
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Wacław Szymański

Polonusi chcą zamieszkać w Uniejowie
Po kilku latach nieobecności w Polsce odwiedził
mnie mój bratanek mieszkający od 30 lat w Chicago. On
i jego żona podziwiają postępy prac w Uniejowie i jego
wygląd. Trzy lata temu zachwycali się basenami i Domem
Pracy Twórczej, teraz oglądali z naszych okien widok na
budujący się Aparthotel i przygotowania do rozbudowy
basenów. Po obiedzie pojechaliśmy pokazać im nowe

osiedle bloków termalnych i domki jednorodzinne
w budowie. Właśnie te domki ich bardzo zainteresowały.
Przed wyjazdem do Stanów całą młodość spędzili
w Warszawie, ale wiek emerytalny ma swoje prawa
i duże miasto już ich nie interesuje, zawsze lubili Uniejów
– rodzinne miasto ich ojca i tu po powrocie ze Stanów
planują spędzić resztę życia.

Napisano o nas...

Rubrykę redaguje Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Uniejowie

O Uniejowie w prasie ogólnopolskiej

„Echo Turku”, 6.11.2018 r., nr 45
Projekty zagospodarowania przestrzeni
w parafiach w przygotowaniu
Gmina Uniejów przygotowuje się do realizacji
złożonego zadania pn. „Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie Uniejów w miejscowościach: Spycimierz, Uniejów i Wilamów”, na realizacje którego
samorząd otrzymał aż 1,5 mln zł dofinansowania ze
środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020. W ramach projektu zostaną
zagospodarowane: otoczenie uniejowskiej Kolegiaty
i kościoła parafialnego w Wilamowie oraz powstanie trzeci
etap budowy Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu. Łączny
koszt planowanych inwestycji oszacowano na 3 mln zł, ale
połowę tych kosztów pokryje dofinansowanie ze środków
PROW, przyznane gminie przez Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego. (…) Projekt jest już gotowy, ale
cały czas ewoluuje – mówi architekt Filip Tomaszewski. –
Rzecz dotyczy zagospodarowania przedpola kościoła, które
jest dosyć duże i stanowi strefę ekspozycji dla świątyni,
która jest dobrze widoczna jadąc od strony Czepowa , gdzie

kościół jest takim zamknięciem osi widokowej. Projekt
obejmuje wymianę nawierzchni, zagospodarowanie placu miedzy budynkami mieszkalnymi, a częścią zieloną.
(…) W planie zagospodarowania jest tez pomysł placu
edukacyjnego. Wszystko po to, aby móc stworzyć
przestrzeń publiczną dla miejscowości, a nie tylko stricte
zieloną. – Dysponujemy chyba największym placem, jaki
spotkać można przed kościołami w regionie. Wiosną tego
roku wykonaliśmy cięcia pielęgnacyjne na najwyższych
drzewach iglastych, porastających przedpole kościoła.
Ten zabieg pozwolił na odsłonięcie ponad stuletniej,
neogotyckiej bryły świątyni. – Nawierzchnia zostanie
wymieniona w alei głównej, wiodącej do kościoła, na
placu południowym, gdzie obecnie znajduje się dziki
parking oraz na placu wokół kościoła. Na odcinku od
szkoły podstawowej do skrzyżowania z drogą w kierunku
miejscowości Góry pojawi się nowy chodnik w miejscu
obecnego z płyt, natomiast od skrzyżowania przy kościele
(droga wzdłuż strażnicy OSP i przystanku PKS). Chodnik
będzie już budowany po obu stronach drogi gminnej.
W sumie przybędzie prawie 700 metrów chodnika
w centrum wsi.
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Zakłady pracy w gminie Uniejów
Tym razem jest to informacja o sympatycznej, młodej osobie, która w niedalekiej
przeszłości wspomagała mnie swoją „służbową wiedzą”. Pracując w Urzędzie Miasta
w Uniejowie sugerowała mi osoby do opisania w tym cyklu artykułów. Od ubiegłego
roku sama prowadzi własną działalność gospodarczą. Przedstawiłem jej pewne
tezy, aby mogła przygotować informacje o sobie i swojej obecnej pracy. Uczyniła to
w taki sposób, że w całości przedstawiamy jej samoprezentację, tylko w kilku miejscach przeze mnie uzupełnioną…

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

„PatArt” Patrycja Głowacka
PatArt Patrycja Głowacka. Poszerzyłam działalność
o prezenty, w większości tworzone przeze mnie, z możliwością personalizacji. Zaproszenia stały się tylko jednym z elementów działalności, gdyż widząc potrzebę na
rynku, poszerzyłam zakres o różne dodatki ślubne, jak
np. pudełka na obrączki, podziękowania dla gości itp.
W działaniach na większą i znaczącą skalę pomogła
mi inwestycja w sprzęt i materiały (sprzęt: drukarka
laserowa, prasa sublimacyjna do wykonywania nadruków
na koszulkach, gilotyna; materiały do nadruku: kubki,
poduszki, szkatułki, papier zaproszeniowy itp.) Dzięki
temu mogłam robić np. kubki, poduszki, szklane kufle,
tabliczki itp., a zakup laseru umożliwił mi grawerowanie
i cięcie w różnych materiałach i wykonywanie pieczątek.
Z miesiąca na miesiąc przybywało indywidualnych
klientów, uruchomiłam także sklep internetowy, który

arch. P. Głowacka

Mam 27 lat. Od urodzenia mieszkałam w Uniejowie,
w tym roku wyszłam za mąż i przeprowadziłam się
tylko 3 km dalej od Uniejowa (Orzeszków Kolonia).
Skończyłam studia licencjackie w kierunku pedagogiki
(Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi), później studia
magisterskie z politologii (Akademia HumanistycznoEkonomiczna w Łodzi).
Zawsze marzyłam o pracy, która nie byłaby dla mnie
tylko obowiązkiem, ale również źródłem satysfakcji.
Poszukiwania trochę trwały, ponieważ najpierw, po
ukończeniu w 2010 roku LO w Turku, pracowałam
w sklepie odzieżowym (VENDO MEN w Uniejowie).
Później rozpoczęłam pracę w Urzędzie Miasta w Uniejowie (na stanowisku młodszego referenta d/s działalności gospodarczej), ale w końcu podjęłam ryzyko
i postanowiłam założyć swoją działalność gospodarczą.
Zanim to się jednak stało, zaczynałam próbować
swoich sił w tworzeniu ręcznie robionych zaproszeń
na różne uroczystości oraz kartek okolicznościowych
– pierwszymi „klientami” byli oczywiście rodzina
i znajomi. Wiedziałam jednak, że tak wąska działalność
nie będzie mogła być moim jedynym źródłem utrzymania.
Postanowiłam zainwestować najpierw swoje własne
środki, później otrzymałam dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy w Poddębicach – obie te rzeczy
pozwoliły mi zacząć działać na większą skalę.
Działalność gospodarczą otworzyłam na początku
2017 roku i działa ona do dziś pod nazwą P.P.H.U.

Wykonane przez Panią Patrycję przykładowe zaproszenia ...
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Patrycja Głowacka w biurze firmy na ul. Zielonej 3 w Uniejowie

wstawiam do sklepu nowości. Podjęłam ryzyko, ale póki
co to była dobra, opłacalna decyzja, a praca stała się dla
mnie pasją i źródłem satysfakcji – czego życzę każdemu.
Można mnie odwiedzać na ulicy Zielonej 3 w Uniejowie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9 do 17
oraz w soboty od 9 do 13. Poza tym można kontaktować
się ze mną telefonicznie 697 155 918, mailowo: kontakt@
pat-art.pl lub przez fanpage na facebooku facebook.com/
patrycjazaproszenia
Zapytałem Patrycję o jej hobby, zainteresowania:
- Teraz moja obecna praca jest moją pasją. Poza tym
uwielbiam czytać książki, jestem typowym molem
książkowym. Ostatnio czytam publikacje o II wojnie
światowej, o przeżyciach osób, które jej doświadczyły.
Interesują mnie też książki obyczajowe. Czy były już
jakieś formy podziękowań, wyróżnień za wykonaną
pracę? – W większości mam zadowolonych klientów, lecz
wpisy na FB, miłe komentarze są dla mnie największym
podziękowaniem za to co czynię…
			
			

Życzymy dalszego rozwoju
Marek Jabłoński

arch. P. Głowacka

funkcjonuje pod adresem: www.pat-art.pl – to było
dla mnie także duże przedsięwzięcie, które okazało się
pracochłonnym działaniem, gdyż wszystko robiłam sama,
a każdy produkt trzeba było sfotografować, opisać,
wstawić do sklepu, co przy zwiększającej się ilości
produktów trwało kilka miesięcy. Dzięki rozwojowi i inwestycji w sprzęt, a także poszerzaniem własnej wiedzy
mogłam zacząć współpracować z instytucjami, realizując
większe zlecenia na np. okazjonalne podziękowania
(Kupiła profesjonalny program do projektowania graficznego, ale do wszystkiego dochodziła sama – „metodą
prób i błędów”, jedyne małe przeszkolenie odbyła przy
zakupie graweru – szkolenie jak obsługiwać urządzenie).
W tym roku najbardziej dumna byłam ze statuetek
z okazji 140-lecia OSP Uniejów, które były moim własnym,
autorskim pomysłem i powstawały od początku do końca
u mnie. Do każdego klienta staram się podchodzić
indywidualnie, a każde zamówienie, które jest dla mnie
nowością, traktuję jak wyzwanie. W mojej pracy bardzo
ważne jest tworzenie graficznych projektów – poczynając
od zaproszeń, kończąc na projektach, np. na kubki
czy projektach do grawerowania. Jestem samoukiem
i wszystkiego uczyłam się sama – na początku w funkcje
poszczególnych programów graficznych wdrażał mnie
mój tata. Później starałam się do wszystkiego dochodzić
sama, nawet jeśli chodzi o typowo techniczne sprawy
odnośnie sprzętów, na których działam.
Obecnie siedzibę działalności mam w moim dawnym
miejscu zamieszkania na ulicy Zielonej 3 w Uniejowie –
mam tam tzw. „pracownię”, rok temu wstawiłam także
kilka regałów, aby każdy mógł przyjść i zobaczyć wszystkie
produkty „na żywo”. Na razie wejście jest od strony
podwórka, ale przyszłościowo chciałabym zrobić wejście
od strony ulicy, aby ułatwić klientom dotarcie do mnie.
Poza tym na pewno chciałabym ciągle rozwijać swoją
działalność – nieustannie śledzę nowinki technologiczne,
być może za jakiś czas pojawi się u mnie kolejny sprzęt,
który pozwoli na wprowadzenie nowych rzeczy. Ciągle
mam nowe pomysły, szukam inspiracji i co jakiś czas

... oraz medale
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„Beauty Thermal”

z nowoczesnym urządzeniem
W 47. numerze „Uniejowskich Stron” w 2015 roku, w rubryce z cyklu Zakłady pracy w gminie
Uniejów opisaliśmy nowoczesny zakład kosmetyczny „Beauty Thermal - kosmetyka, zabiegi SPA,
wizaż” Pani Małgorzaty Krzesłowskiej z Uniejowa. 1 lipca 2018 roku minęły 4 lata od otwarcia
salonu, który cały czas rozwija się, wprowadzając coraz to nowe zabiegi regenerujące skórę twarzy
i ciała oraz specjalistyczny sprzęt do odnowy biologicznej. W najbliższych planach jest również
rozbudowa zakładu i zakup kolejnych, nowoczesnych sprzętów kosmetycznych.
trwania zabiegów medycznych dobierają indywidualnie
nasze fizjoterapeutki. Do większości zabiegów oferowanych
w Beauty Thermal można dokupić 10 min. zabieg Icoonem,
który wzmocni efekty. – zapewnia Pani Małgorzata.
Urządzenie ICOONE® cieszy się uznaniem i znalazło się
w klinikach znanych lekarzy m.in. dr Marcin Ambroziak,
dr n.med. Krzysztof Gojdź, dr Beata Dethloff, dr Robert
Chmielewski. Zabiegi rekomendują również celebrytki,
mi.in: Joanna Krupa, Maja Sablewska, Anna Mucha, Maja
Ostaszewska, Małgorzata Rozenek-Majdan.
Od niedawna spełnianiem marzeń o promiennej cerze i perfekcyjnej sylwetce zastosowaniem urządzenia
ICOONE® zajmuje się salon kosmetyczny „Beauty Thermal”, przy ul. Targowej 8A w Uniejowie, tel. 570507014
lub 695487427. Na stronie moment.pl/beauty-thermal znajdziecie Państwo wszystkie informacje o zabiegu. Jest możliwość umówienia się na bezpłatną konsultację.
Sympatyczna właścicielka wraz z wyspecjalizowaną
kadrą zapraszają do skorzystania z nowoczesnego urządzenia i nie tylko…
Prężnie działającemu salonowi życzymy dalszego owocnego rozwoju…

arch. Firma Mrotex

Niedawno pani Małgorzata dokonała zakupu
certyfikowanego medycznie urządzenia ICOONE®,
którego skuteczność potwierdzają liczne badania wykonane
na renomowanych uniwersytetach, m.in w Klinice
Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
Uniwersytetu „La Sapienza” w Rzymie. Na świecie jest
tylko jedna firma produkująca to urządzenie, znajduje
się ona we Włoszech, gdzie zabiegi urządzeniem Icoone
są refundowane. Jest to również jedyne urządzenie
medyczne na świecie, które oferuje zabiegi dla wszystkich
pacjentów bez względu na rodzaj skóry oraz wiek. Jest
to ogromna innowacja w przeciwieństwie do innych
urządzeń dostępnych na rynku, których praca oparta jest
na zasadzie mikromasażu podciśnieniowego. A dokładnie
jest to opatentowana technologia Roboderm, która polega
na pracy zmechanizowanych głowic masujących z rolkami
posiadającymi liczne mikrootwory tworzące Multi
Mikrostymulację - działa precyzyjnie i dogłębnie na każdy
milimetr skóry bez rozciągania jej czy powodowania urazów.
Rezultatem jest niezwykle dokładny, wielowymiarowy
masaż leczonej powierzchni przy zachowaniu ogromnego
szacunku dla skóry.
To nowoczesne urządzenie w niezawodny sposób
likwiduje obrzęki limfatyczne, blizny, zaparcia, sztywność
mięśni, zapalenia ścięgien, objawy starzenia się skóry u
wszystkich pacjentów bez względu na rodzaj skóry oraz
wiek, rozbija tkankę tłuszczową, cellulit oraz uelastycznia
luźną skórę. Poza tym posiada jeszcze wiele innych
programów kształtujących sylwetkę i modelujących owal
twarzy.
Obecnie w całym województwie łódzkim znajduje
się tylko 5 gabinetów, które w swojej ofercie posiadają
najnowszą opatentowaną technologię ICOONE®.
Zabiegi są przyjemne i przynoszą widoczne efekty już
po pierwszej sesji. Zwykle cykl składa się z 10-15 sesji.
Standardowy zabieg kształtujący sylwetkę trwa około 50
min., modelowanie owalu twarzy 70 minut, natomiast czas
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Największe zaplanowane imprezy
w mieście i gminie Uniejów w 2019 roku
Na stronie Urzędu Miasta www.uniejow.pl znajdziecie Państwo kalendarz imprez 2019 roku, który
stanowi wykaz całorocznych imprez zaplanowanych na terenie miasta i gminy Uniejów. Powstał
we współpracy z instytucjami, spółkami, organizacjami i stowarzyszeniami zaangażowanymi
w organizację gminnych wydarzeń kulturalnych. Zachęcamy do śledzenia na bieżąco naszej strony
oraz fanpage na Facebooku, na których będziemy informowali o najbliższych wydarzeniach, w tym
również o dwóch dużych, letnich koncertach plenerowych.
Poniżej zamieściliśmy największe imprezy zaplanowane w 2019 roku:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 stycznia (niedz.) – Orszak Trzech Króli (Uniejów i Wilamów)
16 lutego (sob.) – Turniej Wsi Gminy Uniejów (Wilamów)
3 marca (niedz.) – Tropem Wilczym - Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych (Uniejów)
12-14 kwietnia (pt.-niedz.) – Uniejowski Festiwal Smaków (Uniejów)
13 kwietnia (sob.) – Wiosenne POW WOW – Festiwal Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej (Uniejów)
Kwiecień – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (Uniejów)
3 maja (pt.) – Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja (Uniejów)
3-4 maja (pt.-sob.) – Tulipany dla Jana Pawła II (Spycimierz)
4 maja (sob.) – Targi lokalnej przedsiębiorczości i Majówka (Uniejów)
4-5 maja (sob.-ndz.) – Jarmark Średniowieczny (Uniejów)
11 maja (sob.) – Wojewódzki Dzień Strażaka Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa
Łódzkiego (Uniejów)
Maj/czerwiec – Jarmark Wilamowski (Wilamów)
8 czerwca (sob.) – ExTERMYnator –bieg przełajowy, I Otwarte Mistrzostwa Polski „Noszenia żon”
(Uniejów)
10 czerwca (pon.) – Uroczystości odpustowe ku czci św. Bogumiła, 7. urodziny Uzdrowiska Uniejów
20 czerwca (czw.) – Uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu
23 czerwca (niedz.) Wianki - Noc Świętojańska, ogniska nad rz. Wartą (Uniejów)
30 czerwca (niedz.) – Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze (Spycimierz)
6-7 lipca 2019 r. (sob.-niedz.) – XV Turniej Rycerski, IX Królestwo Lilii (Uniejów)
14 lipca (niedz.) - Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów
(Uniejów)
20 lipca (sob.) - Gminny Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych (Spycimierz)
27 lipca (so.) – Festiwal Lawendy (Uniejów)
10-11 sierpnia (sob.-niedz.) Indiańskie Lato (Uniejów)
1 września (niedz.) – 80. rocznica wybuchu II wojny światowej (Uniejów)
8 września (niedz.) 80. rocznica mordu na ludności wiejskiej w Czekaju (Czekaj)
Wrzesień – Dożynki Gminno-Parafialne (Spycimierz)
13 października (niedz.) – Ogólnopolski Ekologiczny Bieg do Gorących Źródeł (Uniejów)
11 listopada (pon.) – Gminne Obchody Święta Niepodległości (Uniejów)
28-29 listopada (czw.- pt.) Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju (Uniejów)
29 listopada (pt.) – Dzień Seniora (Uniejów)
6-8 grudnia (pt.-niedz.) - Mikołajki i Uniejowski Jarmark Bożonarodzeniowy (Uniejów)
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Aktywne Koło

kobiet, dziadka i babci, dziecka oraz imprezy towarzyskie.
Naturalnie uczestniczą we wszystkich uroczystościach
kościelnych i państwowych. Ostatnio na obchody
100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości były
wykonawczyniami części flagi, która opasała rynek
uniejowski. Takie przedsięwzięcia nie byłoby możliwe,
gdyby nie entuzjastki w całej gminie uniejowskiej.
Rożniatowianki potrafią załatwić zamki dmuchane
na Dzień Dziecka, na imprezach nie brakuje słodyczy
i wypieków. Organizują też zawody. Gospodynie z Rożniatowa są obecne na Festiwalu Smaków w Uniejowie, na
Majówce w parku, ale też w sąsiednich Świnicach na Dniu
Ziemniaka. W ramach integracji wybrały się na wycieczkę
do Pasieki Kolonii koło Kraśnika. Prawdopodobnie
będzie rewizyta. Były też w Opocznie, gdzie rozmawiały
na temat projektu strojów ludowych. Mają nadzieję, że
przy pomocy Urzędu Miasta w Uniejowie będą mogły
kiedyś w takich jednolitych strojach zaprezentować się
publicznie.
Stowarzyszenie ma siedzibę w remizie dzięki dobrze
układającej się współpracy z prezesem rożniatowskiej
jednostki OSP. Marzy im się jednak swoje pomieszczenie
i stwierdziły, że jest to możliwe, gdyż jest lokal
niezagospodarowany pod kaplicą w byłej szkole.
Koło Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki” z Rożniatowa jest pełne entuzjazmu i pomysłów, promuje
naszą gminę, dlatego warte jest, by je wspierać i …niech
się toczy…

arch. R. Troczyński

Jednym z najbardziej znaczących wynalazków ludzkości, porównywalnym z wynalezieniem ognia, było
odkrycie koła. Panie z Rożniatowa odkryły, że sposobem
na nudę, na oderwanie się od garów, od codzienności
może być reaktywowanie koła gospodyń wiejskich.
I tak w lutym 2016 roku skrzyknęły się i w Rożniatowie
powstało Koło Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki”.
Prezesem koła została, niewątpliwie bardzo aktywna
i świetnie sprawdzająca się w tej roli, Agnieszka
Januszewska. Wspomagają ją równie przedsiębiorcze
panie: wiceprezes - Danuta Antczak, skarbnik - Grażyna
Chmielewska i członek zarządu - Dorota Korczyńska.
Ale czym by było koło bez członkiń? Jest ich około 23,
niektóre ubywają, ale organizacja raczej się powiększa.
Najbardziej aktywne są panie: Anna Malinowska, Halina
Domowicz, Gabriela Izydorczyk, Dorota Kacprzak, Marta
Jóźwiak, Aneta Dziekańska, Barbara Wawrzyniak, Paulina
Czyszek i Czesława Warych. Panie stwierdziły, że warto
się spotykać, wymieniać poglądy, wspólnie wymyślać
nowe inicjatywy, wspierać się i zawiązywać nowe
przyjaźnie. Gospodynie z Rożniatowa gruszek w popiele
nie zasypują i ciągle wymyślają nowe zajęcia. Ostatnio
tworzyły stroiki bożonarodzeniowe, bardzo gustowne,
mimo że wyprodukowane ze w wszystkiego, co w domu
się znajdzie, co się nadaje, a nawet były to odpady. Są to
naprawdę małe dzieła sztuki.
Panie mają na swoim koncie już wiele inicjatyw działań. Warto wymienić niektóre, tj. organizacja święta:

Ryszard Troczyński

„Rożniatowianki” z własnoręcznie wykonanymi stroikami bożonarodzeniowymi
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Sylwia Szymańska

Bożonarodzeniowe
warsztaty
w bibliotece

arch. M-GBP w Uniejowie

arch. M-GBP w Uniejowie

W dniach 7 i 10 grudnia 2018 roku
w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Uniejowie odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe zorganizowane dla dzieci i młodzieży.
Warsztaty podzielone były na dwie
grupy wiekowe, dostosowane do umiejętności manualnych uczestników. Głównym
mottem zajęć stały się stroiki świąteczne.
Podstawę każdego stroiku stanowił słój
drzewa, przyozdobiony według własnej
inwencji. Do dekoracji wykorzystano
bombki, świeczki, szyszki, suszone owoce.
Wszyscy uczestnicy w swoje prace wkładali
mnóstwo energii i serca.
Pierwszego dnia warsztatów dzieci
miały możliwość skorzystania z mikołajkowej niespodzianki, którą była pizza
zasponsorowana przez właściciela restauracji „ Twister”, Pana Ireneusza Szczęsnego. Dzieci bardzo się ucieszyły z miłego,
przepysznego prezentu, za który Panu
Ireneuszowi bardzo dziękujemy.
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W Uniejowie
Na cześć patriotycznych uczuć
jest przez nas zrobiony
ten ręcznie utkany sztandar,
nasz białoczerwony.
Witold Smętkiewicz

FOTO Fras z k a

> Ryszard Troczyński

FOTO Z a g a d k a

> Ryszard Troczyński

Co i gdzie to jest ?
W poprzednim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było
zdjęcie figury Matki Boskiej umieszczonej naprzeciwko kościoła
parafialnego w Wilamowie. Niestety nie otrzymaliśmy żadnej prawidłowej odpowiedzi.
Kolejną foto zagadką jest budynek położony na terenie gminy
Uniejów: Gdzie położony jest obiekt na zdjęciu i co się w nim
znajduje?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane na
numer tel. 517 138 165, czekamy do 31 stycznia 2019 r.

Czy to piłka ręczna czy nożna?
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FOTO Hi sto r i a

> Ryszard Troczyński

FOTO Ko nt ra st y

> Ryszard Troczyński

