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Szanowni Państwo,
Mamy nadzieję, że jubileuszowe, 70. wydanie czasopisma „Uniejowskie Strony”, ukazujące się na
przełomie starego 2019 i nowego 2020 Roku, dostarczy Państwu – Naszym wiernym Czytelnikom,
kolejnej porcji wiadomości i przypomni o zrealizowanych inwestycjach i wydarzeniach mających
miejsce w okresie jesiennym.
Do ukończonych i oficjalnie oddanych do użytku inwestycji, które chcielibyśmy przybliżyć Państwu
w niniejszym numerze, należą: przestronna siedziba Biblioteki Miejskiej w Uniejowie przy ul. Kościelnickiej 8/10,
wybudowana nowa droga asfaltowa w Kozankach Wielkich i droga powiatowa Wielenin-Miniszew, rozbudowana
droga w Ostrowsku wraz ze ścieżką rowerową, wybudowane place zabaw dla dzieci w Człopach, Ostrowsku
i Woli Przedmiejskiej, wybudowane, przebudowane i zmodernizowane oświetlenie publiczne w Uniejowie” wraz
z inauguracją iluminacji Kolegiaty, Zamku i mostu. Przed nami kolejne projekty, na realizację których zostały
podpisane umowy, czyli kształtowanie przestrzeni publicznej w otoczeniu kościoła w Wilamowie i Uniejowie
oraz zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu w rejonie ul. Tureckiej.
Wywiadu do obecnego wydania udzielił Burmistrz Miasta Grindavik w Islandii - Fannar Jónasson, który opowiedział o nowym partnerze gminy Uniejów. Z kolei o swojej działalności gospodarczej opowiedział właściciel
– pan Marek Obielak, a o utalentowanej artystycznie mieszkance gminy – pani Marii Pastwińskiej w rubryce
„Zakręcony/a” pan Ryszard Troczyński.
Stypendiami i Nagrodami Burmistrza Miasta Uniejów zostali uhonorowani szósty rok z rzędu uzdolnieni
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci i osoby udzielające się artystycznie i kulturalnie z gminy Uniejów;
Medalami „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie”, nadanymi przez Prezydenta RP, małżeństwa, które przeżyły
ze sobą pół wieku.
Po 67 latach pożegnaliśmy uniejowianina, śp. gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora podczas uroczystości
pogrzebowych w Dęblinie. Natomiast podczas Balu z Sercem na Dłoni mieszkańcy gminy wsparli chorą Lenkę,
zbierając fundusze na jej leczenie.
Wspominamy wydarzenia patriotyczne, gospodarcze, kulturalne i sportowe: uroczystość 101. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w Uniejowie i Wilamowie, zawarcie umowy partnerskiej z miastem Grindavik
oraz jej odnowienie z miastem Mórahalom na Węgrzech z okazji 10-lecia współpracy, IV Międzynarodowe Forum
Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie, Koncert dla Seniorów z okazji Ich Święta, Termalne Mikołajki z udziałem
Marszałka Województwa Łódzkiego, Integracyjny koncert „Z Wysokości”, Turniej Piłki Nożnej z Mikołajem,
Turniej Piłki Siatkowej imienia Dominiaka.
O osiągnięciach, w tym sportowych, zdolnych uczniów i młodzieży z gminnych placówek oświatach oraz
Ośrodka w Czepowie relacjonują ich nauczyciele i opiekunowie oraz pracownicy Ośrodka Kultury w Uniejowie.
Z okazji zbliżającego się wielkimi krokami Nowego Roku życzymy Państwu dużo zdrowia, podejmowania
samych pomyślnych decyzji, satysfakcji zarówno na polu prywatnym, jak i zawodowym oraz spełnienia najskrytszych marzeń.
Wszystkiego najlepszego życzy Redakcja

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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33. Kalendarium Czepowa – Mirosław Madajski
33. Łuk tęczowy już ukończony – Agnieszka Owczarek
34. Co ma wspólnego Jan Paweł II z kościołem w Spycimierzu –
Agnieszka Owczarek
35. Międzyszkolny Przegląd Poezji i Pieśni Patriotycznej
w Stemplewie – Piotr Łukasiewicz
36. Wspólnie uczciliśmy 101. rocznicę odzyskania
Niepodległości – Marta Pokorska
41. Obchody Święta Niepodległości w Wilamowie –
Maciej Bartosiak
42. IV Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju
w Uniejowie – Maciej Bartosiak
43. GDP Squad z nagrodą Sejmiku Województwa Łódzkiego –
M-GOK w Uniejowie
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Od Redakcji
Uniejów – Grindavik tak wiele nad łączy – rozmowa
z Burmistrzem Grindavik - Fannarem Jónassonem – 		
Paweł Wroniszewski
Z prac Samorządu – Józef Kaczmarek
Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie – Mirosław Madajski
Otwarcie nowej siedziby biblioteki w Uniejowie –
Maciej Bartosiak, Agnieszka Owczarek
Sołeckie granty zrealizowane – Maciej Bartosiak
Uniejów w świetle laserów i nowej iluminacji –
Aleksandra Zielonka
Uniejowskie bulwary. Czy tym razem został wyłoniony
wykonawca ? – Agnieszka Owczarek
Stypendia Burmistrza Miasta Uniejów rozdane –
Agnieszka Antczak, Agnieszka Owczarek
Nowe otoczenie kościoła w Wilamowie powstanie
przed końcem maja przyszłego roku – Maciej Bartosiak
Idą zmiany w otoczeniu Kolegiaty – Maciej Bartosiak
Otworzyli oficjalnie drogę uroczystym przecięciem wstęgi –
Agnieszka Owczarek
Targowa już nie „Rajdowa” – Agnieszka Owczarek
Pary małżeńskie z gminy Uniejów świętowały Złote Gody –
Agnieszka Owczarek
Otwarcie drogi w Ostrowsku – Agnieszka Owczarek,
Maciej Bartosiak
Formalne odnowienie partnerskiej współpracy – Marta Pokorska
Uroczyste pożegnanie śp. gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora –
Marta Pokorska
Szkolenia podnoszące kompetencje mieszkańców zakończone –
Referat Oświaty
Gmina Uniejów z nowym partnerem z Islandii –
Maciej Bartosiak
Gala Absolwenta 2019 - Termy nagrodziły dwóch
najlepszych żaków – Agnieszka Owczarek
„Włościanki” na Wojewódzkim Przeglądzie Artystycznego
Ruchu Seniorów – M-GOK w Uniejowie

44. Gminne wiadomości szkolne
Miejskiej Przedszkole w Uniejowie – Marta Pajor, 		
Małgorzata Dzieran, Małgorzata Kaźmierczak, Wioletta 		
Gralka, Angelika Kurpik, Ewa Urbaniak, Monika Szafarz
Szkoła Podstawowa w Uniejowie – Elżbieta Bartnik, 		
Małgorzata Rybak, Joanna Pawlak, Teresa Gadzinowska,
Joanna Wicherkiewicz, ks. Piotr Kasprzak, Małgorzata
Antoniak, Agnieszka Pajor, Magdalena Derlacz, Jolanta
Chajdas, Lidia Zaradzka, Jolanta Wieczorek, Anna
Zbytniewska, Katarzyna Pruchlat, Agnieszka Kaczmarek,
Ewelina Kołata, Anna Bugajak, Joanna Wójcik, Agnieszka
Krzesłowska, Samorząd Uczniowski
Sportowy Express Szkoły Podstawowej w Uniejowie –
Szymon Bugajak
Szkoła Podstawowa w Wieleninie – Barbara Fligiel,
Daniela Kwiatosińska, Beata Maciejewska, Elżbieta
Goszczyk, Beata Czerwińska, Jolanta Kwaśniewska
Szkoła Podstawowa w Wilamowie – Wiesław Pajor,
Beata Kos, Rafał Wincenciak, Joanna Binkiewicz, Wioleta
Pietrzykowska, Izabela Wróbel, Andżelika Górecka,
Martyna Nowakowska
64. Wilamowski Bal z Sercem na Dłoni – Maciej Bartosiak
66. Koncert dla Seniorów – M-GOK w Uniejowie
67. Powiatowe konkursy o tematyce jesiennej rozstrzygnięte –
M-GOK w Uniejowie
68. Termalne Mikołajki z Marszałkiem – Agnieszka Owczarek
69. Zamiast ścinać choinki, posadzili je – Agnieszka Owczarek
70. Turniej Piłki Siatkowej imienia Dominiaka rozegrany –
M-GOK w Uniejowie
70. Piłka nożna z Mikołajem – Uniejowska Akademia Futbolu
im. Ebiego Smolarka
71. Maria z Nowej Róży – Ryszard Troczyński, Maria Pastwińska
72. Działalności gospodarcze w gminie Uniejów –
Marek Jabłoński
73. „Z Wysokości”, czyli muzyczna integracja
w Uniejowie ‘2019 – Mirosław Madajski
74. Największe zaplanowane imprezy w mieście
i gminie Uniejów

Redakcja: /63/ 28 89 787
Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy (skład i opracowanie graficzne), Agnieszka Owczarek, Marta Pokorska, Ryszard Troczyński.
Agnieszka Antczak, Małgorzata Antoniak, Elżbieta Bartnik, Maciej Bartosiak, Joanna Binkiewicz, Anna Bugajak, Szymon Bugajak, Jolanta Chajdas, Beata Czerwińska,
Magdalena Derlacz, Małgorzata Dzieran, Barbara Fligiel, Teresa Gadzinowska, Elżbieta Goszczyk, Andżelika Górecka, Wioletta Gralka, Agnieszka Kaczmarek, Józef
Kaczmarek, Małgorzata Kaźmierczak, Ewelina Kołata, Beata Kos, Agnieszka Krzesłowska, ks. Piotr Kasprzak, Angelika Kurpik, Jolanta Kwaśniewska, Daniela Kwiatosińska,
Piotr Łukasiewicz, Beata Maciejewska, Mirosław Madajski, M-GOK w Uniejowie, Martyna Nowakowska, Agnieszka Pajor, Marta Pajor, Wiesława Pajor, Joanna Pawlak,
Wioleta Pietrzykowska, Katarzyna Pruchlat, Małgorzata Rybak, Monika Szafarz, Ewa Urbaniak, Joanna Wicherkiewicz, Jolanta Wieczorek, Rafał Wincenciak, Joanna
Wójcik, Paweł Wroniszewski, Izabela Wróbel, Lidia Zaradzka, Anna Zbytniewska, Aleksandra Zielonka, Referat Oświaty, Samorząd Uczniowski, Uniejowska Akademia
Futbolu im. Ebiego Smolarka.
Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.
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Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Mirosław Madajski odczytuje treść polsko-islandzkiej umowy partnerskiej

Paweł Wroniszewski

Po takich miastach jak: Turek, Szczyrk, Mórahalom, Krāslava, Sonkajärvi,
Truskawiec, Racha, Tskaltubo, Gorki, Naftalan i Alatri czas na...

Uniejów - Grindavik tak wiele nas łączy–
rozmowa z Burmistrzem Grindavik –

Fannarem Jónassonem
Pod koniec listopada br. po raz trzeci przebywała w Uniejowie delegacja z islandzkiego Grindaviku. Najważniejszą
częścią tej wizyty było podpisanie partnerstwa pomiędzy
tą miejscowością a naszym Uzdrowiskiem. Jest to bardzo
ważne dla każdego z miast, gdyż obydwa korzystają z walorów wody termalnej.
Jedną z największych elektrowni geotermalnych na Islandii jest Svartsengi, położona w południowo-zachodniej
części kraju na półwyspie Reykjanes. Część ciepłej wody
z tej elektrociepłowni wykorzystywana jest w pobliskim
jeziorze „Błękitna Laguna” do celów rekreacyjnych. Ciepła
woda do ogrzewania i prąd z tej elektrowni wykorzystywane
są także w pobliskiej miejscowości Grindavik. To typowe
miasto portowe z rozwiniętym rybołówstwem i hodowlą
m.in. narybku łososia, zamieszkuje mniej więcej tyle osób
co Uniejów.
Niewątpliwą atrakcją tej miejscowości jest muzeum
produkcji solonych ryb. Z Grindaviku pochodzi islandzki
pisarz G. Bergsson, a niedaleko tej miejscowości urodził się
dr B. Saemundsson, pierwszy Islandczyk, który studiował
biologię morza i był pionierem w tej dziedzinie.

Za każdym razem podczas pobytu w Uniejowie delegacji
przewodzi Pan Fannar Jónasson, Burmistrz Grindaviku.
Paweł Wroniszewski: Proszę opowiedzieć nam o Grindaviku, miejscowości w której jest Pan Burmistrzem.
Fannar Jónasson: Grindavik jest pięknym rybackim
miastem, położonym na południowym wybrzeżu półwyspu
Reykjanes. Życie tutaj w dużym stopniu ewaluowało
wokół rybołówstwa od czasów pierwszych osad ludzkich
z początków roku 900. Dzisiaj zapewniamy 40% produkcji
ryb morskich i jesteśmy jednym z najbardziej aktywnych
portów w Islandii. Nasza miejscowość liczy ok. 3,5 tys.
mieszkańców. W ostatnich latach rozwinęła się u nas także
branża turystyczna, przede wszystkim dzięki kompleksowi
„Błękitna Laguna”. Inne okolice naszego regionu służą
także pieszym i konnym wycieczkom do licznych jaskiń,
gejzerów, wulkanów i obserwacji różnorodnych ptaków
zamieszkujących półwysep Reykjanes.
Paweł Wroniszewski: Ale wspomniany region to przede
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Delegacja z Grindavik z Radnymi Rady Miejskiej w Uniejowie i przedstawicielami spółek gminnych

wszystkim bogate złoża wody geotermalnej, z której słynie niemalże cała Islandia.
Fannar Jónasson: Nasza HS Orka jest wiodącą firmą
w produkcji energii odnawialnej od 40 lat. Jest właścicielem elektrociepłowni Svartsengi i Reykjanes. Wydajność
Svartsengi to 74 MW energii elektrycznej i 150 MW
energii cieplnej, która na wiosnę będzie zwiększona
o kolejne 40 MW. HS Orka jest trzecią co do wielkości
firmą energetyczną na Islandii, produkującą ok. 8% globalnej energii elektrycznej. Firma ta prowadzi badania nad
różnymi rozwiązaniami energetycznymi, w większości są
to projekty oparte na energii geotermalnej.
Paweł Wroniszewski: Kompleks „Błękitna Laguna”,
położony w pobliżu miasta, jest bardzo popularny na
całym świecie.
Fannar Jónasson: „Błękitna Laguna” oddalona jest od
Grindaviku zaledwie 5 km i zapewnia bardzo dużo atrakcji.
Jest to najbardziej znany w kraju obiekt, jeżeli chodzi
o turystykę i walory islandzkiej natury. To geotermalne
SPA powstało dzięki ciepłej, zmineralizowanej wodzie
pochodzącej z elektrociepłowni Svantsengi. Te relaksujące
kąpiele mają także bardzo pozytywny dermatologiczny
wpływ na ludzką skórę. Umacniają też harmonię ciała,
umysłu i duszy. Ale goście „Błękitnej Laguny” korzystają
także z czystego i świeżego powietrza.
Paweł Wroniszewski: Jakie inne działalności popularne
są w tym regionie?
Fannar Jónasson: Możliwość produkcji energii elektrycznej i cieplnej w naszym regionie spowodowała rozwój
różnorodnych biznesów takich jak: „Błękitna Laguna”,
produkcja kosmetyków, akwakultura i wiele projektów
biotechnologicznych. Tylko w projekcie HS Orka Resource
Park mamy ok. 500 miejsc pracy. Większość firm
zaczynała swoją działalność w oparciu o zaawansowane
technologie. Ich działania bazują na nauce, dynamicznym

Burmistrz Fannar Jónasson przedstawia
prezentację o mieście Grindavik

rozwoju i wykształconej kadrze. Zajmują się hodowlą ryb
w ciepłej wodzie, suszeniem ryb, produkcją podrobów
z ryb, turystyką prozdrowotną, w tym głównie naturalnymi
zabiegami dermatologicznymi. Jesteśmy znani także z produkcji metanolu z geotermalnego gazu, pary z wody, rożnych płynów geotermalnych i hodowli alg.
Paweł Wroniszewski: Jak się Wam współpracuje z Polakami, którzy zamieszkują Grindavik i Islandię?
Fannar Jónasson: Grindavik różni się od Uniejowa tylko
w jednej kwestii. Dla nas bardzo znaczące jest rybołówstwo
i w tej branży znalazło zatrudnienie dużo imigrantów
z Polski. Polska społeczność w naszym mieście bardzo szybko
się powiększa, nabywają tutaj mieszkania, domy i chcą się
ustatkować. Polacy są zdecydowanie największą grupą na
Islandii i stanowią ok. 40 % wszystkich obcokrajowców.
To jest naprawdę znacząca społeczność, bo proszę pamiętać,
że wszystkich mieszkańców w naszym kraju jest zaledwie
360 tys.
Paweł Wroniszewski: Macie już dużo miast partnerskich
z Finlandii, Danii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Francji i Portugalii. Co oznacza dla Was współpraca z Uniejowem?
Fannar Jónasson: Postanowienia o współpracy Grindaviku z Uniejowem, można powiedzieć dwóch bliźniaczych
miast, było bardzo trafne. Mamy wiele wspólnego, od
energii geotermalnej poczynając. Oba miasta są podobne
co do wielkości i możemy wspólnie działać w takich dziedzinach jak: turystyka, kultura, sztuka oraz biznes. Byłem
w Uniejowie dwa razy w 2018 roku i jestem pod wielkim
wrażeniem, gdy zobaczyłem do jak wielu projektów i pomysłów wykorzystujecie swoją wodę geotermalną. Myślę,
że możemy się wzajemnie od siebie dużo nauczyć.
			

Dziękuję za rozmowę

			

Paweł Wroniszewski

>
>>>
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Józef Kaczmarek

[ listopad – grudzień 2019 ]

• Poszerzyliśmy drogi gminne na terenie miasta
Uniejów za sprawą trzech działek o powierzchniach: 0,0073, 0,0155 i 0,0062 ha. Dziękujemy
właścicielom nieruchomości za przekazane na
rzecz gminy Uniejów gruntów.
• Decyzjami Komunalizacyjnymi Wojewody Łódzkiego został uregulowany stan prawny działek
o łącznej powierzchni 0,2690 ha, zajętych pod
drogi gminne na terenie miasta Uniejów.
• Zakończyliśmy przyjmowanie ofert na zapytanie dotyczące „Opieki nad bezdomnymi zwierzętami”. Obecnie trwa ich weryfikacja.
• Rozpoczęliśmy realizację inwestycji drogowej
w Spycimierzu. Pod koniec listopada została
zawarta umowa na wykonanie robót związanych
z budową nowego odcinka drogi w Spycimierzu,
tzw. „by-passa” na Boże Ciało. Planowany
odcinek drogi będzie przebiegał przez całą
długość zakupionej przez gminę działki, na
której aktualnie znajduje się grunt rolny.
Inwestycja docelowo połączy drogę powiatową
nr 3732 E z drogą gminną nr 111152 E. Nowy
odcinek drogi będzie liczył 168 m długości.
Zakres robót obejmie m.in. wykonanie koryta
z profilowaniem i zagęszczeniem istniejącego
podłoża gruntowego, a także podbudowy z
mieszanki kamiennej oraz warstwy wiążącej
z betonu asfaltowego pokrytej ostatecznie
warstwą ścieralną z mieszanki mineralnoasfaltowej. Wykonawcą zadania będzie konsorcjum firm EVECO Ewa Peraj z siedzibą w
Łodzi oraz Przedsiębiorstwo PHU Ekoinżbud
Piotr Peraj z siedzibą w Uniejowie wyłonione
w drodze drugiego postepowania przetargowego. Koszt robót budowlanych oszacowano
na kwotę 228 504,31 zł. Gmina na ten cel uzyskała 50% wsparcie z budżetu Funduszu Dróg
Samorządowych.
• Gmina złożyła uzupełnienia formalne do
dwóch wniosków o dofinansowanie, złożo-

nych w ramach Osi priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.2
Termomodernizacja budynków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020:
1. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej w m. Człopy, Góry,
Rożniatów, Brzeziny”.
2. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów
użyteczności publicznej w gminie Uniejów”.
Obecnie trwa proces weryfikacji wniosków o
dofinansowanie. Ponadto, w dniach 4-6 grudnia 2019 r. Instytucja Zarządzająca (Urząd
Marszałkowski
Województwa
Łódzkiego)
przeprowadziła w siedzibie Urzędu Miasta
kontrolę planową w ramach projektu „Termy
Uniejów Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej - rozbudowa kompleksu basenowego”.
Oczekujemy na wyniki kontroli.
• Gmina przygotowuje się do złożenia końcowego
wniosku o płatność rozliczającego realizację
projektu pn. „Rozwój instytucji kultury”.
Pozostałe projekty, na które gmina otrzymała
dofinansowanie są obecnie w trakcie realizacji.
• Trzy parafie (Uniejów, Spycimierz, Wilamów)
otrzymały stroje obrzędowe. Całość zadania
została sfinansowana w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”, objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla
operacji realizowanych w ramach projektu
grantowego. Uniejów otrzymał 10 kompletów
męskich i 10 kompletów damskich na kwotę
28 290,00 zł, Spycimierz 12 kompletów męskich
i 12 kompletów damskich na kwotę 29 520,00
zł, Wilamów 10 kompletów męskich i 10 kompletów damskich na kwotę 24 600 00 zł.
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• Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia
publicznego w Uniejowie” polegającej na
podświetleniu Kolegiaty, kładki, Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich oraz elementów
małej architektury w parku zamkowym,
a także wymianie oświetlenia na ledowe w centrum miasta. Inwestycja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
• W ramach Stypendiów Burmistrza Miasta
Uniejów po raz szósty uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci z terenu gminy oraz
osoby udzielające się w dziedzinie twórczości
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
otrzymały nagrody finansowe. Nagrodzonych
zostało 66 osób na łączną pulę 63 900 tys. zł.
• Zrealizowaliśmy trzy granty sołeckie polegające
na wykonaniu placów zabaw w miejscowościach:
Człopy, Ostrowsko oraz Wola Przedmiejska w
wysokości 10 tys. zł każdy – strona 15-16
• Została podpisana umowa na wykonanie
robót budowlanych polegających na remoncie
i modernizacji placu w rejonie kościoła parafialnego oraz wymianie/przebudowie chodników
przy drogach gminnych w Wilamowie w ramach
zadania inwestycyjnego pn.: „Zwiększenie
atrakcyjności turystycznej w Wilamowie”.
Wykonawcą robót jest Firma HandlowoUsługowa Wiesława Łuczak i Jan Łuczak s.c.
z siedzibą w Uniejowie, 99-210 Uniejów, ul.
Łęczycka 2. Wartość umowy brutto wynosi
848 700,00 zł. Planowany termin zakończenia
przedmiotu umowy upływa 29 maja 2020 r.
Przedmiot zamówienia jest współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 - strona 21-22
• Rozpoczęliśmy przebudowę drogi gminnej nr
111167E w miejscowości Hipolitów. W postępowaniu przetargowym zostały złożone 4
oferty, z których najkorzystniejsza, opiewająca
na kwotę 763 830,00 zł, wpłynęła od konsorcjum firm: FHU Wiesława Łuczak, Jan Łuczak s.c.
i LuKpol – Krzysztof Łuczak z Uniejowa. W ramach
inwestycji zostanie wykonana podbudowa,
a następnie nawierzchnia z mieszanki mineralnobitumicznej grubości 4 cm wraz z poboczami
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oraz zjazdami do nieruchomości z kruszyw
łamanych. W miejscu, gdzie występuje rów
przydrożny, pod zjazdami zostaną umieszczone
przepusty rurowe o średnicy 40 cm, zakończone
ściankami czołowymi. Wykonany w ten sposób
odcinek jezdni będzie włączony do drogi
powiatowej relacji Wielenin – Stemplew.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom Hipolitowa
oraz Wielenina, którzy zdecydowali się przekazać
część swoich gruntów na poczet przebudowy
drogi. Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
• Rozstrzygnięto również postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego na pełnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
realizacją robót w Wilamowie. Jest nim firma DB
CONSTRUCT sp. z o.o., ul. Al. 1 Maja 87, 90-755
Łódź.
• Zostały podpisane umowy na wykonanie robót
budowlanych realizowanych w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu
wokół Kolegiaty w Uniejowie”. Wykonawcami
robót są: Firma Budowlana „CEGBUD” inż.
Krzysztof Skonieczny, Chlebów 48, 62-700
Turek. Wartość robót brutto wynosi 664 869,64
zł. Drugą firmą jest SORTED sp. z o.o., Chyliczki,
Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno. Wartość
robót brutto to 500 605,10 zł. Trzecią firmą
jest Zakład Usługowo-Handlowy „INS-BUD”
Roman Charuba, ul. Norwida 1, 99-210 Uniejów.
Wartość umowy brutto wynosi 211 208,22 zł.
Termin realizacji wszystkich prac przewidziano
na 29 maja 2020 r. Przedmiot zamówienia jest
współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 – strona 22-23
Rozstrzygnięto także postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na pełnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją
powyższego zadnia inwestycyjnego. Najkorzystniejszą ofertą złożoną w postępowaniu była
oferta złożona przez firmę INSTALATOR Janusz
Miłkowski, ul. Rolna 2, 62-021 Paczkowo za
cenę brutto 23 001,00 zł.
• Jesteśmy po otwarciu ofert złożonych w przetargu na „Kształtowanie przestrzeni publicznej
w gminie Uniejów w miejscowości Spycimierz”
realizowanego w ramach zadania pn. „Trasa
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Bożego Ciała – etap III”. Zamówienie zostało
podzielone na 3 części. Przedmiot zamówienia
jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
1. Część 1 obejmuje roboty budowlane w zakresie
wykonania obiektów pn. „Kaplica Świętego
Antoniego”, „Ołtarz Świętej Julianny”, „Ołtarz
Świętej Barbary”, wykonania murków, ławek.
Najkorzystniejszą okazała się oferta złożona
przez KATANGA Grzegorz Kwapisiewicz, ul.
Ogrodowa 7a, 26-130 Suchedniów za kwotę
brutto 202 827,00 zł. Trwa weryfikacja oferty
i wykonawcy.
2. Część 2 obejmuje wykonanie i montaż rzeźb
z granitu i piaskowca oraz stalowej części
(rzeźba) obiektu pn.: „Ołtarz Świętej Julianny”.
Najkorzystniejszą jest oferta złożona przez
wykonawców Marek Sak, Malanów 43, 95083 Malanów oraz Janusz Czumaczenko, ul.
Narutowicza 16 m.15, 90-135 Łódź za cenę
brutto 163 900,00 zł. Trwa weryfikacja oferty
i wykonawcy.
3. W części 3 obejmującej montaż opraw i wykonanie instalacji elektrycznej nie została złożona żadna oferta. Ogłosiliśmy nowe postępowanie w tym zakresie. Termin składania
ofert upływa 19.12.2019 r.
• Zakupiliśmy hydrauliczne mini nożyce na
potrzeby doposażenia jednostki OSP Wilamów.
Dostawcą jest firma Delta Service z siedzibą
ul. Marecka 66a, 05-220 Zielonka. Wartość
zakupu wynosi 15 000 zł brutto.
• Na potrzeby doposażenia jednostki OSP
Wilamów zakupiliśmy również aparat powietrzny. Dostawcą jest firma P.P.U.H. Supron1
z siedzibą ul. Kluczewska 3, 32-300 Olkusz.
Wartość zakupu wynosi 5 000 zł brutto.
Oba zamówienia dla jednostki finansowane
są ze środków pochodzących z budżetu
województwa łódzkiego z przeznaczeniem
na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu
sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia,
mienia lub środowiska przed pożarem, klęską
żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem
dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.
• Zakończyliśmy realizację projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
województw: kujawsko-pomorskiego i łódz-

kiego”, współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Projekt był
realizowany w trzech szkołach podstawowych
na terenie gminy - strona 30
• Jesteśmy po rozstrzygnięciu przetargu na
zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury
turystycznej oraz zagospodarowanie terenu
wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie”- etap I, obejmującego przebudowę kładki pieszej nad rzeką
Wartą (cz. I) oraz zagospodarowanie na cele
reprezentacyjno-rekreacyjne terenu w rejonie
ul. Tureckiej (cz. II). W postępowaniu wpłynęły
trzy oferty. Najkorzystniejsza okazała się oferta
złożona przez firmę Sorted Sp. z o.o., Chyliczki
, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno. Firma
wycofała się z realizacji części I zadania i zrealizuje część II. W związku z czym obecnie
dokonywana jest weryfikacja pozostałych ofert
na realizację części II przetargu.

Wydarzenia:
• 5 listopada w Szkole Podstawowej w Wilamowie
odbyły się warsztaty udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które przeprowadzili strażacy
z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Poddębicach oraz druhowie z OSP Wilamów.
Udział w nich wzięli nie tylko uczniowie, ale także
nauczyciele i rodzice – strona 61
• W dniach 5-6 listopada, przy udziale najwyższych
władz państwowych, samorządowych oraz
wojskowych, w Lotniczej Akademii Wojskowej
w Dęblinie odbyły się uroczystości pogrzebowe
śp. gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora – były
Komendant „Szkoły Orląt” po 67 latach otrzymał
pośmiertną nominację generalską - strona 29
• 7 listopada w Stemplewie odbył się Międzyszkolny
Przegląd Poezji i Pieśni patriotycznej, w którym
udział wzięli przedstawiciele szkół z miasta
i gminy Uniejów oraz przedstawiciele gromad
zuchowych i drużyn harcerskich Hufca Uniejów.
Jak na harcerską imprezę przystało, nie zabrakło
grochówki, dyplomów oraz pysznych białoczerwonych serc z piernika, symbolizujących 101.
rocznicę odzyskania przez Polską Niepodległości
- strona 35
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• Tymczasem w Uniejowie, również 7 listopada,
w obecności licznie zebranych gości, miało
miejsce uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej
siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej.
Podczas spotkania otwarta została wystawa
„Jan Paweł II – Ojciec Święty we wspomnieniach
mieszkańców gminy Uniejów”, przygotowana
przez Parafię - strona 13-14
• Następnego dnia drzwi Biblioteki otwarte zostały
dla mieszkańców i czytelników, którzy obejrzeć
mogli wszystkie pomieszczenia placówki,
również te, które na co dzień nie będą dla nich
dostępne. Odwiedzający mieli też możliwość
zapoznania się z nowoczesnymi urządzeniami,
w jakie biblioteka została wyposażona.
• 8 listopada dzieci i młodzież z placówek oświatowych naszej gminy obchodziły 101. Rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie
przygotowały występ, podczas którego recytowały wierszyki o symbolach narodowych,
śpiewały patriotyczne piosenki, a także obejrzały fragment filmu, który przybliżył im postać
marszałka Józefa Piłsudskiego. W Szkole Podstawowej w Wilamowie odbył się spektakl
muzyczno-poetycki pod hasłem „Wolność
kocham i rozumiem”, szkoła przystąpiła także
do akcji „Szkoła do hymnu”. W poniedziałek,
11 listopada, cała społeczność szkolna wzięła
także udział w parafialnych obchodach Święta
Niepodległości. Również uczniowie Szkoły
Podstawowej w Uniejowie w uroczystym apelu
pamiętali i uczcili bohaterstwo, waleczność
i męstwo naszych przodków. Przygotowali oni
podniosłą i wzruszającą uroczystość - strona 45,
51, 62
• 10 listopada, miłośnicy wędkowania spotkali się
o wczesnym poranku na starorzeczu „Kaczka”
w Człopach, aby wziąć udział w Turnieju Wędkarskim, zorganizowanym z okazji Święta Niepodległości.
• W tym samym dniu byliśmy świadkami widowiskowego pokazu laserowego oraz iluminacji
świetlnych, które od niedawna obejmują
główne obiekty naszego miasta. Pokaz pod
hasłem „Uniejów świętuje Niepodległość” zapoczątkował gminne obchody 101. rocznicy
odzyskania przez Polskę Niepodległości - strona
17-18
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• Główne obchody Święta Niepodległości w Uniejowie odbyły się, jak zawsze, 11 listopada na
Rynku Miejskim, pod pomnikiem Bohaterów
Września 1939 roku. Podczas uroczystości
odczytany został m.in. Apel Poległych, a przybyłe
na obchody delegacje złożyły wiązanki kwiatów.
Następnie uczestnicy uroczystości udali się
na Mszę Świętą za Ojczyznę do uniejowskiej
Kolegiaty - strona 36
• 16 listopada w Sali Rycerskiej Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie po raz
szósty zostały wręczone jednorazowe Stypendia
Burmistrza Miasta Uniejów strona 20
• 20 listopada uczniowie i nauczyciele Szkoły
Podstawowej w Uniejowie – od września br.
członkowie Klubu Szkół UNICEF – obchodzili
30. rocznicę uchwalenia Konwencji o Prawach
Dziecka. Dla upamiętnienia tego wyjątkowego
dnia, społeczność szkolna ubrała symboliczne
niebieskie barwy na znak jedności i solidarności
ze wszystkimi dziećmi na całym świecie - strona
52
• 26 listopada w Ośrodku Zdrowia w Uniejowie
odbyły się bezpłatne badania mammograficzne
w technologii cyfrowej, skierowane do kobiet
w wieku 50-69 lat.
• 27 listopada, w obecności władz powiatu
i województwa oraz przy licznym udziale
mieszkańców, dokonano uroczystego otwarcia
i poświęcenia nowych dróg asfaltowych: w Kozankach Wielkich, w Ostrowsku oraz nowego
odcinka drogi powiatowej na odcinku Wielenin
– Mniszew. Wykonane w wysokim standardzie
drogi umożliwią bezkolizyjny przejazd pojazdów
rolniczych, a także wpłyną na bezpieczeństwo
innych uczestników ruchu - strona 24-25, 27-28
• 28 listopada w sali OSP Uniejów odbył się
Gminny Dzień Seniora. Podczas spotkania zaprezentowana została część artystyczna, w której
wystąpili lokalni artyści, m.in.: Chór „Kantylena”
z Uniejowa i Zespół Śpiewaczy „Włościanki”
z Wielenina, a także uczestnicy łódzkich
warsztatów wokalnych - strona 66
• W tym samym dniu społeczność Szkoły
Podstawowej w Wieleninie przystąpiła do próbnej ewakuacji. Nad jej przebiegiem czuwali
strażacy z jednostek OSP Wielenin i OSP Uniejów, a także obserwator z Komendy Powiatowej
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PSP w Poddębicach. Dużym zainteresowaniem
dzieci i młodzieży cieszył się pokaz sprzętu będącego na wyposażeniu wozów bojowych.
• Aparthotel w dniach 28-29 listopada stał się
siedzibą jednego z najważniejszych wydarzeń
gospodarczych w skali kraju – 4. Forum Inteligentnego Rozwoju, które po raz drugi z rzędu odbyło się w Uniejowie. Branżowi liderzy, innowatorzy i inwestorzy debatowali
oraz wymieniali swoje doświadczenia na linii
nauka – biznes – samorząd. Tegoroczna edycja poświęcona była nowym technologiom,
innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom, które z biegiem lat zmieniają nasz kraj
- strona 42-43
• Podczas pierwszego dnia Forum gmina Uniejów
zyskała nowego partnera. Jest nim miasto
Grindavik w Islandii, które podobnie jak my
opiera swoją działalność na wykorzystaniu
źródeł wody geotermalnej. Podpisanie umowy
miało miejsce podczas wieczornej Gali Polskiej
nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w Aparthotelu „Termy Uniejów” - strona 31
• 30 listopada w sali OSP w Wilamowie zorganizowany został Andrzejkowy Bal Charytatywny
dla chorej na białaczkę Lenki. Dzięki imprezie
udało się zgromadzić środki potrzebne na
kosztowne leczenie dziewczynki. Dziękujemy
wszystkim za ogromne i bezinteresowne zaangażowanie - strona 64-65
• Dzień 3 grudnia w Szkole Podstawowej w Wieleninie był Dniem Głośnego Czytania. Uczniowie,
w wyjątkowej scenerii, wysłuchali kultowych
wierszy Jana Brzechwy i Juliana Tuwima. Uśmiech na twarzy dzieci był najlepszym dowodem
na to, że wiersze bardzo im się podobały - strona
60
• 6 grudnia rozpoczął się w Uniejowie wyjątkowy
mikołajkowy weekend. W pobliżu Aparthotelu
dzieci ze szkół z terenu gminy Uniejów oraz
zaproszeni goście posadzili sadzonki świerków.
Do naszego miasta zawitał św. Mikołaj, który
przywiózł ze sobą worek prezentów, a Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber uroczyście otworzył Jarmark Produktów
Lokalnych, Ekologicznych i Tradycyjnych, organizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.
Jak co roku, aż do Święta Trzech Króli, odwiedzać

można Bożonarodzeniową Szopkę z żywymi
zwierzętami - strona 68-69
• 7 grudnia na hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Uniejowie odbyła się akcja rejestracyjna potencjalnych Dawców Szpiku. Bodźcem do działania stała się tu przede wszystkim
walka o zdrowie i życie 11-letniej Lenki.
Pamiętajmy, że im więcej Dawców w bazie, tym
większe prawdopodobieństwo znalezienia tego
właściwego.
• 8 grudnia, późnym popołudniem, odbył się
w uniejowskiej Kolegiacie koncert pod hasłem
„Z Wysokości” w wykonaniu Uniejowskiej Grupy
Integracyjnej, zorganizowany przez Uniejowskie
Stowarzyszenie „Aktywni”. Ponad 50-cio osobowej grupie przygrywali lokalni muzycy, na czele
z Mistrzem Organów Hammonda – Pawłem
Serafińskim. Grupie towarzyszyły także świetne
wokalistki: Ula Kowalska i Aleksandra Nykiel strona 73-74
• 11 grudnia w sali OSP w Uniejowie odbyło się
spotkanie informacyjne mieszkańców gminy
Uniejów z przedstawicielami zewnętrznej firmy
4 ECO na temat odnawialnych źródeł energii.
Konsultacja dotyczyła dotacji z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska w ramach
programu „Czyste powietrze” oraz dofinansowań
do odnawialnych źródeł energii, takich jak:
fotowoltaika, źródła ciepła, termoizolacje itp.
• 15 grudnia na uniejowskim Rynku wspólnie kolędowaliśmy z harcerzami. Tradycyjnie już podczas
spotkania przekazane zostało Betlejemskie
Światło Pokoju. Atrakcji było co nie miara –
spotkanie z Mikołajem, przejażdżki bryczkami
i koncerty przeplatane występami zuchów i harcerzy to tylko niektóre z nich!

Na nadchodzący Nowy 2020 Rok pragnę
złożyć Państwu życzenia wszelkiej pomyślności. Życzę sił i wytrwałości w dążeniu do
zamierzonych celów. Sukcesów w pracy
oraz życiu osobistym. Podejmowania trafnych decyzji w trudnych sytuacjach. Ponad
wszystko życzę dużo zdrowia, sił, wytrwałości i spokoju ducha. Dołączam wyrazy serdecznych pozdrowień.
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Projekt zagospodarowania terenu przy ul. Tureckiej
Oznaczenia
bloki granitowe (siedziska o wym. 120/100/40 cm i 240/100/40 cm)
fontanna kulowa granitowa o Ø 150 cm na postumencie granitowym
naturalnym Ø 220-250 cm
fontanna pierścieniowa o Ø 280 cm na postumencie granitowym
naturalnym Ø 80 cm
kostka granitowa łamana, płomieniowana od góry, prostąkątna 8/10/20,
obrzeża granitowe szare 15x30x100 cm
kosze na śmieci
słupki z łańcuchem
schody o szerokości 250-320 cm z balustradą jednostronną
drzewo liściaste
zieleń niska - krzewy i trawy
oświetlenie fontanny
subtelne podświetlenie drzew
istniejący słup z wskaźnikami turystycznymi
remont chodnika - wymiana kostki betonowej z podbudową i obrzeżami/
krawężnikami bet.
granica nawierzchni w stronę kładki (miejsce połączenia z innym
opracowaniem)
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Mirosław Madajski

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

[ październik-grudzień 2019 r. ]

W okresie od połowy października do połowy grudnia 2019 r. odbyły się
trzy sesje Rady Miejskiej w Uniejowie (sesje nr: XX, XXI i XXII), a na każdej
z nich nowelizowano budżet gminy Uniejów na 2019 r. i Wieloletnią Prognozę
Finansową na lata 2019–2041.
30 października 2019 r. odbyła się XX sesja
Rady Miejskiej w Uniejowie, na której podjęto
szereg decyzji dotyczących finansów gminy. Po
pierwsze uchylono uchwałę w sprawie emisji
obligacji przychodowych gminy Uniejów oraz
określenia zasad ich zbywania, nabywania
i wykupu. Po drugie radni wyrazili zgodę
na zaciągnięcie kredytu długoterminowego
z przeznaczeniem na pokrycie planowanego
deficytu budżetu w środkach własnych, związanego z realizacją zadań inwestycyjnych,
współfinansowanych ze środków z budżetu
Unii Europejskiej oraz na pokrycie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją
zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi
gminnej Nr 11162 E w miejscowości Ostrowsko,
gmina Uniejów”. Radni obradowali także, nad
mającymi obowiązywać na terenie gminy
Uniejów w przyszłym roku, stawkami podatków
i opłat lokalnych - w efekcie uchwalono stawki
podatku od nieruchomości, podatku od środków
transportowych, opłaty od posiadania psów
(30 zł od psa) oraz obniżono cenę skupu żyta
do obliczenia podatku rolnego do kwoty 45 zł
za 1dt. Ponadto rozszerzony został wykaz
inkasentów opłaty uzdrowiskowej. Radni wyrazili zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy, w drodze bezprzetargowej na
okres od dnia 01.12.2019 r. do dnia 30.09.2022
r., gminnej działki rolnej oznaczonej numerem
geodezyjnym 1828/4 o pow. 0,9738 ha, poło-

żonej w Uniejowie. Zdecydowano się również
na sprzedaż, w drodze przetargu, gminnej,
niezabudowanej
nieruchomości
położonej
w miejscowości Rożniatów - Kolonia, oznaczonej
numerem geodezyjnym: 9/1 o pow. 0,5888 ha.
Radni wyrazili zgodę na zrzeczenie się w całości
odszkodowania za nieruchomości stanowiące
własność gminy Uniejów, przejęte z mocy prawa
na własność Skarbu Państwa, pod inwestycję
związaną z rozbudową skrzyżowania drogi krajowej nr 72 typu rondo. Pozytywnie wypowiedziano się w sprawie współpracy partnerskiej
z Gminą Mórahalom na Węgrzech.
Sprawa współpracy z zagranicznymi społecznościami lokalnymi pojawiła się także na kolejnej
sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, która odbyła
się 14 listopada 2019 r. Postanowiono wówczas
nawiązać współpracę partnerską miedzy Gminą
Uniejów i Miastem Grindavík (Islandia).
Podczas XIX sesji, która odbyła się 27 listopada 2019 r., uchwalono nowy wzór deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz terminie i miejscu składania
deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach gminy Uniejów. Wprowadzono
także zmiany w Planie wykorzystania środków
finansowych na realizację Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Uniejów na 2019 rok.
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Maciej Bartosiak

Otwarcie nowej siedziby biblioteki
w Uniejowie
7 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowej siedziby biblioteki
w Uniejowie, którą przeniesiono do zrewitalizowanego budynku dawnej plebanii i czytelni
parafialnej.

Na uroczyste otwarcie przybyli: Burmistrz Miasta
Uniejów – Józef Kaczmarek wraz z Zastępcą – Januszem
Kosmalskim, ks. Infułat – Andrzej Ziemieśkiewicz,
Wicestarosta Poddębicki – Piotr Majer w towarzystwie
Radnej Powiatowej – Danuty Pecyny oraz Członka
Zarządu Powiatu Poddębickiego – Piotra Kozłowskiego,
Przewodniczący – Mirosław Madajski – wraz z Radnymi
Rady Miejskiej w Uniejowie, przedstawicielki Biblioteki
Wojewódzkiej w Łodzi, wykonawcy inwestycji: Krzysztof Skonieczny z Firmy Budowlanej Cegbud, która
przeprowadziła rewitalizację budynku oraz Katarzyna
Kaczmarczyk ze studia W&W Design, autorka
projektu aranżacji wnętrz nowej plebanii; pracownicy
Urzędu Miasta w Uniejowie, którzy zajmowali się
przygotowaniem i realizacją projektu: Sekretarz Miasta
- Aleksandra Borowska, Adam Przytuła i Mateusz
Leśniewski z działu inwestycji oraz Marcin Wegner
odpowiedzialny za pozyskanie środków unijnych, z których dofinansowano przedsięwzięcie. W otwarciu wzięli
udział dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół z terenu gminy,
dyrektorzy jednostek organizacyjnych urzędu miasta
oraz przedstawiciele lokalnych instytucji kultury oraz
stowarzyszeń.
Beata Szymczak, Dyrektor M-GBP, powitała licznie
zgromadzonych gości, a następnie – w towarzystwie
Wicestarosty, Burmistrza, Proboszcza, Przewodniczącego
Rady Miejskiej oraz Wykonawcy – wspólnym gestem
przecięcia wstęgi, dokonała otwarcia nowej siedziby
biblioteki miejskiej. Po chwili gromkich braw, wszyscy
weszli do środka, gdzie Ksiądz Infułat poświęcił wnętrza
książnicy.
Zanim wszyscy przenieśli się do sali konferencyjnej
na poddaszu, w której uroczystość miała mieć swój ciąg

arch. UM Uniejów

Ponad stuletni obiekt, mieszczący się u zbiegu ul.
Ireny Bojakowskiej oraz ul. Kościelnikiej w Uniejowie,
tuż obok Kolegiaty, należy do zasobów kościelnych.
Dzięki uprzejmości księdza proboszcza oraz władz
diecezjalnych, z inicjatywy burmistrza Józefa Kaczmarka,
na mocy porozumienia zawartego z ks. Infułatem
Andrzejem Ziemieśkiewiczem, samorząd gminy przeprowadził generalny remont zabytkowej plebanii w ramach dofinansowanego środkami unijnymi projektu pn.
„Rozwój instytucji kultury w Uniejowie”.

dalszy, ks. Andrzeja czekało jeszcze jedno otwarcie. Mowa
o wystawie, widocznej na drugim planie fotografii.
Ekspozycja pt. „Jan Paweł II – Ojciec Święty we wspomnieniach mieszkańców gminy Uniejów”, którą specjalnie
na tę okazję przygotowała Parafia, składa się z pamiątek
oraz zdjęć, które uchwycono m.in. podczas wyjazdów
do Watykanu, na Placu Świętego Piotra czy też w czasie pielgrzymek Ojca Świętego do Polski. Galeria jest
udostępniona dla czytelników, można ją oglądać w godzinach pracy biblioteki jeszcze do końca listopada br.
Ksiądz Infułat zachęcił obecnych do zapoznania się ze
zbiorami już po zakończeniu uroczystości, w czasie przewidzianym na zwiedzanie pozostałych wnętrz biblioteki,
a tymczasem Pani Dyrektor poprosiła gości o przejście
na górę i ząjęcie miejsc w dużej sali multimedialnej. Tam
czekała ich powitalna niespodzianka – solowy koncert
skrzypcowy, w wykonaniu małej Czytelniczki biblioteki!
Krótki opis przebiegu rewitalizacji plebanii i zaaranżowania
wnętrza budynku na potrzeby działalności biblioteki był
wstępem do podziękowań, które Beata Szymczak złożyła
osobom zaangażowanym w realizację projektu. Potok
serdecznych słów uzupełniły pamiątkowe statuetki,
wręczone obecnym na sali gościom. Burmistrz, do którego
z podziękowaniami Pani Dyrektor zwróciła się w pierwszej
kolejności, chwilę później – poproszony do mikrofonu –
zrewanżował się gratulacjami, serdecznymi życzeniami
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Oprawa muzyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Uniejowie

Ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz wręcza nagrody zwycięzcom
konkursu „Jan Paweł II w moim sercu”

i bukietem pięknych róż. Zdradził obecnym na sali gościom historię narodzin pomysłu „z biblioteką na plebanii”:
- „Bardzo się cieszymy, że jest nowy obiekt dla biblioteki.
Ja wiem, w jakich trudnych warunkach pracowały Panie
w bibliotece przez tyle lat – i z jednej strony: radość, że
jest! Z drugiej zaś, patrząc z mojego punktu widzenia, –
jako szefa gminy – szkoda, że tak późno”.

W konkursie literackim, pt. „Jan Paweł II w moim sercu”
nagrody otrzymali: 1. Tobiasz Gdański (SP Wielenin) i ex
aequo Dawid Pietrzak (SP Uniejów), 2. Justyna Rosiak (SP
Wilamów), 3. Martyna Kasprzak (UM Uniejów).

O przeniesieniu w to miejsce biblioteki pan Józef
Kaczmarek myślał, odkąd został burmistrzem. Kiedy
po raz pierwszy zobaczył na drzwiach budynku napis:
„Biblioteka parafialna”, swoim pomysłem podzielił się
z ówczesnym proboszczem. Niestety, bez żadnego
skutku. Dlatego potem jeszcze kilkukrotnie składał w tej
sprawie propozycje, ale i te nie cieszyły się odzewem ze
strony księdza proboszcza. Nadzieje na nowy budynek
dla biblioteki powróciły wraz ze zmianą władz w parafii.
Burmistrz podjął jeszcze jedną próbę dogadania się
w sprawie zagospodarowania niszczejącej plebanii. No
i, opłaciło się: - „Wróciłem z propozycją, kiedy ks. Andrzej
został proboszczem. Dosłownie: porozumieliśmy się
w ciągu jednej rozmowy. To umożliwiło szybkie złożenie
wniosku do Marszałka Województwa, przygotowanie
projektu i realizację w dobrym czasie, kiedy ceny były
jeszcze dla nas osiągalne. I w tym miejscu, dziękuję
także wykonawcy projektu i firmie z Katowic za sprawne przeprowadzenie inwestycji” – dodał burmistrz
Kaczmarek, zwracając się do p. Krzysztofa Skoniecznego
z firmy Cegbud oraz p. Katarzyny Kaczmarczyk,
reprezentującej studio W&W Design.

W konkursie plastycznym pt. „Biblioteka – miejsce,
w którym mieszkają książki”, nagrody otrzymali: 1. Jan
Tomaszewski (SP Wilamów), 2. Krzysztof Fiktus, 3. Natalia
Warych i ex aequo Julia Kurzawa (SP Uniejów).

Mimo że przeprowadzka do nowej biblioteki wymagała
maksymalnego zaangażowania wszystkich pracowników,
Pani Dyrektor – przy wsparciu Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Uniejowie – zdołała jeszcze przygotować, ogłosić i rozstrzygnąć dwa konkursy, skierowane
do przedszkolaków oraz uczniów szkół z terenu gminy
Uniejów. Ich tematyka nieprzypadkowo odnosiła się do
otwarcia nowej siedziby biblioteki oraz wystawy o Ojcu
Świętym, ponieważ tego samego dnia ogłoszono wyniki i
nagrodzono autorów najciekawszych prac.

Komisja artystyczna, w składzie: Maria Pastwińska,
Agnieszka Owczarek i Aneta Szķutnik, wyróżniła pracę
Amelii Józefowicz (SP Wilamów).

Komisja artystyczna, w składzie: Aleksandra Zielonka,
Aleksandra Kałużna-Płaczek i Sylwia Szymańska, przyznała
dodatkowo wyróżnienia dla: Mai Perkowskiej (SP Uniejów),
Filipa Pasternaka (SP Spycimierz), Julii Pająk (Miejskie
Przedszkole w Uniejowie) oraz Aleksandra Banasiaka
(oddział przedszkolny SP Wielenin).
Ostatnim punktem otwarcia biblioteki był pokaz filmu
dokumentalnego pt. „Spycimierskie Boże Ciało” w reżyserii
Janusza Tatarkiewicza, który (za sprawą niewielkiej
usterki technicznej) mógłby stać się mimowolnym testem
cierpliwości dla widowni, gdyby nie „wolny mikrofon”
i korzystający z okazji – ksiądz Infułat.
Przerywając nieznośną ciszę oczekiwania na projekcję
filmu, ks. Andrzej wspomniał o stypendium „Pokolenie JP
II”, przyznawanym od kilkunastu lat przez kapitułę Parafii
Uniejów. Stypendia przyznawane są dzieciom i młodzieży
za działalność na rzecz szkoły i kościoła. Tegoroczni
stypendyści zostali nagrodzeni podczas niedzielnej mszy
świętej.
- „To nie są dzieci z biednych rodzin, ale zasługują na
wyróżnienie za zaangażowanie w szkole, właściwą postawę
religijną i za zaangażowanie w kościele. Mogę zdradzić, że
tegorocznymi stypendystami są: ministrant oraz 4 śpiewaczki, którzy co niedzielę są, aby ubogacić liturgię”.
Biblioteka w Uniejowie działa od 8 listopada 2019 r.
w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. 8:0018:00, w soboty w godz. 10:00-14:00.
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Agnieszka Owczarek

Historia zatacza swój krąg
Pochodzący z Uniejowa Jędrzej Kałużny, doktorant Wydziału Filozoficzno-Historycznego
Katedry Historii Średniowiecza w Łodzi, przy okazji zupełnie innego tematu dotarł przypadkowo
do publikacji na temat średniowiecznego Uniejowa. Mowa o kronice pochodzącej z 1855 r. autorstwa L. P. Witkowskiego, która aktualnie znajduje się w zbiorach Biblioteki Warszawskiej.
Jeden z rozdziałów kroniki traktuje o zabytkach
Uniejowa i podejmuje m.in. kwestię średniowiecznej
biblioteki. W myśl przekazu kroniki, w wiekach średnich
przy kościele istniała przyklasztorna biblioteka, założona
przez biskupa Tomasza Strzępińskiego (w XV w.). „Z tej
to biblioteki zabrał Linde, rektor liceum warszawskiego,
z polecenia rządu zwiedzający klasztorne biblioteki,
642 dzieł, o czym świadczy kwit w aktach kościelnych
zachowany. I dziś jeszcze dosyć jest tam ksiąg starych
i rękopisów, ale to wszystko w wielkim nieładzie i nieporządku zachowane” – czytamy w kronice.
Jednocześnie autor dodaje, że w bocznej kaplicy kościoła zastał dwie wielkie szafy z tym, co pozostało po
bibliotece i chociaż sam się nie spodziewał, odnalazł kilka

cennych rękopisów, wśród których na uwagę zasługuje:
„Historyja wojska polskiego od czasów Piasta do roku 1780”
oraz „Kronika wypadków znaczniejszych, w roku 1781 roku
zaszłych”. Ponadto, w pozostałym księgozbiorze znalazły się
dzieła prawnicze oraz niezwykle rzadki starodruk kościelny
z roku 1512 o tytule „Ordo misse” a więc mszał, z pięknymi
drzeworytami. Gdzie aktualnie znajdują się dzieła i czy
w ogóle jeszcze istnieją, tego nie wiadomo. Istotą jednak
jest to, że biblioteczne księgozbiory wróciły do miejsca
swojej poprzedniej, pierwotnej lokalizacji.
Składamy panu Jędrzejowi podziękowania za podzielenie
się cennymi informacjami na temat naszego miasta.
Odkrywanie kart historii jest zawsze fascynującą podróżą
w przeszłość.

Maciej Bartosiak

Sołeckie granty
zrealizowane
W Człopach, Ostrowsku i Woli Przedmiejskiej już
stoją nowiutkie place zabaw, sfinansowane ze środków
z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Dzięki zaangażowaniu sołtysów, granty w wysokości aż 10 tys.
każdy, zostały już w całości spożytkowane. Mieszkańcy
nie kryją radości, zaś sołtysi satysfakcji z poczynionych
inwestycji.

– „Dziś też bym tak powiedziała. Do tego przyznam,
nie spodziewałam się, że plac zabaw będziemy otwierać

arch. UM Uniejów

„Ten grant to mój pierwszy sołecki sukces, a do tego
duża niespodzianka” – przyznała Jadwiga Urbaniak,
sołtys Ostrowska, kiedy redakcja „Nad Wartą” przygotowywała w czerwcu tego roku materiał o przyznanych
grantach.
Od lewej: Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek, Sołtys Ostrowska –
Jadwiga Urbaniak, Radna Sejmiku Woj. Łódzkiego – Dorota Więckowska
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Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu
zabaw przy budynku OSP w miejscowości Ostrowsko
wyniósł 8 610,00 zł brutto. Za dostawę i zamontowanie
dwóch ławek oraz kosza na śmieci zapłacono 1 321,60
zł brutto, co daje łączną kwotę 9 931,60 zł brutto,
w całości sfinansowaną z grantu sołeckiego, przyznanego przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
Równie mocno zadowolona z nowego nabytku jest
Wioletta Kołodziejczyk, sołtys Woli Przedmiejskiej,
której na placu zabaw podczas rozmowy z redakcją
towarzyszyli mieszkańcy z dziećmi:
– „Widzi Pan jak u nas się wszyscy bardzo cieszą
z tej inwestycji? Dzieciaki już zapowiadają, że w wakacje będą sobie tutaj spędzać czas, zamawiać pizzę…”
– powiedziała Pani Sołtys. – „Dzieci snują swoje plany,
a my swoje. Na wiosnę chcemy ogrodzić teren, może
uda się zamontować jakieś oświetlenie. Na pewno są
u nas chęci i dobra organizacja, jeżeli chodzi o mieszkańców. A korzystając z okazji, chciałabym serdecznie
podziękować naszemu Burmistrzowi, który dba o to,
żeby we wszystkich sołectwach mieszkało się lepiej
i p. Mateuszowi, który z ramienia urzędu bardzo nam
pomógł w zakupie tych pięknych urządzeń”.

śmieci zapłacono 1 511,60 zł brutto, co daje łączną
kwotę 9 998,60 zł, w całości sfinansowaną z grantu
sołeckiego przyznanego miejscowości przez Zarząd
Województwa Łódzkiego.
Ostatnią miejscowością, w której zrealizowano tegoroczne sołeckie granty są Człopy. Tu, podobnie jak
w poprzednich dwóch miejscowościach, place zabaw
zamontowano „na tyłach” remizy.
– „Podwórko od frontu, chociaż ogrodzone siatką, jest strasznie małe. Ledwo zmieścilibyśmy na nim
zakupione urządzenia” – tłumaczy Szczepan Miśkiewicz, sołtys wsi. – „Plac za remizą jest lepszym rozwiązaniem, bo mamy tam więcej miejsca, jest tylne
wejście do sali, a po sąsiedzku mamy przecież boisko
piłkarskie. Podczas gdy ojcowie z synami będą grać
w nogę, mamy z młodszymi dziećmi mogą spędzić czas
na placu zabaw, w cieniu drzew”.

arch. UM Uniejów

w towarzystwie nowo przebudowanej drogi. Akurat
świetnie się złożyło, bo ziemia pochodząca z budowy
trafiła na działkę przy strażnicy. Na lekko wyniesionym
i wyrównanym terenie firma zainstalowała urządzenia,
no i mamy! Plac zabaw, który latem na pewno będzie
cieszył się zainteresowaniem dzieci i rodziców” – opowiada pani sołtys z Ostrowska.

– „Plac zabaw na pewno się u nas przyda” – dodaje
sołtys Miśkiewicz. – „Buduje się u nas teraz dużo
domów, to młode rodziny z dziećmi albo narzeczeństwa,
które planują założenie rodziny i potomstwo. „Bum
rodzinny” w Człopach i nowo powstały plac zabaw idą
w parze!”.

arch. UM Uniejów

Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw
przy budynku OSP w miejscowości Człopy wyniósł 11
463,60 zł brutto. Za dostawę i zamontowanie dwóch
ławek oraz dwóch koszy na śmieci zapłacono 1 511,60
zł brutto, co daje łączny koszt 12 975,20 zł brutto,
współfinansowany kwotą 10 tys. zł brutto z grantu
sołeckiego, przyznanego miejscowości przez Zarząd
Województwa Łódzkiego.
Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu
za-baw przy budynku OSP w miejscowości Wola
Przedmiejska wyniósł 8 487,00 zł brutto. Za dostawę
i zamontowanie dwóch ławek oraz dwóch koszy na

Place zabaw dostarczyła firma Magic Garden Sp.
z o.o. z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 60a w miejscowości Pakość. Z pozostałych środków zakupiono ławki
oraz kosze, które zrealizował Zakład Usług Leśnych
Zbigniew Sierota z Goli Wąsoskiej.

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

Aleksandra Zielonka

Uniejów w świetle laserów i nowej iluminacji
10 listopada 2019 roku zapisze się w historii gminy jako dzień, w którym Uniejów rozbłysnął nowym
blaskiem. Stało się to za sprawą inauguracji nowej iluminacji obiektów oraz przepięknego pokazu
laserowego połączonego z rozpoczęciem gminnych obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
Uroczystość zorganizowana została po zmroku, aby w całej okazałości zaprezentować mieszkańcom
możliwości zrealizowanego oświetlenia. Sama inauguracja podzielona została na trzy części.
Inauguracja iluminacji
Jako pierwsze zaprezentowane zostały efekty realizowanego przez gminę projektu pn. „Budowa, przebudowa
i modernizacja oświetlenia publicznego w Uniejowie”
finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
W tym pokazie po raz pierwszy zaprezentowano możliwości
dynamicznej iluminacji oraz oświetlenia użytkowego dla
Kolegiaty pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
oraz Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskiej w Uniejowie.
Obiekty rozbłysnęły kolorami, które przechodząc miedzy
sobą pokazywały możliwości, jakie dają nowe instalacje.
Oświetlenie zmieniało barwę, natężenie światła, eksponowało poszczególne elementy architektoniczne obiektów
i podkreślało jego istotne detale.
Warto nadmienić, że prezentowane mieszkańcom iluminacje były efektem finalnym kilku realizowanych przez
gminę projektów. Pierwsze działania w tym zakresie podjęto
w 2010 roku, kiedy to wybudowano 7,25 km sieci niskiego
i średniego napięcia oraz 4 stacje transformatorowe.
Dalszym etapem było wybudowanie w 2015 roku geohybrydowej elektrociepłowni gazowo-termalnej wraz ze
stacją transformatorową. Dopiero ostatnim stadium inwestycji była realizacja prezentowanych iluminacji. Należy
podkreślić, że są one tylko częścią projektu, na który składał
się również demontaż starych i montaż nowych punktów
oświetleniowych na uniejowskim Rynku i niektórych ulicach
miasta oraz iluminacja mostu nad rzeką Wartą. Całość
wspomnianych inwestycji to koszt 25 mln zł.
Jak ważnym elementem dla Uniejowa była realizacja tej
inwestycji opowiedział zebranym gospodarz uroczystości
Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek. Poinformował, że
oświetlenie zasilane jest z własnej miejscowej energetyki

poprzez własne linie przesyłowe i transformatory, co daje
oszczędność energii elektrycznej i maksymalne obniżenie
kosztów eksploatacyjnych.
Podsumowując wyjątkowość realizacji Burmistrz Uniejowa
powiedział: - „Takiego projektu jeżeli chodzi o jednostki
samorządu terytorialnego nie ma w Polsce”. Sławomir Wieczorek – przedstawiciel wykonawcy projektu firmy F.H.U.
INSTAL Bogdan Wieczorek z Uniejowa dodał: - „W ramach
zadania oprócz podświetlenia obiektów wymieniliśmy
ponad 120 opraw na terenie miasta. Była to wymiana opraw
wyładowczych na oprawy ledowe, które są ponad dwukrotnie
oszczędniejsze od tych poprzednich. Ponadto cały system
wyposażony jest w inteligentne sterowanie, które pozwoli
sterować oświetleniem indywidualnie, jak również grupowo
opraw drogowych. Będzie można na określone uroczystości
wygaszać oświetlenie lub wygaszać grupy opraw. W nocy, gdy
ruch na ulicach jest mniejszy, będzie można zmienić poziom
natężenia oświetlenia”.
Pan Sławomir Wieczorek podkreślił również, że zasilanie
oświetlenia ulicznego pozwoli zoptymalizować pracę elektrociepłowni ze względu na zwiększenie zapotrzebowania na
energię cieplną w porze nocnej.
Słów uznania dla projektu nie krył również Kamil Gwiazda
– przedstawiciel firmy Schréder Polska Sp. z o.o., która
dostarczyła oprawy oświetleniowe: - „Projekt jest niezwykły.
Takie przedsięwzięcia występują czasowo jako pokazy dla
mieszkańców. Według mojej wiedzy Uniejów jest chyba
pierwszym miastem w Polsce, które zrobiło iluminację
dynamiczną ze zmianą kolorów barw oświetlenia na stałe.
Chciałbym podkreślić, że przy realizacji inwestycji było
bardzo duże zaangażowanie wszystkich stron. Począwszy od
zamawiającego, poprzez projektantów, którzy projektowali tą
inwestycję, a skończywszy na wykonawcy (…). Mamy nadzieję,
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że rezultat tych prac i setki dostarczonych opraw pozwolą
Państwu na nowo poznać te obiekty i że te obiekty jeszcze
bardziej uatrakcyjnią Uniejów”.
Poinformował również, że do realizacji inwestycji zamontowano 542 oprawy oświetleniowe, z których większość posiada bardzo małą moc.
Uniejów świętuje Niepodległość
Drugą część wydarzenia rozpoczęła animacja gminy
Uniejów. Zaprezentowana została na specjalnie do tego
celu ustawionym ekranie. W animacji wykorzystane
zostały zdjęcia ukazujące gminę jako miejsce, w którym
nowoczesność świetnie współgra z wielowiekową historią,
gdzie jest miejsce na nowoczesność opartą o wykorzystanie
wód termalnych, jak również podtrzymywanie wieloletnich tradycji i dbałość o historię. Animację scalały
piękne elementy patriotyczne nawiązujące do Święta
Niepodległości. Uzupełnieniem patriotycznych dekoracji
była iluminacja mostu, który w dniu uroczystości
podświetlony został na biało-czerwono stanowiąc piękne
uzupełnienie gminnych obchodów Święta Niepodległości.
Przestrzenne pokazy laserowe
Również elementami patriotycznymi rozpoczęto trzecią
i najbardziej efektowną część wydarzenia – przestrzenne
pokazy laserowe.

Pokaz rozpoczęła animacja laserowa dedykowana 101.
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na kurtynie
wodnej laserami stworzone zostały symbole flagi Polski, godła,
Orła Białego, mapy naszego kraju oraz specjalnie przygotowane
napisy.
Po krótkim wstępie nawiązującym do Święta Niepodległości
rozpoczął się prawdziwy spektakl światła. Mnogość barw,
kolorów i form wiązek laserów, precyzyjnie zsynchronizowanych
z muzyką filmową największych polskich kompozytorów, dała
niezwykłe widowisko. Pokazy zostały zrealizowane tak, aby
stworzyć efekt odbicia w tafli Warty i żeby ich efekt był widoczny
z obu brzegów rzeki, kładki oraz podzamcza. Było to przeżycie
tak niezwykłe, że na długo zostanie w pamięci licznie zebranych
mieszkańców.
Dopełnieniem wydarzenia była artystyczna iluminacja wytypowanych drzew i roślinności w najbliższym otoczeniu zamku.
Iluminacje i pokaz laserowy przygotowała dla widzów Fundacja
„Lux Pro Monumentis”, realizator łódzkiego Light.Move.Festival.
Całość uroczystości zakończył ciepły poczęstunek dla widzów.
Jak bardzo widowisko podobało się zgromadzonym, świadczą
chociażby liczne zdjęcia, które po wydarzeniu znalazły się
na portalach społecznościowych osób, które przybyły na
wydarzenie. Osoby, którym nie udało się dotrzeć na inaugurację,
miały okazję podziwiać pokaz w godzinach późniejszych,
ponieważ pokazy laserowe i projekcja filmu realizowane były
cyklicznie jeszcze przez kilka godzin.

Agnieszka Owczarek

Uniejowskie bulwary.

Czy tym razem został wyłoniony wykonawca?
Gmina Uniejów zakończyła przyjmowanie ofert w ramach trzeciego przetargu na przebudowę
kładki. Wcześniejsze przetargi unieważniono ze względu na oferty o zaporowych stawkach.
Jednocześnie, przy okazji kładki, po raz pierwszy ogłoszono postępowanie przetargowe na
skwer przy ulicy Tureckiej.
Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa infrastruktury
turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki
Warty w Uniejowie” etap I obejmuje przebudowę kładki
pieszej nad rzeką Wartą oraz zagospodarowanie na cele
reprezentacyjno-rekreacyjne terenu zlokalizowanego
w rejonie ul. Tureckiej. Przedsiębiorcy mieli możliwość
składania ofert częściowych. Przewidywany zakres

pierwszego etapu prac obejmuje kompleksową
przebudowę i modernizację kładki z uwzględnieniem
naprawy istniejących elementów, zwiększeniem
bezpieczeństwa i poprawą estetyki. Istniejący obiekt na
rzece Warcie wymaga remontu; należy m.in. wymienić
łożyska, naprawić istniejące podpory, płyty pomostu oraz
zabezpieczyć antykorozyjnie elementy konstrukcyjne.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Ponadto przewiduje się wykonanie balustrad z wypełnieniem szklanym. Taka kładka zapewne stanie się
bezpieczniejsza i zyska na wyglądzie. Niedogodnością
będzie jednak fakt, że na czas prac obiekt trzeba będzie
wyłączyć z użytkowania i nie będzie można korzystać
z tego sposobu pokonywania rzeki.
Kolejnym przedmiotem przetargu, wciąż w ramach
tego samego zadania, jest zagospodarowanie obszaru
zlokalizowanego w rejonie ulicy Tureckiej. Tutaj zakres
prac obejmie ukształtowanie skarp oraz wykonanie
nawierzchni komunikacyjnej, placu oraz schodów.
Wszystko zostanie uzupełnione elementami małej
architektury w postaci bloków granitowych, koszy
na śmieci, słupków miejskich, barierek oraz ciekawej
aranżacji zieleni. W tej ostatniej kwestii przewiduje
się nasadzenie drzew i krzewów wraz z systemem
nawadniania, a na ogólną estetykę otoczenia wpłynie
dodatkowo budowa fontanny. Warto zwrócić uwagę na
fakt, że wydzielona dotychczas przestrzeń na parking
zostanie zajęta, co oznacza, że osoby prowadzące
działalność gospodarczą będą musiały we własnym
zakresie zadbać o miejsca parkingowe dla pensjonariuszy.
W postępowaniu przetargowym wpłynęły trzy
oferty, z których najkorzystniejsza wybrana została
oferta złożona przez Sorted Sp. z o.o., Chyliczki , ul.
Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno. Wybrana firma
odstąpiła od podpisania umowy na część I, czyli
przebudowę kładki, wobec czego zrealizowana zostanie
część II zadania. Zgodnie z ustawą Prawo zamówień
publicznych dokonujemy weryfikacji kolejnych ofert pod
kątem spełnienia warunków udziału w I części zadania.
W drugim etapie projektu planowana jest
budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki Warty w Uniejowie
(bulwarów). Znalazły się w nim m.in. unikatowe na
skalę kraju ławki ze stali nierdzewnej podgrzewane
wodą termalną, szlak rekreacyjny „Bose stopy”, przystań
kajakowa w naturalnej zatoce rzeki Warty (zakłada
obsługę 15 osad kajakowych, teren zielony jako
miejsce rekreacyjne oraz do przygotowania kajaków do
transportu kołowego), kino letnie, siłownia terenowa,
fontanny, tryskacze z wodą geotermalną, schody
terenowe, skarpy z siedziskami, pomosty, tarasy, wodny
krąg, szlak rekreacyjno-poznawczy. W ramach ciągów
spacerowych wykonane zostaną szlaki „Uniejów na
przestrzeni dziejów” i „Ptaki środkowej Warty”. Łącznie
projekt uwzględnia teren od Strugi Spycimierskiej aż do
Zamku, a po drugiej stronie od mostu do ul. Bojakowskiej.
Inwestycja, mimo że ambitna w założeniach, jest
trudna do zrealizowania. Z jednej strony ze względu
na małą przestrzeń od strony zabudowy jedno-
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rodzinnej miasta. Pierwsze koncepcje omawiane były
z mieszkańcami w ramach konsultacji społecznej,
którą zorganizowano z inicjatywy Burmistrza. Wówczas zaproponowano wstępne plany, poruszono
m.in. kwestię ujednolicenia linii ogrodzeń. Ponadto
wymogi prawne oraz uwarunkowania geologiczne
i hydrologiczne spowodowały konieczność wprowadzenia pewnych modyfikacji do pierwotnego opracowania, jak choćby korekta ciągu pieszo-jezdnego do
Strugi Spycimierskiej z tytułów środowiskowych. Co
więcej, wraz z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe prawo wodne, które poskutkowało utratą
ważności dla wszystkich dotychczas wydanych decyzji
w ramach projektu. Niemal cały rok poświęcono na
odtwarzanie dokumentacji. Faza projektowa okazała się
więc przysłowiową drogą przez mękę. Na chwilę obecną
gmina posiada już niezbędne pozwolenia do rozpoczęcia
budowy i czeka na wyłonienie wykonawcy.
Dla części mieszkańców inwestycja będzie sentymentalnym powrotem do przeszłości, bowiem
uniejowskie bulwary zostały wybudowane w latach
60-tych. Jednak to nie podróż do przeszłości jest głównym założeniem przyświecającym inwestycji, a próba
połączenia dwóch brzegów rzeki i związane z tym uporządkowanie przestrzeni.
„Ideą inwestycji jest zwrócenie uwagi w stronę
rzeki i wyeksponowanie tego niezwykle ważnego
dla uzdrowiska elementu krajobrazu. Pierwszą tego
typu inwestycją był Hotel Uniejów Eco Activ&Spa,
z którego widok rozciąga się na panoramę Warty i strefę
uzdrowiskową. W dawnych czasach od strony rzeki
budowano zazwyczaj budynki inwentarskie, winnice itd.
Poprzez inwestycję związaną z bulwarami chcemy nie
tylko uporządkować teren, ale sprawić, by było to jedno
z najważniejszych miejsc przestrzeni publicznej. Służą
temu, pośrednio, już inne przeprowadzone działania,
jak np. uporządkowanie terenu przy kolegiacie, zamku,
bibliotece” – mówi pomysłodawca przedsięwzięcia,
Burmistrz Józef Kaczmarek.
Wyczekiwana przez mieszkańców budowa nadwarciańskich bulwarów to inwestycja, której koszt
opiewa na sumę przekraczającą kilkanaście milionów
złotych. Projekt jest dofinansowany środkami unijnymi
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na
ten cel Uniejów pozyskał z Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego 6 290 000 zł wsparcia.
Inwestycja wpisuje się w strategię gminy polegającą
na ustawicznym podnoszeniu jej atrakcyjności poprzez
dodawanie kolejnych elementów infrastruktury uzdrowiskowo-turystycznej.
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Nagrodzeni stypendiami uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

Stypendia Burmistrza Miasta Uniejów rozdane
16 listopada 2019 roku po raz szósty 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.
Gala odbyła się w Sali Rycerskiej Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. Uroczystość rozpoczął Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Robert Palka, który powitał przybyłych oraz pogratulował
wyróżnionym uczniom.

arch. UM Uniejów

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili: Burmistrz
Miasta Uniejów – Józef Kaczmarek, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Uniejowie – Mirosław Madajski oraz
goście specjalni, a jednocześnie wnioskodawcy: Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Uniejowie – Piotr Kozłowski,
Prezes Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego „Dworzanie” – Elżbieta Bartnik, Komendant Hufca ZHP
w Uniejowie – hm. Piotr Łukasiewicz, druh Stanisław Pełka
(Orkiestra Dęta OSP w Spycimierzu), druh Jakub Pięgot
(Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie)
oraz przedstawiciele Referatu Oświaty – Agnieszka Bednarkiewicz, Milena Kudanowska i Agnieszka Antczak.

Nagrody rozdano z inicjatywy burmistrza Józefa
Kaczmarka, który chciał w ten sposób nagrodzić młodzież i zachęcić do rzetelnej nauki oraz aktywności na
rzecz miasta i gminy. Niewątpliwie stypendia są dużym
wyzwaniem, ale i dużą motywacją, bo w tym roku, zgodnie
z ubiegłoroczną obietnicą Burmistrza, kwoty stypendiów
zostały podwojone.
Studenci otrzymali nagrody w wysokości 1 800 zł,
uczniowie szkół średnich w wysokości 1400 zł, a młodzież
zajmująca się kulturą oraz działalnością artystyczną
odebrała nagrody w kwocie 300 zł. Było zatem o co powalczyć.
„Spotkania takie jak dzisiaj są okazją, żeby uznać
i uhonorować wasze osiągnięcia, abyście czuli satysfakcję
oraz związek z Samorządem i naszą wspólnotą – mówił
Burmistrz Józef Kaczmarek składając gratulacje nagrodzonym oraz ich rodzicom.
W tegorocznej edycji rozdania stypendiów nagrodzono w sumie 66 osób: stypendia otrzymało 20
studentów i 17 uczniów szkół średnich, natomiast nagrody
za reprezentowanie i promocję gminy, również poza jej
granicami, otrzymali członkowie: Hufca ZHP: 6 osób,
Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów: 13 osób, Orkiestry
Dętej OSP Spycimierz: 3 osoby, Pocztu Sztandarowego
Kombatantów: 2 osoby, Stowarzyszenia HistorycznoKulturalnego „Dworzanie”: 6 osób.
Życzymy dalszych sukcesów!
Agnieszka Antczak, Agnieszka Owczarek

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Maciej Bartosiak

Nowe otoczenie kościoła w Wilamowie powstanie
przed końcem maja przyszłego roku
18 listopada 2019 r. ks. Bogusław Karasiński podjął gości na spotkaniu, które bez wątpienia można
nazwać kamieniem milowym w rozwoju Parafii Wilamów i miejscowości o tejże samej nazwie. Tego
dnia bowiem podpisano umowę z wykonawcą inwestycji, w ramach której zostanie przebudowane
otoczenie Kościoła pw. św. Wojciecha i Stanisława Biskupa i Męczennika, a wzdłuż ulic gminnych,
przebiegających przez centrum miejscowości, powstaną chodniki z nawierzchnią z kostki brukowej.
To pierwsza z trzech części zakrojonego na szeroką skalę projektu pn. „Kształtowanie przestrzeni
publicznej w gminie Uniejów”.
Na placu przed wejściem do kościoła w Wilamowie
– tym samym, który przejdzie w niedługim czasie modernizację – około godziny 10.00, ksiądz proboszcz witał
uczestników spotkania: burmistrza Józefa Kaczmarka,
Mirosława Madajskiego – przewodniczącego Rady
Miejskiej wraz z Krzysztofem Bielawskim – radnym z
Wilamowa, Krystynę Maj – sołtys miejscowości, Tadeusza
Chmielewskiego – wieloletniego prezesa tutejszej
jednostki OSP, Filipa Tomaszewskiego – odpowiedzialnego
za przygotowanie projektu przebudowy, Mateusza
Leśniewskiego – z działu realizacji inwestycji Urzędu
Miasta w Uniejowie oraz Wiesławę i Krzysztofa Łuczaków
– reprezentujących wykonawcę inwestycji – Firmę
Handlowo – Usługową Wiesława Łuczak, Jan Łuczak s.c.
z Uniejowa. Po krótkiej modlitwie wszyscy przenieśli się
na plebanię, gdzie przy kawie i miłej rozmowie burmistrz
Kaczmarek wraz z Panią Łuczak złożyli podpisy na trzech
egzemplarzach umowy – po jednym dla inwestora, wykonawcy oraz Parafii Wilamów.
– „Cieszę się, że wreszcie doszło do realizacji
tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że z efektów dzisiejszego spotkania będą równie mocno zadowoleni
parafianie i mieszkańcy Wilamowa” – wyznał burmistrz,
przekazując proboszczowi dokumenty. – „Myślę, że jest
to inwestycja z pożytkiem dla całej tutejszej społeczności,
dlatego chciałem, aby byli Państwo obecni w momencie
podpisania umowy, mając także swój udział w tym, co
dotychczas zadziało się w Wilamowie” – dodał, zwracając
się do uczestniczących w spotkaniu osób, które nie tylko
z racji pełnionej funkcji, ale i na co dzień, osobiście są
związane z Wilamowem.

publicznej w Gminie Uniejów w miejscowości Wilamów”
i jest współfinansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
– Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Przedmiot zamówienia obejmuje zagospodarowanie
przestrzeni publicznej, położonej w centralnej części
wsi, w rejonie kościoła parafialnego pw. św. Wojciecha
i Stanisława Biskupa i Męczennika w Wilamowie oraz
remont (wymianę) chodników przy drogach gminnych.
W zakresie prac przewidzianych na terenie przy
kościele obecna nawierzchnia z kostki betonowej
oraz płyt chodnikowych zostanie wymieniona na
jednolitą nawierzchnię z płyt brukowych o grubości 8
cm. Dodatkowo na placu południowym, stanowiącym
parking dla samochodów, w miejscu istniejącej, szutrowożużlowej, na podbudowie z tłucznia powstanie nowa
nawierzchnia z kostki betonowej oraz częściowo z płyt
ażurowych. Takie połączenie, umożliwiające przepływ
i odprowadzenie wody w dolne warstwy, powinno
ostatecznie rozwiązać problem kałuż oraz błota
powstających na parkingu w wyniku opadów deszczu.
Projekt urządzenia trawników na przedpolu i wokół
kościoła pozwoli na „okiełznanie” zieleni, która będzie
odtąd tworzyła jednolitą i uporządkowaną przestrzeń,

arch. UM Uniejów

O inwestycji
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Kształtowanie przestrzeni
Od lewej: Filip Tomaszewski, ks. Bogusław Karasiński, burmistrz Józef
Kaczmarek, Wiesława Łuczak

>

22 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

6 / 70 / 2019

>

podkreślającą walory neogotyckich murów świątyni.
Natomiast budowa przyłącza wodociągowego zapewni
roślinom odpowiednie warunki wzrostu, także w czasie
suchszego z roku na rok lata.
W ramach wymiany lub budowy elementów
małej architektury, w bezpośrednim otoczeniu kościoła
pojawią się ławki parkowe oraz kosze na śmieci,
stojak na rowery, nowa gablota informacyjna oraz
dodatkowe oświetlenie. Jako całkowicie nowy element
zagospodarowania, powstanie przeszklenie, które może
stanowić ekspozycję obrazów kwiatowych, które już
przecież w Wilamowie układano. Jest też pomysł placyku
edukacyjno-religijnego – wszystko po to, aby móc
stworzyć przestrzeń publiczną dla miejscowości, a nie
tylko stricte zieloną.
Dodatkowo, w ramach inwestycji zostanie przeprowadzona modernizacja nawierzchni chodników,
położonych wzdłuż drogi gminnej w centrum miejscowości. Wymiana betonowych płyt chodnikowych
jest przewidziana po obu stronach odcinka drogi między
skrzyżowaniem z drogą powiatową (przy którym obecnie
działa sklep spożywczy) a skrzyżowaniem z drogą gminną prowadzącą w kierunku miejscowości Góry. Stąd

natomiast, do kolejnego skrzyżowania (przy którym mieści
się szkoła podstawowa), nowy chodnik powstanie po
lewej, zabudowanej stronie jezdni. Wymiana i częściowo
budowa nowych nawierzchni jest przewidziana także na
terenie przy strażnicy OSP.
Celem przedsięwzięcia jest kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie terenów
związanych z lokalną tradycją i stanowiącą elementy
atrakcji turystycznej.
Termin wykonania wyżej wymienionych prac, zgodnie z zapisami zawartymi w umowie, przewidziano na
koniec maja 2020 roku, a koszt realizacji inwestycji to
w sumie 848 700,00 zł brutto.

Kiedy możemy spodziewać się rozpoczęcia robót?
– „To w dużej mierze zależy od warunków atmosferycznych i tego, jak szybko pogoda pozwoli nam na
zakończenie prac, które wykonujemy obecnie w ramach
pozostałych zleceń. Przy sprzyjających wiatrach możliwe,
że jeszcze w tym roku rozpoczęlibyśmy rozbiórkę części
nawierzchni” – zapowiada Krzysztof Łuczak reprezentujący wykonawcę.

Maciej Bartosiak

Idą zmiany w otoczeniu Kolegiaty
Gmina Uniejów wraz z Parafiami rozpoczyna realizację złożonego projektu pn. „Kształtowanie
przestrzeni publicznej w gminie Uniejów w miejscowościach: Spycimierz, Uniejów i Wilamów”,
na realizację którego samorząd otrzymał aż 1,5 mln zł dofinansowania.

W ramach inwestycji zostanie uporządkowany
teren otaczający kościół parafialny w Wilamowie - dla tej
części zadania najszybciej udało się wyłonić wykonawcę
i podpisać z nim umowę. 26 listopada 2019 r. Burmistrz
Uniejowa - Józef Kaczmarek podpisał umowy z kolejnymi
wykonawcami. Przebudowa otoczenia Kolegiaty, ze
względu na dużo bardziej skomplikowany zakres prac,
została podzielona na części, które wykonają: Firma
Budowlana „CEGBUD” inż. Krzysztof Skonieczny z Chlebowa, Przedsiębiorstwo SORTED sp. z o.o. z Chyliczek
i Zakład Usługowo-Handlowy „INS-BUD” Roman Charuba
z Uniejowa.

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu
wokół Kolegiaty w Uniejowie. Przedmiotowy obszar ma
łączną powierzchnię ponad 4 tys. metrów kw. Zmiany,
które w niedługim czasie obejmą całe otoczenie Kolegiaty,
są po części już widoczne dzięki pracom wykonanym
w ostatnich miesiącach, w ramach przygotowania
terenu pod inwestycję. Mowa o usunięciu starych drzew
zlokalizowanych wzdłuż parkanu. Dalsza obecność
- w praktyce martwego już drzewostanu - zagrażała
bezpieczeństwu zarówno wiernych, jak i samej Kolegiaty.
System korzeniowy spowodował dotychczas znaczne
uszkodzenia w warstwach podziemnych budynku. Poza
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tym, w bezpośrednim sąsiedztwie tej klasy zabytku
(wybudowana w XIV w.), drzew o takich gabarytach
w ogóle nie powinno się sadzić.

Przedmiotem robót budowlanych ujętych w projekcie są: rozbiórka nawierzchni utwardzonych z płyt
betonowych, kostki betonowej i trylinki, rozbiórka murów
betonowo - kamiennych od strony Placu Kolegiackiego
i ul. Kościelnickiej oraz demontaż niewielkich konstrukcji
betonowych. Wykonanie opasek z kruszywa wzdłuż
murów przykościelnych ochroni je przed ponownym
zawilgoceniem. Na trasie procesji eucharystycznej wokół
świątyni, w ciągach komunikacyjnych oraz na placu
przed wejściami do kościoła, zostaną wykonane nowe
nawierzchnie z płyt i kostki granitowej, wraz z podbudową i odwodnieniem terenu. Z tego samego materiału
powstaną schody wejściowe na teren kościelny.
Ogrodzenie świątyni będzie częściowo poddane
renowacji - skucie tynków z muru od strony plebanii odsłoni
wiekową, czerwoną cegłę. Po uzupełnieniu ubytków
wykonawca przeprowadzi rewitalizację oryginalnego
budulca i zakonserwuje całość, zapewniając zabytkowej
części parkanu trwałość pod względem technicznym
oraz estetycznym. Mur z białego kamienia (od strony ul.
Kościelnickiej oraz Rynku) trzeba będzie wyburzyć, a w
jego miejscu pojawi się kontynuacja ogrodzenia z cegły,
tak aby całość była jednolita i kompletna. W zabytkowej
części ogrodzenia, od strony północno-wschodniej
i północno-zachodniej jest propozycja, aby wykorzystać
istniejące w murze wnęki do wykonania w nich np. stacji
drogi krzyżowej, poprzez umieszczenie w nich płaskorzeźb
o stosownych treściach religijnych.
Oprócz wyżej wymienionych robót budowlanych,
na terenie obiektu przewidziane jest wykonanie nasadzeń
drzew, krzewów oraz bylin, które podkreślą walory
estetyczne obiektu. Zastąpienie drzew usuwanych po
stronie północno-wschodniej (od strony plebanii) rzędem
młodych nasadzeń drzew gatunku lipa drobnolistna
odmiany Green Spire, to nie jedyne zmiany. Przewiduje się
wykonanie rabat o prostych geometrycznych kształtach
obsadzonych krzewami i bylinami, powierzchniowych

arch. UM Uniejów

 	 Z racji tego, że budynki Kolegiaty i dzwonnicy
stanowią bezsprzeczne dominanty kompozycyjne założenia. Posiadają one ponadto znaczące walory historyczne
i wizualne. Z tego powodu należało je w sposób właściwy
wyeksponować, co osiągnięto poprzez iluminacje, które
rozświetlają obiekty w porze nocnej. Oprawy świetlne
zostały zamontowane na ustawionych wokół świątyni
pomocniczych słupach. Dyskretne i stonowane światło
wydobywa z mroku bryłę kościoła, otaczając go łagodną
poświatą.

Od lewej: Krzysztof Skonieczny, ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz, Burmistrz
Uniejowa – Józef Kaczmarek

obsadzeń roślinami okrywowymi najbardziej stromej ze
skarp oraz pasowych nasadzeń wzdłuż murów. Pozostałą
część terenu zajmować będą nawierzchnie trawnikowe.
W bezpośrednim sąsiedztwie drogi procesyjnej i budynku
Kolegiaty pojawią się obwódkowe, niskie żywopłoty
z bukszpanu. Pomiędzy żywopłotem a kościołem
projektuje się nasadzenia z róż okrywowych, cisa odmiany
Repandens, a w bardziej zacienionych miejscach także
mahonii i żurawki. Po zewnętrznej stronie drogi procesyjnej
przewidziane są nasadzenia z cisa, wielobarwnych róż
oraz liliowców, które formą swoich kwiatów nawiązują
do lilii z uniejowskiego herbu, ale znacznie przewyższają
zwykłe lilie trwałością i odpornością. W celu zapewnienia
nasadzonej zieleni możliwie najlepszych warunków
rozwoju planuje się zastosowanie automatycznego
systemu nawadniania.
Równolegle do prac budowlanych będzie odbywać
się renowacja dwóch krzyży, znajdujących się na terenie
przy Kolegiacie. Trzeciego krzyża, drewnianego, z uwagi
na bardzo zaawansowaną degradację, nie da się wyremontować. Zostanie zatem usunięty. To ostatnia z pięciu
części, na które podzielono projekt w postępowaniu
przetargowym.
Koszt realizacji inwestycji to blisko 1 mln 400 tysięcy
zł, z czego 500 tysięcy złotych to dofinansowanie ze
środków Europejskiego Funduszu Rolnego z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Termin
przewidziany w umowach zawartych z wykonawcami,
to - podobnie jak w przypadku Wilamowa - koniec maja
2020 roku, a zatem nowe otoczenie kościoła w Uniejowie
powinno być gotowe przed przyszłorocznymi obchodami
odpustu parafialnego.
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Otworzyli oficjalnie drogę uroczystym
przecięciem wstęgi
Uroczystego otwarcia nowej drogi asfaltowej w Kozankach Wielkich oraz nowego odcinka drogi
powiatowej Wielenin – Miniszew, częściowo realizowanej przy udziale Gminy Uniejów, dokonano 27
listopada 2019 r.
Prawie 800-metrowy odcinek jezdni w Kozankach został pokryty nawierzchnią bitumiczną na szerokości aż 5 metrów. Wcześniej
droga była pokryta jedynie kruszywem.

Inwestycja została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego ze środków PROW kwotą 552 tys. zł,
natomiast łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł ponad milion zł.
Jednym z kryteriów przyznania pomocy finansowej było wykonanie
zadania w porozumieniu z Powiatem; mowa o drodze biegnącej przez
wieś aż do wlotu w drogę powiatową. Tym samym zrealizowano
odcinek o dł. 350 metrów z dofinansowaniem przez gminę Uniejów
w wysokości 70 tys. zł. Wartość robót całego odcinka to ponad 210
tys. zł.
Powiat poddębicki ze swej strony wykonał drogę na odc. Wielenin – Miniszew i zrealizował odcinek o długości 1,5 km.

arch. UM Uniejów

Podczas wystąpień zarówno Burmistrz Uniejowa - Józef
Kaczmarek, jak i Starosta Poddębicki - Małgorzata Komajda, Senator
- Przemysław Błaszczyk, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego
- Dorota Więckowska oraz Wicestarosta Powiatu Poddębickiego Piotr Majer – wielokrotnie podkreślali rolę współpracy, w ramach
której udało się zrealizować przedsięwzięcie.

arch. UM Uniejów

Zadanie zostało wykonane w dwóch etapach: w pierwszym
powstał odcinek drogi, wykonano korytowanie, podbudowę, odtworzono i wykonano nowe rowy, zjazdy do gospodarstw z betonowymi
przepustami oraz betonową przeprawę wodną na rzece Pisi.
W drugim etapie natomiast utwardzono i pokryto warstwą bitumiczną
przygotowaną powierzchnię. Wykonano również pobocza oraz roboty wykończeniowe, obejmujące m.in. oznakowanie pionowe i poziome.

Poświęcenia obu dróg dokonał ks. Jarosław Olszewicz, Proboszcz Parafii Wielenin.
Droga potrzebna była choćby ze względu
na dużą ilość okolicznych pól uprawnych i co
za tym idzie, spory ruch maszyn rolniczych:
ciągników, kombajnów itp. Wykonana w
wysokim standardzie droga umożliwi bezkolizyjny przejazd pojazdów rolniczych, nawet
tych wielkogabarytowych.
To nie koniec planowanych inwestycji.
Jak podkreślał Burmistrz Uniejowa – Józef
Kaczmarek, kolejną będzie przebudowa drogi
w miejscowości Hipolitów. Zostanie wykonana
tam podbudowa, a następnie nawierzchnia
z mieszanki mineralno-bitumicznej wraz z poboczami oraz zjazdami do nieruchomości.
W uroczystościach ponadto udział wzięli:
Janusz Kosmalski – Zastępca Burmistrza Uniejowa, Mirosław Madajski – Przewodniczący Rady
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Miejskiej w Uniejowie, Piotr Kozłowski – Członek Zarządu Powiatu
Poddębickiego, Danuta Pecyna – Radna Rady Powiatu w Poddębicach,
Teresa Dębska – Naczelnik Wydziału Dróg Powiatu Poddębickiego,
Beata Przybylska – Radna i Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego,
ks. Jarosław Olszewicz – Proboszcz Parafii w Wieleninie, Jan Zawadzki
– Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach (wykonawca
drogi gminnej), Roman Dudkowski, Wojciech Głowacki – Radni Rady
Miejskiej w Uniejowie, Tadeusz Warych – były Radny Rady Miejskiej
w Uniejowie, Zbigniew Domowicz – Sołtys Zaborowa, Stanisław
Szczepuła – Sołtys Kozanek Wielkich, Marian Kawecki – były Sołtys
Pęgowa, Mirosław Kolasa – Sołtys Wielenina, Andrzej Trzebiński –
były Sołtys Wielenina, Grzegorz Szafarz – Sołtys Wielenina Kolonii,
Bogdan Marciniak – Prezes OSP Wielenin, Grzegorz Bartoszewski
– Dyrektor Regionu Wschód, Firma COLAS Polska Sp. z o.o., Paweł
Stępień – kierownik budowy, Jacek Owczarczak – kosztorysant oraz
mieszkańcy.
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Poświęcenie drogi przez ks. Jarosława Olszewicza

Agnieszka Owczarek

Targowa już nie „Rajdowa”
Przy skrzyżowaniu ul. Targowej z ul. Wiśniową w drugiej połowie listopada zostało zamontowane
nowe, wyniesione przejście dla pieszych. Będzie bezpieczniej.
W czerwcu br. informowaliśmy o projekcie budowy
nowego bezpiecznego przejścia dla pieszych w ramach
zadania „Modernizacja przejść dla pieszych przy szkołach
w powiecie poddębickim”, rozpatrzonego pozytywnie przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Niewątpliwą zaletą nowego, wyniesionego przejścia
jest fakt, że aby przejechać przez nie bezpiecznie (również
dla samego pojazdu) należy znacząco zredukować prędkość.
Przy przejściu zainstalowano nowoczesny zestaw aktywnych
znaków z panelem słonecznym. Wmontowany czujnik
obecności pieszego aktywuje się, gdy przechodzień znajdzie
się bezpośrednio na przejściu lub w jego najbliższej okolicy.
Dzięki takiemu rozwiązaniu wzrośnie poziom bezpieczeństwa
zarówno dzieci idących do i ze szkoły, jak i dorosłych, którzy
zyskają dodatkowy czas na przekroczenie jezdni.
Budowa przejścia nie jest pomysłem nowym. Już
wcześniej gmina dostrzegała potrzebę zastosowania
rozwiązania poprawiającego bezpieczeństwo na tym
odcinku. Jedną z osób, której ta kwestia leżała wyjątkowo
na sercu był Radny Rady Miejskiej w Uniejowie – Pan
Tomasz Wójcik, który mieszkając w pobliżu miał wielokrotnie
okazję obserwować trudności, jakie napotykają dzieci
maszerujące do szkoły, przedszkola czy Ośrodka Kultury. Nie
od dziś wiadomo, że ulica Targowa bywa polem dla popisów
możliwości technicznych samochodów.

Rzecz w tym, że ulica, o której mowa, należy do
powiatu, tym samym jest poza kompetencjami gminy.
Niemniej starania podjęto już wcześniej. Włodarz miasta
Józef Kaczmarek wysunął nawet propozycję pokrycia
kosztów dokumentacji techniczno-projektowej, a wysiłki
mieszkańców i szkoły zaowocowały jedynie postawieniem
znaku ograniczającego prędkość do 30 km/h w pobliżu
skrzyżowania z ul. Wiejską.
Tym bardziej cieszy, że w obecnej kadencji Powiatu
są osoby, dla których bezpieczeństwo dzieci jest kwestią
priorytetową.
Składamy podziękowania dla Pani Starosty - Małgorzaty
Komajdy, Pana Wicestarosty - Piotra Majera oraz Radnego
Rady Powiatu - Pana Piotra Kozłowskiego za zaangażowanie.
W ramach zadania, oprócz wspomnianego przejścia
w Uniejowie, zostaną zmodernizowane przejścia jeszcze
w innych miejscowościach naszego powiatu.
„Projekt zakłada także zorganizowanie Turnieju Wiedzy
o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym, szkoleń dla uczniów,
nauczycieli i rodziców, a także konkursu plastycznego dla
uczniów szkół z terenu powiatu poddębickiego - Bezpieczne
przejście w oczach dzieci” – informuje Starosta Poddębicki
- Małgorzata Komajda. Zakończenie realizacji wszystkich
działań nastąpi do końca grudnia 2019 r.

>

26 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

6 / 70 / 2019

>

Agnieszka Owczarek

Pary małżeńskie z gminy Uniejów
świętowały Złote Gody
Złote Gody to niezwykły Jubileusz, tak samo niezwykli są ludzie, którzy przeżyli ze sobą pół
wieku. Tegoroczna uroczystość uhonorowania par małżeńskich odbyła się 28 października 2019
r. w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie.
Pięćdziesiąt lat temu przysięgali sobie miłość oraz
dołożenie wszelkich starań, aby ich małżeństwo było
zgodne, szczęśliwe i trwale, a w ostatni poniedziałek
października wspólnie świętowali przeżyte lata. Obecnych
na uroczystości 17 z 20 zaproszonych par z terenu
gminy Uniejów odebrało medale „Za długoletnie Pożycie
Małżeńskie” nadane przez Prezydenta RP. Uroczystego
aktu dekoracji dokonał burmistrz Józef Kaczmarek
wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Uniejowie –
Mirosławem Madajskim. Oprócz medali pary otrzymały
pamiątkowe listy gratulacyjne i kwiaty. Pod adresem
dostojnych Jubilatów posypało się wiele słów uznania
oraz podziękowanie za godne i długie, wspólne życie.
„Dzisiejsze spotkanie to podzięka za trud pracy
i wyrzeczeń, za piękny przykład pożycia małżeńskiego,
za przykład pięknej miłości” – mówiła Anna Kowalska,
kierownik USC. Życzenia złożyli również burmistrz Józef
Kaczmarek oraz ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz.

O oprawę muzyczną spotkania zadbała kapela
„Spod Baszty”, która porwała gości do tańca. Medal „Za
długoletnie Pożycie Małżeńskie” jest polskim cywilnym
odznaczeniem
państwowym,
nadawanym
przez
Prezydenta RP. Medal stanowi nagrodę dla osób, które
przeżyły ze sobą 50 lat. Został ustanowiony ustawą z dnia
17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach, a włączony
do obecnego systemu odznaczeń państwowych ustawą z
16 października 1992 o orderach i odznaczeniach.
W tym roku Złote Gody świętowali Państwo: Zofia
i Władysław Miłoszowie, Stanisława i Jan Opasowie,
Leokadia i Jan Łysiakowie, Ewa i Jan Miszczakowie, Maria
i Józef Kubiakowie, Halina i Kazimierz Fijałkowscy, Teresa
i Kazimierz Grabowscy, Halina i Marek Jabłońscy, Anna
i Karol Gadzinowscy, Zofia i Henryk Dąbrowscy, Zdzisława
i Henryk Galeccy, Marianna i Władysław Pajorowie, Janina
i Leon Markiewiczowie, Teresa i Zygmunt Nadolni, Jadwiga
i Władysław Perkowscy, Halina i Jerzy Greszkowie, Teresa
i Jan Trzebińscy, Halina i Kazimierz Ubraniakowie, Alicja
i Włodzimierz Kosowie, Anna i Stanisław Brudkowscy.
arch. UM Uniejów

Po części oficjalnej przyszedł czas na wspólną
fotografię, a następnie goście zostali zaproszeni na
poczęstunek, podczas którego rozmawiano o istocie
małżeństwa; pary dzieliły się swoimi przemyśleniami na
temat recepty na udane małżeństwo. Choć sposobów na
szczęście w małżeństwie jest wiele, na pierwszym miejscu

plasowała się zgodnie miłość, cierpliwość, kompromis
i wytrwałość. „Nie istnieje dom bez problemów, ale miłość
daje szansę na przezwyciężenie próby czasu” – mówiła
pani Halina Greszko.

Jedna z par małżeńskich - Państwo Halina i Kazimierz Ubraniakowie odznaczani medalem „Za długoletnie Pożycie Małżeńskie”,
nadanym przez Prezydenta RP, przez Burmistrza Uniejowa – Józefa Kaczmarka

Występ Kapeli „Spod Baszty”
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Agnieszka Owczarek, Maciej Bartosiak

Otwarcie drogi w Ostrowsku
Zakończył się remont drogi w Ostrowsku, która 27 listopada 2019 r. została oficjalnie otwarta.
Prace kosztowały blisko 1 mln 900 tys. zł brutto.
W uroczystości udział wzięli m.in.: Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek, Starosta Powiatu
Poddębickiego - Małgorzata Komajda, Wicestarosta Powiatu Poddębickiego - Piotr Majer, Radna
Sejmiku Województwa Łódzkiego - Dorota Więckowska, Sołtys Ostrowska - Jadwiga Urbaniak.
Przebudowa drogi w Ostrowsku, realizowana z budżetu gminy, w połowie dotowana była z budżetu państwa,
ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

„Takie rozwiązanie połączenia jezdni ze ścieżką rowerową jest dość nietypowe. Wcześniej pytano, czy tu ma być
chodnik czy asfalt. Długo się zastanawiałem, jak pogodzić
interes tych, którzy prowadzą gospodarstwa i tych, którzy
przyjeżdżają na wypoczynek. Myślę, że takie rozwiązanie
będzie odpowiednie dla wszystkich” – mówił podczas
wydarzenia burmistrz Józef Kaczmarek.
Ponadto, wzdłuż jezdni wykonano utwardzone, 10cio centymetrowe pobocze z kruszywa o szerokości ponad
pół metra po lewej stronie pasa drogowego oraz 2-2,5 m po
stronie prawej. Firma wykonała także roboty brukarskie w
ostatnich zjazdach z drogi publicznej do posesji, których na
długości przebudowanego odcinka, po obu stronach drogi,
wykonano łącznie ponad 90 sztuk. W ramach zadania
wykonano przepusty pod zjazdami do gospodarstw oraz
pogłębiono i odmulono istniejące rowy.

arch. UM Uniejów

Na odcinku drogi o długości ok. 1 km biegnącej
przez wieś powstała nowa, poszerzona do 5 metrów
jezdnia, której towarzyszy szeroka na 2 metry – dwukierunkowa ścieżka rowerowa, także z nawierzchnią
bitumiczną, oddzielona od jezdni za pomocą linii poziomej
i tzw. separatorów ruchu. Separator ruchu to urządzenie
oznakowania poziomego, coraz częściej stosowane do
rozdziału pasów ruchu. Ogranicza najazd kół pojazdu poza
wyznaczony obszar, przez co wpływa na bezpieczeństwo
poruszających się sąsiednim pasem uczestników ruchu
(rowerzyści, piesi, inne pojazdy).

Ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz święci przebudowaną drogę

W związku z istniejącym transportem drogowym,
obejmującym dowozy dzieci do szkół, powstał przystanek
komunikacyjny wyposażony w peron (prawa strona drogi).
W celu zapewnienia bezpieczeństwa niechronionym
uczestnikom ruchu drogowego wykonano dwa przejścia
dla pieszych, jedno wyniesione, a drugie jako przejście
z oznakowaniem aktywnym tj., znaki pionowe umieszczone
na tle fluorescencyjnym z elementami świetlnymi i liniami
wibracyjnymi. W ramach przedsięwzięcia przebudowano
skrzyżowanie z drogą powiatową.
Realizacja inwestycji wpłynie niewątpliwie na podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego oraz znacznie poprawi funkcjonalność i standard drogi gminnej.

arch. UM Uniejów

Uroczystego poświęcenia nowej drogi dokonał Proboszcz Parafii Uniejów, ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz.
Następnie wszyscy zebrani dokonali uroczystego otwarcia
drogi przecinając wspólnie wstęgę.
Wykonawcą zadania było przedsiębiorstwo „LuKpol”
Krzysztof Łuczak z Uniejowa wyłonione w drodze
drugiego postepowania przetargowego, natomiast nadzór
nad inwestycją pełniła firma PILAMIS Sp. z o.o. spółka
komandytowa z Łodzi. Całkowity koszt przewidzianych
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W uroczystościach ponadto udział wzięli: ks. Infułat
Andrzej Ziemieśkiewicz, Proboszcz Parafii Uniejów,
Krzysztof Łuczak – Przedsiębiorstwo „LuKpol” z Uniejowa
(wykonawca), Janusz Kosmalski – Zastępca Burmistrza
Uniejowa, Piotr Kozłowski – Członek Zarządu Powiatu
Poddębickiego, Danuta Pecyna – Radna Rady Powiatu
w Poddębicach, Teresa Dębska – Naczelnik Wydziału Dróg
Powiatu Poddębickiego, Justyna Przytuła – Podinspektor
ds. zarządu drogami gminy w Urzędzie Miasta w Uniejowie,
Łukasz Nita – Radny Rady Miejskiej w Uniejowie, Sławomir
Goszczyk – były Radny Rady Miejskiej w Uniejowie,

arch. UM Uniejów

prac oszacowano na kwotę blisko 1 mln 900 tys. zł
brutto. Połowę tej kwoty pokryło dofinansowanie
środkami zewnętrznymi pochodzącymi z Funduszu Dróg
Samorządowych Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, które
gmina Uniejów pozyskała pod koniec ubiegłego roku.

Jadwiga Urbaniak – Sołtys Ostrowska, Henryk Kaźmierczak
– były Sołtys Ostrowska, Józef Goszczyk – były Sołtys
Ostrowska, Mieczysław Urbaniak – były Przewodniczący
Rady Miejskiej w Uniejowie.

Marta Pokorska

Formalne odnowienie współpracy partnerskiej
Z okazji niezwykłych Jubileuszy 30. rocznicy założenia miasta Mórahalom na Węgrzech, 25. rocznicy
sprawowania przez Burmistrza tego miasta, Zoltana Nógradi, Urzędu Burmistrza Mórahalom oraz 10. rocznicy
współpracy i przyjaźni między naszymi miastami, Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek uczestniczył
w uroczystościach jubileuszowych, które odbyły się 22 listopada 2019 roku w Mórahalom. Spotkanie było
okazją do urzędowego odnowienia dokumentu o współpracy, która nieprzerwanie prowadzona jest od 10
lat, bardzo dobrze się rozwija i prowadzi do ciągłej wymiany doświadczeń w różnych sferach.

Mieszkańcy Gminy Uniejów z zachwytem poznawali funkcjonowanie i prężne rozwijanie się małej
miejscowości, podobnej do tej, jaką jest Uniejów. Miejscowości, która posiada imponujące kąpielisko i ofertę
SPA, ośrodki agroturystyczne, hotele, placówki oświaty
z ciekawymi rozwiązaniami. Wymiana pracowników
samorządowych i młodzieży z naszych miast przyniosła
wiele pozytywnych efektów.

Każdorazowo razem będąc w Mórahalom uczestniczyliśmy w ciekawych konferencjach, a młodzież zawsze z wielkim uśmiechem na twarzy i miłymi wspomnieniami wracała do domu.
To mieszkańcy naszych miast tworzą klimat naszej
współpracy, niech nadal rozwija się ona i umacnia przez
kolejne lata. Z przyjemnością nadal będziemy czerpać
wiedzę i doświadczenie od naszych węgierskich Przyjaciół.
arch. UM Mórahalom

Za każdym razem delegacje uczestniczące
w spotkaniach w Mórahalom, czy w Uniejowie czerpią
inspiracje do działań i inwestycji realizowanych w swoich miastach. Poprzez współpracę nieustannie uczymy
się od siebie wzajemnie nowych rzeczy i wzbogacamy
wiedzę w wielu aspektach. Przez te 10 lat współpracy
mieliśmy okazję do cennej wymiany doświadczeń
na wielu płaszczyznach, m.in.: wszechstronnego
wykorzystania wód termalnych i energii geotermalnej,
rozwoju turystyki, ekologii, oświaty, kultury i sportu;
a przede wszystkim pogłębiania przyjaźni między
mieszkańcami obu miast oraz integracji dzieci i młodzieży.

Od lewej Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek i Burmistrz Mórahalom Zoltán Nógrádi
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arch. T. Wójcik

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Uroczyste pożegnanie śp. gen. bryg. pil.

Szczepana Ścibiora

W dniach 5-6 listopada 2019 roku w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie odbyły się uroczystości
pogrzebowe (po 67 latach) byłego Komendanta Szkoły Orląt - śp. gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora.
– Małgorzata Komajda, Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek, przedstawiciele: Rady Miejskiej w Uniejowie,
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa oraz Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie.
W czasie pierwszego dnia uroczystości zorganizowana
została Ogólnopolska Konferencja Naukowa pn.: „Płk
pil. Szczepan Ścibior i inni oficerowie Wojska Polskiego
represjonowani w okresie stalinowskim”. Podczas konferencji odczytano życiorys płk. pil. Szczepana Ścibiora
oraz pozostałych wyższych oficerów Wojska Polskiego, represjonowanych i zamordowanych przez komunistyczny, wojskowy aparat terroru w latach 19441956. Wieczorem, przy dźwiękach „Gaude Mater Polonia”
w wykonaniu Orkiestry Wojskowej z Dęblina, trumna ze
szczątkami została przywieziona do Lotniczej Akademii
Wojskowej. Śp. generała powitano w murach Uczelni,
następnie kondukt żałobny przejechał po terenie LAW
i 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego. Kameralna uroczystość
z wystawieniem trumny, posterunkiem honorowym,
modlitwą w intencji zmarłego oraz przemówieniem wygłoszonym przez Rektora-Komendanta LAW, gen. bryg.
pil. dr. Piotra Krawczyka została przygotowana w Pałacu
Jabłonowskich.
Główne uroczystości pogrzebowe przygotowano drugiego dnia, 6 listopada, podczas których w hangarze
Akademickiego Centrum Szkolenia Lotniczego została

arch. T. Wójcik

Generał brygady pilot Szczepan Ścibior był Komendantem Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie w latach
1947–1951. 9 sierpnia 1951 r. został aresztowany przez
oficerów Głównego Zarządu Informacji Ministerstwa
Obrony Narodowej i po bezdusznym śledztwie 13 maja
1952 r. wyrokiem Najwyższego Sadu Wojskowego
skazany na karę śmierci, którą wykonano 7 sierpnia
1952 r. w więzieniu mokotowskim. Uchylenie wyroku
i pełna rehabilitacja nastąpiła 26 kwietnia 1956 roku.
Dzięki badaniom i pracy Biura Poszukiwań i Identyfikacji
IPN dopiero w 2017 r. odnaleziono jego szczątki na
Wojskowym Cmentarzu na Powązkach. O ich identyfikacji
poinformowano publicznie 4 października 2018 roku.
22 lutego 2019 roku został uhonorowany pośmiertne
tytułem Honorowego Obywatela Miasta Uniejowa oraz
odsłonięciem tablicy pamiątkowej 17 marca 2019 r. na
Kolegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
w Uniejowie. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia
11 marca 2019 roku został mianowany pośmiertnie na
stopień generała brygady.
W uroczystościach wzięły udział najwyższe władze
państwowe, samorządowe oraz wojskowe. Honorowymi
gośćmi była rodzina generała Ścibiora: córki Barbara
i Magdalena, wnukowie i prawnukowie oraz potomkowie
jego siostry. Delegację z powiatu poddębickiego i gminy
Uniejów reprezentowali: Starosta Powiatu Poddębickiego

Obecna na uroczystości delegacja naszej gminy

Rodzina śp. gen. bryg. pil. Szczepana Ścibiora
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odprawiona msza żałobna pod przewodnictwem
biskupa polowego, gen. bryg. Józefa Guzdka. W trakcie
mszy świętej odczytany został akt nadania stopnia
generalskiego, m.in. list Zwierzchnika Sił Zbrojnych
Prezydenta RP Andrzeja Dudy przez Zastępcę Szefa Biura
Bezpieczeństwa Narodowego, Pana Ministra Dariusza
Gwizdałę. Przekazane zostały listy od premiera i ministra
obrony narodowej oraz wygłoszone okolicznościowe
przemówienia.
Śp. gen. bryg. pil. Szczepan Ścibior został pochowany
w mogile na placu przy Kościele Garnizonowym pw. Matki Boskiej Loretańskiej. W imieniu całej rodziny pożegnał
go wnuk Rafał słowami: „Dziś możemy zakończyć
67-letnią żałobę! Człowiek, który całe swoje życie poświęcił Ojczyźnie został aresztowany, zamordowany

i rzucony do bezimiennego grobu. To jest wielki dzień dla
Dziadka. To jest dzień jego chwały i triumfu. Wraca do
Dęblina – do swojej szkoły marzeń, szkoły ze snów, szkoły,
którą zawsze głęboko nosił w swoim sercu!”.
Na zakończenie uroczystości samoloty utworzyły na niebie biało-czerwoną flagę w hołdzie generałowi.
Grób został wykonany w taki sposób, aby spoczywający
w nim generał był zwrócony w kierunku swojego rodzinnego miasta Uniejowa.
Uroczystości pogrzebowe zorganizowali: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie i Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.
		
Marta Pokorska
		
(w oparciu o informacje zamieszczone
		
na stronie www.law.mil.pl)

Szkolenia podnoszące kompetencje
mieszkańców zakończone
Podczas realizacji projektu na terenie gminy pojawiły się
plakaty i ulotki zachęcające do udziału w projekcie, a także
dystrybuowane były gadżety promocyjne w postaci toreb na
zakupy i długopisy, oznaczone logo projektu.
Wierzymy, iż zgodnie z zapewnieniami osób, które wzięły
udział w szkoleniach, cel naszego projektu został osiągnięty
- zwiększyliśmy grupę świadomych i kompetentnych użytkowników Internetu i e-usług publicznych, którzy zdolni są
realizować potrzeby informacyjne, kulturalne, biznesowe,
administracyjne i społeczne w bezpieczny i legalny sposób, przy
użyciu nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Jednocześnie mamy nadzieje, iż Fundacja w kolejnych latach przedstawi oferty
nowych, równie innowacyjnych, jak i ciekawych projektów,
z których mieszkańcy i szkoły będą mogli skorzystać.
			
Referat Oświaty
arch. Referat Oświaty

W maju br. gmina Uniejów podpisała z Fundacją Rozwoju
Gmin Polskich umowę na realizacje projektu, którego celem
było bezpłatne przeszkolenie 288 osób z terenu województwa
łódzkiego. Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych
mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
realizowany był w trzech szkołach podstawowych na terenie
naszej gminy. W ostatni weekend listopada przeszkolona
została ostatnia grupa osób, które wzięły udział w owym
projekcie.
Przypomnijmy….
Uczestnicy szkoleń, w zależności od wyboru tematu, tj.
„Rolnik w sieci” lub „Rodzic w Internecie”, mieli okazję zgłębić
swoją wiedzę w zakresie użytkowania Internetu, poznali
możliwości płynące z korzystania z e-usług publicznych, a
poprzez m.in. założenie profilu zaufanego dowiedzieli się ile
spraw mogą sprawdzić i załatwić bez wychodzenia z domu.
Szkolenia odbywały się od końca sierpnia do końca
listopada 2019 w Szkole Podstawowej w Uniejowie,
Wilamowie i Wieleninie. Zajęcia odbywały się na zakupionych specjalnie w tym celu 24 laptopach, które w najbliższym czasie przekazane zostaną na użytek szkół. Aby
przeszkolić wszystkie osoby, wyłoniono i zatrudniono 4
instruktorów, którzy mogli szkolić dwie dwunastoosobowe
grupy jednocześnie. Podczas dwudniowych spotkań
uczestnicy mieli zapewniony dwudaniowy obiad oraz serwis
kawowy. Każdy otrzymał także materiały szkoleniowe, tj.
notes ekologiczny z długopisem, pendrive i powerbank, a na
zakończenie również certyfikat.

Uczestnicy szkoleń odbywających się w Szkole Podstawowej w Uniejowie

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Maciej Bartosiak

Gmina Uniejów z nowym
partnerem z Islandii
Pierwszy dzień IV Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju (28 listopada 2019 r.)
miał dla Uniejowa – gospodarza imprezy, szczególny charakter, ponieważ tego dnia gmina zyskała
nowego partnera – położone w południowej części Islandii miasto Grindavik, które, podobnie
jak my, opiera swoją działalność na wykorzystaniu źródeł wody geotermalnej, m.in. do produkcji
prądu.

W ramach programu pierwszego dnia IV Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju
w Uniejowie odbył się polsko-islandzki panel pt.
„Uniejów i Grindavik – jak wykorzystujemy energię
geotermalną”- przybliżył słuchaczom specyfikę
i piękno Islandii (prezentacja Piotra Mikołajczaka
– dziennikarza i podróżnika), a także pozwolił
dokładniej pochylić się nad tym, co łączy nas z nowymi partnerami. O samym mieście opowiedział
osobiście burmistrz Fannar Jonasson. Dr Guojón
Helgi Eggertsson, geolog pracujący w tamtejszej
elektrowni HS Orka, opisał jak działa ich system
wytwarzania czystej energii elektrycznej, oparty na
bardzo wydajnych zasobach wody geotermalnej.
Z kolei nasze pierwsze kroki na tym polu wraz z charakterystyką systemu ciepłowniczego, w ostatnim
wystąpieniu w ramach panelu, opisał Kamil Matolicz
z Energetyki Uniejów.
Grindavik to miasto na półwyspie Reykjanes,
które zamieszkuje około 3 tys. osób, w tym aż 400
Polaków, stąd poszukiwania partnera właśnie
w naszym kraju. Jest typowym miastem portowym
zajmującym się rybołówstwem, hodowlą ryb oraz
wykorzystującym gorące źródła do produkcji energii
elektrycznej. Ciepła woda do ogrzewania i prąd
pochodzą z pobliskiej elektrociepłowni Svartsengi

koło Błękitnej Laguny, która jest znaną na całym
świecie atrakcją turystyczną.
Islandzki Grindavik stał się 10-tym zagranicznym partnerem gminy Uniejów. Wliczając do
tego grona polskie gminy: Szczyrk i pobliski Turek,
mamy już w sumie aż 12 samorządów, z którymi
do tej pory nawiązaliśmy i prowadzimy aktywną
współpracę na różnych płaszczyznach: w zakresie
wykorzystania źródeł geotermalnych, przepływu
wiedzy i technologii, rozwoju turystyki i lecznictwa
uzdrowiskowego, popularyzacji tradycji układania
kwietnych dywanów i wpisu Spycimierskiego
Bożego Ciała na światową listę niematerialnego
dziedzictwa UNESCO, wymiany młodzieży. We
współpracy z zagranicznymi partnerami realizujemy
międzynarodowe projekty, korzystając przy tym ze
wsparcia środkami unijnymi.

arch. www.uniejow.net.pl

Podpisanie umowy partnerskiej przypieczętowało rozpoczętą ponad rok temu współpracę. Podniosły moment złożenia podpisów na umowie
odbył się podczas wieczornej Gali Polskiej Nagrody
Inteligentnego Rozwoju 2019 w Aparthotelu „Termy
Uniejów”. W imieniu gości porozumienie zatwierdził
Fannar Jónasson, Burmistrz Grindavik, ze strony
gminy – Mirosław Madajski, Przewodniczący Rady
Miejskiej.

Umowę partnerską podpisują Mirosław Madajski – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Uniejowie i Fannar Jónasson – Burmistrz Grindavik

>
>>>
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Gala Absolwenta 2019 –

Termy nagrodziły dwóch najlepszych żaków
30 listopada 2019 r. odbyła się Gala Absolwenta Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Łódzkiego. Jednym z punktów programu wydarzenia było wręczenie dyplomów i wyróżnień
przez partnerów współpracujących z Wydziałem. Wśród nich znalazł się Urząd Miasta
w Uniejowie, a nagrody zasponsorowały „Termy Uniejów”.

Wydarzenie było także okazją do uhonorowania
najlepszych żaków. Dla nich przewidziano specjalne
nagrody i wyróżnienia od współpracujących z Uniwersytetem firm, instytucji i partnerów biznesowych.
Wśród nich znalazł się Urząd Miasta w Uniejowie, reprezentowany przez Radnego Rady Miejskiej - Tomasza Wójcika. Radny przekazał życzenia i wręczył dwie nagrody

dla najlepszych studentów, którzy w swoich pracach
podjęli problematykę zarządzania publicznego.
Wszystkim studentom składamy serdeczne gratulacje i życzymy wielu sukcesów zawodowych.

arch. D. Duda

Gala Absolwenta jest tradycją na Wydziale Zarządzania UŁ - w tym roku odbyła się już XV jej edycja. To
czas podsumowań, który pozwala spojrzeć z perspektywy
na ostatnie lata zdobywania wiedzy i doświadczeń. W tym
roku kolejni już specjaliści od marketingu, rachunkowości
i spraw kadrowych, księgowi, logistycy, urzędnicy, młodzi
menedżerowie i przyszli właściciele firm spotkali się w Auli
im. prof. Jana Zieleniewskiego, ubrani w togi i birety, aby
odebrać dyplomy ukończenia studiów. Gospodarzem Gali
był Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ, dr hab. Tomasz
Czapla, prof. UŁ.

Tomasz Wójcik – Radny Rady Miejskiej w Uniejowie składa życzenia
nagrodzonym absolwentom

M-GOK w Uniejowie

„Włościanki” na Wojewódzkim Przeglądzie
Artystycznego Ruchu Seniorów

arch. UM Uniejów

30 listopada 2019 r. wKinoteatrze „Polonez” w Skierniewicach odbył się XXV Wojewódzki Przegląd Artystycznego
Ruchu Seniorów, na którym spotykają się seniorzy z całego województwa, aby zaprezentować swój dorobek artystyczny.
W kategorii folklor zaprezentował się Zespół Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina pod kierownictwem Pana Macieja
Janeckiego.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Mirosław Madajski

Kalendarium Czepowa
– Integracyjny Turniej w Tenisa Stołowego oraz w Warcaby w Domu Pomocy Społecznej
w Skęczniewie.
– Wyjazd na cmentarz do Uniejowa.
– Rozstrzygnięcie konkursu „Zakładka do książki” organizowanego przez Bibliotekę
im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach. Łukasz Pawlak oraz Marzena Tomczyk
– laureatami konkursu.
– Zabawa andrzejkowa w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie.
– Andrzejki w Ośrodku w Czepowie oraz w Pęczniewie.
– Mikołajki w Uniejowie, wizyta w Bibliotece Miejskiej w Uniejowie.
– Udział 12 uczestników w Koncercie Integracyjnym „Z Wysokości” w uniejowskiej Kolegiacie

arch. PŚDS w Czepowie

22 października 2019 r.
			
4 listopada 2019 r.
22 listopada 2019 r.
			
			
27 listopada 2019 r.
29 listopada 2019 r.
6 grudnia 2019 r.
8 grudnia 2019 r.

Podopieczni z PŚDS w Czepowie na Mikołajkach w Uniejowie

Wróżby andrzejkowe

Agnieszka Owczarek

Łuk tęczowy już ukończony
Po kilku miesiącach prac konserwatorskich zdjęto rusztowania i odsłonięto oficjalnie łuk tęczowy.
Kolejny element Kolegiaty zyskał drugie życie.
Prace konserwatorsko-restauratorskie wykonała firma Stacco Art. Pani Moniki Bystrońskiej-Kunat. Konserwatorzy pracowali intensywnie przez blisko 3 miesiące, ale
bez konieczności zamykania prezbiterium. Ich działania nie
dały się więc mocno we znaki parafianom.
Zamykający od góry nawę kościoła od prezbiterium
łuk przedstawia scenę figuratywną autorstwa L. Zdziarskiego z ok 1904 r., ukazującą procesję związaną z przeniesieniem relikwii bł. Bogumiła do uniejowskiej Kolegiaty.
Parafia otrzymała na ten cel 69 300 zł dofinansowania,
natomiast całkowity koszt oszacowano na 180 000 zł.
„To ogromna radość, iż po wielu latach możemy się
cieszyć tym pięknym widokiem. Wszystko to było możliwe

dzięki wspaniałej pracy Urzędów, Parafii i dzięki wielkiemu zaangażowaniu Parafian” – mówi gospodarz Kolegiaty ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz.
Parafianie mogą podziwiać łuk tęczowy od połowy
grudnia. Przyznać jednak trzeba, że pod względem ilości
przeprowadzonych działań ten rok był wyjątkowy dla
uniejowskiej świątyni; odnowiono całe prezbiterium
wraz z nastawą ołtarzową, ławki oraz retabulum. Poza
tym, wymieniono instalację elektryczną i nadstawy
nad stallami. Równolegle do prac wewnątrz obiektu
przeprowadzono także działania wokół świątyni, czego
efektem jest piękna iluminacja i przygotowanie terenu
pod przyszłą inwestycję, która ruszy już wkrótce.

>
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Co ma wspólnego Jan Paweł II
z kościołem w Spycimierzu?
Chociaż Jan Paweł II nigdy nie był w Spycimierzu osobiście, kościół nosi wiele papieskich śladów, które
są wielką chlubą parafian. Nota bene, niemal wszystkie zostały umieszczone w świątyni już na etapie
budowy, a nie dopiero po wyniesieniu polskiego Świętego na ołtarze.
Świątynia w Spycimierzu powstała w latach 19861992 dzięki staraniom ówczesnego ks. proboszcza
Wojciecha Krzywańskiego i przy dużym zaangażowaniu
parafian oraz pochodzącego z tej parafii śp. o. Floriana
Pełki SI. Za sprawą tego ostatniego, Stolica Apostolska
przekazała Spycimierzowi wyjątkowe dary – jednym
z nich są kamienie węgielne pod budowę, które ofiarował
i poświęcił sam papież Jan Paweł II. Pierwszy pochodzi ze
Skały Konania znajdującej się w Bazylice Ogrodu Oliwnego w Jerozolimie, a drugi ze skały Góry Kalwarii, a więc
miejsca męczeństwa Jezusa. Autentyczność zaświadcza
załączony certyfikat wystawiony przez Kustodię Ziemi
Świętej z siedzibą w Jerozolimie. Te kamienie osobiście
pobłogosławił Ojciec Święty w maju 1986 r.
Warto dodać, że budowa kościołów w systemie
totalitarnym była nie lada wyzwaniem, nawet jeśli w grę
wchodziła przebudowa istniejącego wcześniej obiektu
drewnianego na murowany. Władza bowiem niechętnie
wyrażała zgodę na budowę kościołów. Innego zdania był
Jan Paweł II, zarówno jako biskup, kardynał, a następnie
papież. Dostrzegał on istotę i wręcz konieczność budowy
obiektów sakralnych i chętnie święcił kamienie węgielne
pod ich budowę.

konkretnym przypadku chodzi przecież o naszego Papieża
– Rodaka, a przy tym wyniesionego na ołtarze. Unikatowość kamieni wynika jeszcze z jednego faktu – tych
kamieni węgielnych już więcej nie będzie. Żadna inna
świątynia nie może już takich kamieni posiadać, nawet
gdyby bardzo tego chciała.
Poświęcenia świątyni dokonał ówczesny ordynariusz
włocławski ks. bp Bronisław Dembowski 13 października
1992 r. Kamienie to nie jedyny papieski ślad, który możemy
znaleźć w świątyni spycimierskiej.
Dzięki staraniom ojca Floriana, Stolica Apostolska
podarowała rodzinnej parafii jezuity jeszcze inny niezwykły dar – mowa o marmurowym popiersiu papieża
Polaka, dziele włoskiego artysty Albino Sirsiego.
Okoliczności przekazania tego wyjątkowego daru są
najlepszym dowodem na to, że w życiu nic nie dzieje
się z przypadku. Statua miała bowiem docelowo trafić
do jednego z miast włoskich, które złożyło zamówienie
u artysty. Niestety, brak funduszy sprawił, że dzieło nie
zostało odebrane. Wówczas Sirsi przekazał swoją pracę
w darze, nieodpłatnie, papieżowi, a ostatecznie została ona

Kamienie węgielne są niezwykle istotną częścią
budowy nowej świątyni; ich wmurowanie wiąże się
ze specjalnym obrządkiem liturgicznym. Dlaczego? W
myśl przekazu nowotestamentowego owym kamieniem
węgielnym jest sam Chrystus i na nim trzeba oprzeć się jak
na skale. Skała jest solidnym fundamentem dla budowli,
której nie przemogą żadne kataklizmy – burze i wichry.

Tym, co decyduje o atrakcyjności kamieni to pochodzenie dosłownie z miejsca świętego oraz fakt ich
poświęcenia przez głowę kościoła katolickiego. W tym

arch. UM Uniejów

Przy wyborze lokalizacji kamieni ofiarowanych
Spycimierzowi kierowano się zasadą, aby ta drogocenna
pamiątka była należycie wyeksponowana i dobrze
widoczna przez osoby przybywające do świątyni. Dlatego
zaraz w wejściu, po lewej stronie w miejscu wmurowanych
kamieni, znajduje się również pamiątkowa tablica
informacyjna.
Popiersie Jana Pawła II w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Spycimierzu

>>>
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złożona na ręce ojca Pełki i przywieziona do Spycimierza.
Na tym nie kończy się lista papieskich nawiązań.
Ojciec Florian był fundatorem i inicjatorem wykonania
jednego z trzech dzwonów, który zdobi dzwonnicę
i nosi nazwę Jan Paweł II. Wraz z innymi dzwonami,
ufundowanymi za czasów probostwa ks. Krzywańskiego
(Wojciechem i Marią), uświetnia wszelkie odbywające
się w parafii uroczystości liturgiczne i sygnalizuje ważne
wydarzenia.
Będąc w kościele warto również zwrócić uwagę
na witraż przedstawiający zamach na papieża. To dość
unikatowe przedstawienie Jana Pawła II w witrażu.
Z reguły jest on ujęty w pozycji stojącej. Ma na
sobie urzędową papieską szatę – inni święci bywają
przedstawiani w albach. Strój jest w kolorze liturgicznym:
zielonym, białym, czerwonym lub złotym. Obowiązkowe
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są też papieskie atrybuty: krzyż, mitra i paliusz. Prawą
ręką Ojciec Święty zwykle wykonuje gest pozdrowienia
lub błogosławieństwa. Zdarzają się prace, na których
towarzyszą Mu inne osoby, np. kard. Wyszyński.
W Spycimierskim witrażu mamy artystyczną wizję sceny
zamachu – postrzelony Papież krwawi, na jego twarzy
rysuje się cierpienie. Co ciekawe, krwawiąca rana papieża
jest taka sama jak u czuwającej nad nim Matki Boskiej.
W sztuce sakralnej nie ma mowy o przypadkowości.
Wszystko musi być głęboko przemyślane. Taki właśnie
jest ów witraż ufundowany przez ks. Claudio Loreti
z Rzymu.
Wreszcie, w 2014 r. kościół zyskał relikwie papieża
w postaci krwi świętego. Uroczystą mszę celebrował
i homilię przy tej okazji wygłosił ks. biskup Wiesław
Mering, Ordynariusz Diecezji Włocławskiej.

Słowami „Witam wszystkich na radosnym świętowaniu 101.
rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości” Komendant
Hufca ZHP Uniejów - hm. Piotr Łukasiewicz powitał uczestników
Międzyszkolnego Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej. Przegląd
został zorganizowany 7 listopada 2019 r. przez Zespół Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie
oraz Komendę Hufca ZHP w Uniejowie. Jego celem było radosne
świętowanie rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości,
integracja środowisk, propagowanie wśród młodzieży poezji
i pieśni patriotycznej.
W przeglądzie wzięli udział przedstawiciele szkół z miasta
i gminy Uniejów oraz gromad zuchowych i drużyn harcerskich
Hufca Uniejów: Szkoły Podstawowej w Uniejowie, Szkoły
Podstawowej w Wieleninie, Szkoły Podstawowej w Wilamowie,
Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy,
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie,
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Stemplewie, V Szczepu
Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie, 4. Drużyny
Harcerskiej „W stronę Słońca” ze SP w Szadku, 3. Gromady
Zuchowej „Krasnonutki” ze SP w Uniejowie, Gromady Zuchowej
„Wilamowskie Skrzaty”, Drużyny Harcerskiej „Wilamowskie Orły”,
1. Drużyny Harcerskiej „Zawiszacy” przy Komendzie Hufca ZHP w
Uniejowie, 3. Drużyny Harcerskiej „Strażnicy Lasu” przy Komendzie Hufca ZHP w Uniejowie.
Dla wszystkich uczestników przeglądu przygotowano
harcerską grochówkę, piernikowe biało-czerwone serca, które rozdawane były w trakcie wspólnego śpiewania piosenki pt. „Wszyscy

Uczniowie z gminy Uniejów odbierają gratulacje od Dyrektora
Placówki w Stemplewie - pana Andrzeja Zielonki

arch. ZPEWiR w Stemplewie

Międzyszkolny Przegląd Poezji i Pieśni
Patriotycznej w Stemplewie

Polacy to jedna rodzina…”, dyplomy i drobne
upominki, a także podziękowania dla nauczycieli
i drużynowych, którzy przygotowali występy
artystyczne.
Międzyszkolny Przegląd Poezji i Pieśni
Patriotycznej był dla wszystkich uczestników
nietypową lekcją historii, wiedzy o społeczeństwie, zbiórką zuchową i harcerską.
Z harcerskim pozdrowieniem - Czuwaj!
Piotr Łukasiewicz

>
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Wspólnie uczciliśmy 101. rocznicę
odzyskania Niepodległości
Uroczystość upamiętniająca 101. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęła się
przed południem 11 listopada 2019 roku zbiórką delegacji przy Domu Harcerza w Uniejowie.
Po tej części uroczystości delegacje udały się do
Kolegiaty pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
na Mszę Świętą za Ojczyznę sprawowaną przez ks.
Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza.
W Obchodach Narodowego Święta Niepodległości
uczestniczyły liczne delegacje: w imieniu Marszałka
Województwa Łódzkiego Pana Grzegorza Schreibera
– Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pani
Dorota Więckowska, w imieniu Senatora RP Pana
Przemysława Błaszczyka – Dyrektor Biura – Pani Ewelina
Niciak-Kaftan, w imieniu Starosty Poddębickiego Pani
Małgorzaty Komajdy – Radna Powiatu Poddębickiego –
Pani Danuta Pecyna z pracownikami Starostwa, Burmistrz
Miasta – Pan Józef Kaczmarek i Zastępca Burmistrza –
Pan Janusz Kosmalski, przedstawiciele: Rady Miejskiej
w Uniejowie z Przewodniczącym Panem Mirosławem
Madajski, sołtysów, parafii z ks. Infułatem Andrzejem
Ziemieśkiewiczem, jednostek i spółek gminnych, szkół,
stowarzyszeń, banków, partii politycznych, jednostek
OSP z gminy Uniejów oraz harcerze.
Organizatorami obchodów byli: Burmistrz Miasta
Uniejów, Komenda Hufca ZHP im. Marii Konopnickiej
w Uniejowie, Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Floriana
w Uniejowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Termy Uniejów” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Uniejowie.

arch. UM Uniejów

Uczestnicy obchodów prowadzeni przez dh. Piotra
Kozłowskiego i Orkiestrę Dętą ZHP-OSP Uniejów pod
batutą Jakuba Pięgota przemaszerowali na uniejowski
Rynek pod pomnik upamiętniający Bohaterów Września
1939 roku. W tym miejscu w imieniu Organizatorów
uczestników powitał Komendant Hufca ZHP Uniejów im.
Marii Konopnickiej – hm. Piotr Łukasiewicz. Następnie
głos zabrała Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego
– Pani Dorota Więckowska, która odczytała list od
Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana Grzegorza
Schreibera: „(…) W Dniu Niepodległości oddajmy się
refleksji, ale też poczuciu dumy i radości z naszych
osiągnięć oraz naszej polskości. Niech w dalszym ciągu
drogowskazami będą dla Nas Bóg, Honor i Ojczyzna
(…). Gawędę harcerską wygłosiła Zastępca Komendanta
Hufca ZHP Uniejów – pwd. Sylwia Wojtczak. Po
odczytaniu gawędy delegacja harcerzy odpaliła znicz
symbolicznym ogniem Niepodległości. Odczytany został
Apel Poległych autorstwa dh. Wiesława Winnickiego
przez dh. Roberta Palkę, po którym delegacje złożyły
pod pomnikiem wiązanki kwiatów. Jako pierwsza kwiaty
złożyła delegacja harcerzy uniejowskiego Hufca, która
odmaszerowała pod tablicę pomordowanych Polskiej
Organizacji Wojskowej znajdującą się przy Kolegiacie.
Na zakończenie uroczystości uniejowska Orkiestra Dęta
wykonała kilka melodii patriotycznych. Uroczystość
poprowadził dh Piotr Kozłowski.

Burmistrz Uniejowa – Pan Józef Kaczmarek i Zastępca Burmistrza – Pan Janusz Kosmalski
składają kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym Bohaterów Września 1939 roku
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Pary małżeńskie z gminy Uniejów
świętowały Złote Gody

Wspólnie uczciliśmy 101. rocznicę
odzyskania Niepodległości

Koncert dla Seniorów

Obchody Święta Niepodległości
w Wilamowie
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Wilamowski Bal z Sercem na Dłoni

arch. UM Uniejów/www.uniejow.net.pl/M-GOK w Uniejowie
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Otwarcie nowej siedziby
biblioteki w Uniejowie

Oficjalnie otwarcie drogi w Kozankach Wielkich
z uroczystym przecięciem wstęgi

Otwarcie drogi w Ostrowsku

Turniej Piłki Siatkowej imienia
Zbigniewa Dominiaka

arch. UM Uniejów/M-GOK w Uniejowie
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Uniejów w świetle laserów i nowej iluminacji

IV Międzynarodowe Forum Inteligentnego
Rozwoju w Uniejowie

Koncert „Z Wysokości” w wykonaniu
Uniejowskiej Grupy Integracyjnej oraz Gości
Specjalnych

arch. UM Uniejów/W. Olczyk

>>>
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Stypendia Burmistrza Miasta Uniejów rozdane

Mikołajki w Termach Uniejów
z Marszałkiem Województwa Łódzkiego

arch. UM Uniejów/R. Troczyński
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Maciej Bartosiak

Obchody Święta Niepodległości
w Wilamowie
11 listopada 2019 r. uczniowie oraz nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wilamowie wzięli udział
w parafialnych obchodach Święta Niepodległości. Kolumna, prowadzona przez Poczet Sztandarowy
oraz drużynę zuchów „Wilamowskie Skrzaty”, około godziny 11:00 przeszła spod szkoły w kierunku
kościoła, przed którym zebrali się już wierni oraz ministranci z ks. Proboszczem Bogusławem Karasińskim.
W uroczystości uczestniczyły także Poczty Sztandarowe jednostek strażackich działających na terenie
parafii: OSP Wilamów i OSP Cichmiana (gm. Dąbie).

Rozpoczęcie nabożeństwa w intencji Ojczyzny
poprzedziła modlitwa za bohaterów walk o Niepodległość,
którą odmówiono w miejscu pamięci, znajdującym się
na placu przed kościołem. Ksiądz Proboszcz powitał
zebranych i w krótkim wstępie przybliżył symbolikę
otoczenia, w którym się znajdują: Grotę Matki Bożej
z Loudr, która została wzniesiona z kamieni przyniesionych przez wiernych, a także Dąb Pamięci poświęcony
Antoniemu Paczesnemu, mieszkańcowi Wilamowa, zastrzelonego przez żołnierzy radzieckich.

żeństwa, uczestnicy uroczystości z chęcią skorzystali
z zaproszenia Pani Dyrektor na kawę, herbatę i słodkie
wypieki, które przygotowały Panie z miejscowego Koła
Gospodyń Wiejskich.

arch. UM Uniejów

Wyjątkowo słoneczna pogoda sprzyjała obchodom
zaaranżowanym na zewnątrz, ale z uwagi na porę roku,
termometr tego dnia wskazywał nie więcej jak kilka stopni
Celsjusza powyżej zera. Toteż, po zakończeniu nabo-

arch. UM Uniejów

Polecając boskiej opiece dusze wszystkich rodaków
poległych w walkach o Niepodległość, ks. Bogusław
odmówił modlitwę, a delegacje Pocztów Sztandarowych
złożyły przed pomnikiem wiązanki kwiatów. Po wejściu
do kościoła odbyła się uroczysta msza w intencji
Polaków i Ojczyzny. Nabożeństwo – w samo południe –
zakończyło wspólne wykonanie Hymnu.

>
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Maciej Bartosiak

IV Międzynarodowe Forum
Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie

arch. UM Uniejów

Wybór nie jest przypadkowy – gmina Uniejów wyróżnia się na tle innych polskich samorządów, od wielu lat
wielokrotnie zajmując czołowe miejsca w ogólnokrajowych
rankingach gmin. Jest liderem w zakresie wielkości pozyskiwanych funduszy unijnych i dynamiki rozwoju gminy.
Liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia przyznawane
gminie, jej władzom i inwestycjom turystycznym, współfinansowanym ze środków unijnych, świadczą o tym, że
Uniejów idzie w dobrym kierunku. Miejscem rozgrywki
tytułowej „gry o przyszłość”, czyli czwartej edycji Forum, był
Aparthotel „Termy Uniejów”.
W ramach programu pierwszego dnia Forum odbył
się polsko-islandzki panel pt. „Uniejów i Grindavik – jak
wykorzystujemy energię geotermalną”, moderowany przez
Andrzeja Szoszkiewicza z firmy Smartlink. Pierwszy mówca,
dziennikarz Piotr Mikołajczak opowiedział o Islandii –
niepowtarzalnych krajobrazach, dziewiczej przyrodzie
i zakątkach, które warto odwiedzić, planując wyprawę
na tę wyspę. Podróżnik wspomniał również o różnicach
kulturowych, na które możemy natknąć się odwiedzając
Islandię, ale i o tym, za co Islandczycy cenią Polaków. Nową
wiedzę można było od razu zweryfikować, ponieważ gośćmi
Forum była delegacja z Grindavik, miasta położonego na
południowo-zachodnim wybrzeżu Islandii, na półwyspie
Reykjanes, z którym gmina Uniejów zacieśniła rozpoczętą
w ubiegłym roku współpracę.

arch. UM Uniejów

Unikalne wydarzenie gospodarcze, poświęcone innowacjom, które każdej jesieni tworzy platformę
transferu technologii na linii nauka – biznes – samorząd, w dniach 28-29 listopada 2019 r. odbyło
się w Uniejowie. Organizatorzy, Centrum Inteligentnego Rozwoju, już po raz drugi wybrali termalne
uzdrowisko na gospodarza imprezy.

Od prawej prowadzący Galę Liderów Inteligentnego Rozwoju –
dziennikarz Marcin Prokop

Grindavik jest miastem portowym zajmującym się
rybołówstwem, hodowlą ryb i wykorzystującym źródła
geotermalne do produkcji energii elektrycznej – o czym –
w kolejnym wystąpieniu – opowiedział burmistrz Fannar
Jónasson. W dalszej kolejności, dr Guojón Helgi Eggertsson,
geolog pracujący w tamtejszej elektrowni HS Orka, opisał
działanie systemu wytwarzania czystej energii elektrycznej,
opartego na zasobach wody geotermalnej. Natomiast pierwsze kroki na tym polu z charakterystyką systemu ciepłowniczego opisał Kamil Matolicz z Energetyki Uniejów.
Podpisanie porozumienia odbyło się podczas wieczornej Gali Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju.
W pierwszej kolejności uczestnicy poznali Laureatów
czwartej edycji Nagrody: najbardziej innowacyjne projekty
i nowatorskie inwestycje, przekładające się na rozwój
polskiej i globalnej gospodarki. W dalszej części uroczystej
Gali prowadzący poprosił przedstawicieli islandzkiego
Grindavik oraz gminy Uniejów, gospodarza Forum do
złożenia podpisów na umowie partnerskiej. Po odczytaniu
treści dokumentu – po polsku i po islandzku – w imieniu obu
samorządów porozumienie zatwierdzili: Fannar Jónasson,
Burmistrz Grindavik i Mirosław Madajski, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Uniejowie. Tym samym islandzki Grindavik
został 10-tym zagranicznym partnerem gminy Uniejów.
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Uczestnicy debaty „Efektywne partnerstwo dla innowacji – ścieżki współpracy”

Drugi dzień Forum rozpoczął pasjonujący wykład
Jowity Michalskiej, poruszający temat najnowszych trendów
inwestycyjnych w Dolinie Krzemowej. Prezes Fundacji Digital
University opowiedziała o tym, jak bardzo biznes potrzebuje
szybkiej transformacji cyfrowej. Poruszyła także ważną
kwestię rozwoju sztucznej inteligencji i jej związków, a także
wpływu na działalność człowieka. Padło ważne pytanie
o to, co pozostanie w sferze działalności człowieka, kiedy
sztuczna inteligencja znajdzie się w powszechnym użytku.
Na te oraz inne pytania próbowali odpowiedzieć uczestnicy
debaty „Patent na innowacyjność” oraz panelu dyskusyjnego
„Preludium innowacji”.
W popołudniowej części dyskusji ekspertów poruszono
temat „Studiów i zawodów przyszłości w obliczu sztucznej
inteligencji”, w którym licznie uczestniczyli dyrektorzy
szkół z terenu gminy Uniejów. Do udziału w panelu został
zaproszony Jerzy Buzek. Niestety, nie mógł osobiście
zjawić się w Uniejowie, uczestnicy wysłuchali więc prelekcji

profesora w formie nagrania wideo.
Technologie rozwijają się w bardzo szybkim tempie
– już teraz wiele zadań wykonywanych jest przez roboty
i sztuczną inteligencję. Wielka rewolucja na rynku pracy
sprawi, że wiele dzisiaj wykonywanych zawodów wkrótce
przestanie istnieć. Czy maszyny zastąpią ludzi i zabiorą
im pracę? Podczas panelu dyskutowano o tym, czego
powinni uczyć się młodzi ludzie, aby w przyszłości mieć
satysfakcjonującą i dobrze płatną pracę.
Forum zwieńczyła Gala Liderów Inteligentnego
Rozwoju 2019, podczas której wręczono nagrody w poszczególnych kategoriach oraz nagrody honorowe dla
najbardziej wybitnych osobowości działających na rzecz
zrównoważonego i inteligentnego rozwoju.
Podczas Gali poprowadzonej przez Marcina Prokopa
odbyła się debata finałowa „Gra o przyszłość” oraz pokaz
mody Ewy Małgorzaty Wiertelak.

foto: archiwum zespołu

arch. UM Uniejów
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GDP Squad z nagrodą Sejmiku
Województwa Łódzkiego
15 listopada 2019 r. w Łodzi odbyła się uroczysta Gala
z okazji wręczenia Nagród i Odznaczeń Sejmiku Województwa Łódzkiego. W trakcie Gali wręczone zostały tytuły:
Honorowego Obywatela Województwa Łódzkiego, Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Łódzkiego,
Nagrody Sejmiku Województwa Łódzkiego w dziedzinie
kultury.
Dzięki zaangażowaniu pracowników Miejsko-Gminnego

Ośrodka Kultury w Uniejowie i złożeniu wniosku do Sejmiku
Województwa Łódzkiego, jedną z nagród w dziedzinie
kultury otrzymał zespół GDP Squad (znany wszystkim
z niesamowitych występów). Zespół wystąpił na scenie
w trakcie uroczystej Gali w Teatrze im. Stefana Jaracza
w Łodzi w składzie: Jacek Gromek, Piotr Pęcherski, Marcin
Jaśkiewicz, Artur Rogalski, Mariusz Jaworski, Robert Klata,
Darek Skotnicki, Bartek Warych, Rafał Przycki.
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Gminne wiadomości szkolne
Miejskie Przedszkole w Uniejowie
Pięciolatki na wycieczce w mikroskali w Koninie |

Marta Pajor, Małgorzata Dzieran

18 października 2019 r. dzieci 5-letnie z oddziału IV i V wybrały się na wycieczkę do „Mikroskali” do Konina. Wszystkie
przedszkolaki z niecierpliwością czekały na wyjazd. Kiedy wreszcie przyszedł ten upragniony dzień, podekscytowane
i pełne pozytywnej energii wyruszyły do miasta, które w swoim herbie ma „konia”. Po przyjeździe na miejsce przewodnik
zaprosił dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach, obfitujących w mnóstwo atrakcji. Przedszkolaki zwiedzały
„Mikroskalę”, bawiły się przy kulkowym tsunami, interaktywnymi makietami poszerzając swoją wiedzę z zagadnień
przyrodniczych, historycznych oraz filmowych. Obejrzały pracownię modelarską, dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy
na temat powstawania makiet, a także z pomocą instruktora wycinały na ploterze termicznym figurki styropianowe,
które zabrały ze sobą do domu. Przebierały się w kostiumy ulubionych postaci z bajek, korzystały z gier manualnych oraz
zabawek konstrukcyjnych rozwijając wyobraźnię, spostrzegawczość i inwencję twórczą. Dzieci brały udział w warsztatach
mydlarskich, podczas których własnoręcznie wykonały bajkowe ekologiczne mydełko w wybranym przez siebie kształcie, np.
serduszka. Przedszkolaki stuprocentowo zaspokoiły swoją potrzebę ruchu w sali „Kinder fun”. Po tak dużej porcji atrakcji, dla
uzupełnienia energii, dzieci zjadły posiłek. Szczęśliwe, zadowolone, pełne wrażeń i bogatsze o nowe doświadczenia wróciły
do domu, żeby rodzicom i swoim bliskim opowiedzieć o przeżyciach i pozytywnych doznaniach, jakich mogły doświadczyć
podczas październikowego wypadu do Konina.

Jesienią, jesienią sady się rumienią… |

Małgorzata Kaźmierczak

Pod tym hasłem 22 października 2019 r. w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie, w ramach akcji „Cała Polska czyta
dzieciom”, odbyło się spotkanie z sadownikiem, panią Moniką Hajduk, przygotowane przez dzieci z grupy II i III i nauczycielki
Monikę Szafarz i Małgorzatę Kaźmierczak.
Dzieci wysłuchały bajki pt. „O jabłuszku i ogrodowym ludziku”, którą odczytał zaproszony gość. Dzieci 4-letnie
zaprezentowały się w inscenizacji „Entliczek Pentliczek”. Spotkanie rozweseliły śpiewane piosenki o tematyce jesiennej,
zachęcające do wspólnej zabawy całą społeczność przedszkola. Dzieci brały również udział w zabawach sensorycznych,
podczas których rozpoznawały za pomocą zmysłu smaku i dotyku wybrane owoce z polskich sadów.
Gość przekazał dzieciom wiele cennych informacji na temat drzew owocowych, uprawy owoców w sadzie. Dzieci
zapoznały się z różnymi gatunkami jabłek, którymi zostały obdarowane przez panią sadownik. Utrwaliły wiedzę na temat
zdrowego stylu życia, konieczności spożywania owoców, jako źródła cennych witamin.

Przedszkole pamięta |

Marta Pajor

25 października 2019 r. nasze przedszkole włączyło się w akcję Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”.
Celem tej inicjatywy było zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci, wydarzenia oraz zwrócenie uwagi
młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani
z historią danego miejsca, regionu, społeczności. Przedszkolaki, w ramach akcji „Szkoła pamięta”, odwiedziły lokalne miejsca
pamięci i zgłębiły ich historię, zapaliły znicze w miejscach związanych z ważnymi wydarzeniami historii lokalnej, a także
odwiedziły groby nieznanego żołnierza.

Święto Niepodległości |

Marta Pajor, Wioletta Gralka

Jedenastego listopada
uczcić wielkie święto nam wypada.
Polska znów stworzyła jedność
odzyskała Niepodległość.
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W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny oraz wpajamy
szacunek dla polskich symboli narodowych: godła, biało – czerwonej flagi, hymnu i języka polskiego.
Święto Niepodległości było okazją, aby przybliżyć przedszkolakom ważne elementy historii naszego kraju. Z tej okazji
8 listopada 2019 r. odbyło się uroczyste spotkanie na temat Narodowego Święta Niepodległości, które poprowadziły panie
Wioletta Gralka i Marta Pajor.
Dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie od paru tygodni przygotowywały się do tego ważnego wydarzenia.
Przedszkolaki w tym dniu wyglądały odświętnie i uroczyście, a na ich piersi widniały kotyliony w barwach narodowych.
Wszystkich zgromadzonych na uroczystości powitała Dyrektor Przedszkola – pani Romana Kozińska. Podczas występu
dzieci z grupy V wcieliły się w różne role: mali żołnierze deklamowali wiersz o 11 listopada, natomiast dziewczynki w białoczerwonych strojach pięknie wyrecytowały wiersze o symbolach narodowych. Wszystkie przedszkolaki z radością śpiewały
piosenki o Ojczyźnie. Dużą atrakcją okazał się fragment filmu „Święto Niepodległości”, wyświetlony na dużym ekranie,
z którego dzieci dowiedziały się o marszałku Polski, Józefie Piłsudskim. Po krótkiej prezentacji postaci bohatera narodowego,
został wspólnie odśpiewany w postawie „na baczność” hymn Polski „Mazurek Dąbrowskiego”. Na zakończenie spotkania
przedszkolaki otrzymały kolorowanki o tematyce patriotycznej i nie tylko.
Dzień Niepodległości był bardzo radosnym dniem w naszym przedszkolu i mamy nadzieję, że zapadnie on w pamięci
naszych „Małych Patriotów”.

W Teatrze Arlekin i sali zabaw w Łodzi |

Marta Pajor

14 listopada 2019 roku dzieci z oddziału IV i V wybrały się na wycieczkę do łódzkiego Teatru Lalek „Arlekin” na spektakl, pt. „Tomcio Paluszek – Gdzie ten maluszek?” oraz sali zabaw „Agatka”.
Celem wycieczki było między innymi rozbudzanie zainteresowania kulturą oraz wyzwalanie pozytywnych uczuć i emocji,
podniesienie kompetencji kulturalnych w zakresie odbioru sztuki i zachowania w teatrze, umożliwienie kontaktu ze sztuką
poprzez aktywne uczestnictwo, rozwijanie sprawności fizycznej oraz wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
podczas wycieczki.
Przedszkolaki, kiedy dotarły na miejsce, z wielką niecierpliwością czekały na rozpoczęcie spektaklu. Były zafascynowane
miejscem, w którym się znajdowały. Ogromne wrażenie wywarła na nich sceneria. Nie mogły oderwać oczu od tego, co
działo się na deskach teatru. Nastrojowa muzyka i zmienne oświetlenie powodowały, że zaciekawienie widowiskiem nie
malało. Przedstawienie oparte było o treść baśni „Tomcio Paluszek” i skoncentrowane na temacie sprytu, wielkich możliwości
„tych najmniejszych”, jak również znajdowanie rozwiązania z trudnej, kłopotliwej sytuacji, tak jak w baśni wyjście znajdował
maleńki Tomcio Paluszek, który pomimo niewielkiego wzrostu i wieku, potrafił zdziałać więcej niż inni. Spektakl wsparty był
interaktywnymi, przestrzennymi i sensorycznymi działaniami, w które wciągnięte zostały dzieci. Podczas przedstawienia
aktorzy wspólnie z widzami szukali wyjścia z tarapatów, w których znajdował się Paluszek. Wiele ze scen działo się również
pośród widowni! Poprzez różnorodne, niezwykłe rekwizyty, aktorzy stymulowali rozwój sensoryczny u dzieci, pomagając
w ten sposób w rozwijaniu ciekawości świata.

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Słodkie uśmiechy, radosne opowieści oraz gromkie brawa po spektaklu były z pewnością dowodem na to, że przedszkolakom się podobało.

Przedszkolaki świętują Narodowe Święto Niepodległości

Mikołajki w przedszkolu. Pomocnicy Mikołaja - Zastępca Burmistrza Uniejowa
i Radni Rady Miejskiej w Uniejowie obdarowują przedszkolaków prezentami

>
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Kolejnym punktem naszej wycieczki była sala zabaw „Agatka”. Tam dzieci miały okazję rozwijać swoją sprawność fizyczną podczas wspólnych zabaw.
Do przedszkola wróciliśmy z uśmiechami na twarzy, pełni wrażeń i miłych wspomnień.

Warsztaty Bożonarodzeniowe |

Angelika Kurpik, Ewa Urbaniak

W dniu 20 listopada 2019 r. w naszym przedszkolu zostały zorganizowane warsztaty bożonarodzeniowe dla
rodziców i dzieci. Warsztaty miały na celu kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, 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.
Rodzice i dzieci z zapałem wykonywali piękne ozdoby, wykazując wiele pomysłowości i kreatywności. Czas był
spędzony w bardzo miłej atmosferze, podczas którego dzieci i rodzice wspólnie pracowali, a jednocześnie świetnie się bawili.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, zaangażowanie, pomoc i wspólną zabawę.

Stop paleniu! |

Marta Pajor

Nasze przedszkole w ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Poddębicach po raz
kolejny przystąpiło do Ogólnopolskiego Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.
Bardzo ważne jest, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci umiejętności radzenia sobie z zachowaniami, które mogą być dla
nich szkodliwe.
W ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia, przypadającego na 21 listopada 2019 roku, w przedszkolu podjęto
działania zmierzające do upowszechnienia ,,mody na niepalenie” wśród rodziców dzieci przedszkolnych. Celem nadrzędnym
było uświadomienie, jak szkodliwy wpływ na dziecko i jego prawidłowy rozwój ma dym papierosowy i zjawisko tzw.
,,biernego palenia”.
W tym dniu pięciolatki z oddziału IV i V gościły Panią Martę Bukowską, która przeprowadziła atrakcyjne zajęcia
w ramach realizowanego programu „Czyste powietrze wokół nas”. 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. Na zakończenie otrzymały ulotki dotyczące zwiększenia świadomości rodziców na temat znaczenia ich
roli w rozwoju zdrowotnym dzieci.
Dzięki zorganizowaniu takiej akcji dzieci wykształciły świadomą postawę ochrony własnego zdrowia przed szkodliwym
wpływem dymu tytoniowego.
Dziękujemy Pani Marcie za poświęcony czas, fantastyczną atmosferę podczas zajęć oraz upominki dla przedszkolaków.

Zabawy z kasztanami i innymi darami jesieni |

Małgorzata Kaźmierczak

Dzieci 3-4 letnie z grupy II zaprosiły do przedszkola rodziców na wspólne spotkanie z okazji zbliżającego się schyłku
jesieni. Wszyscy świetnie się bawili podczas wspólnego tworzenia ludzików i stworków ze zgromadzonych materiałów
przyrodniczych. Zabawy muzyczno-ruchowe uatrakcyjniły spotkanie, zintegrowały dzieci i rodziców oraz wprowadziły
w miły i radosny nastrój. Dzieci były bardzo szczęśliwe. Wobec powyższego planujemy już następne spotkanie.

Światowy Dzień Pluszowego Misia |

Marta Pajor, Monika Szafarz

Dzień Pluszowego Misia obchodzimy 25 listopada. Święto jest bardzo sympatyczne i coraz powszechniej obchodzone
na całym świecie, a jego data wcale nie jest przypadkowa, bo właśnie tego dnia przypada rocznica powstania tej maskotki.
Nie ma ono jednak długiej tradycji, obchodzimy je dopiero od 2002 roku, kiedy to pluszowy miś obchodził swoje setne
urodziny.

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

www.uniejow.pl | www.facebook.com/uniejow
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Nagrodzeni w XIII Powiatowym Konkursie Plastycznym pod hasłem „W muzycznej krainie pluszowego misia”

25 listopada 2019 r. w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie przypadło podwójne święto: Święto Pluszowego Misia
i rozstrzygnięcie XIII Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem „W muzycznej krainie pluszowego misia”, którego
organizatorem było nasze przedszkole. Uroczystość i konkurs plastyczny przygotowały panie: Marta Pajor i Monika Szafarz.
Jury konkursu, w składzie: Janusz Kosmalski – Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów, Elżbieta Bartnik – nauczyciel plastyki
w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Uniejowie, Arleta Kanarek – Przewodnicząca Rady Rodziców
Miejskiego Przedszkola w Uniejowie, w dniu 20 listopada 2019 r. dokonało oceny 78 prac. Zostały one zgłoszone przez:
Szkoły Podstawowe w Wieleninie, Wilamowie, Spycimierzu, Publiczne Przedszkole w Poddębicach, Publiczne Przedszkole w
Wartkowicach, Punkt Przedszkolny w Drwalewie, Punkt Przedszkolny w Pełczyskach, Publiczne Przedszkole w Pęczniewie,
Miejskie Przedszkole w Uniejowie.
Jury przyznało nagrody następującym osobom: I miejsce – Aleksandra Wolak (Uniejów), II miejsce – Sophie Emma
Baggott (Uniejów), III miejsce – Karolina Pajor (Uniejów). Natomiast wyróżnienia otrzymali: Hanna Kosmalska (Uniejów),
Hanna Augustyniak (Wartkowice), Weronika Płoszyńska (Wartkowice), Wiktoria Gabrysiak (Drwalew), Julia Niciak
(Pełczyska), Wiktoria Ciepłucha (Pęczniew), Karolina Kasprzak (Spycimierz) Kornelia Kulczycka (Poddębice), Joanna Prośniak
(Poddębice), Marta Jarnot (Wilamów), Hubert Świątek, (Wielenin). Nagrodę Specjalną Zastępcy Burmistrza Miasta Uniejów
otrzymał Filip Pasternak (Spycimierz).
Nagrodzeni otrzymali nagrody ufundowane przez Miejskie Przedszkole w Uniejowie, Urząd Miasta w Uniejowie oraz
firmę K-FLEX.
Rozstrzygnięcie konkursu połączone było z uroczystością z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. W tym dniu
nasze przedszkole odwiedzili Kubuś Puchatek z gitarą oraz Pani Martyna Gierada, która przyniosła ukulele. Dzieci miały
okazję porównać te dwa instrumenty oraz posłuchać ich brzmienia. Podczas uroczystości przedszkolaki zapoznane zostały
z historią pluszowego misia oraz fragmentem bajki „Przygody Misia Uszatka. Gitara” wg opowiadań Cz. Janczarskiego,
po której rozwiązały krótki quiz sprawdzający jej znajomość.
W czasie spotkania nie zabrakło wspólnych zabaw muzyczno-ruchowych ze swoimi misiami przy piosenkach „Dwa
misie”, „Niedźwiadek” i „Jadą misie” oraz słodkich niespodzianek. Uroczystość przebiegła w bardzo miłej i sympatycznej
atmosferze, a jej uczestnikom sprawiła wiele radości i dostarczyła miłych wrażeń.
			

Na łące i na polanie |

Angelika Kurpik

27 listopada 2019 r. nasze przedszkole odwiedziłobjazdowy teatrzyk z Krakowa- Kanon, który przedstawiłprzedszkolakom
bajkę, pt. „Na łące i na polanie”. Dzieci z dużym zainteresowaniem obejrzały przygody Krecika i Sarenki, którzy mieli duży problem
z dziewczynką o imieniu Mariolka. Dziewczynka ta ciągle plotkowała, co przysparzało wiele kłopotów i problemów. Dzieci
miały okazję nie tylko obejrzeć zjawiskowe przedstawienie, ale także wyciągnąć lekcję z świetnie przedstawionego przez
aktorów morału bajki. Przedszkolaki z radością oglądały pełne humoru przygody bohaterów oraz poznały bardzo ważne
cechy w życiu: kulturę osobistą, dobroć, grzeczność i przyjaźń.

Bożonarodzeniowa paczka dla Bohatera |

Marta Pajor

Nasza przedszkole przyłączyło się do „IX Bożonarodzeniowej Paczki dla Bohatera”. Głównym celem akcji było wsparcie
żołnierzy polskich: żołnierzy 39 roku, żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych, żołnierzy Wyklętych, Powstańców
Warszawskich z województwa łódzkiego, którzy walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.
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W ramach akcji zbieraliśmy produkty spożywcze i artykuły chemiczne z długim terminem przydatności. Ponadto,
przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wykonywały własnoręcznie robione, przepiękne kartki z życzeniami dla Bohaterów.
Chcemy w ten sposób choć trochę umilić im świąteczny czas. Z doświadczenia wiemy, że taka pamięć dla Nich
niezmiernie ważna i potrzebna, a radość jaką sprawiają im życzenia, kartki, zwłaszcza wykonane przez młode pokolenie, jest
przeogromna.
Dziękujemy rodzicom, opiekunom dzieci uczęszczających do Miejskiego Przedszkola w Uniejowie za włączenie się
w akcję!

Mikołajki w przedszkolu |

Małgorzata Dzieran, Wioletta Gralka

Wizyta świętego Mikołaja w naszym Przedszkolu to jeden z najbardziej oczekiwanych przez dzieci dni w roku.
Przedszkolaki przygotowują się do niego starannie, uczą się wierszy, piosenek i pląsów. Każda grupa wykonuje ciekawe
prace plastyczne, na których oczywiście króluje Mikołaj.
Nadszedł wreszcie długo oczekiwany dzień. Wszystkie dzieci już od samego rana z wielką niecierpliwością spoglądały
na drzwi, nasłuchiwały „Mikołajowych” dzwoneczków. Na spotkanie z Mikołajem przedszkolaki ubrały się odświętnie w
czerwone czapeczki. Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci i przybył wraz ze śnieżynkami, elfami oraz Radnymi Rady Miejskiej
w Uniejowie. Pani dyrektor Romana Kozińska powitała Mikołaja, jego pomocników i całą społeczność przedszkola. Mikołaj
opowiedział o trudach swojej podróży i ekscytującej pracy. Po krótkiej inscenizacji, śnieżynki wraz z elfami zaprosiły
zebranych do wspólnych pląsów z Mikołajem. Podczas zabawy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszyscy zmieniali
się w renifery, powozili saneczkami, rozwozili prezenty samochodem i byli pomocnikami Mikołaja. Były też wspólne tańce
i zagadki obrazkowe dla każdej grupy.
Dzień ten był niezwykle radosny i pełen wrażeń dla tych najmłodszych, ale i tych trochę starszych, bo nostalgia
i wspomnienia z dzieciństwa to zawsze fajna sprawa.
Na zakończenie spotkania wszystkie przedszkolaki otrzymały od Mikołaja zielone drzewka do przystrojenia w każdej
sali. Natomiast Radni przywieźli ze sobą dużo uśmiechu oraz worki pełne prezentów, ufundowane przez sponsorów, a w nich
dla każdego coś dobrego. Wszyscy bawili się wspaniale!
W godzinach południowych przedszkolaki z najstarszych grup wraz ze swoimi paniami uczestniczyły w spotkaniu
mikołajkowym z Panem Grzegorzem Schreiberem - Marszałkiem Województwa Łódzkiego, przy kompleksie termalnobasenowym. Wspólnie ze wszystkimi śpiewały i bawiły się przy świątecznych melodiach. Z rąk Pana Marszałka otrzymały
prezenty mikołajkowe.
W imieniu dzieci serdecznie dziękujemy!

Szkoła Podstawowa w Uniejowie
Warsztaty ceramiczne w Łodzi - część I |

Elżbieta Bartnik

Grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach ceramicznych w Łodzi. Pani prowadząca zajęcia
zapoznała wszystkich z technologią rękodzielniczych wyrobów ceramicznych naczyń i przedmiotów codziennego użytku.
Z ochotą, według otrzymanych wskazówek, wszyscy zabrali się do pracy. Dzięki tworzeniu w najprostszym materialełatwo
poddającym się modyfikacjom jedna grupa wykonywała kubki, druga formowała naczynia na świeczki. Praca w glinie
pobudziław uczniach aktywność plastyczną oraz pomogła uwierzyć we własne siły i podnieść samoocenę. Garncarstwo to
profesja, która zanika. Z tego powodu ginące zawody nadal istnieją, choć nie rozwijają się prężnie, to przynoszą wiele radości
i satysfakcji z własnoręcznie wykonanych wyrobów.

Kochamy zwierzęta i im pomagamy |

Małgorzata Rybak

Październik jest miesiącem dobroci dla zwierząt. Jest to nie tylko okazja do docenienia naszych pupili, tych dużych
i tych małych, to również dobry czas do zastanowienia sięnad tym, jaki mamy stosunek do zwierząt, a także jak możemy
pomóc tym najbardziej potrzebującym.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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W Dniu Milusińskich, już od wielu lat, tym razem 23.10.2019 r. uczniowie naszej szkoły zorganizowali wystawę małych
zwierząt, akcentując w ten sposób rolę zwierząt w życiu człowieka. Na tegorocznej wystawie zaprezentowano 32 małych
pupili: chomiki, świnki morskie, żółwie, króliki, papugi, szynszyle, szczurki, myszki, a nawet jeża pigmejskiego. Zwiedzający
wystawę mogli wspomóc potrzebujące zwierzęta. Zebrano kwotę 397zł, a także ponad 20 kg karmy oraz poduszki, koce
i inne akcesoria. Plansze i mapy edukacyjne nawiązywały do ochrony i znaczenia zwierząt. Po raz kolejny przekonaliśmy się,
że wielu z nas kocha zwierzęta i chce im pomagać.
Wszystkim dobroczyńcom serdecznie dziękujemy, a zwierzętom życzymy, aby ZAWSZE miały dni dobroci.

Akcja „Szkołapamięta” |

				

Joanna Pawlak, Elżbieta Bartnik, Teresa Gadzinowska,
Joanna Wicherkiewicz, ks. Piotr Kasprzak

W ostatni piątek października (25.10.2019r.) z inicjatywy Ministerstwa Edukacji Narodowej odbyła się akcja
„Szkoła pamięta”. Jej celem było przypomnienie dzieciom i młodzieży bohaterów naszej wolności oraz budzenie potrzeby
pielęgnowania pamięci o ludziach zasłużonych dla naszej Małej Ojczyzny.
Uczniowie kl.VI b pod opieką wych. p.Elżbiety Bartnik odwiedzili cmentarz parafialny, na którym uporządkowali dwa
zaniedbane groby. Zapalili znicze na grobach: poległych żołnierzy w II wojnie światowej, nauczycieli związanych z naszą
placówką i dzieci Marii Konopnickiej oraz duchownych.
Klasy Va,VIc wraz ze swoimi katechetami: ks. Piotrem Kasprzakiem i ks. Piotrem Dąbrowskim odwiedzili cmentarz
parafialny w Uniejowie. Na cmentarzu uczniowie pomodlili się w intencji zmarłych kapłanów, sióstr zakonnych oraz poległych
w obronie Ojczyzny, a następnie zapalili znicze na znak pamięci i wdzięczności.
Natomiast uczniowie kl.VIII b wraz z wych. p.Joanną Pawlak tego dnia porządkowali Plac Dębów Katyńskich. Grabili
liście, sprzątali zachowane tam groby, palili znicze. Była to też dla nich okazja do przypomnienia historii tego miejsca i Ofiar
Zbrodni Katyńskiej z Ziemi Uniejowskiej.
Ponadto klasy IIIa i III b pod opieką wych. p.Teresy Gadzinowskiej i wych. p. Joanny Wicherkiewicz pierwszą lekcję
mieli w Izbie Pamięci prowadzonej przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa. Ważnym, wyjątkowo interesującym punktem
zajęć była projekcja starego filmu o Uniejowie „Uniejowskie czary”.Trzecioklasiści uważnie chłonęliwszystkie te wiadomości
i obrazy, byli dociekliwi i wyraźnie zainteresowani, ale co najważniejsze, zrozumieli przesłanie i cel zajęć.

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa |

źródło: KPP w Poddębicach

29.10.2019r. w Szkole Podstawowej w Poddębicach odbyła się kolejna edycja powiatowego finału konkursu
sprawności fizycznej oraz wiedzy o bezpieczeństwie w ramach programu prewencyjnego „Policyjna Akademia Bezpieczeństwa”.
W organizowanym przedsięwzięciu udział wzięły najlepsze pary zawodników z 9 szkół z terenu powiatu poddębickiego. Uniejów reprezentowali uczniowie kl.II: Wojciech Jarek, Julia Sosnowska. Nagrody zostały ufundowane przez Łódzką
Grupę Wojewódzką IPA, Starostwo Powiatowe w Poddębicach oraz Burmistrza Poddębic.

Bal Wszystkich Świętych |

ks. Piotr Kasprzak

Bal Wszystkich Świętychto coraz bardziej popularna w szkołach alternatywa dla Halloween oraz forma przypomnienia,
że mamy w Polsce swoje własne powody do świętowania. Również w Uniejowie, dzięki inicjatywie parafii, od kilku lat, dzień
przed uroczystością Wszystkich Świętych organizowana jest zabawa - Holy Wins, czyli Bal Wszystkich Świętych.
Wydarzenie organizowane przez parafię oraz szkołę rozpoczęło się o godz. 16.30 od wspólnej modlitwy za zmarłych
na cmentarzu w Uniejowie. Następnie uczestnicy wesołym pochodem przemaszerowali do szkoły podstawowej, gdziena
najmłodszych czekał słodki poczęstunek oraz zabawa taneczna, którą poprowadził Dawid Siwiec.
Bal Wszystkich Świętych ma przede wszystkim pokazywać dobre wzorce dla młodych ludzi, stąd na balu pojawiły
się dzieci w przebraniach: św.Maksymiliana Kolbego, św.Antoniego, św.Agnieszki oraz wikariusze z Parafii pw. św.Floriana
w Uniejowie - ks. Piotr Kasprzak i ks. Piotr Dąbrowski oraz wicedyrektor szkoły Agnieszka Kaczmarek, która wystąpiła
w przebraniu św.Agnieszki Rzymianki.

>

50 | UNIEJOWSKIE STRONY

numer

6 / 70 / 2019

>

Pogadanka na temat zagrożeń przeciwpożarowych |

Elżbieta Bartnik

31.10.2019 r. odbyła się pogadanka na temat zagrożeń przeciwpożarowych. W pogadance uczestniczyły klasy szóste.
Komendant Państwowej Straży Pożarnej poprowadził prelekcję z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz edukował
uczniów w temacie szkodliwego działania tlenku węgla w ramach kampanii profilaktycznej pn. „Czujka na straży Twojego
bezpieczeństwa!”. Uczniowie, którzy wykazali się dużą znajomością zagadnienia oraz aktywnością w ramach prowadzonych
ćwiczeń, zostali nagrodzeni czujnikami tlenku węgla i dymu.

Próbna ewakuacja szkoły |

Elżbieta Bartnik

Dbając o bezpieczeństwo naszych uczniów, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 31.10.2019r.
przeprowadziliśmy próbną ewakuację. Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników
szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania
innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Pan dyrektor Piotr Kozłowski przekazał informację o sprawnie przeprowadzonej
ewakuacji.

Warsztaty ceramiczne w Łodzi - część II |

Elżbieta Bartnik

6.11.2019r. odbyła się druga część warsztatów ceramicznych, na których grupa dworzan szkliwiła swoje małe dzieła.
Prace zostały wcześniej wypalone, a następnie po oczyszczeniu pomalowane szkliwem. Pani prowadząca zajęcia zapoznała
wszystkich z technologią szkliwienia, zasadami kładzenia warstw szkliwa i ich wypalaniem. Wszyscy pracowali z ochotą.
Z niecierpliwością oczekiwali wyników swojej pracy, ponieważ naczynia musiały być ponownie wypalone, aby mogły być
używane.

Międzyszkolny Przegląd Poezji i Pieśni |
Patriotycznej w Stemplewie

pwd. Małgorzata Antoniak, Agnieszka Pajor

Obchody 101. rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości rozpoczęły się 7.11.2019r. podczas Międzyszkolnego
Przeglądu Poezji i Pieśni Patriotycznej w Stemplewie, którego organizatorami byli Zespół Placówek EdukacyjnoWychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie oraz Hufiec ZHP Uniejów. Celem przeglądu było wychowanie do
patriotyzmu i integracja środowisk międzyszkolnych. Naszą szkołę reprezentował podczas przeglądu zespół uczniów,
3 Gromada Zuchowa Krasnonutki oraz 3 Drużyna Harcerzy Strażnicy Lasu. W nastrój radosnego świętowania wprowadzali,
w wyjątkowy sposób, konferansjerzy Pani Beata Maciejewska i Komendant Hufca ZHP Uniejów - hm. Piotr Łukasiewicz.

Biblioteka na nas czeka… |

Magdalena Derlacz

arch. SP Uniejów

Uroczyste otwarcie nowej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie odbyło się 7.11.2019r. Po
dokonaniu symbolicznego przecięcia wstęgi oraz poświęceniu biblioteki zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać „Menu-

Mikołajki w szkole: kl. V a z dyrektorem Piotrem Kozłowskim, p. Agnieszką
Pajor i p. Agnieszką Krzesłowską

Akademia z okazji 101. rocznicy Odzyskania Niepodległości: kl. III c
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etu” na skrzypce L. Boccheriniego w wykonaniu uczennicy naszej szkoły. Po przemówieniach zaproszonych gości, nadszedł
czas na występy. Uczennice z klasy trzeciej zaśpiewały utwory: „Motylem byłam”, „Przyjaciel deszczową porą” oraz „Przed
siebie w dal” w kowbojskich rytmach. Zaszczytem było odebranie nagród w konkursie plastycznym „Biblioteka – miejsce,
w którym mieszkają książki” oraz literackim „Jan Paweł II w moim sercu”. Radość dzieci można było zauważyć podczas
oglądania wystawy „Jan Paweł II – Ojciec Święty we wspomnieniach mieszkańców gminy Uniejów”, zwiedzania pomieszczeń
z książkami ułożonymi na nowych, kolorowych regałach, sal pachnących jeszcze farbą. Cóż może być bardziej cennego od
codziennych spotkań z mądrymi książkami…?

„Szkoła do hymnu” |

Jolanta Chajdas

8.11.2019 r. o godz. 11.11nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”, za co otrzymała podziękowanie p. Ministra Edukacji Narodowej.

101. rocznica Odzyskania Niepodległości |

Jolanta Chajdas

W naszej szkole uroczystości związane ze 101. rocznicą odzyskania przez Polskę wolności odbyły się 8.11.2019
r. Już wchodząc do szkoły zauważyć można było, iż nie jest to zwykły szkolny dzień. Zamiast kolorowych bluz, swetrów
itp. wokół widać było odświętne stroje w barwach biało-granatowych. O godz.8.00 rozpoczęła się akademiawspólnym
odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego”.Następnie recytacja patriotycznych wierszy i pieśni: „11 Listopada”, „Myślimy
o Polsce”, „Pierwsza Brygada”, „Rogatywka” przypomniały najważniejsze wydarzenia i drogę, jaką Polacy musieli przebyć,aby
mógł nastąpić ten ważny dla narodu dzień.
Montaż słowny: uczniowie klas VIc i VIa pod kierunkiem p.Jolanty Chajdas i p.Anny Zbytniewskiej. Oprawa muzyczna:
p.Agnieszka Pajor i p.Magdalena Derlacz wraz ze swoimi wychowankami. Dekoracja: p.Elżbieta Bartnik.
Myślę, że dzień ten był doskonałą okazją, aby uczyć młode pokolenie miłości do Ojczyzny.

Dla nich harcerskie warty |
i chorągiewek gromada…

pwd. Małgorzata Antoniak, pwd. Magdalena Derlacz

W listopadzie obchodzimy „Wszystkich Świętych” – znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych. Upamiętniając
tych, którzy odeszli, 8.11.2019 r. 3 Gromada Zuchowa „Krasnonutki” zorganizowała spotkanie ze starszymi instruktorami
mieszkającymi w Uniejowie i poza granicami naszego kraju. W Domu Harcerza gościliśmy: druhów hm. Barbarę Zwolińską
i hm. Mariana Pięgota oraz małżeństwo – Bożenę i Kazimierza Szatkowskich. Dzięki głośnemu czytaniu wierszy Pani
Bożeny Szatkowskiej wspominaliśmy Zmarłych, którzy tworzyli „legendę” Uniejowa. Takie spotkania z Seniorami rozbudzają
odpowiedzialność dziecka za siebie i środowisko, w którym żyje. Zapewniają integrację ze środowiskiem lokalnym, budują
więzi uczuciowe: przyjaźń, szacunek, tolerancję oraz prawidłowe komunikowanie się.

Finał konkursu różańcowego
Podczas niedzielnej Mszy Świętej 10.11.2019 r. nastąpiło ogłoszenie zwycięzców oraz wręczono nagrody za udział
w konkursie różańcowym, który przygotowano dla najmłodszych parafian. W konkursie wzięło udział 62 uczniów z naszej
szkoły.
Wyróżnionych zostało 15 różańców, pozostali uczestnicy konkursu różańcowego otrzymali nagrody pocieszenia.
Z gratulacjami ks.Piotr Kasprzak

„Janko Plastykant” |

Elżbieta Bartnik, Lidia Zaradzka

13.11.2019r. 20 uczniów naszej szkoły wzięło udział w projekcie „Janko Plastykant - poszukiwanie talentów
plastycznych wśród najmłodszych mieszkańców województwa łódzkiego” zorganizowanym w Zespole Państwowej Szkoły
Plastycznej im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi. Wizyta studyjna składała się z trzech części. Zajęcia były kreatywne,
pobudzały wyobraźnię oraz pokazały wiele dróg zawodowych związanych ze sztuką.
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I Gminny Maraton Matematyczny |

Jolanta Wieczorek, Anna Zbytniewska, Katarzyna Pruchlat

W związku z obchodami Roku Matematyki 19.11.2019r. w naszej szkole odbył się I Gminny Maraton Matematyczny,
którego celem było popularyzowanie wiedzy matematycznej, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych
uczniów oraz kształtowanie umiejętności pracy w grupie z możliwością sprawdzenia się w rywalizacji.
W maratonie brało udział 6 zespołów czteroosobowych klas VII i VIII: 4 zespoły ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie,
1 zespół ze Szkoły Podstawowej w Wieleninie, 1 zespół ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie.
Zwycięzcami matematycznych zmagań została drużyna pn. πtagorasy, w skład której wchodzili następujący uczniowie:
Bartłomiej Adamczyk - kl. VIIIa, Bartosz Kąpielski - kl.VIIIa, Maria Plak - kl. VIIb, Kacper Wójcik - kl. VIIb.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

30. rocznica uchwalenia Konwencji Praw Dziecka |

Samorząd Uczniowski

20.11.2019r., tj. w 30. rocznicę uchwalenia Konwencji Praw Dziecka, postanowiliśmy świętować to wydarzenie
wspólnie z organizacją humanitarną UNICEF. Dla podkreślenia znaczenia zapisów wspomnianego dokumentu dla dzieci na
całym świecie oraz zwrócenia uwagi na respektowanie praw dziecka uczniowie oraz nauczyciele przyszli do szkoły ubrani
na niebiesko. Tym samym przyłączyliśmy się do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy także zaangażowali się
w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

Lekcja polskiego w Miejskiej Bibliotece |

Agnieszka Kaczmarek

W piątek 22.11.2019r. klasy Vb i Vc wybrały się kolejno z wizytą do nowej Biblioteki Miejskiej. W czasie 2-godzinnych
zajęć uczniowie najpierw zwiedzili nowy obiekt, zapoznali się z pracą biblioteki oraz możliwościami korzystania z niej
(wypożyczalnia książek, audiobooków, filmów; kawiarenka internetowa, czytelnia prasy itp.). Następnie w sali konferencyjnej
odbyła się niecodzienna lekcja języka polskiego nt. mitologii. Uczniowie m.in. rozwiązywali krzyżówkę, oglądali różne wersje
mitu o Syzyfie, dyskutowali. Odbyła się też próba generalna przed konkursem recytatorskim.

Diecezjalny Festiwal Piosenki Religijnej „RYBA 2019” |

ks. Piotr Kasprzak

W sobotę 23 listopada 2019r. trzy uczennice naszej szkoły: Marianna Stefańska (kl.VIII a), Amelia Perkowska (kl.VII
b) i Zuzanna Pacholczyk (kl.V b) z ks. Piotrem Kasprzakiem uczestniczyły w drugim etapie Diecezjalnego Festiwalu Piosenki
Religijnej „RYBA 2019”, zorganizowanym w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie.

arch. SP Uniejów

Marianna Stefańska zajęła I miejsce, pokonała ponad 50-ciu uczestników festiwalu. Brawo!

Uczestnicy I Gminnego Maratonu Matematycznego

Dyskoteka andrzejkowa kl. I-III
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„Przybywaj zimo, siwa damo,
Dawno już spadły wszystkie liście …”
Po raz pierwszy, 25.11.2019r. został zorganizowany w naszej szkole Gminny Konkurs Plastyczny „Zima tuż, tuż…”
zaadresowany do uczniów kl. I-VI szkół podstawowych z terenu gminy. W ciągu 75 minut młodzi artyści, pod okiem
komisji, tworzyli dzieła do wybranego utworu literackiego: „List jesieni” lub „Listopad”. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt
organizatorów, a ich autorom należy się pochwała i uznanie. Na zakończenie dyrektor Piotr Kozłowski i wicedyrektor
Agnieszka Kaczmarek wręczyli uczestnikom dyplomy za udział, drobne upominki i słodkie co nieco.
Laureaci konkursu zostali wyłonieni po burzliwych naradach: klasy I-II: I miejsce- Danuta Troczyńska(SP Uniejów),
II miejsce- Mateusz Glapiński (SP Uniejów), III miejsce- Jan Tomaszewski (SP Wilamów), wyróżnienie- Jan Kołodziejek (SP
Wilamów); klasy III-IV: I miejsce- Barbara Troczyńska (SP Uniejów), II miejsce- Maja Pawlak (SP Wielenin), III miejsce Natan Mikołajczyk (SP Uniejów),wyróżnienie- Marcelina Figurska (SP Uniejów); klasy VI-VII: I miejsce- Igor Koralewski
(SP Uniejów), II miejsce- Aleksandra Gogol (SP Uniejów), wyróżnienie- Julia Koperska (SP Uniejów), Natalia Ratajczyk
(SP Wilamów). Gratulujemy!

Andrzejki |

Ewelina Kołata, Anna Bugajak, Katarzyna Pruchlat, Joanna Wójcik

„Na Andrzejki w końcu listopada ulać coś z wosku wypada”. Tak było, albowiem 28.11.2019 r. sala 308 zamieniła się
w Komnatę wróżb z wróżkami z klas siódmych i ósmych. W godzinach 12.30 - 14.30 odbyła się dyskoteka dla uczniów klas
I-III. Przez dwie godziny najmłodsi bawili się przy muzyce wybranej specjalnie dla nich przez zaproszonego DJa, który wraz
z wybranymi nauczycielami bacznie przyglądał się tańczącym, by na koniec wskazać Królową Balu - Michalinę Kujawę
z kl.Ia, natomiast tytuł Króla Balu otrzymał Ziemowit Matuszewski, uczeń kl.III b.O starszych też nie zapomniano, ponieważ
w godzinach popołudniowych dyskotekę dla uczniów klas IV-VIII poprowadzili nasi absolwenci: Michał i Sebastian. Panująca
na sali gimnastycznej atmosfera dobrej zabawy i puste korytarze świadczą o tym,że DJom znane są gusta muzyczne ich
kolegów i koleżanek. Na koniec wszyscy odtańczyli taniec Chapelloise - belgijkę.
Cieszymy się, że ten dzień był okazją do miłych spotkań towarzyskich i dostarczył wszystkim dużo wrażeń.

Audycja muzyczna |

Agnieszka Krzesłowska

29.11.2019r. odbyła się audycja muzyczna dla klas I-IV nt.Taniec jazzowy i jego odmiany. Oprócz ciekawostek z historii
jazzu i pięknego pokazu tanecznego, chętni uczniowie, z kolorowymi parasolami, mieli okazję zatańczyć słynną „Deszczową
piosenkę”. Ponadto wszyscy uczniowie z nauczycielami świetnie się bawili podczas tańczenia przeboju Cleo „Za krokiem
krok”. Audycja wzbogaciła naszą wiedzę muzyczną i rozweseliła.

Pogotowie Świętego Mikołaja |

Ewelina Kołata, Anna Bugajak, Katarzyna Pruchlat, Joanna Wójcik

Nasza szkoła już po raz kolejny przyłączyła się do akcji Pogotowie Świętego Mikołaja. Jest to akcja prowadzona
każdego roku przez Bank Żywności w Koninie. Ma ona na celu zebranie różnych artykułów i produktów nadających się do
włożenia do paczek świątecznych przeznaczonych dla dzieci z najbardziej potrzebujących rodzin.
30.11.2019r. członkowie Samorządu Uczniowskiego oraz inni wolontariusze za sprawą charakterystycznych czapek
mikołajowych już od rana widoczni byli w siedmiu sklepach spożywczych i marketach naszego miasta.
Cieszy nas, iż mieszkańcy Uniejowa nie pozostają obojętni na potrzeby innych i zawsze chętnie wspierają wszelkie
akcje charytatywne, przeprowadzane przez naszych uczniów. Także tym razem wózki zakupowe wypełnione zostały po
brzegi różnymi produktami żywnościowymi, środkami chemicznymi i artykułami papierniczymi. W jednym ze sklepów
zebrane artykuły ważyły np. aż 87 kg, w kolejnym tylko dziesięć kg mniej.
Dziękujemy wolontariuszom za to, że poświęcili swój wolny czas i bez zastanowienia zgłosili swój udział w akcji.
Oczywiście pięknie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy sprawią, że dzięki otrzymanym paczkom obdarowane rodziny
nie tylko będą mogły przeżyć zbliżające się święta radośnie, ale też otrzymają sygnał, że nie są same.
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Próbny egzamin ósmoklasisty |

Elżbieta Bartnik

5.12.2019 r. skończył się trzydniowy próbny egzamin ósmoklasisty. Pierwszego dnia uczniowie ósmychklas napisali
test z języka polskiego. Na jego napisanie mieli 120 minut. W środę uczniowie mierzyli się z egzaminem z matematyki,
a ostatniego dnia z języka obcego nowożytnego.Egzamin obejmował wiadomości i umiejętności określone w podstawie
w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w klasach I–VIII.

W mikołajki dzień bez dzwonków |

Agnieszka Kaczmarek

6.12.2019 r. mieliśmy dzień bez dzwonków, a zarazem dzień spokoju i ciszy podczas przerw. Z tej okazji dzwonek
szkolny „zamilknął”. Jedynie od rana można było usłyszeć dzwonki Mikołaja, ale takie przecież wszyscy lubimy! Uczniowie
i nauczyciele sami kontrolowali czas, by w porę zjawiać się na zajęciach i wychodzić na przerwę. Brawa dla całej społeczności
szkolnej za włączenie się do akcji, a p. Joannie Wicherkiewicz za pomysł.

„Akademia Pana Feliksa” |

Agnieszka Krzesłowska

W mikołajkowy, słodki poranek (6.12.2019 r.) uczniowie klas IV-VI i VIII z wielkim zainteresowaniem wysłuchali audycję
muzyczną pn. „Akademia Pana Feliksa”. Poznali różne rodzaje bębnów z Armenii - duduk , Indii – dundun, Afryki – djembe
i Brazylii - bongosy. Pan Paweł, gość z Armenii, zachwycił wszystkich pięknym śpiewem pastorałek w języku armeńskim oraz
rosyjskim. Ponadto chętni uczniowie mogli wykazać się swoimi zdolnościami muzycznymi i zagrać z muzykami fragmenty
pastorałek na oryginalnych bębnach, za co zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Mikołajkowy, słodki, bez dzwonków
poranek był też muzyczny i wspaniale rozwinął wyobraźnię, i twórczą postawę uczniów.

Akcja „Posadź swoją choinkę” |

Elżbieta Bartnik

Z wielką radością 6.12.2019r. uczniowie klasy VIII b razem z uczniami z gminy Uniejówposadzili kilkadziesiąt młodych
świerków w pobliżu ścieżki edukacyjnej „Zieleń”.
Dzięki inicjatywie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Turek i uczniombędziemy mieli czystsze powietrze. Brawo!
Wycieczki:
16.10.2019r. wycieczka do Warszawy: Centrum Nauki Kopernik, Planetarium, Starówka w ramach Projektu „Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; p.Małgorzata
Rybak.
24.10.2019r. jesienny spacer kl.IIa po ścieżce edukacyjnej „Zieleń”; p.Dorota Bamberska.
26.10.2019r. wycieczka klas IIa i IIb do kina w Łodzi na film „Był sobie pies 2”; p.Dorota Bamberska, p.Joanna Wójcik.
30.10.2019r. wycieczka klas I b i I c do Teatru Nowego do Łodzi na spektakl muzyczny pt. „My Psy”; p.Halina Wielogórka,
p.Anna Wiktorska.
08.11.2019r. Wieczór Chwały w Płocku, 76 uczniów; ks.Piotr Kasprzak, ks.Piotr Dąbrowski.
08.11.2019r. wycieczka kl.IIIb z okazji Hubertusa, spotkanie z jeźdźcami, leśnikami w „Hubertówce”, spacer ścieżką
dydaktyczną „Zieleń”, ognisko; p.Teresa Gadzinowska
14.11.2019r. wycieczka klas VIIIa, VIIIb do Teatru Małego w Łodzi, epopeja narodowa Adama Mickiewicza pt. „Pan
Tadeusz”; p.Joanna Pawlak, p.Małgorzata Rybak, p.Agnieszka Pajor.
14.11.2019 r. wycieczka kl. IV-V do Centrum Edukacji i Rozrywki Parku Makiet Mikroskala w Koninie: wystawa,
warsztaty, film 3D w ramach Projektu „Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych” współfinansowanego przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; p.Mirosława Wiśniewska, p.Ewelina Kołata, p.Tomasz Bartosik.
22.11.2019r. wycieczka kl.VIa, VIb,VIc do kina Manufaktura w Łodzi na film pt. „Rodzina Adamsów”, wych. p.Jolanta
Chajdas, p. Anna Zbytniewska, p.Elżbieta Bartnik, p.Katarzyna Pruchlat, p.Monika Jabłońska.
23.11.2019r. wycieczka klas II a i II b do Łodzi na spektakl „Disney on Ice” - Moc jest w Tobie; p. Joanna Wójcik,
p.Dorota Bamberska.
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26.11.2019r. kosmiczna wycieczka klas III a, III b do Planetarium, Centrum Nauki i Techniki w Łodzi; p.Teresa
Gadzinowska, p.Joanna Wicherkiewicz, p.Tomasz Bartosik.
28.11.2019 r. wycieczka uczniów nagrodzonych w konkursie różańcowym do Wyższego Seminarium Duchownego we
Włocławka; s. Alina Śmiałek, ks. Piotr Dąbrowski
05.12.2019r. wycieczka klas V a, Vb,Vc do Teatru Małego w Łodzi na spektakl „Ania z Zielonego Wzgórza” i Muzeum
Techniki w Łodzi; p.Ewelina Kołata, p.Monika Jabłońska, p.Rafał Wincenciak, p.Tomasz Bartosik.
06.12.2019r. wycieczka klas Ia, Ib, Ic do sali widowiskowej w Turku na spektakl „W tajemniczej Krainie Krasnali”;
p.Anna Wiktorska, p.Halina Wielogórka, p.Urszula Świerczyńska, p.Monika Jabłońska, p.Anna Komodzińska.
06.12.2019r. wycieczka klas IIa, IIb do Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu na spektakl „Kopciuszek”;
p.Joanna Wójcik, p.Dorota Bamberska.
06.12.2019r. wycieczka klas VIIa, VIIb do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl „Szalone nożyczki”; p.Aneta Sowa,
p.Katarzyna Pruchlat, p.Karolina Marosik, p.Tomasz Bartosik.
06.12.2019r. „Noc w szkole” klas IIIa, IIIb, spotkanie z kaliską poetką p.Anetą Kolańczyk; p.Teresa Gadzinowska,
p.Joanna Wicherkiewicz, p.Jolanta Wieczorek.
07.12.2019r. wycieczka klasy Ib do kina w Łodzi na film „Kraina Lodu”; p.Halina Wielogórka, p.Anna Wiktorska.

Sportowy Express Szkoły Podstawowej
w Uniejowie
Sporo znaczących, szkolnych zawodów sportowych rozegrano na przestrzeni ostatnich tygodni w Uniejowie.
Czy w myśl powiedzenia, że gospodarzom ponoć pomagają ściany mieliśmy do czynienia z tym zjawiskiem? Można ocenić
to samemu śledząc relację z poszczególnych imprez.

Finał Wojewódzki w Badmintona po raz drugi w Uniejowie |

Szymon Bugajak

Badminton dla jednych to gra typowo rekreacyjna, natomiast dla zawodników trenujących tę dyscyplinę bardzo
wymagająca i jak najbardziej poważna. I właśnie grę na wysokim, sportowym poziomie można było oglądać podczas
rozegranych w Uniejowie Finałów Wojewódzkich w Badmintona dla klas szóstych i młodszych. A wszystko to za sprawą
zawodników z Pabianic, którzy należą do czołówki krajowej w swojej kategorii wiekowej. Nie było więc większej niespodzianki:
w kategorii dziewcząt, jak i chłopców zwyciężyli przedstawiciele szkół z Pabianic. Całkiem nieźle zaprezentowali się uczniowie
Szkoły Podstawowej w Uniejowie. Piąte miejsce wśród dziewcząt wywalczyły Nina Bartosik i Aleksandra Gogol, siódme
lokaty zajęli chłopcy: Bartek Nowak i Antoni Stempień oraz dziewczęta: Zuzanna Czyżo, Joanna Gogol i Julia Kowalska.
Ósme miejsce zdobyli chłopcy Gracjan Bukowski i Tomasz Szymański.

Puchar Tymbarku po raz dwudziesty |

Szymon Bugajak

Po raz dwudziesty - jubileuszowy, w październiku rozpoczął się Ogólnopolski Turniej Mini-Piłki Nożnej „Z Podwórka na
Stadion” o Puchar Tymbarku. Z okazji okrągłej rocznicy organizatorzy Finału Powiatowego – czyli nauczyciele wychowania
fizycznego Szkoły Podstawowej w Uniejowie postanowili nadać większą rangę zawodom poprzez rozegranie turnieju na
Kompleksie Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka. Pomysł okazał się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Wszystkie
zespoły były zachwycone stanem nawierzchni, a że i pogoda do gry w piłkę była w tym dniu idealna, więc można powiedzieć,
że pomysł wypalił. Rekordowa była też frekwencja uczestniczących szkół, bowiem do rozgrywek zgłosiło się 30 zespołów,
które rywalizowały zgodnie z regulaminem w sześciu kategoriach wiekowych. W dwóch najlepsi okazali się gospodarze.
W grupie klas pierwszych zwyciężyli: Maksymilian Brudkowski, Antoni Perkowski, Adrian Kurzawa, Stanisław Charuba,
Szymon Górka, Artur Tarnowski, Emilia Ilska. W grupie klas drugich i trzecich nie mieli sobie równych: Jakub Bartosik, Tymon
Jesiołowski, Szymon Kęcel, Mateusz Kowal, Natan Mikołajczyk, Wojciech Tomczyk, Kacper Witaszek, Fabian Wyżykowski,
Robert Zawiła, Szymon Zgoda, Kacper Pizulski.
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Powiatowy unihokej |

Szymon Bugajak

Od wielu lat uniejowska hala sportowa jest mekką zawodów powiatowych, rejonowych i wojewódzkich w unihokeja.
Ale czy może być inaczej skoro ma się doskonałe warunki do przeprowadzania zawodów w postaci hali sportowej oraz, jako
nieliczna szkoła w województwie, niezbędny do rozgrywek band. Oczywiście same zawody się nie odbędą – musi do tego
dojść czynnik ludzki w postaci zaangażowanych nauczycieli - a tych nigdy w naszej szkole nie brakowało.
Na przełomie listopada i grudnia rozegrano zawody powiatowe w dwóch kategoriach wiekowych. Zarówno wśród
dziewcząt, jak i chłopców zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Uniejowie wzbogacając gabloty szkolne o kolejne cztery puchary.
W grupie młodszych dziewcząt grały: Nina Bartosik, Julia Figurska, Oliwia Gortat, Malwina Kaźmierczak, Kinga
Jałkiewicz, Julia Kowalska, Lidia Pająk, Zuzanna Czyżo, Eliza Marosik, Dominika Kaźmierczak, Aleksandra Krzysiek, Natalia
Musiała, Malwina Sztybrych, Julia Świątek.
Grupę młodszych chłopców reprezentowali: Radosław Marek, Eryk Kowalczyk, Gracjan Bukowski, Konrad Tomczyk,
Tomasz Szymański, Antoni Stępień, Błażej Jędrzejczak, Miłosz Trzuskowski, Olaf Nockowski, Tobiasz Bartosiak, Wiktor
Tarnowski.
W grupie dziewczęta starszych wystąpiły: Martyna Grzelak, Maria Plak, Julia Galoch, Natalia Banasiak ,Wiktoria
Kowalczyk, Maja Matusiak, Marianna Stefańska, Nadia Ircha, Justyna Kubiak, Łucja Majda, Amelia Bartosik , Wiktoria
Antoniak.
Z kolei w grupie chłopców starszych zagrali: Patryk Bugajak, Adam Graczyk, Bartosz Kapielski, Gracjan Madajski,
Witold Leśniewski, Łukasz Pietrzak, Dima Shvets, Bartosz Łuczak, Krystian Grubski, Bartłomiej Adamczyk, Mateusz Srogosz.

Przejęły schedę po chłopcach - Powiatowy Tenis Stołowy |

Szymon Bugajak

Dziewczęta od dwóch lat podążają śladem swoich starszych kolegów i brylują na salonach powiatowych podczas
rozgrywania zawodów w tenisie stołowym. Do wyrównania rekordu chłopców brakuje im jeszcze trzech tryumfów, ale
widząc postępy w grze naszych zawodniczek i ich dominację, można śmiało myśleć o detronizacji chłopców.

arch. S. Bugajak

arch. www.uniejow.net.pl

W tegorocznych zawodach rozegranych w Pęczniewie podium wyglądało tak samo jak ubiegłoroczne. Zmieniła się
tylko kolejność. W tym roku w zawodach drużynowych zwyciężyły siostry Michalina i Maja Wappa, drugie miejsce przypadło
Marii Plak i Martynie Grzelak. W rywalizacji chłopców trzecie miejsce wywalczyli Bartek Kąpielski i Adam Graczyk.
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Szkoła Podstawowa w Wieleninie
IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia |

Barbara Fligiel

4 października 2019r. obchodziliśmy w naszej szkole IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.Jest to międzynarodowa
akcja, która ma na celu zachęcenie wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia po długich wakacjach, a także
uświadomienie, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym. Poprzez wspólną zabawę łączymy się
z ludźmi na całym świecie. Chcemy propagować zasadność uczenia się tabliczki mnożenia, a także poznawania matematyki.
Musimy pamiętać, że przedmiot ten towarzyszy nam przez całe życie. W każdej chwili, kiedy patrzymy na zegarek, wstukujemy
numer telefonu, liczymy kieszonkowe. Wszędzie otaczają nas liczby, musimy umieć sobie z nimi radzić, dlatego warto znać
tabliczkę mnożenia.
W tym dniu zostały przeprowadzone przez Komisje Egzaminacyjne egzaminy z tabliczki mnożenia dla chętnych
uczniów i dorosłych. Egzaminatorami byli uczniowie: Eryk Czyszek, Marcel Szczepuła, Jan Sobczak, Brajan Gabryszak, Filip
Mann, Bartosz Kazimierski, Tomasz Cichomski, Dominik Kolasa. Osoby, które prawidłowo rozwiązały wszystkie przykłady,
otrzymywały certyfikat potwierdzający pomyślnie zdany egzamin z tabliczki i uzyskały tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.
Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej
rywalizacji.
Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy Egzaminatorom i wszystkim Uczestnikom. Zapraszamy do udziału w następnej
edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

Przyjęcie nowych członków SKO |

Daniela Kwiatosińska

Mamy nadzieję, że w bieżącym roku szkolnym
uczniowie, równie solidnie, jak w ubiegłym, będą oszczędzać pieniądze i chętnie brać udział w konkursach
organizowanych przez SKO, bo współczesna cywilizacja
wymaga od nas coraz większej wiedzy dotyczącej finansów.

arch. SP Wielenin

Tradycją Szkoły Podstawowej w Wieleninie jest uroczyste Ślubowanie Klasy I i przyjęcie do nowych członków SKO.
Tak stało się i w tym roku, a dokładniej 14 października 2019 roku. Był to dzień pełen wrażeń i wzruszeń, zarówno dla
dzieci, jak i rodziców. Jednak zanim uczniowie poszerzyli szeregi SKO, musieli udowodnić przed nowym członkiem SKO
w Wieleninie ,,Magiem SKO z pomocnikami Budrysami”, dyrekcją, opiekunkami p. D. Kwiatosińską i M. Andrysiewicz,
starszymi członkami, radą pedagogiczną, p. Wiceprezes Banku Spółdzielczego w Poddębicach i rodzicami, że są tego godni.
No i udało się! Wszyscy wyszli z tej próby zwycięsko! Pierwszaki pięknie wymawiały bardzo trudne wyrazy. Wykazali
się też dużą sprawnością fizyczną w czasie pokonywania „Oszczędnościowego toru przeszkód” oraz sprawnie skakały
przez pokrzywy z ,,Bajkowej Krainy Oszczędności”. Również z uśmiechem razem z p. dyrektor szkoły - Elżbietą Goszczyk
i wychowawczyniami wypiły ,,kwaśny eliksir oszczędności”. Na pewno pomogła im obecność rodziców, którzy im bardzo
dopingowali no i oczywiście swoją cegiełkę dołożył „Mag SKO z pomocnikami Budrysami”. Starsi członkowie SKO z klasy III
i IV przygotowali dla nowych członków SKO akademię promującą oszczędzanie w SKO. Dzieci dowiedziały się czym jest SKO,
na czym polega oszczędzanie i dlaczego warto składać pieniądze. Dzieci zachęcały też wszystkich uczniów i obecnych na
uroczystości dorosłych do racjonalnego gospodarowania pieniędzmi i umiejętnego wydawania ich na co dzień. Nie zabrakło
też wesołych sytuacji, gdyż nowi członkowie SKO zostali
poddani ,,oszczędnościowej toalecie” za pomocą bajkowego
grzebienia, kredy i ,,magicznej oszczędnościowej wody”. Po
uroczystym pasowaniu przez p. dyrektor szkoły - Elżbietę
Goszczyk „magicznym piórem” stały się pełnoprawnymi
członkami SKO, działającej przy SP Wielenin. Od
Szkolnej Kasy Oszczędności otrzymali również materiały
piśmiennicze do notowania swoich oszczędności. Natomiast
z rąk Wiceprezes B.S. w Poddębicach - p. Aliny KarwackiejSłomczewskiej, która była obecna na całej uroczystości
i dopingowała nowych członków SKO, otrzymaliksiążeczki
SKO z 5-cio złotowym wkładem oraz prezenty ufundowane
przez B.S. w Poddębicach.

Wiceprezes B.S. w Poddębicach p. Alina Karwacka-Słomczewska wręcza
nowym członkom SKO Wielenin książeczki oszczędnościowe i prezenty od B.S.
w Poddębicach
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Akcja „Opatrunek na ratunek” |

Barbara Fligiel

Nasza szkoła włączyła się do akcji „Opatrunek na ratunek”, której celem była zbiórka materiałów opatrunkowych dla
misyjnych szpitali w Afryce.
Dzięki ofiarności naszych uczniów i ich rodziców zebraliśmy: strzykawki – 79 sztuk, igły – 66 sztuki, plastry – 12 sztuk,
opaski – 3 sztuki, bandaże – 56 sztuk, kompresy, gazy – 65 sztuk, Spray Asept – 1 sztuka, Rutinacea – 1 sztuka.
Akcję wsparli:Krystian Świątek z kl. V, Marcela Szczepuła z kl. V, Wiktoria Hajbura z kl. V, Katarzyna Graczyk z kl. VI,
Tobiasz Kozłowski z kl. VI, Adam Tomczyk z kl. VI, Róża Kudanowska z kl. VI, Karolina Graczyk z kl. VII, Julia Pietrzak z kl. VII,
Julia Antczak z kl. VII, Patrycja Kaczka z kl. VIII, Tobiasz Gdański z kl. VIII.
Składamy serdeczne podziękowania i wyrazy wdzięczności wszystkim osobom, które wsparły tę akcję.

Hołd dla Patrona - generała Szczepana Ścibiora |

Beata Maciejewska

6 listopada 2019 roku o godzinie jedenastej cała społeczność Szkoły Podstawowej w Wieleninie stanęła do uroczystego
apelu. Powód był wyjątkowy, gdyż tego dnia na terenie Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie rozpoczęły się uroczystości
pogrzebowe generała brygady pilota Szczepana Ścibiora - Patrona naszej szkoły. Tym sposobem, gdy realnie nie mogliśmy
brać udziału, połączyliśmy się duchowo z uczestnikami pogrzebu dokładnie w tym samym czasie.
Szczepan Ścibior - Komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej w latach 1947-1951 został niesłusznie oskarżony o zdradę
Polski i 13 maja 1952 roku wyrokiem Najwyższego Sądu Wojskowego skazany na śmierć. Wyrok wykonano 7 sierpnia
1952 roku w mokotowskim więzieniu. Miejsca pochówku nie znano do 2017 roku. Po przeszło 65 latach IPN, wykonując
prace poszukiwawcze, odnalazł i zidentyfikował jego szczątki w kwaterze „Ł” Wojskowego Cmentarza na Powązkach
w Warszawie. Szczepan Ścibior na godny pogrzeb czekał 67 lat w bezimiennej, wieloosobowej mogile zamordowanych
przez komunistyczną władzę żołnierzy niesłusznie jak on. Doczekał się uroczystości pogrzebowej z najwyższymi honorami,
w której między innymi uczestniczyły władze państwowe, wojskowe i rodzina. Społeczność naszej szkoły reprezentowała
Pani Dyrektor. W tym czasie w Wieleninie rozpoczął się apel: poczet wprowadził sztandar i odśpiewano hymn szkoły – „Marsz
Lotników”. Następnie nauczycielka prowadząca krótko zrelacjonowała dwudniowe uroczystości pogrzebowe Szczepana
Ścibiora w Dęblinie. Dzieci oglądały zdjęcia z konferencji naukowej zorganizowanej 5 listopada 2019 r. w LAW na temat
represjonowania oficerów Wojska Polskiego w okresie stalinowskim. Ku miłemu zaskoczeniu, dowiedzieliśmy się, że Pan
Prezydent RP Andrzej Duda w marcu mianował Szczepana Ścibiora na stopień generała. Na ten awans nasz Patron musiał
poczekać 71 lat, gdyż w 1948 roku wniosek awansowy został odrzucony przez ówczesnego Ministra Obrony Narodowej
Michała Żymierskiego. Po wyznaczeniu uczniów do sztafety pokoleń zapaliliśmy znicz przy płycie pamiątkowej poświęconej
Patronowi i zmówiliśmy modlitwę za zmarłych. Apel zakończyliśmy oglądaniem w Internecie miejsca pochówku generała
Ścibiora. Jego doczesne szczątki zostały złożone w grobie wyglądem nawiązującym do symboliki lotniczej przy kościele
garnizonowym pod wezwaniem Matki Bożej Loretańskiej na terenie LAW w Dęblinie.
Uczniowie mają cichą nadzieję, że kiedyś reprezentanci naszej społeczności szkolnej będą mogli osobiście odwiedzić
grób Patrona i zapalić tam znicz. Świadomość, że wreszcie po wielu latach niepewności miejsce złożenia kości generała
Szczepana Ścibiora nie jest puste, nie symboliczne, nie tylko dla pamięci, ale rzeczywiste, prawdziwe i konkretne, wypełnia
nas radością i zadowoleniem oraz wdzięcznością dla ludzi, którzy przyczynili się do tak godnego uszanowania naszego
Patrona.

arch. SP Wielenin

Apel przygotowała katechetka.

Dzień Głośnego Czytania

Światowy Dzień Tabliczki mnożenia
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Elżbieta Goszczyk

Szkoła Podstawowa im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie od lat współpracuje z Kołem Łowieckim „Gęgawa”
w Uniejowie.
W tym roku, po raz kolejny, spotkaliśmy się z myśliwymi na ścieżce ekologiczno-edukacyjnej „Zieleń”. W piątkowe
popołudnie nasi uczniowie wspólnie z kolegami i koleżankami ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie i z Zespołu Placówek
Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie gościli w Hubertówce. Podczas spaceru Pan Paweł
Dzikowski opowiedział o zwierzętach naszych lasów, o zwyczajach i kulturze łowieckiej. Przedstawił zadania, jakie wykonują
członkowie Koła, jak również o ochronie i dokarmianiu zwierzyny. Czas spotkania upływał w miłej atmosferze nauki i dobrej
zabawy.
Dziękujemy za zaproszenie.

I Gminny Maraton Matematyczny |

Barbara Fligiel

W dniu 19 listopada 2019r. czterech uczniów z naszej szkoły wzięło udział w I Gminnym Maratonie Matematycznym,
który odbył się w Szkole Podstawowej w Uniejowie.
Drużyna w składzie:Filip Mann, Bartosz Kazimierski, Sebastian Oliwiecki z klasy VII i Tomasz Cichomskiz klasy VIII
rywalizowała z pięcioma innymi zespołami ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy. Maraton składał się z kilku
etapów. Pierwszy polegał na zaprezentowaniu drużyny, drugi na rozwiązaniu czterech zadań otwartych, w trzecim należało
udzielić odpowiedzi na kilkanaście zadań zamkniętych. Następny etap to krzyżówka matematyczna, kolejny-układanie figur
z elementów Tangramu oraz konkurencja sportowa. Na koniec każdy uczestnik odpowiadał ustnie na wylosowane pytanie.
Po zsumowaniu punktów ze wszystkich konkurencji wyłoniono zwycięzców, którzy w nagrodę pojadą na wycieczkę.

Sukcesy najmłodszych uczniów SP Wielenin |

Daniela Kwiatosińska

25 listopada 2019 r. wMiejsko-Gminnej BibliotecePublicznej w Poddębicach odbył się XV Powiatowy Konkurs
Recytatorski Literatury Europejskiej pod nazwą: „100-lecie województwa łódzkiego”. Maja Pawlakw kategorii klas I-III zajęła
III miejsce. Jest to duży sukces z uwagi na bardzo dużą ilość uczestników. Recytowała wiersz ,,Ptasie radio” Juliana Tuwima.
Natomiast 29 listopada2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie odbyło się uroczyste podsumowanie
powiatowych konkursów o tematyce jesiennej. Wśród laureatów znalazła się Natalia Goszczyk z klasy III, która w konkursie
plastycznym w kategorii klas I-III otrzymała wyróżnienie. Co więcej, Maja Pawlakw I Gminnym Konkursie Plastycznym
– „Zima tuż, tuż...” w kategorii klas II-IV zajęła II miejsce. Opiekunem wszystkich konkursów była Daniela Kwiatosińska.
Gratulacje!
                                                                                              

Zdrowe odżywianie |

Beata Czerwińska

26 listopada 2019r. klasa 2 wraz z wychowawczynią Beatą Czerwińską rozpoczęła realizację cyklu lekcji otwartych dla
klas 0-3. Tematyka lekcji jest ściśle związana z realizacją szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego na rok szkolny
2019/2020. Tematem lekcji pierwszej było zdrowe odżywianie. Dzieci promowały zdrową żywność, podkreślały znaczenie
warzyw i owoców w codziennej diecie. Zachęcały do porzucenia niezdrowych nawyków żywieniowych. Wydarzeniu
towarzyszył konkurs na najciekawszego, najbardziej pomysłowego ludzika z materiałów przyrodniczych. Każdy uczestnik
konkursu otrzymał za udział owocowy soczek i jogurt.
Komisja wyróżniła prace następujących uczniów: Joanny Gdańskiej, Anny Pietrzak, Aleksandry Pawlak i Aleksandry
Warych. Wyróżnione dzieci w nagrodę otrzymały zastrzyki… oczywiście witaminowe!
Wszystkim gratulujemy pomysłów, a Spółdzielni Uczniowskiej dziękujemy za ufundowanie nagród.

Sukces w konkursie recytatorskim! |

Jolanta Kwaśniewska

26 listopada 2019 r. w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach
prezentowali się uczniowie z kategorii klas 4-6 szkół podstawowych w Powiatowym Konkursie Recytatorskim Literatury
Europejskiej „100-lecie Województwa Łódzkiego”. Wszyscy uczestnicy z naszej szkoły (Zuzanna Andrysiewicz, Maksymilian
Okrasa, Izabela Rosik) zaprezentowali się znakomicie, a Ilary Controlloznalazła się w gronie laureatów, zdobywając trzecie
miejsce. Rywalizacja była ogromna, tym bardziej gratulujemy sukcesu!
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„Ach, Panie Julianie!” – Dzień Głośnego Czytania w Wieleninie |

Jolanta Kwaśniewska

„Kaczka dziwaczka” i „Słoń Trąbalski”’- ona szalona, on zapominalski.
„Kłamczucha” i „Samochwała” - jedna kłamała, druga w kącie stała…
Wszyscy oni, i nie tylko oni, byli bohaterami imprezy czytelniczej „Klasyka dla smyka”, która odbyła się 3 grudnia
2019 r. w Szkole Podstawowej w Wieleninie. W myśl słów Wisławy Szymborskiej: „Czytanie książek to najwspanialsza
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” corocznie w naszej szkole obchodzimy Dzień Głośnego Czytania. Główną rolę, obok
uczestniczących w edukacyjnej zabawie dzieci, pełnił Jan Brzechwa i Julian Tuwim, których kultowe wiersze towarzyszyły
najmłodszym w tym wyjątkowym dniu. W magiczny świat poezji uczniów wprowadzili: organizatorka - Jolanta Kwaśniewska,
zaproszeni goście i nauczyciele naszej szkoły: Pan Janusz Kosmalski, Pan Witold Owczarek, Pan Wojciech Głowacki, Pan
Piotr Kozłowski, Pani Elżbieta Goszczyk, Pani Beata Czerwińska i Pani Marzena Antczak.
Imprezę czytelniczą rozpoczęliśmy wysłuchaniem pięknego utworu Czesława Niemena „Wspomnienie”. Wielu z nas
nuci jesienią wersy „Mimozami jesień się zaczyna…” nie wiedząc nawet, że są to słowa Juliana Tuwima. „Nagle - gwizd!
Nagle - świst! Para - buch Koła - w ruch!...”. I tak ruszyła Lokomotywa. W wyjątkowej scenerii uczniowie wysłuchali znanego
wiersza Juliana Tuwima. Na scenie nie zabrakło dymiącej, mknącej lokomotywy. „Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę…”
- to kolejny utwór, który został odczytany przez naszych lektorów. Następnie czytający wspaniale zagrali role warzyw
w przedstawieniu wiersza „Na straganie”, a na zakończenie zaprezentowali swoje zdolności aktorskie, czytając indywidualnie
najbardziej popularne wiersze. Uśmiech na twarzy dzieci podczas czytania tłumaczył wszystko - podobało się! Uczniowie
entuzjastycznie też odpowiadali na liczne pytania „Zgaduj-zgaduli” dotyczące przeczytanych tekstów. Miłym akcentem
naszej imprezy były słodkości ufundowane przez firmę K-Flex.
Dziękujemy zaproszonym gościom za poświęcony czas i zaangażowanie się w naszą akcję.
Celem naszego spotkania było zachęcanie dzieci i młodzieży do sięgania po książkę, jako sposobu na pożyteczne
spędzanie wolnego czasu, bo ciekawie jest przenieść się w świat wyobraźni, w którym „kto czyta, ma piękne sny…”.
Pamiętajmy: „Dzień bez książki jest dniem straconym”.

Sukcesy literackie naszych uczniów |

Jolanta Kwaśniewska

„Jeśli chcesz coś powiedzieć,
Jeśli coś skrywasz w sobie,
Wyraź to słowem POEZJI…”
Tobiasz Gdański to bez wątpienia młody poeta z talentem. Uczeń jest zdobywcą I miejsca w Gminnym Konkursie
Literackim „Jan Paweł II w moim sercu”. To nie jest jedyny sukces naszego ósmoklasisty. W Powiatowym Konkursie
Literackim „Napiszę wiersz o jesieni” zdobył II miejsce. Miło mi poinformować, że w zaszczytnym gronie Laureatów znalazła
się również uczennica klasy VI - Natalia Nowińska, za wiersz o jesieni otrzymała wyróżnienie. Kolejny sukces odniósł Tobiasz
Kozłowski w XX edycji Konkursu Poetyckiego im. Marii Konopnickiej ph. „Z łąk i pól” organizowanym przez Miejską i Gminną
Bibliotekę Publiczną im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach.
Naszym młodym poetom serdecznie gratulujemy i życzymy, by pasja pisania poezji nigdy w nich nie zgasła. Opiekunem
uczniów była polonistka Jolanta Kwaśniewska.

Szkoła Podstawowa w Wilamowie
Dzień Papieski |

Wiesława Pajor

W dniu 16 października 2019 r. w naszej szkole młodzież z klasy VIII i kilku kolegów i koleżanek z młodszych klas
przedstawili w montażu słowno-muzycznym apel z okazji Dnia Papieskiego pod tytułem ,,Wstańcie, chodźmy”.
Apel rozpoczął się ulubioną pieśnią świętego Jana Pawła II ,,Barka”, którą zagrała ma trąbce uczennica klasy V Zuzia
Adamczyk. Narratorzy krótko wyjaśnili hasło tegorocznego Dnia Papieskiego, nawiązujące do tytułu książki ,,Wstańcie,
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chodźmy” autorstwa Jana Pawła II, którą napisał w 2004 r. oraz słów wypowiedzianych przez Pana Jezusa do uczniów
w Ogrodzie Oliwnym przed męką i do 40. rocznicy I pielgrzymki Papieża do Ojczyzny w 1979 roku. Następnie uczniowie
w specjalnym wydaniu Magazynu Katolickiego przybliżyli osobę świętego Jana Pawła II, który był człowiekiem duchowej
głębi, wielkiej modlitwy, przewodnikiem Kościoła Katolickiego i największym autorytetem tego świata. Dziś nie ma go już
pośród nas, odszedł do domu Ojca, ale żywa jest pamięć o nim i o jego słowach, w których zachęcał ludzi do podążania za
Chrystusem i naśladowania w różnych sytuacjach życiowych.
Uczniowie recytowali wiersze, śpiewali piosenki, by uczcić tego Wielkiego Polaka, wierząc, że patrzy na nas z góry,
słucha nas, wstawia się za nami i nam błogosławi.

Wycieczka do Łodzi |

Beata Kos

W dniu 25 października 2019 r. klasy 0-IV wraz z wychowawczyniami udały się na wycieczkę do Łodzi. Organizatorkami
wycieczki były panie: Katarzyna Pajor i Beata Kos.
Na początku wycieczki z utęsknieniem udaliśmy się na warsztaty do wyczekiwanego świata czekolady, gdzie czekolada
produkowana jest ręcznie bezpośrednio z ziarna kakaowca, a nie z proszku kakaowego.
Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jak i z czego powstaje czekolada i jakie tajemnice skrywa. Przeżyli słodką
przygodę, podczas której poznali praktyczne zastosowanie czekoladowych technik, jak również samodzielnie stworzyli
słodkości dla siebie. Ozdobienie czekolady jadalnymi dodatkami to najmilsza i najłatwiejsza część warsztatów. Dzieci same
skomponowały specjalnie dla siebie czekoladę na „życzenie”, którą potem zapakowały w kolorowe pudełeczko i zabrały do
domu. Samodzielne tworzenie słodkości sprawiło wielką frajdę, nie tylko dzieciom, ale i opiekunkom. Potem udaliśmy się
do kina na film „O YETI!”. Jest to pełna humoru, fantastyczna przygodowa opowieść o trójce dzieciaków, którzy wyruszają
w niezapomnianą wyprawę, by zaprowadzić zagubione stworzenie do jego rodziny wysoko w górach Himalajach. Napotykają
na swojej drodze wiele trudności i niebezpieczeństw, ale yeti Ewerest potrafi uwolnić swoje pewne magiczne moce, które
pomagają w przezwyciężeniu zła. I jak to zazwyczaj bywa, dobro zwycięża i wszystko dobrze się kończy.
Film bardzo podobał się dzieciom, a wycieczka dostarczyła niezapomnianych wrażeń. Punktem finalnym, jak to bywa
na każdej wycieczce, była wizyta w McDonaldzie.
					

Żywa lekcja historii |

Rafał Wincenciak

30 października 2019 r. uczniów Szkoły Podstawowej w Wilamowie odwiedziła Grupa Artystyczna Rekonstrukto.
Panowie przywieźli ze sobą wyposażenie żołnierzy z okresu drugiej wojny światowej. Dzieci mogły obejrzeć i dotknąć
karabiny niemieckie oraz radzieckie, sprawdzić, co było w żołnierskim plecaku, z jakich naczyń wojsko piło i jadło, przymierzyć
maski przeciwgazowe, a także wziąć udział w musztrze żołnierskiej. Pokaz bardzo się podobał i wzbogacił wiedzę o wiele
cennych informacji.
							

Warsztaty z udzielania pierwszej pomocy |

Joanna Binkiewicz

We wtorkowe popołudnie, 5 listopada 2019 roku, w naszej szkole odbyły się - pod czujnym okiem druha Tadeusza
Chmielewskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSPRP w Poddębicach - warsztaty z udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej. Przeprowadzili je strażacy z Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach
oraz druhowie Krzysztof Mruk oraz Artur Dominowski z OSP Wilamów.
W warsztatach, które zorganizowały: Magdalena Pajor, Izabela Wojtczak i Joanna Binkiewicz, mógł uczestniczyć każdy
– uczniowie oraz ich rodzice, a także nauczyciele. Strażacy wytłumaczyli zgromadzonym, w jaki sposób należy sprawdzić stan
poszkodowanego, wezwać pomoc medyczną oraz jak udzielić pierwszej pomocy niemowlakowi, dziecku czy osobie dorosłej.
Pokazali także, jak wygląda ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej oraz co znajduje się w walizce strażackiej.
Jednak spotkanie nie ograniczyło się wyłącznie do wykładu. Każdy chętny mógł sam sprawdzić swoje umiejętności
ratownicze, ćwicząc pod fachowym okiem strażaków na fantomie.
W drugiej części spotkania – w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym – strażacy uczulili zgromadzonych
na niebezpieczeństwo związane z tzw. „cichym zabójcą”, czyli tlenkiem czadu.
Na zakończenie przeprowadzony został quiz utrwalający najważniejsze wiadomości przekazane podczas warsztatów.
Trzy osoby, które najlepiej odpowiedziały na pytania, otrzymały od druhów strażaków nagrody – czujniki czadu.
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Mamy nadzieję, że warsztaty poszerzyły umiejętności udzielania pierwszej pomocy wszystkich uczestników. Wierzymy,
że każdy z nas będzie potrafił zachować się właściwie w sytuacji, gdy to od nas będzie zależał los drugiego człowieka.
							

Wolność kocham i rozumiem… |

Wioleta Pietrzykowska

8 listopada 2019 r. w Szkole Podstawowej w Wilamowie uczczono 101. rocznicę odzyskania przez Polskę
Niepodległości w 1918 roku. Akademia została przygotowana pod hasłem „Wolność kocham i rozumiem”. Uroczysty apel
rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie rozpoczęła się część artystyczna,
którą przygotowali uczniowie klasy VI wraz z wychowawczynią – Wioletą Pietrzykowską. Zaprezentowali oni spektakl
muzyczno-poetycki, którym chcieli wzbudzić w słuchaczach refleksję nad WOLNOŚCIĄ. Młodzież zaprezentowała swoje
talenty w piosenkach: „Mój kraj jest naj”, „Niepodległa, niepokorna”, „Tak jak ptaki”. Wyrecytowana poezja relacjonowała
wydarzenia z czasu zaborów i walki o Niepodległość Polski. Całość dopełnił taniec z barwami ojczyzny.
Przedstawienie wzruszyło i wprowadziło młodszych oraz starszych w nastrój patriotyczny. Publiczność w ciszy
i w skupieniu obejrzała przedstawienie, a na zakończenie nagrodziła artystów gromkimi brawami.
Ponadto szkoła w Wilamowie przystąpiła do akcji „Szkoła do hymnu”, dlatego jeszcze tego samego dnia, o godzinie
11:11, wszyscy uczniowie i nauczyciele odśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.
							

Śniadanie daje moc |

Izabela Wróbel

Śniadanie jest pierwszym podstawowym posiłkiem. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się
na lekcjach i mają siłę do zabawy. Tradycyjne śniadanie Polaka to zazwyczaj kanapka z wędliną lub serem i herbata, śniadanie
Francuza to bagietka z dżemem lub rogalik i kawa, natomiast śniadanie Chińczyka to ryż z warzywami lub pierogi i zielona
herbata.
Już po raz kolejny uczniowie naszej szkoły wykazali się znajomością zasad zdrowego żywienia. W listopadzie każda
klasa razem ze swoją wychowawczynią przygotowała pełnowartościowe i bogate w wiele składników odżywczych,
a także witamin śniadanie. Nie zabrakło na kolorowych kanapkach wielu smakołyków oraz warzyw. Najmłodsze dzieci także
poradziły sobie z wykonaniem tego zadania. Niektóre maluszki natrudziły się ogromnie, aby samodzielnie przygotować
zdrową i pożywną kanapkę.
Mamy nadzieję, że takie kolorowe i zdrowe kanapki uczniowie będą częściej zjadali.
							

„Coś dla duszy, coś dla ciała” – wycieczka klas V-VIII |

Wioleta Pietrzykowska

20 listopada 2019 r. uczniowie klas V-VIII wraz z nauczycielkami: Wioletą Pietrzykowską, Beatą Kos, Magdaleną Pajor
oraz Mariolą Ewą Pawłowską wybrali się do Łodzi. Pierwszym punktem wyprawy było Centralne Muzeum Włókiennictwa,
gdzie mogliśmy być świadkami trwającego właśnie 16. Międzynarodowego Triennale Tkaniny.
W związku z tym wydarzeniem oglądaliśmy wystawy, których tematem przewodnim było „przekraczanie granic”.
Zdumiewające, jak za pomocą tkanin artyści wyrażają siebie, swoje poglądy bądź płynący przekaz. Następnie uczniowie
uczestniczyli w warsztatach, które odbywały się równolegle w dwóch grupach. Starsza grupa zajmowała się tematem
emigracji. Poruszone zostały ważne tematy dotyczące rodziny, ojczyzny oraz naszych korzeni. Grupa młodsza natomiast
rozważała na temat anatomii człowieka. Dokonywaliśmy porównań ciała ludzkiego do tkaniny, doceniając niezwykłość
cielesności. Każdy z nas wyszedł z zajęć zadowolony i bogatszy o nowe doświadczenia i przemyślenia. Kolejnym punktem
wycieczki był największy park trampolin w Łodzi – JumpWorld. Ta coraz bardziej popularna forma aktywności fizycznej
dostarczyła uczestnikom wycieczki wielu niezapomnianych wrażeń. Po profesjonalnej rozgrzewce pod okiem instruktora,
uczestnicy wycieczki korzystali z szeregu atrakcji m.in.: ścieżek akrobatycznych, przeszkód na wysokościach, trampolin
sportowych oraz basenów wypełnionych gąbkami. Pobyt w JumpWorld sprzyjał wyrabianiu nawyku aktywnego spędzania
wolnego czasu, rozwijania zainteresowania sportem, a przede wszystkim uświadomił młodzieży, iż skoki na trampolinie
to nie tylko wspaniała zabawa, ale również doskonałe ćwiczenia kształtujące i wzmacniające mięśnie całego ciała. Po
dwugodzinnym wysiłku, zmęczeni i głodni udaliśmy się do restauracji McDonald’s, po czym najedzeni i szczęśliwi wróciliśmy
do miejsca rozwiązania wycieczki.
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Wizyta klasy ósmej z panią Andżeliką Górecką w Bibliotece Publicznej
w Uniejowie

Andżelika Górecka

28 listopada 2019 r. młodzież z klasy VIII wspólnie z panią Andżeliką Górecką złożyła wizytę w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Uniejowie. Zostaliśmy bardzo miło przyjęci przez pracowników Biblioteki Publicznej. Panie
opowiedziały nam o nowym miejscu, swojej pracy, działaniach, które biblioteka podejmuje oraz możliwościach, jakie nam
oferuje. Uczniowie na początku zwiedzili nowy obiekt. Nowa biblioteka zrobiła na uczniach spore wrażenie. Księgozbiór tam
dostępny jest naprawdę obszerny. Przedstawione zostały im zbiory książek, katalogi. Uczniowie założyli swoje karty, bez
których wypożyczenie książek nie jest możliwe. Pani Beata i pani Sylwia zapoznały uczniów z pracą bibliotekarza, na czym
polega, co na co dzień dzieje się w bibliotece. Przygotowały również prezentację, którą młodzież mogła zobaczyć na sali
konferencyjnej.
Uczniowie przekonali się, że biblioteka to nie tylko książki. To również czytelnia, kawiarenka internetowa, możliwość
korzystania z audiobooków, a także ogromne archiwum, w którym dostępne są informacje o naszym Uniejowie.
Kolejnym punktem zwiedzania była wystawa poświęcona naszemu rodakowi - Janowi Pawłowi II. Tę wystawę pokazała
nam i omówiła dyrektor biblioteki – pani Beata Szymczak.
Dla uczniów klasy ósmej wizyta w Miejsko Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie była naprawdę bardzo przydatna,
gdyż niedługo będą opuszczać mury naszej szkoły, a umiejętność korzystania z bibliotek bardzo się przyda podczas dalszej
edukacji.
							

Warsztaty taneczne |

Martyna Nowakowska

4 grudnia 2019 roku w naszej szkole odbyły się warsztaty taneczne. Zostały one przeprowadzone przez panią
Agnieszkę Łuczyńską, która jest choreografem, tancerką, pedagogiem. Pani Agnieszka wykłada na Akademii Muzycznej
im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów na specjalności choreografia i technika tańca oraz Musical w Łodzi. Jest stypendystką
Alternatywnej Akademii Tańca w Poznaniu. W warsztatach, które zorganizowały Martyna Nowakowska i Katarzyna Pajor
mógł uczestniczyć każdy - uczniowie oraz ich rodzice, a także nauczyciele.
Podczas warsztatów uczniowie naszej szkoły mieli okazję poznać tańce streetowe. Pani Agnieszka złapała dobry
kontakt z uczestnikami warsztatów i rozpoczęła od pokazu swoich umiejętności. Zaproszona tancerka, po krótkiej
rozgrzewce, nauczyła naszych uczniów prostego układu tanecznego, ćwiczeń na koordynację i szybkość reakcji. Gdy już
każdy opanował choreografię, uczestnicy mieli okazję pofreestyle’ować w kole. Na koniec warsztatów wszyscy wspólnie
mogliśmy się wyciszyć oraz zrelaksować wspólnymi ćwiczeniami.
Pani dyrektor Edyta Miśkiewicz wręczyła podziękowanie i upominek prowadzącej, a następnie zostało wykonane
pamiątkowe zdjęcie. Te warsztaty bardzo podobały się naszym uczniom, przekonaliśmy się, że wśród nas jest wielu utalentowanych tancerzy.
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Maciej Bartosiak

Wilamowski Bal z Sercem na Dłoni

Dobra wola, wiara rodziny i przyjaciół, którzy wsparli organizację Andrzejkowego Balu Charytatywnego dla Lenki,
pomogła zgromadzić środki na kosztowne leczenie dziewczynki. W niespełna półtora miesiąca chętnych było aż 200 osób,
co pozwoliło wypełnić salę po same brzegi. Jednak nie tylko
frekwencja, ale przede wszystkim ogromne i bezinteresowne
zaangażowanie dobrych ludzi przerosły wszelkie oczekiwania
organizatorów.
Bal rozpoczął się o godz. 20:00 i otworzył go Robert Palka,
Dyrektor M-GOK w Uniejowie, który był tego wieczoru
konferansjerem, jak również niezastąpionym wsparciem
i profesjonalnym mówcą. Po przywitaniu gości poprosił, aby głos
zabrała Ewa Kolasa, pomysłodawczyni andrzejkowej imprezy
charytatywnej: „Wpadliśmy na pomysł charytatywnego Balu
Andrzejkowego, zaczęliśmy działać i oto Jesteśmy! Kochani,
Wasza dzisiejsza frekwencja utwierdziła nas w przekonaniu, że
żyjemy wśród ludzi o Wielkich Sercach. Za okazaną empatię,
wyrozumiałość i życzliwość jesteśmy Wam bardzo wdzięczni”.
Tuż po przemówieniu na scenę weszła pani Małgorzata
Komajda, która zabrała głos nie jako Starosta Powiatu
Poddębickiego, lecz jako „onkobabcia”. Podkreśliła, iż w takich
chwilach nie mogło jej tutaj zabraknąć. Nie da się ukryć, że
rodzina po podobnych przeżyciach wie najlepiej jak bardzo
potrzebna jest pomoc i wsparcie innych osób. Były łzy,
wzruszenie, ale i moc dobrej energii i empatii.
Rodzice Lenki nie mogli osobiście wziąć udziału w balu,
dlatego wyrazy wdzięczności i pozdrowienia przekazali za
pośrednictwem listu, który odczytał pan Mirosław – brat
taty dziewczynki: „Kochani! Serdecznie Wam dziękujemy, że
spotkaliście się na Wilamowskim Balu Andrzejkowym dla Lenki. Nie jesteśmy w stanie na tą chwilę podziękować wszystkim
z osobna, przy tak wielkiej ilości zaangażowanych ludzi.
Jesteśmy Wam ogromnie wdzięczni, nie ma słów, które mogłyby
to wyrazić. Dziękujemy również osobom „niewidzialnym” na
sali, które za kulisami bacznie czuwają nad tym, aby wszystko
było dowiezione, dopracowane, aby spotkanie tego wieczoru
było na najwyższym poziomie. Za to wszystko Wam bardzo,
bardzo dziękujemy, o wszystkich pamiętamy w naszych
sercach. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za wyrazy życzliwości
i troskę. Za to, że jesteście w tych trudnych dla nas chwilach. Za
Dar Serca dla naszej chorej Lenki. Doceniamy to, że mieszkamy
wśród ludzi pełnych empatii i zrozumienia. Pozdrawiamy
i życzymy udanej zabawy Beata i Zbyszek”. Po przemówie-

arch. Rodziny Lenki

Sala OSP w Wilamowie 23 listopada 2019 roku omal nie pękła w szwach – i to za sprawą 11-letniej
dziewczynki! Lenka, bohaterka całego zamieszania, tak naprawdę spędzała ten andrzejkowy wieczór
wiele kilometrów stąd, na oddziale onkologicznym Specjalistycznego Szpitala w Poznaniu. Tam od niemal
dwóch miesięcy toczy nierówną walkę z białaczką szpiku kostnego, w której bezustannie towarzyszą
jej wytrwali rodzice.

niach Gości niebywałą niespodzianką były słowa Lenki nagrane
w szpitalu, jeszcze tego samego dnia, w których podziękowała
za spotkanie życząc miłej andrzejkowej zabawy.
Koszty organizacji balu ograniczono do niezbędnego minimum – część produktów pozyskano od sponsorów, zarówno
do przygotowania posiłków, podawania na stoły w trakcie
imprezy, obsługi drink baru, udekorowania oraz sprzątania Sali.
Bardzo dobrym pomysłem okazała się licytacja przedmiotów
oraz usług podarowanych przez lokalnych sponsorów. Kwoty
pochodzące z aukcji w całości zasilą budżet na leczenie Lenki.
W tym miejscu chcielibyśmy podziękować wszystkim sponsorom, którzy przekazali na licytację internetową niebywałe
rzeczy.
Serdeczne podziękowania dla Burmistrza Uniejowa - Pana
Józefa Kaczmarka za ogromne wsparcie.
Organizatorzy z całego serca dziękują: Panu Gabrielowi
Wagnerowi - właścicielowi restauracji „Wabik” - za zasponsorowanie i przygotowanie smacznych posiłków, Panu Stanisławowi Katuszy za ufundowanie wyrobów wędliniarskich
na wiejski stół, Paniom z Wilamowa - na czele z Panią Sołtys
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Krystyną Maj oraz Przewodniczącą KGW Lilianną Polipowską i Pani
Ewie Pajor - za pyszny rosół oraz wypożyczenie naczyń, Państwu
Lindzie i Mariuszowi Irchom - właścicielom sklepu „Europex” - za
ufundowanie soków i wody, Stowarzyszeniu „Mamy Wielkie Serca”
za pyszny bigos, DJ Michałowi Stasiakowi i Zespołowi Effatha za
oprawę muzyczną, druhom OSP Wilamów - a w szczególności
prezesowi - Panu Krzysztofowi Troczyńskiemu oraz Panu Marianowi
Kokorzyckiemu, kelnerom – licealistom z Konina, Koła i z Turku,
Paniom koordynującym wydawanie posiłków oraz obsłudze kuchni
– wszystkim, którzy na zapleczu wykonali najcięższą pracę;
Przemkowi i Sebastianowi z drink-baru, wraz z ekipa wspierającą;
Panu Przemysławowi Rosiakowi, Panom Piotrowi i Darkowi za pyszny
żurek, Pani Gosi za czerwony barszczyk, Osobom zaangażowanym
w pieczenie ciast, Pani Bielawskiej za dekorację sali, Panu Kacprowi
Głowackiemu - dyrektorowi firmy „Tolmet” - za ufundowanie
słodkości na czekoladowy walczyk, Fotografowi - Panu Ryszardowi
Troczyńskiemu za uwiecznienie tego wyjątkowego wieczoru oraz
Maciejowi Bartosiakowi za zdjęcia na licytację i za pamiątkę dla
uczestników, a w szczególności za oprawioną fotografię dla Lenki;
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Wilamowie.
„Na szczególne uznanie zasługują osoby, które tak bardzo
monitorowały, aby ten Bal dla Lenki był wyjątkowy. Pozwolę sobie
wymienić ludzi o wielkim sercu, którzy zrobili tak wiele, aby klimat
Balu był niezapomniany” – dodają Organizatorzy. Dziękujemy Pięknie:
Pani Małgorzacie Kubiak z mężem, Pani Milenie NockowskiejBernardziak z mężem, Pani Lidii i Piotrowi Kozłowskim, Pani Urszuli
Pietrzak z mężem, Pani Agnieszce Dulas z mężem, Pani Beacie Kos
z mężem, Pani Annie i Tomaszowi Karcz, Pani Milenie i Maciejowi
Kudanowskim, Pani Marioli Rokoszewskiej z mężem, Pani Annie
Kudanowskiej.
Zebrane pieniądze zostaną w całości przekazane na leczenie Lenki
Kolasy. Ale to nie koniec potrzeb, dlatego przypominamy, że nadal
można wspierać ten szczytny cel.
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Lena została objęta opieką przez Fundację „Kawałek Nieba”, a w Internecie za pośrednictwem
portalu zrzutka.pl można wpłacać datki na leczenie.
Poza tym, na bieżąco trwają charytatywne aukcje
„facebookowe” Licytacje dla Leny, koordynowane
przez Milenę Nockowską-Bernardziak we współpracy
z Bartoszem Komajdą.
„Dziękujemy serdecznie za Dar Serca dla naszej
Lenki, za nieoceniony klimat i misję, która przy tak
dużej ilości wspaniałych ludzi została spełniona” –
Organizatorzy.

arch. UM Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Od lewej prowadzący bal – Robert Palka i ciocia Lenki – Ewa Kolasa

Podziękowanie od Marcelka i Jego Mamy
Marcel Antoniak wygrał ciężką walkę z nowotworem, ale zmaga się na co dzień ze skutkami
leczenia onkologicznego. Przeżył trzy udary niedokrwienne mózgu i cierpi na padaczkę,
dlatego nadal niezbędna jest systematyczna rehabilitacja i praca przy rozwoju chłopca.
Marcel i Jego Mama składają serdeczne podziękowania za zbieranie korków dla: Nauczycieli,
Pracowników i Uczniów Szkoły Podstawowej w Uniejowie, Wieleninie i Wilamowie,
Przedszkola Miejskiego w Uniejowie, Urzędu Miasta w Uniejowie, Koła Gospodyń Wiejskich
w Wilamowie, Restauracji „Wabik” oraz wszystkich Mieszkańców Gminy Uniejów, którzy
wspierali akcję zbierania nakrętek.
Aby Marcel miał szansę na samodzielne życie, nadal potrzebuje Państwa pomocy! Dlatego
Marcel i Jego Mama zwracają się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% podatku na terapię
i dalszą rehabilitację. Aby miał On szansę na samodzielne życie potrzebuje dalszego wsparcia,
ponieważ koszty wszystkich zajęć przekraczają możliwości finansowe Jego Mamy.

Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym „Kawałek Nieba”
KRS 0000382243 z tytułem: 2008 pomoc dla Marcela Antoniaka
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Występ Chóru „Kantylena”

M-GOK w Uniejowie

Koncert dla Seniorów
W sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie 28 listopada
2019 r. odbył się Gminny Dzień Seniora. Na wydarzeniu, które na
stałe wpisało się w kalendarz kulturalnych wydarzeń spotkali się
Seniorzy z terenu naszej gminy. Wśród zaproszonych gości byli
m.in.: Pan Janusz Kosmalski - Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów,
Pani Danuta Pecyna - Radna Powiatu Poddębickiego. Złożyli
wszystkim seniorom życzenia: radości, zdrowia i prawdziwej pogody ducha.

W części artystycznej wystąpili: Chór
„Kantylena” pod dyrekcją Jakuba Pięgota,
Zespół Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina
pod kierownictwem Macieja Janeckiego,
Zespół Łódzkiego Teatru Piosenki ze spektaklem „Przeminęło z Foggiem” w składzie:
Michał Maj Wieczorek (wokal), Paulina
Makles (wokal), Maksymilian Pelczarski
(fortepian), Rafał Rydyger (skrzypce); uczestniczki Studia Wokalnego z M-GOK w Uniejowie wraz ze swoją opiekunką Justyną
Łomnicką: Marianna Stefańska, Amelia Perkowska, Weronika Kujawa.

arch. www.uniejow.net.pl

Wieczór muzyczny zakończył się wspólnym śpiewem znanych i ulubionych piosenek.

Życzenia Seniorom składają: Pani Danuta Pecyna - Radna Powiatu Poddębickiego i Pan Janusz
Kosmalski - Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów w obecności Pana Roberta Palki - Dyrektora
M-GOK w Uniejowie

Organizatorami koncertu byli: Burmistrz
Miasta Uniejów, Radni Rady Miejskiej
w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów” Sp.
z o.o., Ochotnicza Straż Pożarna w Uniejowie,
M-GOPS w Uniejowie, M-GBP w Uniejowie,
M-GOK w Uniejowie – koordynator imprezy.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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M-GOK w Uniejowie

Powiatowe konkursy o tematyce
jesiennej rozstrzygnięte
W dniu 29 listopada 2019 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie odbyło się
uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystaw pokonkursowych powiatowych konkursów o tematyce
jesiennej. Konkursy od lat cieszą się dużą popularnością, o czym świadczy ilość nadesłanych prac, w tym
roku było ich 359 (plastycznych, literackich, fotograficznych).
Grabińska (SP Zygry), Klaudia Dobrzyńska (SP Wartkowice), Alan Palka (SP Wilamów)
klasy VI-VIII (przyznano 3 nagrody i 4 wyróżnienia):
I Artur Jaszczura (SP Poddębice), II Tobiasz Gdański (SP
Wielenin), III Amelia Rydzyńska (SP Zadzim)
wyróżnienia: Marta Słodzińska (SP Pęczniew z filią
w Brzegu), Amelia Gieraga (SP Wartkowice), Natalia
Nowińska (SP Wielenin), Hubert Budziarek (SP Wilamów)
Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Jesień w obiektywie zapisana-moja miejscowość”:
klasy IV-VIII (przyznano 3 nagrody i 4 wyróżnienia):
I Kacper Wójcik (SP Uniejów), II Cynthia Karcz (SP
Wielenin), III Agnieszka Bamberska (SP Wilamów)
wyróżnienia: Michalina Skórka (SP Bałdrzychów),
Agata Kornat (SP Kłódna), Nina Górka (SP Uniejów),
Wiktoria Dominiak (SP Pęczniew z filią w Brzegu).
Nagrody w konkursie ufundowali: Urząd Miasta
w Uniejowie, Lokalna Grupa Działania „Między Nerem
a Wartą”, Starostwo Powiatowe w Poddębicach, PGK
„Termy Uniejów”.
Organizatorami konkursów byli: Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie, Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Uniejowie.

arch. M-GOK w Uniejowie
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Nagrody i wyróżnienia wręczali zaproszeni goście
Pani Dorota Kubiak - Zastępca Naczelnika Wydziału
Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury Starostwa
Powiatowego w Poddębicach, Danuta Pecyna - Radna
Rady Powiatu Poddębickiego oraz Pan Janusz Kosmalski
- Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów.
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Jesienne obrazki”:
klasy przedszkolne - przyznano 6 równorzędnych
nagród: I Marysia Kołodziejek (Oddział Przedszkolny SP
Wilamów), Wiktor Jagieło, Karolina Pajor, Sophie Emma
Baggott, Alicja Czyżo, Aleksander Gumiński (Miejskie
Przedszkole w Uniejowie).
klasy I-III (przyznano 3 nagrody i 7 wyróżnień):
I Alicja Kaczmarek (SP Uniejów), II Izabela Urbaniak (SP
Pęczniew), III Adrianna Miszczak (SP Dalików).
wyróżnienia: Robert Zawiła, Natalia Walczykowska
(SP Uniejów), Jan Kołodziejek, Bartłomiej Walczak (SP
Wilamów), Iga Marciniak (SP Kłódna), Natalia Goszczyk
(SP Wielenin), Marcel Sowiński (SP Dalików).
Powiatowy Konkurs Literacki „Napiszę wiersz o jesieni”:
klasy III-V (przyznano 3 nagrody i 4 wyróżnienia): I
Olga Łuczak (SP Zadzim), II Igor Łukasik (SP Uniejów), III
Hanna Futro (SP Poddębice)
wyróżnienia: Antonina Siwiec (SP Uniejów), Nikola

Laureaci Powiatowego Konkursu o tematyce jesiennej

Zwycięzcy konkursu fotograficznego (od lewej) Kacper Wójcik - I nagroda,
Cynthia Karcz - II nagroda, Agnieszka Bamberska - III nagroda
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Agnieszka Owczarek

Termalne Mikołajki z Marszałkiem

18 na terenie przed „Termami Uniejów” można było zaopatrzyć
się w produkty z gospodarstw ekologicznych i tradycyjnych
prowadzonych na terenie województwa łódzkiego oraz
domowe dania przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich.
Można było też kupić unikalne ozdoby świąteczne i upominki
wykonane przez lokalnych twórców ludowych.
„Bardzo się cieszymy, że spotykamy się w Uniejowie i otwieramy ważne wydarzenie na skalę wojewódzką, a którego
organizatorem jest Urząd Marszałkowski. Cieszymy się, że
w ten sposób możemy promować zdrową polską żywność,
polskie rękodzieło artystyczne i ludowe, wszystko to, co nasi
ludowi twórcy i rolnicy potrafią wyprodukować i pokazać” –
mówił Poseł Piotr Polak.
Oprócz uroczystego otwarcia Jarmarku, zaproszeni goście przystroili choinkę bombkami z logiem Uzdrowiska
Uniejów, a ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz poświęcił
Bożonarodzeniową Szopkę, którą od 6 grudnia aż do Święta
Trzech Króli można odwiedzać przy „Termach Uniejów”.
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W wydarzeniu, ponadto, udział wzięli: Zastępca Burmistrza Uniejowa – Pan Janusz Kosmalski, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Uniejowie – Pan Mirosław Madajski, Starosta
Powiatu Poddębickiego – Pani Małgorzata Komajda, Dyrektor
Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich –
Pani Edyta Michalska, Członek Zarządu Powiatu – Pani Beata
Przybylska, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pani
Dorota Więckowska, dyrektorzy placówek oświatowych, radni,
sołtysi oraz mieszkańcy.
Tradycyjnie, 6 grudnia do Uniejowa zawitał św. Mikołaj,
który przywiózł ze sobą worek prezentów. Ponieważ śnieg o tej
porze roku w naszym rejonie należy do rzadkości już od wielu
lat, zamiast sani ulubiony święty wybrał bryczkę jako środek
lokomocji.
Na spotkanie z brodatym Jegomościem przybyli uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie, Wieleninie, Wilamowie,
Spycimierzu, podopieczni Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czepowie oraz z Miejskiego Przedszkola
w Uniejowie.
Pan Marszałek Grzegorz Schreiber otworzył uroczyście
Jarmark Produktów Lokalnych, Ekologicznych i Tradycyjnych
przy „Termach Uniejów”, zorganizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.
„W Uniejowie zaczynamy przygotowania do świąt. Intensywnie myślimy, co położymy na stół, co podarujemy bliskim
i w tym zalewie propozycji, które otrzymujemy w sklepach,
trudno znaleźć produkty zdrowe, ekologiczne. Dlatego
postanowiłem zaprosić do Uniejowa lokalnych artystów,
producentów żywności, którzy podsuną nam wiele ciekawych
pomysłów na prezent i przygotowanie świątecznego stołu” –
podkreślał Marszałek Grzegorz Schreiber.
Jarmark trwał aż trzy dni, od 6 do 8 grudnia. W godzinach 12-
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Mikołajkowy weekend w Uniejowie pozwolił poczuć atmosferę zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia. W tym roku oprócz Mikołaja do grodu termalnego zawitali wyjątkowi goście: Poseł na Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Piotr Polak oraz Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Grzegorz
Schreiber.

Podziękowanie dla Marszałka Województwa Łódzkiego
– pana Grzegorza Schreibera wręczają przedszkolaki

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Zwierzęta z urokliwego żłóbka nie były jedyną „żywą
dekoracją”. Świątecznej atmosfery dopełniły przystrojone
w czerwone kokardy owce z pobliskiej Zagrody Młynarskiej.
Na zakończenie Mikołajek wystąpiła lokalna Kapela „Spod
Baszty”, która zaśpiewała kilka znanych kolęd.
Z kolei w godzinach porannych dzieci ze wszystkich placówek oświatowych z terenu gminy Uniejów odwiedził
Mikołaj z pomocnikami, wśród których znaleźli się Zastępca
Burmistrza - Janusz Kosmalski oraz Radni Rady Miejskiej
w Uniejowie. Odwiedzili oni: Miejskie Przedszkolew Uniejowie,
Szkołę Podstawową w Uniejowie, Spycimierzu, Wilamowie
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i Wieleninie. Paczki otrzymali również podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.
Łącznie wręczono ponad 900 paczek świątecznych.
W tym roku w akcję związaną z paczkami, dotychczas
organizowaną z inicjatywy Burmistrza Uniejowa przez Urząd
Miasta w Uniejowie i „Termy Uniejów” włączyli się przedsiębiorcy z terenu gminy Uniejów i powiatu poddębickiego
oraz wykonawcy realizujący inwestycje na terenie Uniejowa
i to oni ufundowali słodkie upominki dla dzieciaków.
Za pomoc, zaangażowanie i wsparcie składamy serdeczne
podziękowania.

Agnieszka Owczarek

Zamiast ścinać choinki, posadzili je
Tegoroczne Mikołajki rozpoczęły się dość nietypowo.
Dzieci ze szkół z terenu gminy Uniejów oraz zaproszeni goście
posadzili sadzonki choinek świerkowych.

Również w związku z piątkowym wydarzeniem wszystkie
sadzonki Nadleśnictwo przekazało nieodpłatnie. Dlaczego
właśnie świerk?

Kilkadziesiąt sadzonek nowych drzewek posadzono
w pobliżu Aparthotelu „Termy Uniejów w piątek 6 grudnia
2019 r. W fachowym sadzeniu pomagał opiekun ze strony
Nadleśnictwa Turek – pan Witold Lewandowski.

„To najbardziej znane i najbardziej rozpowszechnione
drzewko świąteczne. Przynajmniej w naszym rejonie, bo np.
na południu Polski króluje jodła” – dodał pan Lewandowski.

Akcja odbyła się z inicjatywy Lasów Państwowych
Nadleśnictwa Turek w ramach świątecznej akcji „Posadź
swoje drzewko”. Nadleśnictwo Turek od lat prowadzi sprzedaż
choinek świerkowych, a w tym roku proponuje nowy sposób
na drzewko świąteczne.

W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Starosta Powiatu
Poddębickiego – Pani Małgorzata Komajda, Zastępca
Burmistrza Uniejowa – Pan Janusz Kosmalski, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Uniejowie – Pan Mirosław Madajski
oraz radni, sołtysi i uczniowie szkół podstawowych wraz z
nauczycielami z terenu gminy Uniejów.
Oprócz sadzonek Nadleśnictwo podarowało nam
kilkadziesiąt folderów z opisem Leśnej Ścieżki Dydaktycznej
„Zieleń”, za co serdecznie dziękujemy.
arch. UM Uniejów

„Pomyśleliśmy, że przy okazji świąt można by posadzić
choinki zamiast je wycinać i sprzedawać. Każdy kto chce i
ma miejsce, by zasadzić drzewko, może się do nas zgłosić po
nieodpłatną sadzonkę, która przez ok. 5 lat będzie zabierała
dwutlenek węgla dając w zamian tlen, a za kilka lat może
posłużyć za drzewko świąteczne. Nie mówiąc o tym, że
drzewko będzie cieszyło swoim widokiem. To pierwsza taka
akcja, ale ku naszej dużej radości, ludzie chętnie włączają się w
inicjatywę i rozdaliśmy już ponad 1000 sadzonek” – powiedział
pan Witold Lewandowski z Nadleśnictwa Turek.

Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie
powierzchni terenów zadrzewionych i zakrzewionych. Akcja
doskonale wpisuje się w ogólny trend związany z ochroną
środowiska, a poza tym jest zapowiedzią przyszłorocznych
działań, które będą przeprowadzone na terenie naszej gminy,
a którym wspólnym mianownikiem będzie ekologia.

Najmłodsze dzieci ze Spycimierza sadzą choinki z pomocą Pani Dyrektor – Marianny Polasińskiej
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Zwycięskie drużyny

M-GOK w Uniejowie

Turniej Piłki Siatkowej imienia Dominiaka rozegrany
30 listopada 2019 roku w hali sportowej przy Szkole
Podstawowej w Uniejowie odbył się Halowy Turniej
Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka. Do sportowej
rywalizacji stanęło 9 drużyn: Mars Łęczyca, Stare Miasto,
Certo Koło, MKS Malanów, Bioeden Łódź, Ljecim, Zadzim,
Witonia, Autocentrum Lis Kalisz.
Uczestników turnieju powitali Robert Palka i Jacek Dominiak (brat Zbigniewa), którzy życzyli wszystkim drużynom
osiągnięcia jak najlepszych wyników, w dobrej i przyjaznej
atmosferze na zasadach fair play. Warto odnotować, iż
w drużynie Mars Łęczyca występował Starosta Łęczycki Pan Janusz Mielczarek.

Wszystkim uczestnikom turnieju należą się słowa uznania za udział w zawodach i zaangażowanie. Wszystkie
drużyny grające w turnieju otrzymały dyplomy, a zwycięzcy
dodatkowo nagrodzeni zostali pucharami.
Turniej sędziowali: Grzegorz Bartnik, Roman Kubiak,
Piotr Masiera.
Organizatorami turnieju byli: Urząd Miasta w Uniejowie,
PGK „Termy Uniejów”, Szkoła Podstawowa w Uniejowie,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie (koordynator
turnieju).

arch. www.uniejow.net.pl

Drużyny reprezentowały w turniejowych rozgrywkach
bardzo wysoki poziom. Po zaciętych finałowych rozgryw-

kach IV miejsce wywalczyła drużyna Autocentrum Lis Kalisz,
III miejsce - MKS Malanów, II miejsce - Stare Miasto, a turniej
wygrała drużyna Bioeden Łódź.

Piłka nożna z Mikołajem
7 grudnia 2019 r. na hali sportowej przy szkole Podstawowej
w Uniejowie odbył się coroczny Turniej z Mikołajem. Organizatorem wydarzenia było Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” we
współpracy z Uzdrowiskiem Termalnym Uniejów oraz PGK „Termy
Uniejów” sp. z o.o. Turniej zgromadził wszystkich zawodników

trenujących w Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego
Smolarka, których organizatorzy obdarowali złotymi medalami.
Akademia dziękuje rodzicom i opiekunom zawodników, którzy licznie zjawili się na zawodach, aby dopingować swoich ukochanych sportowców.
Uniejowska Akademia Futbolu im. Ebiego Smolarka

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Ryszard Troczyński

Maria z Nowej Róży
Pani Maria Pastwińska przywędrowała do nas
z Wielkopolski ze wsi Nowa Róża. Rodzinę Pastwińskich
urzekło miejsce – działka w Brzozówce. Romantyczny
domek trochę ukryty między drzewami, kwiatami
i krzewami nad Wartą. Wymarzone miejsce dla kogoś
z artystyczną duszą, dla poetki, dla twórczyni pięknych
wycinanek, potrafiącej stworzyć małe dzieła dosłownie
z wszystkiego i niczego. To miejsce budzi natchnienie,
inspiruje do działalności artystycznej, charytatywnej
i społecznej. Nasza gmina to ma szczęście do ludzi
z inicjatywą, twórców, społeczników, działaczy, jednym
słowem pozytywnie zakręconych. Pani Maria pokazała
mi cały stos wszelkich dyplomów, podziękowań od
wielu organizacji, stowarzyszeń, fundacji i instytucji.
Są też naturalnie medale. Ma wielkie serce, bo mimo
niewielkiej emerytury jest wielokrotną fundatorką na
P.S.
***
Myślę, że jeszcze
Nie poskąpisz mi Panie
Zdrowia i życia
Dasz na kredyt.
Pozwolisz jeszcze nadrobić stracone
Żeby zapomnieć
Swój niebyt.

Z radością dnia
Mogła się budzić
Nad ranem.
Każdego dnia tak myślę sobie
Że chociaż zły
się kręci świat
pozwolisz ludziom umęczonym
odrodzić się jak kwiat.
***
Wciąż pnę się na górę
Stromą i śliską
Potem upadam
Na lodowisko.

Gdy cierpię mocno
Nad swoim upadkiem
Zaraz rozmyślam
Nad nowym przypadkiem
Znów pełna wiary,
Że szczytu dosięgnę
Sił nabieram
I nigdy nie mięknę.
A wszystkim twardzielom
Co się nie darzy
Życzę, niech sukces
Naprawdę się zdarzy.

fot. R. Troczyński

I jeszcze siły daj mi Panie
Bym mogła zwracać brane
I żebym tak

rzecz chorych dzieci. Często organizuje warsztaty
artystyczne dla przedszkolaków i uczniów. W naszej
parafii zorganizowała konkurs palm wielkanocnych, wraz
z synami tworzyła wieńce dożynkowe. Oprócz wielkiego
serca ma też artystyczną duszę, czego dowodem są jej
wiersze, piękne wycinanki, kwiaty i wszelkie małe dzieła,
które tworzy wraz z naszą młodzieżą. Myślę, że wielki
czas, by jej twórczość poznało więcej ludzi i aby pozostał
ślad na przyszłość. Wiersze Pani Marii z pewnością
zasługują, by je zebrać w tomik i profesjonalnie wydać.
By ten tomik mógł stanąć na półkach jej biblioteki, ale też
i w kraju. Mieszkańcy gminy, parafianie, stowarzyszenia,
instytucje złóżmy się na to dzieło, by upamiętnić Marię
i jej twórczość, bo to nie tylko uhonoruje poetkę, ale też
nasza parafię, gminę … A może kiedyś Maria Pastwińska
zostanie noblistką.

Pani Maria w filii bibliotecznej w Wilamowie

Dyplomy, podziękowania, publikacje z wierszami Pani Marii
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Marek Jabłoński

Działalności gospodarcze w gminie Uniejów
Ciągle poszukujemy do zaprezentowania na łamach naszego pisma ciekawych form
działalności gospodarczej. Nie jest to takie łatwe. Tym razem będzie to jedyny na terenie gminy…

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy
– czyszczenie pierza, szycie kołder oraz
poduszek Marka Obielaka z Uniejowa
Zanim 20 lat temu Pan Marek Obielak otworzył ten Zakład, wcześniej jego życiorys
i kariera zawodowa wyglądały interesująco. Urodził się w 1954 roku w Tolowie, gm.
Świnice Warckie. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Stemplewie rozpoczął naukę
w 3-letnim Zespole Szkół Zawodowych w Łęczycy, pracując jednocześnie w masarni
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Świnicach Warckich. Wyuczył się zawodu
masarza i kucharza, a w miejscu pracy zdobył uprawnienia czeladnika.

- W wojsku przepracowałem 25 lat i parę miesięcy. W 1993 roku, w stopniu starszego
sierżanta sztabowego, wyszedłem do cywila z powodu likwidacji jednostki wojskowej. Co prawda
proponowano mi dalszą służbę, w innej jednostce oraz innym garnizonie, ale odmówiłem. Będąc
jeszcze młodym człowiekiem, mając 39 lat, zająłem się własną działalnością gospodarczą.
W 1995 roku otworzyłem w Inowrocławiu firmę czyszczenia pierza i szycia kołder. W prowadzeniu zakładu pomagała mi żona Teresa, z zawodu krawcowa z dużym doświadczeniem – wspomina
pan Marek, również przyuczony do nowego zawodu.
Zakład wyposażony był w maszyny do czyszczenia pierza i szycia kołder, zatrudniał
kilka osób i nieźle prosperował. Kiedy jednak nadarzyła się okazja zakupu nieruchomości
w Uniejowie firma ta została w 1999 roku przeniesiona do naszej gminy. W Uniejowie
(ul. Sienkiewicza 71, telefony: 603 899 072 i 665 727 361) zakład pana Marka Obielaka
jest typowo usługowy. Dostarczone pierze czyszczone jest powietrzem, przechodząc przez
specjalne arfy. Wsypowe – tzw. inlet zapewnia zakład lub dostarcza klient. Z czystego pierza
(zakład również sam zakupuje ten surowiec) wykonywane są kołdry, pierzyny, poduszki,
jaśki.
Do ich wykonywania służy sprzęt: 3-komorowa maszyna arfowa do czyszczenia pierza
powietrzem, przemysłowa maszyna do szycia „Łucznik”, Stegnówka (tzw. owerlok). Jak
twierdzi pan Marek w prowadzeniu działalności „bardzo pomocną i siłą napędową firmy”
jest jego żona. Od czasu do czasu wspomaga ich jedyny syn Waldemar. Zaopatruje zakład
w potrzebne materiały, jak: inlet, igły, nici, części zamienne do maszyn; zajmuje się też
ogłoszeniami, reklamuje produkty itp.

fot. R. Troczyński

W 1972 roku, jako 18-latek, zgłosił się jako ochotnik do wojska do Ośrodka Szkolenia
Służb Kwatermistrzowskich w Grudziądzu. Po ukończeniu 3-letniej szkoły został powołany
jako żołnierz zawodowy w służbie kwatermistrzowskiej żywnościowej. Pracował
w sztabie kancelarii żywnościowej jednostki wojskowej w Inowrocławiu. To była jego
macierzysta jednostka (tam mieszkał) i z której delegowany był do innych jednostek,
w różnych miejscowościach. Piastował wiele stanowisk związanych ze służbą żywnościową
– był kierownikiem kuchni, magazynierem żywnościowym, zaopatrzeniowcem, szefem
zaopatrzenia...

Mając ciągłe zamówienia
na swoje usługi zakład państwa Obielaków realizował
zlecenia np. do Gdańska,
Pucka. Świadczy usługi do:
domów pomocy, przedszkoli,
szkół, szpitali. Znaczna część
zamówień jest od indywidualnych osób, w tym były
też zrealizowane dla klientów
mieszkających we Francji,
Niemczech, Kanadzie…
Życzymy rozwoju firmy
i atrakcyjnych zamówień
Marek Jabłoński
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Mirosław Madajski

„Z Wysokości”, czyli muzyczna integracja
w Uniejowie ‘2019
„Z Wysokości”, tak nazywał się tegoroczny koncert kolęd i pastorałek, w którym 8 grudnia 2019 r.
w uniejowskiej Kolegiacie wystąpiły dzieci, młodzież oraz osoby z niepełnosprawnością. Ze wsparciem licznych
przyjaciół, szczególnie patronów honorowych, po raz kolejny można było usłyszeć młodych, uzdolnionych
artystów z naszej gminy. 60 osobową grupę wokalistów tworzyli uczniowie ze szkół podstawowych z gminy
Uniejów (Uniejów, Wilamów, Wielenin i Spycimierz), przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie,
a także podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.

Sejmiku Wojewódzkiego, Małgorzatę Komajdę - Starostę
Powiatu Poddębickiego, Marię Magdalenę Poulain
– koordynatorkę projektów z Centrum Opus, Piotra
Kozłowskiego - Radnego Rady Powiatu Poddębickiego,
Janusza Kosmalskiego – Zastępcę Bur-mistrza Uniejowa, Edytę Przerwę – Prezesa Instytutu Zdrowia Człowieka, Pawła Czarneckiego – Kierownika Instytutu Zdrowia Człowieka, dyrektorów placówek oświatowych
z terenu gminy Uniejów, a także sponsorów na czele
z Panem Barłomiejem Gröbnerem oraz TVP Sieradz
wraz z lokalnymi mediami.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli:
Anna Dymna, Małgorzata Komajda – Starosta Powiatu
Poddębickiego, Józef Kaczmarek – Burmistrz Miasta
Uniejów, ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz – Proboszcz
Parafii Uniejów.

arch. UM Uniejów

Nie zabrakło muzycznych niespodzianek. Na zaproszenie organizatorów grupie towarzyszyły wybitne
wokalistki: Ula Kowalska – laureatka Festiwalu Zaczarowanej Piosenki, finalistka programu Mali Giganci oraz
polskich preselekcji do Eurowizji Junior 2017, a także
Aleksandra Nykiel – laureatka Festiwalu Zaczarowanej
Piosenki oraz laureatka „Szansy na Sukces. Opole
2019”. W finałowej pastorałce wystąpili także Karolina
Michalak oraz Piotr Woźniak – Prezes Uniejowskiego
Stowarzyszenia Aktywni.
Koncert brawurowo poprowadzili Aleksandra Wójcik oraz Szymon Zgoda – uczniowie III klasy Szkoły Podstawowej w Uniejowie.
Grupie wokalnej akompaniowali: Paweł Serafiński
(organy Hammonda), Marcin Jaśkiewicz (gitara), Łukasz
Mosiagin (gitara basowa), Jakub Pięgot (perkusja), Maksymilian Pięgot (instrumenty perkusyjne), Maksymilian Milczarek (puzon), Tomasz Piasecki (instru-menty
klawiszowe) oraz koordynator projektu Mirosław Madajski (trąbka).
Nagłośnienie: Maciej Janecki. Zaopatrzenie elektryczne z agregatu prądotwórczego: Bogdan Wieczorek.
Rejestracja koncertu – Marcin Grzelakowski. Fotografia
– Tomasz Wójcik i Agnieszka Owczarek (UM Uniejów).
Koncert poprzedziły warsztaty, w których pomagały
Magdalena Derlacz, Renata Białek oraz Katarzyna
Kwiatosińska. Prowadzących przygotował Robert Palka –
Dyrektor M-GOK w Uniejowie. Autor zdjęcia uniejowskiej
Kolegiaty (plakat) – Wiesław Karbowy.
Koncert cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem.
Wśród ogromnej ilości widzów można było dostrzec
m.in.: księdza Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza, Piotra
Polaka - Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Edytę
Michalską – Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, Dorotę Więckowską - Radną

Od lewej: Poseł na Sejm RP – Piotr Polak, inicjator koncertu – Mirosław
Madajski, Starosta Powiatu Poddębickiego – Małgorzata Komajda
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Człowieka, K-Flex Polska Sp. z o.o., PHU BARAS, MarTools Marcin Mosiagin, Sklep Sportowy Olimpiko.
Projekt dofinansowano w ramach Programu Mikrogranty „Łódzkie na plus” 2019 realizowanego przez
Centrum OPUS, finansowanego ze środków Samorządu
Województwa Łódzkiego oraz Programu Fundusz
Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020.

Uniejowska Grupa Integracyjna

Od lewej: Weronika Kujawa, Aleksandra Nykiel, Amelia Perkowska
i Ula Kowalska

arch. T. Wójcik

Współorganizatorzy: Uniejów Uzdrowisko Termalne,
PGK Termy Uniejów Sp. z o.o., Uzdrowisko Uniejów Park,
Parafia pw. św. Floriana w Uniejowie, Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie.
Warsztaty oraz koncert wsparli także: Województwo
Łódzkie, Centrum Opus, Fundacja Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”, Fundacja im. Brata Alberta, Instytut Zdrowia

Największe zaplanowane imprezy
w mieście i gminie Uniejów w 2020 roku
Na stronie Urzędu Miasta www.uniejow.pl znajdziecie Państwo kalendarz imprez 2020 roku, który stanowi wykaz
całorocznych wydarzeń zaplanowanych na terenie miasta i gminy Uniejów. Powstał we współpracy z instytucjami,
spółkami, organizacjami i stowarzyszeniami zaangażowanymi w organizację gminnych wydarzeń kulturalnych.
Zachęcamy do przeglądania na bieżąco naszej strony internetowej oraz fanpage na Facebooku www.facebook.com/
uniejow, na których będziemy informowali o najbliższych wydarzeniach oraz ewentualnych zmianach ich terminów.
Poniżej zamieściliśmy największe imprezy zaplanowane w 2020 roku:
•

6 stycznia (pon.) – Orszak Trzech Króli (Uniejów i Wilamów)

•

8 lutego (sob.) – Turniej Wsi Gminy Uniejów (Wilamów)

•

1 marca (niedz.) – VIII Bieg Wilczym Tropem, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Uniejów)

•

4 kwietnia (sob.) – Wiosenne POW WOW – Festiwal Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej (Uniejów)

•

25-26 kwietnia (sob.-niedz.) – Uniejowski Festiwal Smaków (Uniejów)

•

Kwiecień – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (Uniejów)

•

1-3 maja (pt.-niedz.) – Tulipany dla Jana Pawła II (Spycimierz)

>
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•

3 maja (ndz.) – Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja (Uniejów)

•

6 czerwca (sob.) - VI ExTERMYnator 2020 - bieg przełajowy (Uniejów)

•

6 czerwca (sob.) – II Otwarte Mistrzostwa Polski „Noszenia żon” (Uniejów)

•

10 czerwca (śr.) – Uroczystości odpustowe ku czci św. Bogumiła (Uniejów)

•

11 czerwca (czw.) – Uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu

•

23 czerwca (wt.) – Wianki - Noc Świętojańska, ogniska nad rz. Wartą (Uniejów)

•

4-5 lipca (sob.-niedz.) – X Królestwo Lilii (Uniejów)

•

5 lipca (niedz.) – Gminne zawody Sportowo-Pożarnicze (Uniejów)
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•

12 lipca (niedz.) – Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów (Uniejów)

•

18 lipca (sob.) – Gminny Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych (Spycimierz)

•

25 lipca (sob.) – Festiwal Lawendy (Uniejów)

•

23 sierpnia (niedz.) Rodzinny Festyn Indiański (Uniejów)

•

1 września (niedz.) – 81. rocznica wybuchu II wojny światowej (Uniejów)

•

8 września (wt.) 81. rocznica mordu na ludności wiejskiej w Czekaju (Czekaj)

•

11 października (niedz.) – 14. Ogólnopolski Bieg do Gorących Źródeł „Sanus per Aquam
– zdrowie przez wodę” (Uniejów)

•

11 listopada (śr.) – Gminne Obchody Święta Niepodległości (Uniejów)

•

26 listopada (czw.) – Dzień Seniora (Uniejów)

•

5-6 grudnia (sob.-niedz.) - Mikołajki i Uniejowski Jarmark Bożonarodzeniowy (Uniejów)

Zachęcamy do udziału w wydarzeniach i życzymy mile spędzonego czasu.
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Ale drzewo!
Raz wystarczy
spojrzeć na nie,
wiesz, że gnie się,
lecz nie łamie…
Patrzeć na nie
to aż miło,
choć je nieźle
pokręciło.
Witold Smętkiewicz

FOTO Fra s zk a
FOTO Zagad k a

FOTO Ko nt ra st y

> Ryszard Troczyński

FOTO Hi sto r i a

> Ryszard Troczyński

> Ryszard Troczyński

> Ryszard Troczyński

Co i gdzie to jest ?
W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było
zdjęcie figury św. Floriana przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wilamowie.
Otrzymaliśmy kilkanaście prawidłowych odpowiedzi. Nagrodę
wylosowała Pani Kamila z Wilamowa. Gratulujemy!
Kolejną foto zagadką jest pytanie związane z osobą Świętego
Mikołaja. Pytanie brzmi: Kto jest od kilku lat znanym Mikołajem
w Uniejowie?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane na
numer tel. 517 138 165, czekamy do 31 stycznia 2020 r.

Słodki ciężar…

