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Przedświąteczny okres oraz śnieg za oknem zachęcają nas 
do relaksu z kubkiem gorącej herbaty i ciekawą książką. 
Jaką pozycję ostatnio Pani przeczytała? 
Przyznam, że ostatnio bardzo dużo mojego czasu 
pochłaniają obowiązki w pracy i w domu, ale lubię czytać 
książki w wolnej chwili. Fascynuję się kryminałami, 
szczególnie Harlana Cobena i Stephena Kinga. Takie klimaty 
uwielbiam. 

Z dreszczykiem? 

Tak. Relaksuję się, czytając. Każdy lubi coś innego. 
Zauważam to, obserwując czytelników, którzy odwiedzają 
naszą bibliotekę. Niestety, przez szeroki zakres obowiązków 
mam teraz z nimi mniej kontaktu, czego bardzo żałuję, 
ponieważ bardzo doceniam kontakty międzyludzkie  
i rozmowy z każdym z osobna. 

Przyjazna atmosfera oraz możliwość rozmowy z pew-
nością zachęcają do odwiedzin uniejowskiej biblioteki, 
która, okazuje się, nie jest zwykłą wypożyczalnią książek. 
To miejsce inspiracji, przyszłościowych projektów, czy 
też dodatkowych aktywności, które angażują zarówno 

juniorów, seniorów, lokalną społeczność, ale także 
turystów. Który z projektów dotychczas zrealizowanych 
okazał się strzałem w dziesiątkę? 

Myślę, że tzw. projekty spycimierskie. Badania naukowe, 
które prowadzimy od 2018 roku pod kątem Spycimierza, 
z pewnością miały swój wkład w związku z wpisem na 
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Był to naprawdę 
bardzo dobry pomysł, którego pomysłodawcą był pan 
Burmistrz Józef Kaczmarek. Jako biblioteka byliśmy 
wnioskodawcą o dofinansowanie projektu i rozpoczęliśmy 
współpracę z panią prof. Katarzyną Smyk, wykładowcą na 
Uniwersytecie Marii Skłodowskiej – Curie w Lublinie oraz 
panem Andrzejem Szoszkiewiczem, z którym poznaliśmy 
się poprzez Urząd Miasta w Uniejowie.  
Te osoby pomagają nam w procesie składania wniosków 
do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Ostatni z nich złożyliśmy pod koniec listopada. Jego 
głównymi bohaterami będą zarówno Spycimierz, jak  
i Uniejów, jednak nie chcemy na chwilę obecną zdradzać 
szczegółów. Dzięki tej współpracy powstają nowe 
publikacje ściśle związane z tradycją spycimierską. 

Dominika Rospara

O bibliotece przyszłości w rozmowie z Dyrektor 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie 
– Beatą Szymczak

Pani Dyrektor na spotkaniu patriotycznym w dniu 8 listopada 2022 r. i podczas VI Seminarium Spycimierskiego 18 listopada 2022 r. w placówce bibliotecznej.

Czy biblioteki mogą kojarzyć się z czymś innym niż tylko książki? Okazuje się, że tak. Mowa o Miejsko – 
Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie, gdzie wypożyczanie książek to tylko jedno z jej zadań. Realizacja 
przyszłościowych projektów, organizacja wydarzeń kulturalnych czy też zajęcia dla dzieci i młodzieży 
zdecydowanie wyróżniają uniejowską bibliotekę na tle innych. O działalności instytucji i planach na 
przyszłość opowiada w rozmowie Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie  
– pani Beata Szymczak. 
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Możemy pochwalić się już trzema, w tym dwie stanowią 
serię spycimierską. Oprócz wniosków i publikacji, które 
wydawane są w ramach projektów, regularnie organizujemy 
także warsztaty, seminaria, gdzie wspólnie dyskutujemy  
o dalszych planach i pomysłach. Wymaga to wiele czasu  
i pracy, ale satysfakcja jest ogromna. 

Procesja Bożego Ciała w Spycimierzu została wyróżniona 
na tle światowym. Nie może być większej motywacji. To 
zaszczyt zajmować się tak przyszłościowymi projektami. 

Działamy tak już od 2018 roku - składamy wnioski, 
współpracujemy z naukowcami, badaczami, zespołem 
partnerów. Mamy ogromne pokłady energii i motywacji,  
bo dostrzegamy, że ma to sens. 

Od wielu lat Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w 
Uniejowie korzysta z dobrodziejstw w postaci dotacji na 
projekty.  Oprócz zespołu zaangażowanych  
i wyspecjalizowanych osób sukces zależy w dużej mierze 
od ilości zasobów, jakimi dysponuje pomysłodawca. Jakie 
organizacje wspierają bibliotekę w pozyskiwaniu środków 
na realizację wszelkich inicjatyw? 

Przede wszystkim wspiera nas zawsze pan Burmistrz Józef 
Kaczmarek, za co bardzo mu dziękujemy.  Co do organizacji 
czy instytucji nie sposób wymienić wszystkich, ponieważ 
wszystkie są ważne. O środki finansowe ubiegamy się 
najczęściej do Ministerstwa Kultury, chociażby na zakup 
nowości czytelniczych, ale w tym roku po raz pierwszy 
udało nam się dzięki udanej współpracy zrealizować 
projekt z Programu Biura „Niepodległa”. Wcześniejsze 
próby pozyskania środków z tego programu kończyły się 
niepowodzeniem. Dzięki tej dotacji zorganizowaliśmy we 
wrześniu bardzo ciekawe widowisko dla mieszkańców 
gminy i przyjezdnych o tematyce niepodległościowo 
– patriotycznej, które miało miejsce w uniejowskiej 
kolegiacie. Oprócz tego zaplanowaliśmy wycieczkę do 
filharmonii oraz do Sulejówka dla kół gospodyń wiejskich 
i członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zwiedziliśmy 
wybitne Muzeum Józefa Piłsudskiego. Wyjazdy te 
zintegrowały naszą lokalną społeczność. Przede wszystkim 
wspieramy się lokalnie. Bez współpracy z wieloma osobami 
czy instytucjami nie udałoby się zrealizować tak ciekawych 
projektów, inicjatyw. 

W jakim stopniu szeroki zakres działań, które podejmuje 
biblioteka, angażuje lokalną społeczność? 

Odkąd pracuję w bibliotece, a minęło już 20 lat, zawsze 
staramy się organizować spotkania z przedszkolakami, 
tj. teatrzyki połączone z czytaniem bajek czy wyjazdy 
do okolicznych szkół. Biblioteka zdecydowanie 
wychodzi ze swoją działalnością poza jej mury. Ostatnio 
zorganizowaliśmy spotkanie patriotyczne dla młodzieży 
i dorosłych, ale także wystawy artystyczne, zajęcia 
manualne, warsztaty, spotkania Dyskusyjnego Klubu 
Książki, widowiska, wyjazdy. Społeczność chętnie bierze 
udział w tych wydarzeniach. Frekwencja jest naprawdę 
duża.

To bardzo motywujące i zadowalające, że lokalna 
społeczność chce korzystać z możliwości integrowania 

się z innymi, aktywnie bierze udział w wydarzeniach 
kulturalnych i czerpie z tego satysfakcję. 

Szczególnie, że wszystko jest na miejscu, nigdzie nie trzeba 
dojeżdżać. Dodam, że uczestnikami naszych wydarzeń są 
również turyści i kuracjusze. Bardzo często odwiedzają nas 
osoby przyjeżdżające do Uzdrowiska Park w Uniejowie.  
Są wśród nich zarówno czytelnicy, jak i osoby, które chętnie  
biorą udział w spotkaniach, warsztatach. 

Okazuje się, że spore grono kuracjuszy i turystów 
można spotkać w Uniejowie nie tylko w okresie szczytu 
turystycznego, ale także poza sezonem. 

Zdecydowanie. Mogą u nas bez zameldowania oraz bezpłatnie 
założyć kartę biblioteczną i korzystać z książek do woli. 

Czy wg Pani wszelkie inicjatywy podejmowane przez 
uniejowską bibliotekę mogą znacznie wpłynąć na 
poziom czytelnictwa oraz zainteresować lokalną 
społeczność fenomenem książki? 

Oczywiście. Jest to pewnego rodzaju zachęta. Nawet jeśli 
ktoś jest uczestnikiem wydarzenia, spotkania organizowanego 
przez nas, przy okazji może wypożyczyć książkę. Rola bibliotek 
nieco się zmienia. Nie służą one jedynie wypożyczaniu 
książek, prasy, audiobooków, filmów. Stały się miejscem 
spotkań, dialogu, współpracy – źródłem wszelkiej kultury. 
Od kilku dni możemy pochwalić się najnowocześniejszym 
systemem bibliotecznym, który został wdrożony u nas przez 
Bibliotekę Narodową. System ten wykorzystują najlepsze 
biblioteki na świecie jak Uniwersytet Harvarda lub Oksfordzki. 
Dzięki moim pracowitym i zdolnym pracownikom możemy 
cieszyć się i z tego sukcesu.

Jako Dyrektor Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Uniejowie jest Pani świetnym dowodem na to, że 
kobiety również mogą być znakomitymi liderkami i wzo-
rowo sprawdzać się na stanowiskach kierowniczych. 
Jakich umiejętności, bądź cech osobowości wymaga takie 
stanowisko? 

Uważam, że bardzo potrzebna jest cecha skutecznego 
porozumiewania się z ludźmi. Każdy jest inny, każdy jest tylko 
człowiekiem i ma swoje wady i zalety, ale przede wszystkim 
trzeba umieć rozmawiać, znajdować rozwiązania różnych 
problemów. 

Można zauważyć, że niektórym kobietom brakuje odwagi, 
by próbować wspiąć się wyżej na szczeblach swojego życia 
zawodowego. 

To prawda. Sądzę, że każda z nas ma w sobie wystarczająco 
dużo siły, by móc to zrobić i odnaleźć się w każdej sytuacji. 
Kobiety łączą obowiązki domowe z pracą, hobby, rozwojem 
i świetnie im idzie, a jeśli współpraca z innymi układa się 
dobrze, to energia do działania jest coraz większa. 

Warto przestać myśleć stereotypowo i zacząć wierzyć 
w siebie, a będziemy obserwować coraz większe grono 
kobiet, które, tak jak Pani, będą realizowały się na wyższych 
stanowiskach i z dumą rozwijały swoje umiejętności. 
Życzę Pani wielu sukcesów i satysfakcji z realizacji 
przyszłościowych projektów. 
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Od Redakcji

Magdalena Andrysiewicz, Marzena Antczak, Małgorzata Antoniak, Dorota Bamberska, Elżbieta Bartnik, Monika Bartnik, Karolina Bednarek, Renata Białek, Joanna 
Binkiewicz, Ewa Boniecka-Kajszczak, Anna Bugajak, Beata Czerwińska, Malwina Dąbrowska, Teresa Gadzinowska, Alicja Gapsa, Anna Gazda, Andżelika Górecka, Agata 
Górka, Wioletta Gralka, Martyna Janiak, Agnieszka Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Maciej Klata, Ewelina Kołata, Agnieszka Krzesłowska, Milena Kudanowska, Angelika 
Kurpik, Jolanta Kwaśniewska, Daniela Kwiatosińska, Michał Łuczak, Wioletta Majewska, Małgorzata Nitecka, Milena Nockowska-Bernardziak, Barbara Nowak, Agnieszka 
Olczyk, Maja Ostrowska-Gralka, Anna Pająk-Kowalska, Agnieszka Pajor, Marta Pajor, Joanna Pawlak, Wioleta Pietrzykowska, Katarzyna Pruchlat, Dominika Rospara, 
Małgorzata Rybak, ks. Piotr Siołkowski, Monika Szafarz, Andrzej Szoszkiewicz, Tomasz Wójcik, Iwona Tomaszak, Ewa Trzmielewska, Ewa Urbaniak, Joanna Wicherkiewicz, 
Halina Wielogórka, Rafał Wincenciak, Mirosława Wiśniewska, Monika Woźniak, Joanna Wójcik, Sylwia Wrąbel, Izabela Wróbel, Lidia Zaradzka, Aleksandra Zielonka, 
Patrycja Żabińska, Druhowie OSP Wielenin, M-GBP w Uniejowie. 
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Maciej Bartosiak, Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy (skład i opracowanie graficzne), Agnieszka Owczarek, Marta Pokorska, 
Ryszard Troczyński. 

	 Najnowsze	 i	 zarazem	ostatnie	w	2022	 roku	wydanie	czasopisma,	które	 trzymacie	Państwo	 	w	dłoniach	 lub	
czytacie	w	wersji	elektronicznej	zamieszczonej	na	stronie	uniejow.pl	 i	 facebooku	Uniejów	Uzdrowisko	Termalne	 jest	
obszernym	wydaniem	i	zawiera	dużo	różnych	informacji	dotyczących	inwestycji,	przedsięwzięć	i	wydarzeń	odbywających	
się	w	okresie	jesienno-zimowym.	

	 Wszystkich	opublikowanych	w	88.	numerze	artykułów	we	wstępie	nie	będziemy	wymieniać,	ale	wspomnimy	
niektóre	z	nich.	Zacznijmy	od	trzech	przeprowadzonych	wywiadów	z:	Dyrektor	Miejsko-Gminnej	Biblioteki	Publicznej	 
w	Uniejowie	–	Beatą	Szymczak,	autorem	tekstów	piosenek,	scenarzystą,	jurorem	i	organizatorem	festiwali	muzycznych	
–	Jackiem	Cyganem	oraz	kompozytorem	i	autorem	tekstów	–	Krzysztofem	Antkowiakiem.	Obaj	Panowie	uczestniczyli	 
w	koncercie	„Mnie	nic	nie	minęło”	z	Uniejowską		Grupą	Integracyjną.	

	 Szczegółowo	 informujemy	 Naszych	 Czytelników	 o	 następujących	 inwestycjach:	 rozbudowie	 firmy	 K-Flex	
w	Wieleninie-Kolonii,	 budowie	 kortów	 tenisowych,	 drogi	 gminnej	 –	ul.	Długiej	 i	 jodowej	 tężni	wraz	 z	 pijalnią	wody	
geotermalnej,	pracach	konserwatorskich	w	uniejowskiej	Kolegiacie	czy	interaktywnego	punktu	turystyki	geotermalnej	
w	Uniejowie.

	 Przegląd	wszystkich	 zakończonych	 inwestycji,	 podpisanych	 umów,	 ogłoszonych	 czy	 rozstrzygniętych	 prze-
targów	zamieścił	w	swoim	sprawozdaniu	Burmistrz	Uniejowa.	

	 Tradycyjnie	 już,	także	ten	numer	dostarcza	wiadomości	o	wielu	różnych	wydarzeniach:	warsztatach	 integra-
cyjnych,	 spotkaniach	kulturalnych	 (koncertach,	 seminariach)	 i	patriotycznych,	konferencjach,	 targach	krajowych	 i	 za-
granicznych,	 turniejach	 sportowych	 i	 zawodach,	 jubileuszach,	obchodach,	 inicjatywach	 społecznych	 i	 ekologicznych,	
wycieczkach	i	zajęciach	edukacyjnych	młodzieży,	stypendiach,	posiedzeniach	oraz	zebraniach.	

	 W	stałych	cyklach	„Zakłady	pracy	w	gminie	Uniejów”	prezentujemy	nowo	otwarty	w	Uniejowie	Gabinet	Logo-
pedyczny	„u	Cioci	Mani”	Martyny	Gierady,	zaś	w	cyklu	Zakręcony/a”	przedstawiamy	blogerkę,	pasjonatkę	szwedzkiej	
rodziny	królewskiej	–	Marlenę	Michalak.		

	 W	Nowym	2023	Roku	życzymy	Państwu	samych	pomyślnych	dni	wypełnionych	zdrowiem,	uśmiechem	i	ra-
dością	oraz	siłą,	energią	i	motywacją	do	realizacji	zamierzonych	planów.	

	 	 	 	 	 	 	 Pomyślnego	Nowego	Roku	życzy	Redakcja!
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Darz Bór Jubilatom! 75-lecie Koła Łowieckiego nr 16 
„Gęgawa” w Uniejowie

Jesienne Spotkania Zamkowe
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72.  Pierwsze zawody sportowe w strzelnicy rozegrane –  
 Agnieszka Olczyk
73.  „Z klasyką przez Polskę” – Julia Kociuban zagrała w sali  
 zamkowej w Uniejowie – Marta Pokorska
74.  Najlepsi tancerze z Polski walczyli o tytuły i medale –  
 Agnieszka Owczarek
74.  Patriotyczne spotkanie – M-GBP w Uniejowie
75.  Biblioteka w Uniejowie w gronie bibliotek z najnowocześ- 
 niejszym systemem bibliotecznym – M-GBP w Uniejowie
75.  Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek – M-GBP w Uniejowie
75.  Warsztaty jesienne połączone z zajęciami z jogi – M-GBP  
 w Uniejowie
76.  Uczniowie z gminy Uniejów upamiętnili rocznicę odzyskania  
 niepodległości przez Polskę – Agnieszka Olczyk
77.  Turniej Wędkarski z okazji Święta Niepodległości –  
 Maciej Bartosiak
78.  Darz Bór Jubilatom! 75-lecie Koła Łowieckiego nr 16 „Gęgawa”  
 w Uniejowie – Maciej Bartosiak
80.  Wspólnie uczciliśmy 104. rocznicę odzyskania niepodległości –  
 Marta Pokorska
81.  Zawodnik Uniejowskiej Akademii Futbolu w Cracovii –  
 Maciej Bartosiak
82.  Widzewski Uniejów zwycięzcą Zimowego Turnieju o Puchar  
 Burmistrza – Maciej Bartosiak
83.  Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej – Agnieszka Owczarek
83.  Weekend z Bassai – Maja Ostrowska-Gralka
84.  Umuzykalnieni zawodnicy – Maja Ostrowska-Gralka
84.  Finał projektu „Mnie nic nie minęło” – Agnieszka Owczarek
86.  W Uniejowie własnymi siłami otwiera się drzwi do kultury –  
 rozmowa z Jackiem Cyganem – Agnieszka Owczarek
88.  Najważniejsza jest praca i samozaparcie  – mówi Krzysztof  
 Antkowiak – Agnieszka Owczarek
89.  Wyjątkowa drużyna pożarnicza – Aleksandra Zielonka
90.  Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich w Uniejowie –  
 Agnieszka Zielonka 
91.  Zebranie Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Uniejowie –  
 Agnieszka Owczarek
91.  W uniejowskiej bibliotece czuć było magię świąt – M-GBP  
 w Uniejowie
92.  Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński
94.  Podziękowanie od druhów – Druhowie OSP Wielenin
95.  Niszowa, ale pozytywnie zakręcona MM – Ryszard Troczyński

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

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń

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

Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.
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[ listopad – grudzień ]
Z prac Samorządu Józef Kaczmarek

Inwestycje/dofinansowania gminnych projektów/
podpisane umowy 

• Użyczyliśmy bezpłatnie pomieszczenia po dawnej 
kotłowni w ośrodku zdrowia w Uniejowie Lidze Obro-
ny Kraju w celu adaptacji na strzelnicę pneumatyczną. 
Do dyspozycji Klubu „Warta Uniejów” (reprezentują-
cego LOK) oddane zostało ok. 100 mkw. powierzch-
ni, z czego 10,85 mkw. zajmować będzie magazyn 
na broń, a pozostałe 88,40 mkw. przeznaczono na 
strzelnicę. Obiekt oficjalnie został otwarty. Odbyły się 
w nim także pierwsze zawody. Dziękuję panu preze-
sowi Krzysztofowi Ochockiemu za podjęcie się trudu 
wyremontowania pomieszczeń i prowadzenie obiektu 
sportowego. Zakup materiałów budowlanych i wyko-
nanie prac remontowych możliwe były dzięki wspar-
ciu finansowemu z budżetu gminy Uniejów w wysoko-
ści 25 000 zł oraz ze środków Ligi Obrony Kraju. 

• W uniejowskim parku zostało powieszonych 9 bu-
dek lęgowych dla ptaków. Budki, które czekają na 
wiosennych lokatorów, zostały przekazane przez Sto-
warzyszenie na Rzecz Ochrony Ptaków Drapieżnych 
„Szpon”. Akcji towarzyszyła prelekcja sokolnika Ma-
teusza Moszczyńskiego przeprowadzona dla uczniów 
szkoły w Uniejowie.

• Podpisaliśmy pięć umów dzierżawy: dwie na grunty 
rolne w Uniejowie i Skotnikach, trzy na grunt pod ga-
rażami w Uniejowie. 

• Trwają prace nad ustaleniem linii brzegowej rzeki 
Warty na terenie Uniejowa. 

• W wyniku rozstrzygniętego czwartego przetargu na 
zadanie pn.: „Budowę tężni solankowej wraz z pijalnią 
wody geotermalnej – rozwój gospodarki turystycznej 
w uzdrowisko Uniejów”, wyłoniliśmy wykonawcę tej 
inwestycji, z którym została podpisana umowa. Zo-
stało nim Przedsiębiorstwo KJS – Krzysztof Szurgot z 
Koła, które złożyło ofertę na kwotę 21 898 920,00 zł. 
Pozostałe dwie wpłynęły od PPHU Ekoinżbud Piotr 
Peraj z Uniejowa na kwotę 20 961 156,71 zł  – odrzu-
cona ze względu na niespełnienie warunków udziału 
w postępowaniu i od EKSA Sp. z o.o. z Łodzi na kwotę 

24 869 105,77 zł. Niezwłocznie po podpisaniu umo-
wy ruszyły prace przy budowie tężni w pobliżu boisk 
piłkarskich im. W. Smolarka i Zagrody Młynarskiej  
w Uniejowie. 

• Unieważniliśmy przetarg na opracowanie dokumen-
tacji projektowej i wykonanie robót budowlanych dla 
zadania pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej  
i bezpieczeństwa w gminie Uniejów poprzez mo-
dernizację infrastruktury drogowej”, gdyż ceny ofert 
przewyższały kwoty jaką Zamawiający – Gmina Unie-
jów zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamó-
wienia. I cz. zadania zakładała modernizację drogi  
w Uniejowie (za wałem i dalej przy zbiorniku) oraz dróg 
w Spycimierzu. II cz. przewidywała modernizację dróg 
w Czepowie, Górach i Wilamowie. Na I cz. wpłynęły 
oferty od LuKpol Krzysztof Łuczak z Uniejowa – 4 987 
176,45 zł i PPHU Ekoinżbud Piotr Peraj z Uniejowa – 
4 537 409,73 zł, a na II cz. od firm FHU Wiesława Łu-
czak, Jan Łuczak z Uniejowa – 3 795 337,20 zł i PPHU 
Ekoinżbud Piotr Peraj z Uniejowa – 4 380 042,30 zł. 

• Rozstrzygnęliśmy przetarg i podpisaliśmy umowę 
na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: 
„Utworzenie Interaktywnego Punktu Turystyki Geo-
termalnej w Uniejowie”, współfinansowanego ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-
2020. Wygrała firma budowlana CEGBUD Krzysztofa 
Skoniecznego z Chlebowa, która jako jedyna złożyła 
ofertę i spełniła warunki zamówienia, na kwotę 5 530 
000,00 zł.

• W wyniku rozstrzygniętego przetargu na zadanie 
„Budowa kortów tenisowych w strefie uzdrowisko-
wej” i podpisanej umowy w wyłonionym wykonawcą 
– PHU Maciej Piotr Łuczak z Uniejowa na sumę 706 
979,40 zł, budowa obiektu sportowego dobiegła koń-
ca. Powstały dwa połączone ze sobą korty do tenisa 
ziemnego, przy Kompleksie Boisk Piłkarskich im. Wło-
dzimierza Smolarka w Uniejowie, o nawierzchni  
z mączki ceglanej. Korty zostały wyposażone w odpo-
wiedni sprzęt służący do gry i pielęgnacji nawierzch-
ni. Zadanie było współfinansowane w formie dotacji  
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z budżetu państwa w 2022 r. na realizację zadań wła-
snych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych 
uzdrowiska.

• Zamieściliśmy zapytanie ofertowe dotyczące „Opie-
ki nad bezdomnymi zwierzętami”, które polega na wy-
łapaniu, odbiorze, transporcie i utrzymaniu w schro-
nisku bezdomnych zwierząt z gminy Uniejów w 2023 
roku oraz ewentualnym przywiezieniu ich z obecnego 
Schroniska  dla Bezdomnych Zwierząt „Psia Ostoja”, 
Pieczyska, 98-400 Wieruszów. 

• Wykonawca zapytania ofertowego na dostawę 
wraz z montażem urządzeń zabawowych w miejsco-
wościach Kuczki, Skotniki oraz Zaborów – firma Steel-
core Sp. z o.o. z Jarosławia, realizująca zadanie na 
kwotę 34 747,50 zł zamontowała już wszystkie urzą-
dzenia we wspomnianych miejscowościach. Zadanie 
zrealizowano przy udziale środków z budżetu Woje-
wództwa Łódzkiego, w ramach programu grantowe-
go „Sołectwo na plus” – na plac zabaw w Skotnikach 
i Zaborowie otrzymaliśmy po 12 tys., w Kuczkach 10 
tys. zł z budżetu Województwa Łódzkiego.

• Podpisaliśmy umowę partnerską z Gminą Ujazd,  
z którą łączy nas tradycja układania kwietnych dy-
wanów na Procesję Bożego Ciała. Starania o wspólny 
wpis na Listę reprezentatywną niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego ludzkości dały początek nawią-
zaniu kontaktu między samorządami. Teraz będziemy 
te kontakty pogłębiać i wzajemnie się od siebie uczyć, 
czerpiąc inspiracje w zakresie organizacji wizyt studyj-
nych czy konferencji. 

• W ramach prowadzonej inwestycji pn.: „Budowa 
drogi gminnej (wewnętrznej) – ul. Długiej w Uniejo-
wie”, polegającej na wybudowaniu od podstaw nowej 
drogi wewnętrznej łączącej ul. Targową z ul. Dąbską, 
wykonana została konstrukcja drogi, wylana pierwsza 
warstwa asfaltu i położone zostały chodniki. To jesz-
cze nie koniec prac, których wykonanie jest uzależ-
nione od pogody. Wykonawcą inwestycji, na kwotę 
1 454 871,86 zł, jest Przedsiębiorstwo Robót Dro-
gowych S.A. z Poddębic. Na wykonanie robót Gmina 
Uniejów uzyskała 700 tys. zł w formie dotacji od Wo-
jewody Łódzkiego. 

• Zakończyła się rewitalizacja cerkwi w Uniejowie – 
etap II, która miała na celu poprawę stanu techniczne-
go zabytku i zabezpieczenie go przed postępującym 
zniszczeniem w wyniku czynników środowiskowych  
i antropogenicznych. Zakres prac obejmował wyko-
nanie robót budowlanych, wykończeniowych, konser-

watorskich; wykonano ławy pod krawężniki, krawężni-
ki kamienne wokół budynku, tynki wewnętrzne ścian 
i sklepienia, elewację, założono płytki na posadzkach, 
pomalowano powierzchnie tynkowe. Na inwestycję 
otrzymaliśmy dotację z budżetu województwa łódzkie-
go w kwocie 64, 849 zł. Prace prowadziła firma Usługi 
Remontowo Budowlane Michał Pawłowski ze Zgierza 
na kwotę 217.095,00 zł.

• Chwilowo przerwane zostały roboty budowlane 
w ramach inwestycji dotyczącej „Przebudowy drogi 
gminnej nr 111355E na odcinku ul. Dąbskiej w Unie-
jowie”. Obejmuje ona przebudowę skrzyżowania ul. 
Dąbskiej z ul. Rynek, Awaryjną, bpa W. Owczarka  
i Orzechową. W zakresie prac znalazły się: wykonanie 
nowej podbudowy nawierzchni jezdni, zjazdów, chod-
ników, ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem, 
oznakowaniem pionowym, poziomym, zainstalowa-
niem urządzeń bezpieczeństwa i elementów malej 
architektury, odwodnieniem pasa drogowego, przebu-
dową istniejącej sieci elektroenergetycznej. Większość 
robót, prowadzonych przez firmę LuKpol Krzysztof 
Łuczak z Uniejowa na kwotę 2 388 660, 00 zł, została 
już wykonana. Ostatecznym etapem będą nasadzenia  
i elementy małej architektury. 

• Coraz bardziej zaawansowane są prace przy budowie 
przedszkola integracyjnego w Uniejowie. Obiekt posia-
da kompletną konstrukcję nośną, został wyposażony  
w okna oraz drzwi zewnętrzne. Trwają końcowe prace 
dachowe – robotnicy wykonują ostatnią część warstwy 
pokrycia dachu, a także stolarkę zewnętrzną aluminio-
wą. Budynek jest więc dokładnie zabezpieczony przed 
działaniem czynników atmosferycznych.

• Gmina Uniejów wraz Sołectwem Spycimierz pozy-
skała dofinansowanie od Marszałka Województwa 
Łódzkiego na wytyczenie i oznaczenie tablicami in-
formacyjnymi ścieżki historyczno-przyrodniczej. Po-
wstanie spójny system oznaczeń w formie tablic infor-
macyjnych poświęconych najważniejszym miejscom 
związanym z dziejami i przyrodą Spycimierza oraz in-
nych wsi położonych w Parafii. Oprócz tego w przy-
gotowaniu jest 12 mniejszych tablic dedykowanych 
poszczególnym miejscom, wydarzeniom oraz 4 ka-
pliczkom – ołtarzom.

• Trwa weryfikacja ofert w przetargu dotyczącym 
odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów 
komunalnych na terenie gminy. Do przetargu przy-
stąpiło dwóch oferentów: Strach i Synowie Sp. z o.o.  
z Bór oraz Zakład Usług Komunalnych „EKO-GAB” s.c. 
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G. Kropidłowski i D. Piąstka z Kowale Pańskie-Ko-
lonia. Pierwsza z firm oszacowała koszty na kwo-
tę 1 628 281,82 zł. Nieco niższą kwotę zaofero-
wał Zakład Usług Komunalnych z Kowali Pańskich 
– 1 407 510,86 zł.

Prywatne i parafialne inwestycje

• Firma K-Flex w Wieleninie-Kolonii prowadzi obec-
nie kolejny etap rozbudowy firmy polegający na bu-
dowie hali magazynowej z zapleczem socjalno-biuro-
wym wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. 
Powierzchnia przeznaczona pod inwestycję to 9,3 
ha, z czego blisko 4 ha zajmie sama hala. Rozbudowa 
przyczyni się do zatrudnienia ok. 115 osób.

• Dobiegły końca zaplanowane w tym roku prace 
konserwatorskie prowadzone przez Parafię Uniejów 
w uniejowskiej Kolegiacie. Prace objęły polichromię 
przęsła nawy, kolejny etap ołtarza Świętej Rodziny 
i metalową koszulkę z obrazu Matki Boskiej Różań-
cowej. Przeprowadzenia prac podjęła się dotychcza-
sowa firma Stacco Art. Moniki Bystrońskiej-Kunat  
z Łodzi.

Stypendia 

• Od kilku lat uczniowie szkół ponadpodstawowych 
i studenci z gminy Uniejów otrzymują jednorazowe 
Stypendia Burmistrza Miasta Uniejów za wysokie 
wyniki w nauce. Tym razem stypendia otrzymały 52 
osoby: 25 studentów oraz 27 uczniów szkół średnich. 
Wysokość nagród wynosiła od 850 do 1200 zł. 

Nocna przerwa w oświetleniu

• Obowiązek nałożony na samorządy lokalne przez 
Ustawę z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych 
rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii 
elektrycznej w 2023 roku oraz w związku z sytuacją na 
rynku energii spowodował, że Gmina Uniejów wpro-
wadziła ograniczenia w godz. 23.00-5.00 w oświetle-
niu ulicznym w celu zmniejszenia zużycia energii. 

Decyzja RDOŚ

• Uzyskaliśmy decyzję z Regionalnej Dyrekcji Ochro-
ny Środowiska w sprawie pozwolenia na płoszenie 
ptaków za pomocą gatunków drapieżnych. Ich regu-
larne pojawianie się na danym terenie doprowadza 
niechciane ptactwo do przeniesienia się w inny rejon, 

gdyż są przekonane o tym, że terytorium to stało się 
rewirem łowieckim drapieżnika. Płoszenie odbędzie 
się od 1.03 do 30.04 i od 1.09 do 15.10.2023 r.

Wsparcie

• Uchwałą podjętą przez Radę Miejską w Uniejowie, 
zdecydowaliśmy o pomocy szpitalowi w Truskawcu 
(Ukraina), naszemu miastu partnerskiemu, przekazu-
jąc agregat prądotwórczy. W związku z działaniami 
wojennymi na terenie Ukrainy, mieszkańcy kraju po-
zostają czasowo bez dostępu do elektryczności. Za 
pośrednictwem Stowarzyszenia Instytut Ratownictwa 
Medycznego agregat zostanie dostarczy do miejsca 
docelowego. 

Inicjatywa społeczna

• Dzięki inicjatywie sołtysa i kilku mieszkańców Skot-
nik, którzy zaangażowali się w zmianę otoczenia wokół 
wyremontowanej niedawno strażnicy, teren ten zmie-
nił się nie do poznania –został uporządkowany, usunię-
to stare ogrodzenie, odkrzaczono działkę, wyrównano 
teren i powstało nowe ogrodzenie. Dziękuję zaangażo-
wanym w prace mieszkańcom, którzy poświęcili swój 
czas i sami wykonali prace wokół budynku. 

Wnioski 

• Do tej pory mieszkańcy miasta i gminy Uniejów zło-
żyli w sumie 227 wniosków o dofinansowanie w ra-
mach programu „Czyste Powietrze”, prowadzonego 
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej. 66 przedsięwzięć zrealizowano, 180 
umów o dofinansowanie zostało zawartych. Całkowita 
kwota wypłaconych dotacji wyniosła 1 341 026,27 zł. 
W dalszym ciągu można ubiegać się o dofinansowanie 
– www.czystepowietrze.gov.pl 

• Dodatek węglowy, czyli jednorazowe świadczenie 
w wysokości 3000 zł, przysługiwał gospodarstwom 
domowym, w których głównym źródłem ogrzewania 
jest węgiel. Na chwilę obecną wpłynęło 2 291 wnio-
sków o powyższe świadczenie. Pozytywnie rozpatrzo-
no 1 547 wniosków,  o łącznej wartości 4 575 000 zł. 
Dotychczas dodatek przekazano 1 525 źródłom ogrze-
wania na węgiel. Gmina przeznaczyła na ten cel w su-
mie 4 666 500 zł. 

• Mieszkańcy miasta i gminy złożyli w urzędzie 860 
wniosków na łączną ilość 2100 ton opału, tj.  groszku, 
orzecha lub miału. Wnioski mogli składać mieszkańcy 

>
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uprawnieni do otrzymania dodatku węglowego, któ-
rych gospodarstwa domowe zgłoszone zostały w Cen-
tralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz nie kupili 
dotychczas opału po cenie niższej niż 2000 zł.

Nagrody

• Wniosek złożony przez Gminę Uniejów pn. „Energe-
tyczna zielona wyspa – Uniejów” w VII edycji konkur-
su EKO HESTIA Spa znalazł się w gronie finalistów na 
najbardziej ekologiczne uzdrowiska w Polsce. Znaleź-
liśmy się wśród takich miejscowości jak: Goczałkowi-
ce-Zdrój, Kazimierza Wielka i Rabka-Zdrój. Ta ostatnia 
została zwycięzcą konkursu. Gratuluję! Dziękuję komi-
sji za przyznanie mi statuetki „Eko-wizjoner” za wielo-
letnie, kompleksowe i strategiczne wspieranie działań 
na rzecz ochrony środowiska. To ogromne wyróżnienie. 

• Odebraliśmy nagrodę za „Bulwary Nadwarciańskie 
wzdłuż brzegu rzeki Warty”, przyznaną przez Towarzy-
stwo Urbanistów Polskich i wręczoną podczas Jubile-
uszowej Gali w Łodzi. W ramach XVI edycji konkursu 
nagrodzono najlepsze projekty pod kątem atrakcyjno-
ści zagospodarowania przestrzennego. 

• Gmina Uniejów została liderem powiatu poddę-
bickiego w Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego 
2022 oraz zajęła 4. miejsce w kategorii gmin miejsko
-wiejskich w województwie. Ranking został przygo-
towany przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej  
i Urząd Statystyczny w Łodzi. Podczas uroczystej Gali 
w łódzkim Orientarium wręczono statuetki i dyplomy. 

Ranking

• Magazyn Travelist to źródło informacji o miejscach 
godnych polecenia na spędzenie wolnego czasu, re-
laks i odpoczynek od zgiełku miejskiego. W TOP 10 
Ogólnopolskiego Rankingu magazynu zestawione zo-
stały termy 2022 roku. Termy Uniejów uplasowały się 
na wysokim,  4 miejscu. 

Świadczenia ratownicze dla strażaków emerytów

• Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku 
o ochotniczych strażach pożarnych, strażacy emeryci 
otrzymują specjalne świadczenie w formie dodatku do 
emerytury w wysokości 200 zł. Należy jednak samemu 
złożyć wniosek. Otrzymają go Państwo na sekretaria-
cie w Urzędzie Miasta.

Projekty

• Uczniowie szkół w Wieleninie i Wilamowie uczest-
niczyli w rządowym projekcie „Poznaj Polskę”, któ-
rego celem było wsparcie placówek edukacyjnych 
w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie 
procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży – pozna-
wanie zakątków Polski, polskiej tradycji, osiągnięć  
i historii. Kwota dofinansowania wyniosła 29 600 zł. 

• Uniejowska biblioteka przyłączyła się do grona 
bibliotek z najnowocześniejszym systemem biblio-
tecznym Alma i wyszukiwarki Primo w ramach pro-
gramu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”. System działa 
w modelu chmurowym. 

Wyniki badań archeologicznych

• Gmina Uniejów zleciła przeprowadzenie badań 
archeologicznych grodu z Górki Kasztelańskiej oraz 
rozpoznanie stanu zachowania jego konstrukcji. 
Zadania tego podjął się zespół archeologów. Prze-
prowadzone badania wykazały, że część wschodnia 
grodziska zawiera szczątki budowli z młodszej czę-
ści średniowiecza, najprawdopodobniej z XIV w., 
na podstawie odkrytych pozostałości fosy z tego 
okresu. Podczas badań znaleziono m.in. przedmioty 
metalowe, ołowiane i kamienne. 

Wydarzenia

• Tuż przed Wszystkimi Świętymi odbył się Bal 
Wszystkich Świętych z udziałem dzieci ze szkoły 
podstawowej, zorganizowany przez Parafię pw. Św. 
Floriana i Dyrekcję Szkoły w Uniejowie. Bal rozpo-
czął się modlitwą na cmentarzu, po której uczest-
nicy udali się do szkolnej sali gimnastycznej na za-
bawę taneczną. Wydarzenie jest odpowiednikiem 
amerykańskiego Halloween. 

• Były zawodnik Uniejowskiej Akademii Futbolu – 
Kacper Śmiglewski gra obecnie w Cracovii. Podczas 
meczu z Górnikiem Zabrze, zakończonym wynikiem 
2:2, był strzelcem pierwszej bramki. Gratuluję i ży-
czę dalszych sukcesów sportowych. 

• Patriotyczne spotkanie autorskie w bibliotece od-
było się z udziałem fraszkopisarza, poety Witolda 
Smętkiewicza i akordeonisty Pawła Golenia.

• Braliśmy udział w krajowych i zagranicznych tar-
gach wystawienniczych, promując region, atrakcje 

>
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turystyczne i lokalne produkty. Uczestnictwo w tar-
gach jest częścią projektu pn.: „Zwiększenie między-
narodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego 
poprzez działania prowadzone w zakresie promocji 
gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów”, współfi-
nansowanego z funduszy europejskich w ramach RPO 
Województwa Łódzkiego. 

• Warsztaty połączone z zajęciami z jogi zostały po-
prowadzone przez pracownika uniejowskiej bibliote-
kę dla uczniów szkoły w Wilamowie. 

• Biblioteka w Uniejowie włączyła się w obchody 
Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek w Niepu-
blicznym Tęczowym Przedszkolu w Uniejowie. 

• Projekt „Mnie nic nie minęło”, realizowany z bu-
dżetu obywatelskiego „Łódzkie na plus” na 2022 rok, 
obejmował warsztaty dla młodzieży z gminy Uniejów 
i szkół ościennych, zakończony został występem mło-
dych artystów na koncercie pn.: „Mnie nic nie minę-
ło”. W koncercie wzięli udział Jacek Cygan i Krzysztof 
Antkowiak. Wydarzenie zorganizowało Uniejowskie 
Stowarzyszenie „Aktywni”. 

• 3. edycja imprezy przygodowo-historycznej pn. „Je-
sienne Spotkania Zamkowe” w Uniejowie łączyło 
pasję poznawania historii z przygodą odkrywania jej 
śladów. 

• W ramach akcji zadrzewiania, zorganizowanej  
z inicjatywy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Tu-
rek, Koła Łowieckiego nr 16 „Gęgawa” w Uniejowie 
i Gminy Uniejów, uczniowie szkół podstawowych 
w Uniejowie, Wieleninie i Wilamowie oraz Zespołu 
Szkół Specjalnych w Ozorkowie posadzili 150 drzew. 
Swoje drzewo zasadził także Nadleśniczy Nadleśnic-
twa Turek – dr inż. Bartosz Perz.

• Uniejowscy wędkarze, aby uczcić Święto Niepodle-
głości, zorganizowali turniej wędkarski na starorzeczu 
„Kaczka” w Człopach. Zwyciężył Zbigniew Kuglarz. 
Gratuluję!

• Uroczystość upamiętniająca 104. rocznicę odzy-
skania przez Polskę Niepodległości została zorga-
nizowana po południu 11 listopada. Tradycyjnie ob-
chody składały się z dwóch części: pod Pomnikiem 
Bohaterów Września 1939 r. w Rynku i Mszy Św.  
w Kolegiacie. Dzień wcześniej uczniowie szkół w gmi-
nie i przedszkolaki brali udział w przedstawieniach pa-
triotycznych w swoich placówkach. Szkolna uroczy-
stość w Uniejowie stała się okazją do przedstawienia 
nowych członków Wodnego Ochotniczego Pogoto-
wia Ratunkowego. Gratuluję!

• W ramach dwudniowej konferencji naukowej 
pn. „Niematerialne dziedzictwo kulturowe – znaczenie 
i rola w kontekście krajobrazu kulturowego”, przygoto-
wanej w rocznicę wpisu tradycji dywanów kwiatowych 
na procesję Bożego Ciała w Spycimierzu na Listę UNE-
SCO, w Uniejowie naukowcy debatowali o dziedzic-
twie niematerialnym. 

• VI Seminarium Spycimierskie odbyło się w bibliotece 
i sali OSP Spycimierz, w ramach projektu: Procesja Bo-
żego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimie-
rzu w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodnicze-
go, dofinansowanego ze środków Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury. 

• Koło Łowieckie nr 16 „Gęgawa” w Uniejowie obcho-
dziło 75-lecie działalności. Składam na ręce Pana Pre-
zesa gratulacje oraz słowa uznania dla Członków Koła 
za kontynuowanie i podtrzymywanie wśród lokalnej 
społeczności tradycji polskiego łowiectwa.

• „Z klasyką przez Polskę”- projekt Polskiego Impre-
sariatu Muzycznego, realizowany przez Narodowy In-
stytut Muzyki i Tańca, dzięki wsparciu Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego i pod jego patronatem, za-
gościł w Uniejowie dzięki współpracy gminy Uniejów 
z Fundacją „Most the Most”. Wysłuchaliśmy młodej, 
utalentowanej pianistki Julii Kociuban w sali zamkowej. 

• XXVIII Mistrzostwa Polski w Tańcu Sportowym PZT-
Sport zorganizowano w hali sportowej przy szkole  
w Uniejowie. Rywalizacja tancerzy z całego kraju prze-
biegała w ramach pięciu kategorii wiekowych.

•  Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej dla najmłodszych 
piłkarzy, w hali sportowej w Uniejowie,  przygotowa-
ła Uniejowska Akademia Futbolu Pajor & Tarczyńska 
& Smolarek.

•  Z okazji Mikołajek, przebywający w „Termach Unie-
jów” w dniach 2-6 grudnia otrzymali  więcej czasu w tej 
samej cenie, czyli dodatkowe 50% czasu gratis.

• IV Zimowy Turniej o Puchar Burmistrza Uniejowa 
w Piłce Nożnej zakończył cykl turniejów w ramach ob-
chodów 10-lecia Uzdrowiska Uniejów. Gratuluję zwy-
cięzcom! 

• Zebranie członków Zarządu Oddziału Miejsko-Gmin-
nego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP od-
było się w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie. 

• Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich miało 
miejsce w zamku w Uniejowie.

• Biblioteka w Uniejowie zaprosiła dzieci i dorosłych 
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Z działalności Rady Miejskiej 
w Uniejowie

Tomasz Wójcik

[październik – grudzień 2022 r.]

14 listopada 2022 r. odbyła się LXV sesja Rady 
Miejskiej w Uniejowie, na której znowelizowano budżet 
gminy Uniejów na 2022 r. i Wieloletnią Prognozę 
Finansową na lata 2022– 2040. Uchwalono także 
obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. stawki podatku od 
nieruchomości, podatku od środków transportowych, 
opłaty uzdrowiskowej oraz obniżono ceny skupu żyta 
do obliczenia podatku rolnego. Przyjęty został Roczny 
Program Współpracy Gminy Uniejów z Organizacjami 
Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
na 2023 rok. Wyrażono również zgodę na wniesienie 
aportem do spółki komunalnej Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. 
w Uniejowie prawa własności nieruchomości, sta-
nowiących własność Gminy Uniejów oraz zgodę na 
wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym, części 
działki nr 1650/1 położonej w Uniejowie. Na koniec 
postanowiono nawiązać współpracę partnerską z Gmi-
ną Ujazd.

Kolejne zmiany do budżetu Gminy Uniejów na 
2022 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2022-2040 zostały wprowadzone na sesji, która 
miała miejsce 8 grudnia br. Ponownie podjęto 
uchwałę w sprawie określenia wysokości rocznych 
stawek podatku od środków transportowych.  
W związku z prowadzonymi w Ukrainie działaniami 
wojennymi,  postanowiono udziel ić pomocy 
polegającej na przekazaniu agregatu prądotwórczego 
Miastu Truskawiec celem wsparcia działalności 
jednego ze szpitali. Dostosowano do obowiązujących 
wymogów uchwały dotyczące diet przysługujących 
radnym i sołtysom. Określona została stawka za  
1 kilometr przebiegu pojazdu, będąca podstawą do 
ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, 
młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, 
o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust.  
4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe. Uchwalony został również  „Program 
Ochrony Środowiska dla Gminy Uniejów na lata 
2022-2026 z perspektywą do roku 2030”.

W okresie od połowy października do połowy grudnia 2022 r. odbyły się dwie 
sesje Rady Miejskiej w Uniejowie. 

na rodzinne warsztaty bożonarodzeniowe, w trakcie 
których wykonane zostały dekoracje świąteczne. 

• Mażoretki Driady zaprosiły na jedyne w swoim ro-
dzaju świąteczne wydarzenie taneczne –Mażowigilię, 
czyli spotkanie wszystkich grup trenujących w zespo-
le Driady Uniejów. Dla publiczności mażoretki dały 
pokaz talentów podczas niepowtarzalnego widowi-
ska.

• Młodzi adepci karate spędzili 3 dni na sali treningo-
wej szkoły w Uniejowie, poświęcając się doskonaleniu 
umiejętności wymaganych na egzaminach uczniow-
skich. 

Media

• W jednym z odcinków programu „Poszukiwacze 
Skarbów” wyemitowanego na kanale Polsat Play, po-
szukiwacze eksplorowali uniejowski zamek oraz Górkę 
Kasztelańską w Spycimierzu. 

 W Nowym 2023 Roku życzę Państwu wielu budują-
cych myśli, energii potrzebnej do osiągnięcia wszyst-
kich zamierzonych celów i przede wszystkim dużo 
zdrowia. 

 Niech Nowy Rok obfituje w pasmo samych  
sukcesów!
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Maciej Bartosiak

Bulwary nagrodzone podczas gali Jubileuszu 
Konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich

Kapituła Konkursowa w ramach XVI edycji wybrała 
20 przestrzeni, przyznając nagrody w 6 kategoriach. 
Uniejowskie Bulwary Nadwarciańskie zajęły I miejsce 
w kat. „Nadwodna Przestrzeń Publiczna”. Z uzasadnienia 
członków komisji dowiadujemy się, że samorządowe 
przedsięwzięcie nagrodzono za kompleksowe działanie 
na rzecz wykreowania atrakcyjnej ogólnodostępnej 
przestrzeni na styku miasta i rzeki Warty. W efekcie 
miasto „otworzyło” się na krajobraz doliny rzecznej, 
który stał się elementem spinającym dwa niezależnie 
funkcjonujące obszary miasta – historyczne śródmieście 
z Rynkiem oraz strefę uzdrowiskową z zabytkowym 
Zamkiem Arcybiskupów Gnieźnieńskich i kompleksem 
basenowym „Termy Uniejów”. Na szczególne uznanie 
zasługuje umiejętne wkomponowanie w dolinę rzeczną 
bulwarów z towarzyszącym bogatym programem 
rekreacyjnym, wypoczynkowym, edukacyjnym, spor-
towym i kulturowym, który jest adresowany zarówno 
do mieszkańców, jak i do turystów. Dzięki pomostom 
i przystani kajakowej rzeka stała się przestrzenią 
dostępną i życiotwórczą. Zastosowane estetyczne 
rozwiązania architektoniczne i naturalne materiały 
stanowią elegancką ramę dla ekspozycji naturalnych wa-
lorów rzeki i otaczającej przyrody oraz sylwety miasta 
na drugim brzegu.

Podczas Jubileuszowej Gali Towarzystwa Urbanistów 
Polskich w Sali Widowiskowej Politechniki Łódzkiej 
nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie z rąk przed-
stawicieli Zarządu TUP odebrał osobiście Józef Kacz-
marek, Burmistrz Miasta Uniejów.

– „Projekt to taka aktywizacja doliny rzeki Warty, 
ponieważ dawniej miasteczko się od rzeki w poprzednich 
wiekach odwracało. Zapoczątkowaliśmy ten proces, 
który mam nadzieję, zakończy się rewitalizacją samego 
Rynku” – zdradził redakcji TVP3 Łódź włodarz gminy tuż 
po zakończeniu gali.

Tegoroczne wydarzenie wróciło po przerwie pandemicz-
nej i było połączeniem XIV, XV i XVI edycji. Jak twierdzi 
inicjator wydarzenia, prof. Tadeusz Markowski z Rady 
Towarzystwa, ten fakt wpłynął pozytywnie na przebieg 
konkursu: „To taka szczególna gala, syntetyzująca, kiedy 
mogliśmy zebrać większą liczbę nagrodzonych, ponieważ 
ze względu na okres pandemii taka uroczystość się 
nie odbywała. Dzięki temu mieliśmy większą możliwość 
porównania dorobku w okresie zagospodarowania 
przestrzeni publicznej.” Jubileuszowa Gala Towarzystwa 
Urbanistów Polskich odbyła się pod hasłem „Przestrzeń 
człowieka – najlepsze przestrzenie publiczne zrealizowane 
w Polsce a jakość życia”.

We wtorek, 15 listopada 2022 r. w Łodzi odbyła się uroczysta gala Jubileuszu Konkursu Towarzystwa 
Urbanistów Polskich. W ramach plebiscytu nagrodzono najlepsze projekty dotyczące zagospodarowania 
przestrzennego. Wśród nagrodzonych miejscowości z całego kraju, nagrodę za „Bulwary Nadwarciańskie 
wzdłuż brzegu rzeki Warty” zdobył Uniejów.
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Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek odbiera nagrodę 



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

Aleksandra Zielonka

Stypendia Burmistrza Uniejowa wręczone

Ideą przyznawanych stypendiów jest nagrodzenie 
uczniów za trud i pracę, jaką wkładają w zdobywanie 
dobrych wyników w nauce. W tym roku nagrodzono 
52 osoby. Stypendia otrzymało 25 studentów oraz 27 
uczniów szkół średnich. Studenci, których średnia ocen 
wynosiła 4,5 oraz wyżej otrzymali nagrody w wysokości 
1 200 zł, natomiast uczniowie szkół średnich, któ-
rych średnia ocen wynosiła 4,75 oraz wyżej odebrali na-
grody w wysokości 850 zł.

W imieniu Burmistrza Uniejowa nagrody wręczył To-
masz Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Unie-
jowie. W sali obecne były również pracownice referatu 

ds. oświaty w Urzędzie Miasta:  Agnieszka Antczak, Ag-
nieszka Bednarkiewicz i Milena Kudanowska, a uroczystość 
poprowadził Robert Palka – Dyrektor M-GOK w Uniejowie.

- ,,Nie ma większej radości niż nagradzać Was za Wa- 
sze sukcesy, niż nagradzać młodzież. To w Was widzimy 
nadzieję na jeszcze lepszą przyszłość” – mówił  podczas 
wręczenia stypendiów, reprezentujący burmistrza, To- 
masz Wójcik – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie.

Laureatom stypendiów gratulujemy znakomitych wyni-
ków w nauce. Mamy nadzieję, że otrzymane nagrody umoc-
nią uczniów w dążeniu do realizacji własnych marzeń.

26 listopada 2022 roku po raz siódmy, po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, zostały wręczone 
jednorazowe Stypendia Burmistrza Miasta Uniejów za wysokie wyniki w nauce uczniom szkół ponadpodstawo-
wych i studentom z terenu gminy Uniejów. Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w Sali Rycerskiej w zamku 
w Uniejowie.
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Maciej Bartosiak

Pomoc dla szpitala w Ukrainie

Podczas sesji Rady Miejskiej podjęto jednogłośnie 
uchwałę w sprawie udzielenia pomocy miejskiemu 
szpitalowi w ukraińskim Truskawcu. Radni, przystając 
na propozycję burmistrza Józefa Kaczmarka, zadecy-
dowali, aby jeden z agregatów prądotwórczych, któ-
re posiada gmina w swoich zasobach, przekazać 
do Truskawca, w ramach wsparcia dla Ukrainy.

– „Nie organizujemy już na tą chwilę zbiórek. Wiemy, 
że sytuacja ekonomiczna jest obecnie dosyć trudna, 

ale też w żaden sposób nieporównywalna do tej, jaka jest 
w Ukrainie. W związku z tym wyszliśmy z propozycją, 
by taki generator przekazać, ponieważ sami dysponujemy 
kilkoma agregatami. Myślę, że będzie dobrze służył, tym 
bardziej, że w Truskawcu jest szpital, gdzie przebywa wiele 
ofiar wojny” – powiedział w trakcie sesji burmistrz Józef 
Kaczmarek, który był inicjatorem akcji.

Agregat prądotwórczy przewoźny, ze stabilizacją napięcia 
250 kVA/0,4 kV, model HDW-285 INS 50 HZ/230 V AS5, 

W wyniku rosyjskich ostrzałów, wymierzonych w obiekty infrastruktury energetycznej na Ukrainie, ponad 40% 
mieszkańców tego kraju pozostaje czasowo bez dostępu do elektryczności. Pomoc w tej kwestii dla miasta Truskawiec 
zaoferował Samorząd Uniejowa.
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Agnieszka Owczarek

Gmina Uniejów ma nowego partnera

Gmina Ujazd leżąca na Opolszczyźnie jest gminą 
o podobnym charakterze jak gmina Uniejów. Jej szcze-
gólną cechą jest kultywowanie tradycji układania kwiet-
nych dywanów na święto Bożego Ciała. W grudniu 
ubiegłego roku, wraz ze Spycimierzem, Ujazd został 
wpisany na Listę reprezentatywną niematerialnego dzie-
dzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Kontakty partnerskie z Ujazdem nawiązane zostały 
przy okazji starań o UNESCO, ale również podczas 
ubiegłorocznego seminarium spycimierskiego. Delegaci 
z Opolszczyzny wraz z burmistrzem Hubertem Ibromem 
na czele gościli na V Seminarium, przybliżając uczestnikom 
praktykowaną u siebie tradycję układania kwietnych 
dywanów, ale też inne zwyczaje regionu, jak np. kraszanki 
wielkanocne.

Z biegiem czasu kontakty zacieśniły się, a ich efektem 
była decyzja obu gmin w zakresie nawiązania oficjalnej 
współpracy partnerskiej, która została przyjęta i zat-
wierdzona jednogłośnie przez radnych podczas posie-
dzenia Rady Miejskiej.  

– „Współpraca służyć ma rozwojowi wielopłaszczyz-
nowych i wzajemnie korzystnych stosunków w dziedzi-
nach społeczno-kulturalnych i turystyki, pielęgnowaniu 
i utrwalaniu dziedzictwa kulturowego oraz pogłębianiu 
więzi między władzami i mieszkańcami obu gmin par-
tnerskich” – czytamy w uzasadnieniu uchwały. 

Podczas konferencji „Partnerstwo dla dziedzictwa”, 
które odbyło się 25 listopada 2022 r. w Miejsko-Gminnym 
Ośrodku Działalności Kulturalnej w Ujeździe, nastąpi 

o wartości ponad 120 tys. zł, zostanie przekazany 
bezpłatnie na rzecz szpitala, w związku z działaniami 
wojennymi na terenie Ukrainy,  za pośrednictwem 
Stowarzyszenia Instytut Ratownictwa Medycznego, 
które jest organizatorem zbiórek i transportów z pomocą 
humanitarną dla ukraińskich szpitali.

Truskawiec od 2013 roku jest naszym miastem par-
tnerskim. Gmina leży w obwodzie lwowskim na zachodzie 
Ukrainy u podnóża ukraińskich Karpat i tak jak Uniejów 
– jest uzdrowiskiem balneologicznym. Truskawiec jest 

oficjalnie przypieczętowanie współpracy partnerskiej mię-
dzy naszymi gminami. 

– „Jako przedstawiciele demokratycznie wybrani  
przez społeczeństwo obu gmin, z ich woli uroczyście po-
twierdzamy przyjacielskie stosunki pomiędzy Gminą Ujazd 
i Gminą Uniejów. Świadomi historycznych uwarunkowań, 
jesteśmy przekonani o nadrzędnym celu tworzenia właś-
ciwego klimatu dla dobra sąsiedzkich stosunków. Na-
wiązanie kontaktów partnerskich pomiędzy Gminą Ujazd 
i Gminą Uniejów formalizuje dotychczasową współpracę 
bilateralną. Partnerstwo daje możliwości rozwoju i współ-
pracy dla zaprzyjaźnionych społeczności lokalnych” – czy-
tamy w treści podpisanego porozumienia. 

W tej wyjątkowej dla obu wspólnot depozytariuszy 
chwili, obecne były również osoby merytorycznie odpo-
wiedzialne za przygotowanie wniosku UNESCO, tj. pan 

położony ok. 90 km od granicy polsko-ukraińskiej (przejście 
graniczne Krościenko-Smolnica), 9 km od Drohobycza 
i ok. 84 km od Lwowa. Miasto przed rozpoczęciem wojny 
zamieszkiwało ponad 29 tys. mieszkańców. 

Przekazanie sprzętu to kolejny gest wsparcia ze strony 
gminy Uniejów. Na przełomie lutego i marca br., dzięki 
ogromnej ofiarności mieszkańców, przeprowadziliśmy 
zbiórkę leków, kosmetyków, żywności długoterminowej, 
odzieży i butów, z których część trafiła do miejskiego 
szpitala w Truskawcu.

14 listopada 2022 r. na sesji Rady Miejskiej w Uniejowie podjęto uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia 
o współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Uniejów i Gminą Ujazd.
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Andrzej Szoszkiewicz, koordynator ds. dziedzictwa 
niematerialnego; dr Joanna Banik z Narodowego Instytutu 
Dziedzictwa, odpowiedzialna za część wniosku dotyczą-
cą Opolszczyzny; profesor Katarzyna Smyk z UMCS 
w Lublinie, Przewodnicząca Rady ds. Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego przy MKiDN.

Podczas odbywającej się konferencji miały miejsce 
wystąpienia samorządowców, którzy przedstawili repre-
zentowane przez siebie gminy i opowiedzieli o kwietnej 
tradycji kultywowanej na ich terenie. W otwartej dys-
kusji przedstawiciele społeczności związani z pod-
trzymywaniem tradycji kwiatowych mogli wymienić 
się swoimi spostrzeżeniami oraz skierować pytania 
do ekspertów. Ponadto miała miejsce premiera filmu 
„Kwietne dywany – z miłości do Boga” zrealizowanego 
przez Sławomira Mielnika oraz prezentacja dedykowanej 
witryny internetowej – www.kwietnedywany.pl. Pre-
zentacja Pana Andrzeja Szoszkiewicza (od dawna 
związanego z Uniejowem) przedstawiła holistyczne po-
dejście do kwietnej tradycji w Spycimierzu. 

Podjęta współpraca pozwoli docelowo na wzajemną 
wymianę doświadczeń w zakresie promowania, kultywo-

wania i ochrony dziedzictwa niematerialnego. Nawiązanie 
partnerstwa to także szansa na wymianę kulturową dla 
mieszkańców pochodzących z obu gmin.

Agnieszka Olczyk

Uniejów liderem powiatu poddębickiego 
w Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego 2022

Ranking Gmin Województwa Łódzkiego jest inicjatywą realizowaną od wielu 
lat przez regionalne Ośrodki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego 
Regulskiego.

II edycja rankingu zorganizowana została we współpracy z Urzędem Sta-
tystycznym w Łodzi, a tegorocznym partnerem biznesowym jest Bank Go-
spodarstwa Krajowego.

Celem przedsięwzięcia, jak co roku, było wyłonienie i promowanie gmin 
wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Ocenie 
poddawane są wszystkie gminy województwa łódzkiego z wyłączeniem miast 
na prawach powiatu.

Gmina Uniejów uznana została za lidera powiatu poddębickiego, ponadto 
uplasowała się na 4. miejscu w kategorii gmin miejsko-wiejskich. 1 miejsce zajął 
Urząd Miejski w Rzgowie, 2 miejsce  – Gmina Stryków, 3 miejsce  – Aleksandrów 
Łódzki, 4 miejsce – Uniejów Uzdrowisko Termalne, 5 miejsce – Wieluń.

W klasyfikacji liderów powiatowych: liderem w powiecie poddębickim zostało 
Uniejów Uzdrowisko Termalne. 

Podczas uroczystej Gali w łódzkim Orientarium, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe 
w Łodzi przedstawiła wyniki Rankingu Gmin Województwa Łódzkiego 2022. W trakcie spotkania wyróżniono 
gminy o najwyższym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego spośród gmin miejskich, miejsko-wiejskich 
oraz wiejskich w województwie. Wśród najlepszych znalazł się również Uniejów.

Od lewej: Burmistrz Ujazdu – Hubert Ibrom i Zastępca Burmistrza Uniejowa – 
Mirosław Madajski 
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Agnieszka Owczarek

W Kolegiacie dobiegły końca prace

W zaledwie rok po odnowieniu prezbiterium, w sier-
pniu br., rusztowania stanęły znowu w uniejowskiej 
kolegiacie. Niektórzy parafianie mówią z uśmiechem, 
że sprzęt konserwatorów jeszcze nie zdążył ostygnąć 
albo, że najlepiej nie wynosić go ze świątyni zważywszy 
na ogromną determinację proboszcza ks. infułata 
Andrzeja Ziemieśkiewicza.

Tegoroczne prace objęły polichromię przęsła nawy, 
kolejny etap ołtarza Świętej Rodziny i metalową 
koszulkę z obrazu Matki Boskiej Różańcowej. Prac 
konserwatorskich i restauratorskich podjęła się znana 
mieszkańcom Uniejowa firma Stacco Art pani Moniki 
Bystrońskiej-Kunat z Łodzi.

Prawy ołtarz 
Na tym etapie konserwatorzy zajęli się polichromią 

ołtarza. Po usunięciu warstw wtórnych odrestaurowano 
marmoryzację odsłonioną spod warstw przemalowań, 
która jest wtórnym opracowaniem z 1876 roku, o czym 
informuje zachowana inskrypcja w odwrocie kartusza. 
Tam też widnieje inskrypcja o pracach z 1907 r. 

– „Wiemy, że po wojnie również odbyły się co najmniej 
dwie konserwacje i przemalowania z przezłoceniem. 
Polichromia z 1876 roku jest najstarszą, jaka się zachowała. 
Oryginalne złocenia nie ocalały. Ołtarz był bardzo 
zniszczony i wzmacnianie drewna oraz uzupełnienie 
warstwy zapraw było pracochłonne i zajęło najwięcej 
czasu. Uzupełnianie warstwy marmoryzacji i złoceń było 
już tylko ukoronowaniem prac” – mówiła pani Monika 
Bystrońska-Kunat.

W pracowni konserwatorskiej przeprowadzono prace 
nad złoceniem detalu snycerskiego, a następnie dokona-
no montażu wszystkich elementów. 

Na renowację tej części świątyni parafia pozyskała 
100 tys. zł. Reszta, czyli ponad 165 tys. zł jest wkładem 
własnym parafii.

Metalowa koszulka obrazu Madonny
W tym roku udało się jedynie przeprowadzić prace 

konserwatorskie i restauratorskie metalowej sukienki 
obrazu głównego z przedstawieniem Matki Boskiej 
Różańcowej. Odzyskała ona swój pierwotny blask zło-
cenia i srebrzenia. Obraz oczyszczono z zabrudzeń po-
wierzchniowych Koszt jego renowacji wyniósł 21 tys. zł. 
Wsparcia udzieliło Starostwo Powiatowe w Poddębicach 

przekazując na ten cel 15 tys. zł, natomiast parafia wyłożyła 
własnym sumptem 6 tys. zł.

Malowanie przęsła
Prace przy polichromii kościoła są kontynuacją rozpo-

czętych już działań w prezbiterium i na łuku tęczowym. 
Teraz przyszła kolej na malowanie nawy. Pierwszym 
etapem były na bieżąco korygowane prace koncepcyjne 
związane z historią kościoła oraz kolejnymi wystrojami 
obiektu. Do rejestru zabytków wpisana została polichromia 
z początku XX w., która znajduje się pod obecną warstwą 
malarską. Na fotografiach archiwalnych i w odkrywkach 
jest dobrze widoczna, podobnie jak sztukateria zdobiąca 
od XVII w. sklepienie nawy. Głównym założeniem stało się 
zatem odrestaurowanie tejże polichromii oraz odtworzenie 
pierwotnego wystroju sztukatorskiego.

Pierwotny, drewniany kościół spalony został podczas 
najazdu Krzyżaków w 1331 roku. Przez arcybiskupa Bogorię 
zlecona została budowa nowego, murowanego kościoła. 
Kolegiatę pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 
wybudowano w 1349 roku, a konsekrowano w 1365 roku. 
W 1649 roku arcybiskup gnieźnieński Maciej Łubieński 
zainicjował przebudowę kolegiaty. Dotychczasowy 
drewniany strop zastąpiono sklepieniem kolebkowym 
z lunetami, ze sztukaterią w typie lubelskim. Jej niewielki 
fragment zachowany jest za ołtarzem bocznym Świętej 
Rodziny. Po zniszczeniach sklepienia kolegiaty w czasie 
II wojny światowej nie zrekonstruowano sztukaterii, w którą 
wkomponował swoje malowidła Leon Zdziarski w 1904 
r. W 1956 roku zlecono wykonanie polichromii Barbarze 
i Rudolfowi Święch z Krakowa. Są to malowidła, które 
obecnie znajdują się w kolegiacie.

– „Po przystąpieniu do zasadniczych prac w nawie głównej 
potwierdzono obecność, wpisanych do rejestru zabytków, 
malowideł L. Zdziarskiego na ścianach. Po przeprowadzeniu 
konserwacji technicznej, uzupełniono zniszczoną warstwę 
malarską wspomagając się archiwalnymi fotografiami. 
W przypadku sklepienia przyjęto główne założenie 
odtworzenia zasadniczej kompozycji sztukaterii. Została 
ona zrekonstruowana z zachowanego oryginału, z niewielką 
zmianą, ale w malarskim opracowaniu. Zmieniono kolo-
rystykę sklepienia, z jasnej, widocznej na archiwalnych 
fotografiach, na ciemniejszą, błękitną, w nawiązaniu 
do prezbiterium” – mówiła Monika Bystrońska-Kunat.

W płycinach zrekonstruowano gwiazdy, które występują 

Prace konserwatorskie zaplanowane na ten rok w Kolegiacie pw. NMP w Uniejowie zostały zakończone. 
Zgodnie z zapowiedzią proboszcza przed świętami Bożego Narodzenia można już było zobaczyć efekty 
zabiegów restauratorskich.

>
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również w prezbiterium. W jednej z płycin zrekonstruo-
wano kartusz z polichromii L. Zdziarskiego.

Nad herbem arcybiskupa widnieją skróty: „M.L.” to Ma-
ciej Łubieński, „A.G.” to arcybiskup gnieźnieński i data 
zleconej przez niego przebudowy kolegiaty. Nad herbem 
widnieje zielony kapelusz. Dlaczego właśnie kapelusz 
jest symbolem biskupim? Aby to wyjaśnić, należy sięgnąć 
do historii kościoła. Kapelusze, które widnieją w herbach 
były niegdyś w użyciu i nazywane były kapeluszami 
pontyfikalnymi, czyli galero – stały się swego rodzaju 
symbolem godności hierarchów. Wykonane były z jedwabiu 
(czerwonego dla kardynałów, zielonego dla arcybiskupów 
i biskupów), z boków zwieszały się rzędy pomponów, czyli 
chwostów, dokładnie jak na herbach. Ze względu na swoje 
wyjątkowe znaczenie nie były noszone na co dzień, 
ale w czasie najbardziej uroczystych procesji i pochodów. 
W czasie konsystorza, kiedy kreowano nowych kardynałów 
przyjmowali oni z rąk papieża właśnie jeden z rodzajów 
kapelusza pontyfikalnego, tzw. galero parasole, które 
po śmierci zawieszano nad grobem hierarchy. Istniała 
legenda, że kiedy kapelusz spadnie to oznacza, że kardynał 
poszedł do nieba. Dlaczego biskupi nosili zielone 
kapelusze? Odpowiedź jest dość prosta – kolory noszone 
przez duchowieństwo ujednolicone zostały dopiero 
w XVI wieku, wcześniej księża mieli się po prostu ubierać 
w kolory ciemne, a biskupi w jasne. Kolor zielony był 
stosunkowo najprostszy i najtańszy do uzyskania, stąd 
biskupi przeważnie chodzili w strojach zielonych. Kiedy 
w XVI wieku nakazano wreszcie biskupom nosić kolor 
fioletowy, pozostawiono ten szczególny znak godności, 
jakim jest kapelusz w „oryginalnym” kolorze, zarówno 
na herbach, jak i na żywo. Warto wreszcie dodać, że ten 
sam herb widnieje nad wjazdem do zamku w Uniejowie, 
ponieważ wspomniany biskup łubieński wyremontował 
także ten obiekt.

Wracając do kolegiaty, w pozostałych płycinach, po-
za herbem, konserwatorzy wykonali gwiazdy i lilie – 
symbole Uniejowa. W płycinach nad witrażami znajdują 
się herby miasta. Z powojennej, krakowskiej kompozycji 
malarskiej pozostawiono anioły, które wkomponowano 
w iluzjonistyczną sztukaterię. W miejscu otworu wenty-
lacyjnego wmontowano blachę z symbolem Chrystusa, 
a w płycinie najbliżej łuku tęczowego Gołębicę Eucha-
rystyczną.  

Jak podkreśla konserwator Bystrońska-Kunat, bardzo 
dużym utrudnieniem prac koncepcyjnych i odtwo-
rzeniowych był brak możliwości jednoczesnej pracy 
nad całą przestrzenią malarską nawy. To jednak pewnie 
kwestia czasu. Gdy kilka lat temu proboszcz Ziemieśkie-
wicz przedstawiał plany dotyczące kolegiaty, pewnie wie-
lu osobom wydawały się one abstrakcją, ale parafrazując 
Einsteina: Gdy wszyscy myślą, że coś jest niemożliwe, 
wtedy przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i to robi. 
Tak właśnie dzieje się w przypadku kolegiaty, która z roku 
na rok pięknieje i odzyskuje swój dawny blask.

– „Czasem brakuje sił, cierpliwości, ale za każdym 
razem, gdy oglądamy efekty, zawsze dochodzimy do takich 
samych wniosków, że było warto. Z tego miejsca dziękuję 
wszystkim, którzy angażują się w przedsięwzięcia parafii: 
Burmistrzowi Uniejowa – Józefowi Kaczmarkowi, pani 
Staroście Małgorzacie Komajdzie, władzom wojewódzkim, 
wszystkim instytucjom wspierającym nasze działania 
i oczywiście parafianom oraz gościom. Liczy się każdy, 
nawet najmniejszy gest w budowaniu naszego wspólnego 
dzieła” – podkreślił proboszcz.

Na renowację pierwszego przęsła nawy parafia pozyskała 
dotację w wysokości 420 tys. zł z Ministerstwa Kultury.

>
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Na terenie zabytkowego Parku Zamkowego, w sąsiedztwie 
Domu Pracy Twórczej, zlokalizowany jest obecnie budynek, 
w którym niegdyś znajdował się posterunek policji wodnej.

Budowla już wkrótce zostanie zburzona, a w jej miejscu 
powstanie nowy obiekt o innowacyjnej funkcji turystyc-
znej, opartej na interaktywnej prezentacji i promocji wykor-
zystania wód geotermalnych w różnych dziedzinach życia 
społeczno-gospodarczego.

Realizacji zadania podjęła się firma Skonieczny Krzysz-
tof Firma Budowlana CEGBUD, Chlebów 48, 62-700 Turek, 
z którą 2 grudnia br. Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek, 
w obecności Posła na Sejm RP – Piotra Polaka, podpisał 
umowę. W spotkaniu uczestniczyła także Edyta Leśniewska 
– główny specjalista ds. realizacji inwestycji, która od samego 
początku procedowała sprawę. 

Po dopełnieniu formalności wszyscy, wraz z głównym 
specjalistą ds. realizacji inwestycji – Adamem Przytułą, wybrali 
się na miejsce zaplanowanej inwestycji.

Firma z Chlebowa jako jedyna złożyła ofertę na zaprojek-
towanie i wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 
pn.: „Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geoter-
malnej w Uniejowie”. Inwestycja wyceniona została na kwotę 
5.530.000 zł brutto.

Po uzyskaniu wszelkich uzgodnień i decyzji niezbędnych 
do realizacji robót, rozpoczną się prace rozbiórkowe, a nas-
tępnie budowa nowego obiektu. Do zadań zleceniobi-
orcy należało będzie również zaprojektowanie wnętrza 
obiektu wraz z wyposażeniem ruchomym (meble, sprzęty 
oraz wyposażenia toalet.

Przedmiot zamówienia współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 
na lata 2014-2020, Oś priorytetowa – Rewitalizacja i potencjał 
endogeniczny regionu, Działanie – Rozwój gospodarki tu-
rystycznej, Podziałanie – Rozwój gospodarki turystycznej.

Interaktywny punkt turystyki geotermalnej to nie jedyna 
inwestycja, jaka realizowana jest obecnie na terenie gminy 
Uniejów. Burmistrz Kaczmarek wraz z Posłem Piotrem Polak-
iem odwiedzili niektóre z nich, omawiając przy okazji postęp 
prac.

Na bardzo zaawansowanym etapie jest już budowa przed-
szkola integracyjnego. Na ten moment robotnicy kończą stan 
surowy zamknięty – wstawiają okna, lada moment pojawią 
się również drzwi. Jak informuje kierownik budowy, Marek 
Kędzia, „Naprzód posunęły się także roboty wewnątrz bud-
ynku: ściany pokryte zostały tynkiem, montowana jest kanali-
zacja wewnętrzna, instalacja wody i centralnego ogrzewania, 
trwają prace elektryczne oraz dociepleniowe”.

Dwukondygnacyjny budynek przedszkolny będzie mieścił 
łącznie osiem oddziałów, a w nich 200 wychowanków w wieku 
od trzech do sześciu lat.

Na parterze znajdować się będą cztery sale przedszkolne, sala 
sportowa, a także kuchnia i jadalnia. W strefie szatni powstanie 
osiem boksów szatniowych, dzięki czemu każdy oddział będzie 
miał swoją strefę.

Piętro pomieści kolejne cztery sale przedszkolne, a ponadto  
dwie sale twórczości dziecięcej, dwie sale zabaw, salę kompu-
terową oraz gabinet logopedy. Niewątpliwie na szczególną uwa-
gę zasługują sale polisensoryczne – aktywizujące lub wyciszające 
zmysły za pomocą światła, dotyku, zapachu, dźwięków, muzyki 
i różnorodnych zabawek rozwijających zdolności poznawcze.

Z uwagi na prowadzenie działalności przedszkolnej o integra-
cyjnym charakterze, projekt uwzględnia różnorodność potrzeb 
i możliwości dzieci borykających się z niepełnosprawnościami.

Pełnych kształtów nabiera również wznoszone w Spycimierzu 
Centrum Historyczno-Kulturalne. Obiekt jest już całkowicie za-
daszony, trwają natomiast intensywne prace wykończeniowe 
stolarki okiennej i drzwi, montowana jest elektryka i kanali-
zacja, a w głównej części budynku położone zostały podłogi. 
Z zewnątrz pięknie prezentuje się prawie już gotowa fasada 
wykonana z cegieł i jasnego kamienia.

Budynek Centrum będzie posiadał jedną kondygnację z pod-
daszem użytkowym i z podwyższeniem do dwóch kondygnacji 
w części centralnej. W gmachu Centrum, na łącznej powierzchni 
ponad 960 metrów kwadratowych, mieścić się będą m.in. sale 
wystawowe, dydaktyczne i konferencyjne, pomieszczenia warsz-
tatowe oraz zaplecze biurowo – administracyjne. Obiekt zapro-
jektowano na planie litery U, z widokiem na dziedziniec.

Agnieszka Olczyk

Umowa na budowę interaktywnego 
punktu turystyki geotermalnej podpisana
Podczas spotkania Burmistrz Uniejowa podpisał umowę z wykonawcą kolejnej inwestycji na terenie Uniejowa. 

Prace nad utworzeniem interaktywnego punktu turystyki geotermalnej można rozpoczynać.
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Od lewej: Adam Przytuła – Główny specjalista ds. realizacji inwestycji, Burmistrz Józef 
Kaczmarek, Krzysztof Skonieczny z Firmy Budowlanej CEGBUD, Poseł na Sejm RP
– Piotr Polak
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Michał Łuczak

Przedsięwzięcia realizowane w ramach programu 
„Czyste Powietrze” w gminie Uniejów
 Dane liczbowe dotyczące przedsięwzięć z terenu 

gminy Uniejów realizowanych w ramach Programu 
„Czyste Powietrze”:
•	 Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 227.
•	 Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 66.
•	 Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 180.
•	 Sumaryczna kwota wypłaconych dotacji:  

 1 341 026,27 zł.

 Podstawowe informacje o programie „Czyste 
Powietrze” 
 Program „Czyste Powietrze” to kompleksowy 

program, którego celem jest poprawa jakości powietrza 
oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 
poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę 
efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych. 
 Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie 

przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów 
uprawnionych do podstawowego, podwyższonego  
i najwyższego poziomu dofinansowania. 
 W ramach programu można ubiegać się o dofinan-

sowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł 

ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła 
spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenia 
niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 
 Program skierowany jest do osób fizycznych, które są 

właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego lub wydzielonego w takim budynku 
lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

Wioletta Majewska

Nocna przerwa w oświetleniu ulicznym

W związku z powyższym obowiązkiem podjęto decyzję 
o czasowym ograniczeniu funkcjonowania oświetlenia 
ulicznego polegającym na wprowadzeniu przerwy nocnej 
od godziny 23:00 do godziny 5:00.

Wyłączeniem zostały objęte wszystkie oprawy sodowe 
będące w zarządzie Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe 
w Kaliszu, natomiast moc infrastruktury oświetleniowej 

zmodernizowanej przez gminę Uniejów, poprzez instalację 
opraw ledowych, została zredukowana do 30%.

Nie ulega wątpliwości, że odpowiednie oświetlenie miejsc 
publicznych i dróg zapewnia nam komfort, a jednocześnie 
jest istotnym czynnikiem poczucia bezpieczeństwa, dlatego 
naszym celem jest wymiana wszystkich lamp ulicznych 
na ledowe i powrót do całonocnego oświetlenia. 

Wraz z obowiązkiem nałożonym na samorządy lokalne przez Ustawę z dnia 7 października 2022 r. 
o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w związku 
z sytuacją na rynku energii elektrycznej, gmina Uniejów podjęła działania zmierzające do zmniejszenia 
zużycia energii elektrycznej.
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 Program obejmuje trzy grupy beneficjentów: 
1. Beneficjenci uprawnieni do podstawowego 

poziomu dofinansowania – osoby, których roczny 
dochód nie przekracza 100 000 zł. 
2. Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego 

poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny 
miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie 
domowym nie przekracza: 1 564 zł – gospodarstwo 
wieloosobowe i 2 189 zł – gospodarstwo 
jednoosobowe. 
3. Beneficjenci uprawnieni do najwyższego poziomu 

dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny 
dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie 
przekracza: 900 zł – gospodarstwo wieloosobowe,  
1 260 zł – gospodarstwo jednoosobowe lub beneficjent 
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, 
zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego 
zasiłku opiekuńczego. 

Warto wiedzieć! 
1. W przypadku prowadzenia działalności 

gospodarczej, roczny przychód beneficjenta 
uprawnionego do podwyższonego poziomu 
dofinansowania z tytułu prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za 
który ustalony został przeciętny miesięczny dochód 
wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć 
trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę określoną w rozporządzeniu Rady Ministrów 
obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego 
rok złożenia wniosku o dofinansowanie. Dla 
beneficjenta uprawnionego do najwyższego 
poziomu dofinansowania nie może przekroczyć 
dwudziestokrotności. 
2. Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek 

o przyznanie podwyższonego lub najwyższego 
poziomu dofinansowania do właściwego terytorialnie 
WFOŚIGW, powinna uzyskać do dnia złożenia wniosku 
od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie  
z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości 
przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na 
jednego członka jej gospodarstwa domowego. 
3. W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania 

– gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do otrzymania 
zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego 
lub specjalnego zasiłku opiekuńczego – nie musi 
dostarczać zaświadczeń o dochodach, wystarczy 
zaświadczenie wydane na jego wniosek przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, potwierdzające 
ustalone prawo do ww. zasiłku. Powinno ono zawierać 
dodatkowo wskazanie jego rodzaju i okresu, na który 
został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym  
z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedza-
jących miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświad-
czenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku  
o dofinansowanie). 

O dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze” 
można ubiegać się w formie: 
•	 dotacji,
•	 dotacji z prefinansowaniem,
•	 dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału 

kredytu bankowego (Kredyt „Czyste Powietrze” dostępny 
w wybranych bankach, których lista aktualizowana jest na 
stronie: www.czystepowietrze.gov.pl).

 Terminy
 Realizacja Programu na lata 2018-2029 –  

 podpisywanie umów: do 31.12.2027 r. 
 Zakończenie wszystkich prac objętych umową: 
 do 30.06.2029 r. 

 Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno 
w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem 
poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie, z wyjątkiem 
wniosków składanych za pośrednictwem banków, gdzie 
kwalifikowane są koszty od dnia złożenia wniosku  
o dotację w banku. 
 Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, 

czyli wnioski są oceniane na bieżąco przez właściwe 
terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej. 

 Warunki dofinansowania 
1. W ramach programu można dofinansować zakup  

i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub 
ogrzewania i c.w.u. 
2. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest 

podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach programu 
nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na 
paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym. 
3. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być 

trwale wyłączone z użytku. 
4. Przyznawane są na przedsięwzięcia realizowane  

w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013 r.: 
– został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub 

odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, 
– zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania 

robót budowlanych, w przypadku gdy nie jest wymagane 
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, nie udziela 
się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, 
wykonanie stolarki okiennej i drzwiowej. 
5. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, 

dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 
tysiące złotych. Warunek nie dotyczy przedsięwzięć,  
w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła. 
6. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale 

mieszkalne, dotacja przysługuje na każdy lokal osobno. 
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Agnieszka Olczyk

Jakie było zainteresowanie dodatkiem 
węglowym w gminie Uniejów?

Z dniem 3 listopada 2022 roku weszła w życie no-
wa ustawa, która przyznawała kilku rodzinom za-
mieszkującym pod jednym dachem kilka dodatków wę-
glowych.

W zaproponowanym rozwiązaniu nie było kryteriów 
dochodowych, a dodatek przysługiwał również gospo-
darstwom, które już zakupiły węgiel. Warunkiem 
otrzymania dodatku był wpis lub zgłoszenie źródła 
ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków.

Jeżeli złożony wcześniej wniosek o dodatek węglowy 
został odrzucony ze względu na to, że w domu 
mieszka kilka rodzin i jest jeden piec lub w przypadku, 
gdy w jednym budynku znajduje się kilka lokali, można 
było złożyć wniosek do ponownego rozpatrzenia.

Aby otrzymać dodatek węglowy, zgodnie z ustawą 
z dnia 27 października 2022 . o zakupie preferencyjnym 
paliwa stałego dla gospodarstw domowych, musiały być 
spełnione następujące warunki: pod jednym adresem 
miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno 
gospodarstwo domowe, każde z nich zamieszkuje 
w odrębnym lokalu, w terminie do dnia 30 listopada 2022 
r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu dla tych 
gospodarstw domowych, z wywiadu środowiskowego 
przeprowadzonego przez pracownika gminy w miejscu 
zamieszkania wnioskodawcy wynika, że zamieszkujące 
gospodarstwa domowe mieszkają w odrębnych lokalach.

Zakończenie przedsięwzięcia 
 Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane 

najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku  
o dofinansowanie, w ciągu: 
•	 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym 

poziomie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków 
składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy 
na realizacje całości przedsięwzięcia).
•	 36 miesięcy w najwyższym poziomie 

dofinansowania. 

Wnioskodawcy, którzy otrzymali decyzje odmowne 
lub zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez roz-
poznania na dodatek węglowy, mogli do dnia 30 listopada 
br. złożyć ponownie wniosek na dodatek, spełniając 
powyższe warunki.

Ponadto osoby, które nie złożyły deklaracji do CEEB też 
miały prawo złożenia wniosku na dodatek węglowy. 

Wniosek można było złożyć online – przez ePUAP lub 
osobiście – w urzędzie.

Na terenie gminy Uniejów znajdują się obecnie 2 651 
budynków i lokali, które kwalifikowały się do przyznania 
dodatku węglowego.

Do Urzędu Miasta w Uniejowie wpłynęło 2 291 wniosków 
o powyższe świadczenie. Pozytywnie rozpatrzone zostały 
1 547 wnioski, o łącznej wartości 4 575 000 zł.

Istotną zmianą nowelizacji ustawy był termin na roz-
patrzenie wniosków. Wcześniej gminy miały 30 dni 
na rozpatrzenie i wypłatę dodatku węglowego. Termin 
ten został wydłużony do 2 miesięcy. Mimo to pieniądze 
w gminie Uniejów są wypłacane wnioskodawcom 
na bieżąco – dotąd dodatek węglowy otrzymało już 1 525 
źródeł ogrzewania na węgiel. Na ten cel gmina przezna-
czyła ogółem 4 666 500 zł.

Ostateczny termin składania wniosków minął 30 listo-
pada 2022 roku.

Okres trwałości przedsięwzięcia 
 Wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia.  

W tym czasie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze 
ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mogą kon-
trolować zrealizowane przedsięwzięcie samodzielnie lub 
przez podmioty zewnętrzne. 
 Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste 

Powietrze” dostępne są na stronie: www.czystepowietrze.
gov.pl

Dodatek węglowy, czyli jednorazowe świadczenie w wysokości 3000 zł, przysługiwało gospodarstwom 
domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel kamienny. Aby otrzymać wsparcie 
finansowe, należało spełnić kilka warunków.
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Gminne wiadomości szkolne
Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Jesienny spacer czterolatków   |   Karolina Bednarek, Ewa Urbaniak 
 W dniu 12 października 2022 r. przedszkolaki z oddziału III i IV wybrały się na spacer do parku, obserwować zmiany, jakie zaszły wraz 

z nadejściem nowej pory roku – jesieni.
W tym dniu pogoda była wyjątkowo piękna, nie zabrakło promieni słońca. Dzieci bezpośrednio obcowały z przyrodą, rozpoznawały 

rodzaje drzew po liściach oraz zbierały jesienne dary. Uczestniczyły w zabawach ruchowych z wykorzystaniem chusty animacyjnej.

Pasowanie na przedszkolaka   |   Monika Szafarz
 Występy publiczne dzieci w formie przedstawień i uroczystości stanowią bardzo ważny element życia przedszkolnego. Dzieci 

uczą się pokonywać nieśmiałość i nabywają w ten sposób wiary w siebie, uczą się, że ich praca włożona w naukę wierszy, piosenek, 
w przygotowania do występu ma określony cel i przynosi zamierzony efekt, co zachęca dzieci do dalszej nauki. Pierwszą ważną 
uroczystością dla dzieci najmłodszych jest uroczystość pasowania na przedszkolaka. Jest to dzień niezwykle ważny zarówno dla dzieci, 
jak i nauczycieli. Pierwszy występ niesie ze sobą zawsze dużo emocji. 

 W piątek, 13 października 2022 r. dzieci trzyletnie z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie, w odświętnych strojach pięknie 
zaprezentowały program artystyczny, m.in. recytowały wiersze, śpiewały piosenki, grały na instrumentach i tańczyły. Maluchy były 
pogodne, radosne, a co najważniejsze dumne, że zostały prawdziwymi przedszkolakami. Pani Dyrektor za pomocą magicznego ołówka 
dokonała pasowania każdego przedszkolaka. Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie przedszkolakom prezentów i dyplomów, które 
z pewnością będą wspaniałą pamiątką z najmłodszych lat w przedszkolu.

Dzień Edukacji Narodowej   |   Monika Woźniak
 „Jakże nie pisać wierszy, jakże nie płonąć w podzięce, za dar najpiękniejszy, za serce…”. 
 Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowe święto dla wszystkich pracowników oświaty. 13 października 2022 r. nasze 

przedszkolaki chciały podziękować swoim ukochanym paniom za uśmiech, życzliwość i trud włożony w ich kształtowanie. 
Wszystkie oddziały 5-latków zaprezentowały w tym celu wierszowane życzenia, a następnie wręczyły w imieniu całej 
społeczności przedszkola piękne kartki z życzeniami wszystkim pracownikom. Po części artystycznej głos zabrała Pani p.o. 
dyrektor – Milena Nockowska-Bernardziak, która skierowała do grona pedagogicznego oraz pracowników administracji  
i obsługi wiele ciepłych słów. Ten dzień był też okazją do wręczenia nauczycielom i pracownikom przedszkola podziękowań i nagród. 
Jak co roku, nie zabrakło również wielu ciepłych, miłych słów od Rodziców.

Dwa Dni Zdrowe i Owocowe w oddziale I, II i III   |   Ewa Boniecka-Kajszczak, Monika Szafarz, Ewa Urbaniak
 14 października 2022 r. przedszkolaki z oddziału I, II i III miały „dziarskie minki, bo zjadały witaminki”, a tak naprawdę 

to je wypijały. Z przyniesionych do przedszkola owoców dzieci samodzielnie wykonały naturalne soki. Zajęcia w grupach 
rozpoczęły się od omówienia właściwości zdrowotnych zgromadzonych owoców. Dzieci zapoznały się także z sokowirówką, 
jak się okazało, sprzętem elektrycznym nie wszystkim znanym. Przedszkolaki nauczyły się korzystania z sokowirówki  
z przestrzeganiem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Po dokładnym umyciu rąk i pod czujnym okiem nauczycielek dzieci 
wkładały owoce do maszyny i cierpliwie czekały na efekt. Przygotowanie soku sprawiło dzieciom ogromną radość. Piły go  
z apetytem, prosząc o dolewkę. A w poniedziałek, 17 października, dzieci z grupy II i III obejrzały teatrzyk sylwet na podstawie wiersza 
Jana Brzechwy „Na straganie” w wykonaniu nauczycielek. Dla grupy maluszków było to pierwsze spotkanie z takim rodzajem teatru. 
Podczas oglądania przedstawienia mali widzowie wzbogacili swoje słownictwo o nazwy nowych warzyw, jednocześnie kształcąc 
umiejętność uważnego słuchania i skupiania się. Dodatkowo dzieci miały możliwość aktywnego uczestnictwa w sztuce. Chętne dzieci 
wybrały sylwety ulubionych bohaterów wiersza i w ten sposób rozpoczęła się zabawa w teatr. Przedszkolaki improwizowały ruchowo, 
a także słownie z pomocą nauczyciela, jeśli była taka potrzeba. 
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 Zachęcamy rodziców do wspólnego przygotowywania soków i wspólnych rozmów na temat naturalnych witamin, bo my już wiemy, 
że dzieci na pewno lubią, gdy jest zdrowo i owocowo.

Światowy Dzień Mycia Rąk   |   Karolina Bednarek
 W dniu 17 października 2022 r. dzieci z oddziału IV obchodziły Światowy Dzień Mycia Rąk. Celem tego dnia jest uświadomienie 

dzieciom, że codzienne mycie rąk ma bardzo ważne znaczenie w życiu. Tego dnia przedszkolaki obejrzały teatrzyk kukiełkowy pt. 
„Czysta ręka – brudna ręka”, zapoznały się z etapami mycia rąk, dowiedziały się, jak przenosi się „brud ”poprzez doświadczenie z wodą, 
pieprzem i mydłem. Odbyły się także rozmowy na temat przenoszenia zarazków, bakterii i wirusów, które dostają się do naszego 
organizmu za pomocą brudnych rąk. Omówiony i zastosowany został także schemat dokładnego mycia rąk. 

 Światowy Dzień Mycia Rąk dostarczył naszym przedszkolakom wielu wrażeń oraz pokazał, że pewne nawyki należy kształtować od 
najmłodszych lat! 

Jesienny spacer pięciolatków   |   Monika Bartnik
 17 października 2022 r. pięciolatki z grupy VI wybrały się na spacer do ubranego w przepiękne jesienne barwy uniejowskiego 

parku. Jeden spacer, a przyniósł ze sobą mnóstwo przedszkolnych aktywności: zajęcia przyrodnicze, podczas których mogliśmy za 
pomocą wszystkich zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku, zapachu) poznawać przyrodę, określać kolory jesieni, poznawać budowę i fakturę 
drzewa, budowę liścia, obserwować ptaki i zwierzęta w ich naturalnym środowisku; zajęcia muzyczne, czyli słuchanie śpiewu ptaków, 
szumu drzew oraz zabawa muzyczno-ruchowa przy naszej ulubionej piosence „Rozkołysał wietrzyk drzewa”, tym razem w plenerze; 
zajęcia plastyczne – frottage, czyli technika odciskania faktury dowolnych przedmiotów (w tym przypadku kory drzewa) na powierzchni 
papieru przez przyłożenie papieru do danej rzeczy i mocne pocieranie go kredkę pastelową. Odciśnięta kora będzie wykorzystana do 
innej pracy plastycznej; zajęcia językowe – szukanie poznanych wcześniej liter w nazwach rzeczy i obiektów występujących w parku 
oraz odnajdywanie tychże obiektów (elementy czytania globalnego), układanie liter z liści; zajęcia logopedyczne, czyli naśladowanie 
szumu drzew i szurania liści, tak potrzebne przy prawidłowej artykulacji głosek szumiących: sz, ż, cz, dż; zajęcia matematyczne – 
rozpoznawanie cyfr i szukanie określonej ilości liści. 

 Z wycieczki wróciliśmy bardzo zmęczeni, ale również zadowoleni, bogatsi o nowe doświadczenia, wiadomości i wrażenia. Dzieci 
najlepiej przyswajają wiedzę poprzez zabawę i bezpośrednie doświadczanie, więc po tej wizycie w parku na pewno wiemy więcej.

Jesienne przeliczanie w grupie I   |   Monika Szafarz
 Jesień to wspaniała pora roku, która daje wiele możliwości do organizowania dzieciom różnych zabaw związanych bezpośrednio z tą 

porą roku. W październiku bogactwo darów przyrody – kasztany, żołędzie, marchewki, pietruszki itp. posłużyły najmłodszym dzieciom 
z gr. I w zabawach do układania ciągów matematycznych, zbiorów, do przeliczania i porównywania. Zabawy tego typu dają dzieciom 
dużo satysfakcji i ułatwiają zdobywanie nowej wiedzy.

Wizyty przedszkolaków na cmentarzu   |   Monika Bartnik
 Listopad to miesiąc zadumy i wspominania bliskich, którzy odeszli. Wieloletnią tradycją naszego przedszkola jest odwiedzanie, 

w dniach poprzedzających uroczystość Wszystkich Świętych, cmentarza. Dzieci stawiają znicze na grobach żołnierzy oraz cywilów, 
poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej. To jedno z pierwszych ich spotkań z historią naszego narodu. Przy okazji uczą 
się symboliki zniczy i kwiatów oraz tego, jak w godny sposób uczcić pamięć tych, którzy odeszli. Pielęgnujmy tę tradycję...

Wycieczka do Łodzi   |   Angelika Kurpik
  27 października 2022 r. dzieci z oddziału VII, VIII i IX udały się na wycieczkę do sali zabaw „Bajkowy Labirynt” oraz do Teatru „Piccolo” 

w Łodzi. Celem wyjazdu było między innymi rozwijanie sprawności fizycznej, rozbudzanie zainteresowania kulturą, umożliwienie 
kontaktu ze sztuką. Pierwszym punktem wycieczki była sala zabaw mieszcząca się w łódzkiej Manufakturze. Tam dzieci mogły 
rozwijać swoją sprawność fizyczną poprzez korzystanie z trampolin, tuneli, zjeżdżalni, basenu z piłkami oraz wielu innych dostępnych 
tam atrakcji. Po wyczerpującej zabawie przedszkolaki pojechały do teatru „Piccolo”, gdzie z niecierpliwością czekały na spektakl pt. 
„Złota Kaczka i Duch Starego Zamku”. Była to barwna, pełna humoru i piosenek bajka dla najmłodszych, gdzie Pan Bajarz trafia do 
tajemniczego zamku, w którego katakumbach znajduje wielkie złote jajo. Wystraszony duchami zamieszkującymi w zamku porzuca 
jajo i ucieka. Nagle pojawia się wiedźma, która odnajduje jajo, z którego po chwili wykluwa się kaczka. Zła wiedźma zamyka kaczkę  
w lochach zamku razem z dobrym duszkiem, który został zaklęty przez wiedźmę, jednakże sprytne pomysły bohaterów  
i aktywna pomoc dzieci sprawia, że wiedźma z bagien zostaje pokonana i ukarana, a Książe Kaczogrodu odczarowany. 

  Do przedszkola wróciliśmy zadowoleni, z uśmiechami na twarzy, pełni wrażeń i miłych wspomnień.

#Szkoła pamięta   |   p.o. dyrektor Milena Nockowska-Bernardziak
 Miejskie Przedszkole w Uniejowie wzięło udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”, której celem jest upamiętnienie 

ważnych rocznic, wydarzeń i postaci historycznych oraz dzielenie się udziałem w mediach społecznościowych.  
 W ramach akcji, nasze przedszkole odwiedziło lokalne miejsca pamięci, uporządkowało bezimienne i opuszczone groby  

w okolicy, przygotowało gazetkę ścienną oraz prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych. 
 Udział w akcji zwrócił uwagę najmłodszych patriotów na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach wolności, szczególnie tych, 

którzy są związani z historią naszego miejsca, regionu, społeczności. Pamiętamy!

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek   |   Monika Bartnik, Marta Pajor
 Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek to święto, które przypada 5 listopada 2022 r., w rocznicę urodzin Walta Disney’a (1901-

1966), jednego z najpopularniejszych twórców filmów animowanych. Bohaterowie bajek towarzyszą dzieciom od najmłodszych lat. 
Książki, bajki, filmy, maskotki, zabawki i ubrania z ulubionymi bohaterami są z dziećmi każdego dnia, również w przedszkolu. Nauczycielki 
z naszego przedszkola zaprosiły przedszkolaki na spotkanie z postaciami z bajek. 

>
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> W oddziale I, II, III przedszkolaki uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych i quizach. Wysłuchały fragmentów znanych 
bajek, a następnie rozpoznawały ich tytuły. Trafnie segregowały bajkowe rekwizyty oraz układały „bajkowe” puzzle. Obejrzały również 
teatrzyk pacynkowy pt. „Czerwony Kapturek”.

 W oddziale III, V i VI zorganizowały spotkanie z „Jasiem i Małgosią” oraz złą Babą Jagą. Historię rodzeństwa, które zgubiło się w lesie, 
dzieci poznały oglądając teatr cieni, a potem czekało ich osobiste spotkanie z Jasiem, Małgosią i Babą Jagą. Ta ostania okazała się jednak 
nie taka zła, jak się na początku mogło wydawać i z Baby Jagi stała się Babą Jogą.

 W oddziale VII i VIII, IX przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną pt. „Bajkowi bohaterowie”. Następnie odbył 
się quiz wiedzy o bajkach, dzieci rozwiązywały zagadki, rozpoznawały rekwizyty i tytuły bajek. Przedszkolaki wysłucha-
ły również bajki pt. „Trzy małe świnki” połączonej z teatrzykiem obrazkowym oraz kolorowały bajkowe postaci.   
Ten dzień sprawił przedszkolakom wiele radości, podczas zajęć wykazywały się dużą aktywnością, jednocześnie przypomniał, jak ważne 
są bajki, i że warto po nie sięgać.

Escape room na święto niepodległości w grupie VI   |   Monika Bartnik
 Drugi tydzień listopada, poprzedzający Narodowe Święto Niepodległości, to czas w którym więcej niż zazwyczaj rozmawiamy  

o Polsce, jej historii, symbolach narodowych. Pięciolatki z grupy VI pozwoliły zamknąć się w przygotowanym specjalnie dla nich escape 
roomie, z którego warunkiem wyjścia było rozwiązanie siedmiu zadań i odgadnięcie specjalnego kodu, pod którym ukryty był klucz do 
naszej sali.

 Zadaniami dzieci było: 1. Wykonanie flagi Polski w słoiku z dostępnych materiałów (wody, barwnika i pianki do golenia);  
2. Ułożenie pociętego godła; 3. Zaśpiewanie pierwszej zwrotki hymnu narodowego; 4. Odgadnięcie, które zdjęcia kojarzą się z Polską; 
5. Rozwiązanie kodu obrazkowego; 6. Zapamiętanie lustrzanego odbicia oraz odnalezienie właściwych napisów; 7. Doklejenie wąsów 
Józefowi Piłsudskiemu, z zasłoniętymi oczami.

 Hasłem, którego szukaliśmy, okazała się być data odzyskania przez nasz kraj niepodległości: 11 listopada 1918. Oczywiście dzieciom 
udało się odnaleźć kopertę z właściwym kluczem i otworzyć drzwi do naszej sali (escape room).

  Dzieci najefektywniej uczą się poprzez działanie, dlatego mam nadzieję, że wiedza, którą przyswoiły i utrwaliły, zostanie w pamięci 
na dłużej.

Wycieczka do Fundacji „Pomerdało mi się”   |   Karolina Bednarek
 Fundacja „Pomerdało mi się” mieści się w Lekaszynie i realizuje projekt finansowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, 

którego celem jest integracja dzieci z Ukrainy z dziećmi z Polski. Nasze przedszkole wzięło udział w wycieczce do Fundacji  
w dniu 8 listopada 2022 r. W wyciecze uczestniczyły dzieci z Ukrainy, które uczęszczają do naszego przedszkola oraz dzieci  
z oddziału VII. Podczas pobytu przedszkolaki miały możliwość nakarmić osiołka „Piotrusia” marchewkami, a także czesać jego sierść 
specjalnymi szczotkami. Osiołek był z tego powodu niezmiernie zadowolony. Spotkaliśmy przesympatyczne alpaki. Każde dziecko 
otrzymało miseczkę ze specjalnym pokarmem, które zwierzątka zjadały ze smakiem. Ostatnim punktem była osobista przejażdżka na 
koniu pod czujnym okiem gospodarzy. Po zakończeniu odwiedzin u zwierząt przedszkolaki zjadły ciepły posiłek – przepyszną zupę 
pomidorową przygotowaną przez Panią Domu – Panią Magdalenę. Spędziliśmy czas na placu zabaw, graliśmy w piłkę. Z wycieczki 
wróciliśmy zmęczeni, jednak na twarzach wszystkich dzieci nadal królował uśmiech. 

 Dziękujemy bardzo Panu Tomaszowi i Pani Magdalenie za zaproszenie. Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem ile wkładają Państwo 
pracy i wysiłku w prowadzenie tak przecudownego miejsca!

Z wizytą w piekarni   |   Patrycja Żabińska
 W środę, 9 listopada 2022 r., z okazji minionego już Światowego Dnia Chleba, dzieci z oddziału VII i IX spotkały się  z Panią 

kierownik lokalnej piekarni. Chleb od zawsze zajmuje na naszych stołach zacne miejsce i stanowi podstawę żywienia. Od 
dziecka wiemy, że pieczywo należy darzyć odpowiednim szacunkiem. W celu pielęgnowania tej wiedzy odbyło się wyżej 
wspomniane spotkanie. Podczas tego spotkania przedszkolaki poznały, m.in. etapy wypieku pieczywa, dowiedziały się,  
z jakich produktów wypieka się chleb oraz poznały niełatwy zawód piekarza. Poprzez bezpośrednie doświadczenie mogły poczuć 
zapach, smak oraz strukturę prawdziwego chleba oraz bułki. Mogły także dotknąć czy spróbować różnego rodzaju mąk, z jakich wyrabia 
się ciasto. Na koniec spotkania Pani kierownik poczęstowała wszystkich przedszkolaków pysznymi, świeżymi pączkami. Dzieci wróciły 
do swoich sal zachwycone oraz bogatsze o wiedzę, skąd się bierze chleb i jakich produktów używa się do jego wypieku. To bardzo 
ważne, aby uświadamiać dzieci, że żywność taka, jak np. chleb, nie bierze się ze sklepu czy marketu, a właśnie z piekarni.

Przedszkole do hymnu   |   Patrycja Żabińska
„Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy...”
 11 listopada 1918 r. Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość. Dlatego też każdego roku 11 listopada obchodzimy 

Święto Niepodległości. Jest to bardzo ważna data dla nas wszystkich. Tego dnia bardziej niż zwykle doceniamy nasze pochodzenie  
i jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami. 

 Pielęgnując polską tradycję i kulturę oraz rozwijając wśród naszych wychowanków poczucie przynależności narodowej, 10 listopada 
2022 r. w naszym przedszkolu uczciliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Z tej okazji cała społeczność przedszkolna zebrała się  
i wspólnie o godzinie 11:11 odśpiewała Hymn Polski – „Mazurek Dąbrowskiego”, przyłączając się tym samym do akcji „Szkoła do 
hymnu”. Przedszkolaki odświętnie ubrane – w nasze narodowe barwy – słowem i piosenką oddały szacunek symbolom narodowym, 
symbolom walki o wolność i zwycięstwo oraz okazały miłość do Ojczyzny. 

 W ostatnim czasie przybliżano dzieciom historię Polski, rozmawiano o symbolach narodowych, sławnych Polakach, czy  
o patriotyzmie. Nie zabrakło także patriotycznych prac plastycznych oraz piosenek i wierszy. Dzięki tego typu świętom przedszkolaki 
od najmłodszych lat kształtują miłość i przywiązanie do kraju ojczystego, a także uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy 
i uczucia patriotyczne.

>
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Święty Mikołaj na kresach   |   Karolina Bednarek
 W listopadzie nasze przedszkole po raz pierwszy dołączyło do akcji patriotyczno-charytatywnej pt. „Święty Mikołaj na Kresach”, 

organizowanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kraszkowicach. 
 Dzięki zaangażowaniu rodziców, nauczycieli nasi Rodacy zamieszkujący na Kresach Wschodnich mogą otrzymać wsparcie z kraju 

ojczystego. 
 Dziękujemy wszystkim, którzy wyłączyli się w akcję, za zaangażowanie i pomoc w organizowaniu zbiórki.

Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu   |   Monika Woźniak
 W czwartek, 17 listopada 2022 r. obchodziliśmy Światowy Dzień Rzucania Palenia Tytoniu, który przy-pada zawsze w trzeci 

czwartek listopada. W ramach współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epide-miologiczną w Poddębicach w naszym przedszkolu,  
w grupach dzieci 6-letnich, odbyły się zajęcia, podczas któ-rych najstarsze przedszkolaki zapoznały się z negatywnymi skutkami pale- 
nia tytoniu. W trakcie przeprowa-dzonych w oddziałach pogadankach dzieci dowiedziały się, jak szkodliwy i trujący jest dym papierosowy  
(w ostatnich latach pochodzący również z e-papierosów). Na podsumowanie zajęć przedszkolaki wykonały plakaty nawią-zujące do 
tematyki Światowego Dnia Rzucania Palenia Tytoniu. Na przedszkolnym korytarzu przygotowano gazetkę na temat szkodliwości 
palenia tytoniu. Najważniejsze przesłanie stanowiło zachęcanie osób palących do zaprzestania palenia oraz zwrócenie uwagi na fakt, 
że osoby niepalące (w tym dzieci!) mają prawo do przebywania w przestrzeni publicznej wolnej od dymu tytoniowego, bez narażania 
na tzw. „bierne” palenie.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka   |   Malwina Dąbrowska
 20 listopada 1989 r. to bardzo ważna data zapisana w kartach historii. To właśnie tego dnia Organizacja Narodów Zjednoczonych 

przyjęła dokument gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa – Konwencję o prawach dziecka. W Polsce organizacja ta 
skupia się na promowaniu i ochronie praw dziecka oraz zbieraniu funduszy na rzecz pomocy dzieciom w najbardziej potrzebujących 
regionach świata. I choć dla najmłodszych jest to dość trudny termin, jest zarazem bardzo ważny. Dzieci na całym świecie mają takie 
same prawa – bez względu na płeć, miejsce zamieszkania, czy to jak wyglądają. Konwencja o prawach dziecka przede wszystkim chroni 
dzieci, ale także wspiera je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw umożliwia najmłodszym ochronę przed czyhającymi na nich 
niebezpieczeństwami, ale także daje możliwość uczestnictwa w podejmowaniu ważnych decyzji. Wśród podstawowych praw dziecka 
wyróżniamy: prawo do miłości i akceptacji, prawo do opieki medycznej, prawo do nauki i zabawy oraz prawo do odpoczynku. Warto 
zaznaczyć, że upowszechnianie wiedzy o prawach dziecka nie jest wymierzone przeciwko rodzicom. Zarówno rodzice, opiekunowie, jak 
i nauczyciele powinni mieć świadomość, że prawa dziecka nie kolidują z prawami dorosłych, lecz się wzajemnie uzupełniają. Dlatego 
konkretną rolę odgrywają dorośli, którzy mają za zadanie nie tylko przestrzegać, ale również poszerzać i edukować dzieci. 

 Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie jednoczące wszystkie dzieci na świecie. Cechą charakterystyczną  
i kolorem przewodnim tego wydarzenia jest kolor niebieski. W ten szczególny dzień zaangażowane zostały również dzieci z Miejskiego 
Przedszkola w Uniejowie, które z uwagą zapoznały się zapisami Konwencji o prawach dziecka oraz poznały prawa, jakie je obowiązują. 
Poprzez swój strój w odcieniach niebieskiego, najmłodsi oraz osoby dorosłe zjednoczyły się ze wszystkimi dziećmi na świecie.  
Przeprowadzone zajęcia miały na celu uświadomienie jak ważne jest dzieciństwo i jak cenną rolę pełni w początkowej fazie rozwoju 
człowieka. 

 W tym dniu wszystkie dzieci wykonały także pracę plastyczną nawiązującą do tematu tego dnia, mającą na celu przypieczętowanie 
tak ważnej daty.

Dzień Pluszowego Misia oraz XV Powiatowy Konkurs  |   Ewa Boniecka-Kajszczak, Marta Pajor, Monika Bartnik
Plastyczny  – „Przygody Misia Paddingtona”
 „Twój przyjaciel, Miś Paddington,
 Ma śmieszną czapeczkę,
Zawsze nosi torbę, czasem nawet teczkę.
W nich Paddington miewa do nosa chusteczkę,
A obowiązkowo – drożdżową bułeczkę”.
Danuta Ludwiczak – Miś Paddington [fragm.]
 25 listopada 2022 r. odbyło się rozstrzygnięcie XV Powiatowego Konkursu Plastycznego. Bohaterem tegorocznych prac był Miś 

Paddington. Postać tego niedźwiadka stworzył angielski pisarz Michael Bond, a pierwsza książka pt. „Miś zwany Paddington” pojawiła 
się w 1958 roku. Ten wielbiciel marmolady, dobrych manier i przygód jest niezwykłym przyjacielem dzieci od ponad 60 lat. 
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Rozstrzygnięcie powiatowego konkursu plastycznego
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 W konkursie pod hasłem „Przygody Misia Paddingtona”, „The Adventures of Paddington” brały udział dzieci pięcio- i sześcioletnie.  
Jury konkursu, w składzie: p. Mirosław Madajski – Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów, p. Elżbieta Bartnik – nauczycielka plastyki  
w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Uniejowie, p. Aleksandra Kałużna-Płaczek – instruktor plastyki  
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie, 18 listopada 2022 r. dokonało oceny 65 prac. Zostały one zgłoszone przez: Szko-
łę Podstawową im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie, Szkolę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilamowie, Szkołę 
Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie, Szkołę Podstawową im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wartkowicach, 
Publiczne Przedszkole im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach, Publiczne Przedszkole w Wartkowicach, Publiczne Przedszkole  
w Drwalewie, Punkt Przedszkolny w Pełczyskach, Publiczne Przedszkole w Pęczniewie oraz Miejskie Przedszkole w Uniejowie. 

 Nagrody przyznano następującym osobom: I miejsce – Zofia Kiełbik – Publiczne Przedszkole w Drwalewie, II miejsce – Daria 
Napieraj – Miejskie Przedszkole w Uniejowie, III miejsce – Michalina Przybylska – Punkt Przedszkolny w Pełczyskach. Nagroda Specjalna 
Zastępcy Burmistrza Miasta Uniejów – Krzysztof Sawkiewicz – Miejskie Przedszkole w Uniejowie. Wyróżnienia: Hanna Smulik – Miej-
skie Przedszkole w Uniejowie, Marcel Wikaryjczak – Publiczne Przedszkole w Wartkowicach, Anita Burska – Publiczne Przedszkole 
w Pęczniewie, Stanisław Antosik – Publiczne Przedszkole w Wartkowicach, Julia Matczak – Miejskie Przedszkole w Uniejowie, Zofia 
Marciniak – Miejskie Przedszkole w Uniejowie, Laura Supeł – Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilamowie, Ada 
Nowacka – Publiczne Przedszkole im. Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach, Hanna Roźniakowska – Publiczne Przedszkole im. 
Króla Maciusia Pierwszego w Poddębicach. 

 Wszystkie nagrodzone dzieci otrzymały nagrody ufundowane przez Miejskie Przedszkole w Uniejowie oraz Urząd Miasta w Unie-
jowie. 

 Rozstrzygnięcie konkursu połączone było oczywiście z uroczystością z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia. W tym dniu 
przedszkolaki poznały historię pluszowego misia i obejrzały filmik pokazujący wizytę Misia Paddingtona u królowej Elżbiety II. Dla dzieci 
przygotowano quizy, zgadywanki, zabawy ruchowe, a także śpiewanie piosenek i misiowe tańce. 

 Ten dzień w przedszkolu pełen był uśmiechu, radości oraz wspólnej zabawy. Cieszymy się, że mimo coraz nowocześniejszych  
i atrakcyjniejszych zabawek, moda na misie nie przemija. Warto o tym pamiętać, szukając prezentu pod choinkę.

Wielka Paka dla Psiaka i Kociaka 2022   |   Ewa Boniecka-Kajszczak, Monika Woźniak
 W październiku odbyła się w naszym przedszkolu druga akcja charytatywna na rzecz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt  

w Turku. Do przedszkola trafiły koce, zabawki, duża ilość karmy. 26 listopada 2022 r. zebrane rzeczy zostały zawiezione do schroniska 
i przekazane jego pracownikom. 

 Cieszymy się, że los porzuconych, bezdomnych zwierząt nie jest obcy naszym przedszkolakom. Serdecznie dziękujemy dzieciom  
i rodzicom za włączenie się w kolejną akcję.

Teatrzyk „Perypetie Pluszowego Misia”   |   Karolina Bednarek
 W poniedziałek, 28 listopada 2022 r. do naszego przedszkola zawitali aktorzy ze Studia Artystycznego „Arlekin” przedstawiając 

dzieciom spektakl pt. „Perypetie Pluszowego Misia”. Głównym bohaterem przedstawienia był pluszowy miś Hieronim. Jego życie nie 
należało do najłatwiejszych, nie miał kolorowej kokardy, ani wesołego stroju, jego wyraz twarzy był bardzo smutny. Siedział cichutko 
na sklepowej półce i czekał, by ktoś wreszcie zabrał go do swojego domu. W sklepie z zabawkami pojawiały się promocje, wszystkie 
zabawki sprzedawały się bardzo szybko, jednak misia nikt nie chciał. Mijały godziny, dni. Kiedy miś powoli tracił nadzieję, nagle jego los 
się odmienił. Do sklepu zawitała piękna pani, szukając drobnej zabawki dla dziewczynki. Takim sposobem miś Hieronim trafił w ręce 
dziewczynki. Pluszowe serduszko zabiło szybciej z emocji, ponieważ ktoś wreszcie go przytulił. Dziewczynka była bardzo związana 
z misiem, jej nastawienie zmieniło się, kiedy otrzymała w prezencie nową lalkę. Wtedy to Hieronim został odsunięty na bok. Miś  
z rozpaczy uciekł z domu. Na swojej drodze napotkał jednak wiele trudności. Najpierw zastał go deszcz, a później był zmuszony uciekać 
przed złym psem. Po pewnym czasie dziewczynka zaczynała jednak tęsknić za Hieronimem i postanowiła go odnaleźć. Kiedy znalazła 
już pluszowego misia, zaczęła rozumieć, jaki jest on dla niej ważny. 

 Dzieci z wielkim skupieniem śledziły przygody pluszowego misia Hieronima. Wiedzą, że warto jest dbać o tych których kochamy,  
a przyjaźń jest najważniejszą wartością życiową.

Wycieczka do wioski świętego Mikołaja w Biczu   |   Wioletta Gralka
 29 listopada 2022 r. dzieci 5-letnie z oddziału V i VI wraz ze swoimi paniami wybrały się na wycieczkę w poszukiwaniu wioski 

Świętego Mikołaja i odnalazły – w Skansenie Bicz, całkiem niedaleko, w pobliżu Konina. Na miejscu przywitały wszystkich Elfy, razem  
z Bałwankiem Olafem, Panią Mikołajową i przemiłym osiołkiem Kazikiem.

 Naszą przygodę rozpoczęliśmy od zwiedzenia magicznej pracowni, w której Elfy pomagają Mikołajowi w pakowaniu prezentów. 
Dzieci głośno z Elfem wyrecytowały wiersz i magiczne zaklęcia. Ogromny zachwyt wśród przedszkolaków wzbudziła Chata Mikołaja 
z przytulnymi pokoikami, w których Święty Mikołaj na pewno może odpocząć po ciężkiej pracy. Następnie wyruszyliśmy do sali, gdzie 
odbyło się pisanie listów, śpiew kolęd, piosenek świątecznych. Dzieci również uczestniczyły w zabawach muzyczno-ruchowych, podczas 
których na balkonie pojawił się oczekiwany Gospodarz i dołączył do wspólnych zabaw. Nie zabrakło również zdjęć z Mikołajem, które 
uprzyjemniły spotkanie. Święta, czyli muszą być pierniczki. Wszystkie dzieci stworzyły również swoje pierniczki, które po upieczeniu 
zjadły, popijając herbatką. Spacer do Poczty Św. Mikołaja i wysłanie listów było uhonorowaniem warsztatów. Podczas drogi powrotnej 
do autokaru na dzieci czekała kolejna niespodzianka. Przedszkolaki miały okazję zobaczyć zwierzęta w mini zoo: daniele, kozy, konie, 
lamy i bizony. Na zakończenie pobytu w Wiosce Świętego Mikołaja każdy przedszkolak otrzymał zasłużoną nagrodę: Certyfikat 
Pomocnika Św. Mikołaja! 

 Był to dzień pełen magii i wrażeń. Kolorowe dekoracje, tysiące migających światełek, zapach pieczonych pierników pomogły 
dzieciom poczuć aurę i magię zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz przybliżyć związane z nimi tradycje.
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Spotkanie z górnikiem   |   Patrycja Żabińska
Za czarny węgiel i za sól białą
Chwała górnikom dzielnym wytrwałym!
 Początek grudnia często kojarzony jest z Mikołajkami, a także z Barbórką – świętem wszystkich górników. Z tej okazji, 1 grudnia 

2022 r., przedszkolaków z oddziału VII, VIII i IX odwiedził górnik. Pan Wojciech odświętnie ubrany, dumnie kroczący, z wspaniałą 
czapką na głowie, wzbudził w dzieciach duże zainteresowanie. Na spotkaniu przekazał dzieciom ogrom wiedzy i ciekawostek na temat 
górnictwa. Przybliżył im zawód górnika, a także opowiedział o miejscu jego pracy, czyli o kopalni soli, która znajduje się tak blisko 
nas – w Kłodawie. Niestety, ze względu na wiek naszych przedszkolaków nie możemy osobiście zwiedzić kopalni, ale Pan Wojciech 
sprawił, że przenieśliśmy się tam chociaż na moment. Dowiedzieliśmy się, jak górnicy obchodzą ich święto, obserwowaliśmy elementy 
odświętnego stroju górniczego, a także poznaliśmy legendę o świętej Kindze – patronce górników solnych, czyli „białych górników”. 
Mieliśmy okazję zobaczyć sól, którą wydobywa się w Kłodawie i ku naszemu zaskoczeniu nie była to tylko sól biała, a także różowa  
i niebieska. Kilka bryłek soli zostało w naszych salach na pamiątkę tego dnia. Na koniec spotkania, na ręce Pana Wojciecha – 
imienniczki patronek górników – Barbara i Kinga złożyły podziękowanie, w imieniu wszystkich przedszkolaków, dyrekcji i kadry, za 
spotkanie.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami   |   Marta Pajor
 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami ustanowiony przez Organizację Narodów 

Zjednoczonych. Tego dnia na całym świecie odbywają się uroczystości, których celem jest promowanie praw osób niepełnosprawnych 
i działań na rzecz pełnej realizacji tych praw.

 2 grudnia 2022 r. nasze przedszkole już po raz drugi przyłączyło się do akcji  #spwilamow #integracja, zorganizowanej przez 
Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilamowie. W tym dniu ubraliśmy się wszyscy na kolor żółty, który jest kolorem 
integracji z osobami niepełnosprawnymi. Poprzez przeróżne zabawy, dzieci zostały wprowadzone w tematykę niepełnosprawności. 
Przedszkolaki poznały ograniczenia, z jakimi na co dzień mierzą się osoby z niepełnosprawnością. Dzieci wzięły udział w „zabawach”, 
podczas których mogły doświadczyć różnych rodzajów niepełnosprawności. Przekonały się, jak ciężko jest wykonać prostą dla 
nich czynność. Poza tym uczyły się tolerancji, empatii oraz tego, w jaki sposób można pomóc osobom niepełnosprawnym w życiu 
codziennym. 

 Tego dnia został również rozstrzygnięty Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dziecka”, który 
adresowany był do dzieci z przedszkoli, a organizatorem była Szkoła Podstawowa w Wilamowie. Z naszego przedszkola I miejsce 
zajęła Alicja Rosiak. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Mikołajkowe niespodzianki   |   Ewa Urbaniak, Karolina Bednarek
„6 grudnia – jak dobrze wiecie, Święty Mikołaj chodzi po świecie. 

Dźwiga worek niezmordowanie i każde dziecko prezent dostanie. 
A kiedy rozda już prezenty, wraca do nieba uśmiechnięty”.

 We wtorek, 6 grudnia 2022 r. z okazji Mikołajek do naszego przedszkola zawitał długo wyczekiwany przez wszystkie dzieci 
gość z dalekiej Laponii w czerwonym stroju, z długą białą brodą i wielkim workiem na plecach. Każde dziecko dobrze zna kolory 
stroju Świętego Mikołaja, dlatego też tego dnia przyszły do przedszkola w pięknych, czerwonych strojach. Już od samego rana 
dzieci z niecierpliwością wyczekiwały wspaniałego gościa, zadając pytania „Czy Święty Mikołaj do nas przyjdzie?”. Tego dnia 
przedszkolaki miały możliwość czerpać radość z kultywowanych tradycji związanych z odwiedzinami Świętego Mikołaja. Dźwięk 
dzwonka wzbudził u dzieci wielką radość. Całe spotkanie przebiegło w radosnej i przyjaznej atmosferze. Przedszkolaki śpiewały 
piosenki, zaprosiły Mikołaja do wspólnych zabaw muzyczno-ruchowych. Dzieci otrzymały drobne upominki, a na zakończenie 
wykonały wspólne zdjęcie z naszym gościem. Na twarzach wszystkich dzieci malowała się wielka radość i przejęcie, a także nadzieja 
na kolejne spotkanie. 

 Z całego serca dziękujemy Święty Mikołaju za odwiedziny i do zobaczenia za rok.
                                          
Podaj mydło – akcja charytatywna   |   Marta Pajor, Monika Szafarz, Iwona Tomaszak
 „Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do nas” – Flora Edwards. 
 Społeczność Miejskiego Przedszkola w Uniejowie, w dniach od 1 listopada do 30 listopada 2022 roku, przyłączyła się do akcji 

charytatywnej „Podaj mydło”, organizowanej przez Redemptoris Missio – Fundację Pomocy Humanitarnej w Poznaniu. 
 Celem naszej zbiórki było zebranie jak największej ilości mydła w kostce dla podopiecznych polskich misjonarzy  

w Afryce. Dzięki otrzymanemu mydłu dzieci i ich rodziny będą mogły kształtować nawyk mycia rąk, a tym samym unikną wielu 
chorób. Każdy z nas może wykonać mały gest, który może odmienić, a nawet ocalić życie drugiego człowieka. 

 Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę, za wielkie serce i wsparcie akcji. Dzięki temu udało nam się zebrać 231 
kostek mydła.

Kiermasz świąteczny   |   Karolina Bednarek, Ewa Urbaniak, Monika Woźniak, Ewa Boniecka-Kajszczak
 Zgodnie z tradycją, jaka panuje w naszym przedszkolu, w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia zorganizowany 

został kiermasz świąteczny. W dniach 6-7 grudnia 2022 roku każdy mógł kupić, za drobną opłatą, wspaniałe elementy świątecznej 
dekoracji. Nasze stoiska przepełnione były: bombkami, choinkami, stroikami, aniołkami, świątecznymi zawieszkami, świecznikami, 
a także pięknie pachnącymi pierniczkami i piernikiem. Wszystkie wykonane rękodzieła charakteryzowały się dużą pomysłowością. 
Wszystko to, co można było zakupić na kiermaszu, było efektem pracy rodziców dzieci uczęszczających do naszego przedszkola oraz 
ich bliskich. Pozyskane podczas kiermaszu środki zostaną przeznaczone na niespodziankę dla dzieci. 

>



28 numer  6 / 88 / 2022|  UNIEJOWSKIE STRONY
>

 W imieniu Rady Rodziców, Pani Dyrektor oraz nauczycieli z całego serca dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie 
świątecznych ozdób i wypieków. Dziękujemy oczywiście również wszystkim nabywcom tak niepow-tarzalnych ozdób. 

Karate muzo   |   Marta Pajor
 7 grudnia 2022 r. społeczność Miejskiego Przedszkola w Uniejowie wspólnie obejrzała i wysłuchała za pośrednictwem Internetu 

młodych artystów z Uniejowa i Białej Rawskiej, grających na skrzypcach i wiolonczelach wspólnie z Czesławem Mozilem, którzy 6 
grudnia gościli i występowali w programie Dzień Dobry TVN! Jedną z piosenek pt. ,,Karate Muzo” artysta napisał specjalnie dla Nich. 
W tym niezwykłym wydarzeniu wzięła udział Zofia Dałek, która uczęszcza do naszego przedszkola. Cieszymy się z sukcesu młodych 
artystów i serdecznie gratulujemy!

Szlachetna Paczka – pomagamy   |   Marta Pajor
 „Każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat, czyjś świat”. 
 Szlachetna Paczka jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych programów społecznych w Polsce. Paczka polega na pracy  

z Darczyńcami i Wolontariuszami, którzy pomagają Rodzinom w potrzebie, będącym w trudnej sytuacji, zmagającym się z różnymi 
trudnościami.

 W sobotę i niedzielę, tj. 10 i 11 grudnia 2022 r. odbył się Weekend Cudów. W tym roku po raz kolejny społeczność Miejskiego 
Przedszkola w Uniejowie włączyła się w przygotowanie upominków dla Darczyńców, a także paczki dla jednej z rodzin. W paczce 
znalazły się artykuły niezbędne do codziennego życia, m.in. środki czystości, produkty kosmetyczne i higieniczne, koce, ubrania, 
laptop.  

 Za wszystkie podarunki i okazane serce bardzo dziękujemy. Wspólnie sprawiliśmy, że święta wybranej przez nas rodziny były 
spokojniejsze. Pamiętajcie – dobro zawsze wraca!

Próbna ewakuacja szkoły   |  Elżbieta Bartnik
Na pierwszej godzinie lekcyjnej odbyła się próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły. Alarm ogłoszono za pomocą 

trzech krótkich 3-sekundowych dzwonków z jednosekundowymi przerwami. Uczniowie  i pracownicy szkoły, zachowując 
środki bezpieczeństwa, szybko i sprawnie opuścili budynek szkoły. Stanęli na boisku szkolnym – czyli  w miejscu, gdzie nie było 
bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia. Aby ewakuacja mogła przebiegać bezpiecznie, wszyscy wcześniej zostali zapoznani z 
regulaminami oraz z ustalonymi zasadami ewakuacji. Akcja przeprowadzenia próbnej ewakuacji przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. 

Próbne ewakuacje mają na celu doskonalenie umiejętności i nawyków bezpiecznego zachowania się podczas sytuacji zagrażających 
życiu, przede wszystkim poprzez zastosowanie ćwiczeń uświadamiających uczniom znaczenie znaków, z którymi stykają się na co 
dzień w swojej szkole oraz zasad obowiązujących podczas prawdziwej ewakuacji, która oby nigdy się w szkole nie zdarzała.

„Moje wspomnienia z Uzdrowiska Uniejów”    |   Agnieszka Kaczmarek
„Moje wspomnienia z Uzdrowiska Uniejów”. Pod takim hasłem Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie zorganizowała 

konkurs z okazji Jubileuszu 10-lecia Uzdrowiska Uniejów. Miło nam poinformować, że nasi uczniowie w kategorii: dzieci i młodzież 
do lat 18 –stu zajęli następujące miejsca: I miejsce – Zuzanna Pacholczyk (8b) i Oliwia Kwiatkowska (6a), II miejsce – Nina Bartosik 
(8c) i Julia Szymczak (8c). 

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się przy Termach w czasie obchodów 10-lecia Uzdrowiska Uniejów.
Uczennicom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów literackich.

Policyjna Akademia Bezpieczeństwa 2022   |  Elżbieta Bartnik 
W Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Poddębicach wraz z Komendą Powiatową Policji w Poddębicach odbył się 

powiatowy finał konkursu sprawności fizycznej oraz test wiedzy o bezpieczeństwie w ramach programu prewencyjnego „Policyjna 
Akademia Bezpieczeństwa”. 

Uczniowie naszej szkoły – Aleksandra Wieczorek i Filip Wiktorski reprezentowali naszą szkołę rozwiązując przygotowany test 
wiedzy ogólnej o bezpieczeństwie i pokonując tor przeszkód, jaki muszą pokonać kandydaci Policji. 

Uczniowie otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Poddębicach oraz Burmistrza Miasta Uniejów.

Z wizytą w zoo   |   Małgorzata Antoniak
W piątkowy poranek, 11 października uczniowie klasy II a i III a wybrali się w podróż do łódzkiego Orientarium. Mali przyrodnicy 

podczas zajęć edukacyjnych z przewodnikiem podziwiali najnowocześniejsze ZOO. Poznali wiele ciekawostek na temat mentalności 
i zwyczajów zwierząt z Afryki, Azji, Australii, Ameryki, jak również tych, które zamieszkują wody Mórz i Oceanów. Mieli okazję 
zobaczyć karmienie rekinów, płaszczek oraz innych zwierząt wodnych. Zdecydowanie największą atrakcją była kąpiel słoni  
w basenie. Cały obiekt zrobił na nich niesamowite wrażenie. Po krótkim odpoczynku i posiłku przyszedł czas na zwiedzenie części 
zewnętrznej. Spacerując wyznaczonymi alejkami uczestnicy obserwowali m.in.: słonia Aleksandra, żyrafy, zebry, wielbłądy, małpy, 
bizony. Wizyta dobiegła końca, zmęczeni, ale pełni wrażeń i zdobytej wiedzy, fascynacji zwierząt opuścili teren łódzkiego ZOO.

Opiekę na wycieczce sprawowały: M. Antoniak, M. Jabłońska, A. Komodzińska, R. Białek, P. Jaśkiewicz.

Szkoła Podstawowa w Uniejowie
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Lekcja w plenerze   |   W imieniu uczniów klasy III b – wychowawczyni – Teresa Gadzinowska   
W pewną październikową środę, dokładnie 19 października, uczniowie klasy III b uczestniczyli w wyjątkowych zajęciach 

przyrodniczych w plenerze. Zajęcia miały charakter warsztatów i odbywały się w miejscowości Brodnia w gminie Pęczniew. Na miejscu 
spotkaliśmy się z p. Michałem Staneckim, ornitologiem, który gościł w naszej klasie wiosną tego roku. Wówczas wprowadził on nas 
w tematykę ornitologiczną, przekazał mnóstwo ciekawych informacji, faktów i różnych ciekawostek. Były też zdjęcia i filmy. Już 
wtedy padła zapowiedź jesiennych warsztatów terenowych. Wyposażeni w lornetki oraz lunetę przeszliśmy urokliwą trasą wzdłuż 
zbiornika Jeziorsko. Podczas tego wyjątkowego spaceru mieliśmy okazję zobaczyć to, o czym dowiedzieliśmy się na wiosennych 
zajęciach. Obserwowaliśmy zwierzęta (głównie ptaki) zbiornika i rezerwatu „Jeziorsko”, wysłuchaliśmy kolejnych cennych informacji i 
przekonaliśmy się, że przebywanie na świeżym powietrzu, blisko natury jest czymś niezwykle przyjemnym – nawet mimo prawdziwie 
jesiennej pogody.

Dziękujemy Rybackiej Lokalnej Grupie Działania „Z Ikrą”, która zorganizowała zarówno wiosenne, jak i jesienne zajęcia i od któ-
rej otrzymaliśmy zaproszenie do udziału, Panu Michałowi Staneckiemu – ornitologowi z pasją i zaangażowaniem oraz Pani Ani 
Komodzińskiej, która razem z nami uczestniczyła w tej plenerowej lekcji.

Warsztaty animacji poklatkowej   |     Lidia Zaradzka     
W piątek, 21 października w Domu Pracy Twórczej uczniowie z klas piątych i czwartych uczestniczyli w warsztatach animacji 

poklatkowej. Warsztaty były jedną z atrakcji odbywającej się w Uniejowie 32. Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej. Zajęcia 
poprowadziła Pani Natalia Spychała, absolwentka PWSFTViT w Łodzi. Dwugodzinne spotkanie zaowocowało pełnymi fantazji i barw 
filmami animowanymi. Mała Ojczyzna, (czyli nasz Uniejów) będąca tematem filmów zmieniła się nie do poznania. Dzięki wspaniałej 
dziecięcej wyobraźni oraz wykorzystaniu profesjonalnego sprzętu wycięte z kolorowego kartonu postaci ożyły. Baseny termalne 
odwiedziła rodzina kosmitów, a z drzew w parku spadł popcorn. Tak oto powstały filmy animowane przedstawiające Uniejów  
w przyszłości. Kto wie… być może wizja młodych artystów urzeczywistni się. 

                                                                                    
Wieszanie budek lęgowych   |   Lidia Zaradzka           
W ostatni czwartek października klasa VI b towarzyszyła panom z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej P.G.K. Termy Uniejów 

podczas wieszania w parku budek lęgowych. Wydarzeniu towarzyszyła prelekcja sokolnika Mateusza Moszczyńskiego. Pokazał on 
drzewa przeznaczone pod budki, objaśnił cel przygotowania sztucznych miejsc lęgowych, wymienił potencjalnych mieszkańców 
oraz określił właściwe miejsca rozwieszania budek. Pan Mateusz na spotkanie przybył wraz ze swoim skrzydlatym przyjacielem 
– myszołowcem towarzyskim o imieniu Śrut. Ten oto ptak drapieżny szybko zdobył sympatię uczniów, którzy chętnie się z nim 
fotografowali i trzymali na ramieniu. Była to niesamowita lekcja przyrody w plenerze.

Zbiórka kasztanów i żołędzi    |   Katarzyna Pruchlat, Halina Wielogórka
Przez cały październik w naszej szkole odbywała się akcja ekologiczna „Zbiórka kasztanów i żołędzi”. Pomysłodawczyniami akcji 

były opiekunki Szkolnej Kasy Oszczędności: Katarzyna Pruchlat i Halina Wielogórka. 
Celem akcji było promowanie nawyków ekologicznych wśród dzieci, wykształcenie wrażliwości na los zwierząt, a także uczenie 

oszczędnego gospodarowania zasobami przyrody oraz dbania o dobro zwierząt leśnych. 
Kasztany i żołędzie, dzięki temu, że są bogate w witaminy i substancje odżywcze,  pozwolą lepiej przetrwać zimę m.in.: dzikom, 

jeleniom, sarnom, danielom, żubrom, a także ptakom. 
Uczniowie pokazali, że los zwierząt leśnych nie jest nam obojętny. Wykazali się dużym zaangażowaniem i chętnie przynosili zebrane 

smakołyki. Dzięki temu udało nam się uzbierać dużą ilość kasztanów i żołędzi. Nasze zbiory zostały przekazane panu Witoldowi 
Ochapskiemu, leśniczemu Leśnictwa Uniejów i prezesowi Koła Łowieckiego nr 16 „Gęgawa”. Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy 
brali udział w akcji.

                                                                  
#Szkoła pamięta    |    Agnieszka Kaczmarek  
Już po raz czwarty MEiN zorganizowało akcję „Szkoła pamięta”. W tym roku wzięło w niej udział ponad 11 tys. szkół, przedszkoli 

i placówek oświaty z całego kraju, w tym również nasza szkoła. Nauczyciele wraz z uczniami podejmowali różne działania, by 
upamiętnić lokalnych bohaterów z przeszłości, lepiej poznać historię swojego regionu oraz uczcić ważne rocznice historyczne. W tym 
celu odwiedzali miejsca pamięci, porządkowali groby, palili znicze i wspominali osoby ważne dla wspólnoty. Akcja przybrała też formy 
gazetek, wystaw pamiątek, spotkania z kombatantem, prezentacji multimedialnych i prac plastycznych.

                                                                                                                                                                    
Niezapomniane spotkanie   |    Małgorzata Antoniak, Renata Białek, Agnieszka Krzesłowska, Joanna Pawlak
4 listopada w stołówce szkolnej odbyło się wyjątkowe spotkanie w związku z ogólnopolską akcją „Szkoła pamięta”. W naszej szkole 

gościł świadek historii Pan Zygmunt Kwiatosiński. Klasy II a, V b, V c i kl. VI a wysłuchały wiele cennych wspomnień z czasów II wojny 
światowej i powojennych. Zapamiętali: hasło – „Bóg, Honor, Ojczyzna”, ukrywanie się przy płocie pięcioletniego Pana Zygmunta 
z dziadkiem przed nalotem niemieckiego samolotu, zabranie Taty do niewoli, wywiezienie wszystkich uniejowskich nauczycieli do 
obozów, ucieczkę z rodzinnego domu przez Niewiesz, tułaczkę, brak żywności, co spowodowało tzw. dziadowanie, brak szkół, 
podpisywanie się krzyżykiem, bohaterskie wyzwolenie Polski, szczęśliwy powrót Taty z niewoli, naukę języka ojczystego w klasie 
osiemdziesięcioosobowej w szkole, w rynku, brak zeszytów, podręczników, pisanie rysikiem na tabliczkach, zajęcia wych.- fiz., 
najczęściej biegi w kierunku Spycimierza, Zielenia, Turku; grę w dwa ognie… Ponadto Pan Zygmunt Kwiatosiński wyraził swoje ogromne 
współczucie Ukrainie, która dzielnie walczy o wolność. Spotkanie urozmaicił występ uczniów kl. II a i zuchów 3GZ Krasnonutki, którzy 
pięknie zaśpiewali: „Kolorowe obrazki”, „Zuch kocha Boga” i zaprosili do wspólnego pląsania w rytm piosenki „Idzie zuch”. Ponadto 
uczniowie z zaciekawieniem przeglądali kroniki szkolne oraz złożyli życzenia i podarowali upominek podczas radosnego wspólnego 
śpiewu: „Sto lat, sto lat …”.
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Uczniowie z ogromnym zainteresowaniem uczestniczyli w tej „żywej lekcji historii”, zadawali pytania oraz wspominali swoich 
pradziadków, którzy też przeżyli II wojnę światową. Niech pamięć historii żyje w nas.

Być jak Ignacy   |   Joanna Wójcik
Uczniowie naszej szkoły przystąpili do realizacji VII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Być jak Ignacy” – Zostań 

ambasadorem nauki, którego organizatorem jest Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza. 
Celem zajęć jest: przybliżenie wiedzy na temat polskiej myśli naukowej wśród uczniów; poznanie sylwetki Ignacego Łukasiewicza 

oraz przemysłu naftowego i gazowego; popularyzacja wiedzy na temat innych polskich naukowców oraz ich wynalazków, odkryć  
i dokonań; poznanie nauk matematyczno-przyrodniczych i historii polskiej myśli technicznej; kształtowanie postaw patriotycznych; 
promowanie działań edukacyjnych opartych na aktywnym doświadczeniu i obserwowaniu, tworzeniu sytuacji bliskich naukowym 
dziedzinom wiedzy.

Na uczestników czeka niesamowita przygoda, pełna eksperymentów, doświadczeń i angażujących zadań!

Sadzenie lasu z klasą 6A    |   Opiekun grupy: Małgorzata Rybak
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości uczniowie klasy 6a wraz z kolegami z pozostałych szkół naszej gminy oraz 

Ozorkowa sadzili las. Była to wspólna akcja Urzędu Miasta w Uniejowie z Lasami Państwowymi – Nadleśnictwa Turek i Kołem 
Łowieckim „Gęgawa” w Uniejowie. Uczniowie z pomocą leśników oraz myśliwych nasadzili około 150 kolejnych drzewek na terenie 
leśnictwa Uniejów, w miejscu, gdzie została zainicjowana akcja „Czyste, Zielone Miasto”. Myśliwi przygotowali dzieciakom ognisko 
oraz kiełbaski, łowczy koła opowiadał o zwierzynie leśnej naszych lasów. 

Na zakończenie, pod opieką myśliwych, młodzież miała okazję postrzelać z wiatrówki. Wspólnie odśpiewano hymn z okazji 
zbliżającego się Święta Niepodległości.

                                 
Konkurs Poetycki im. Marii Konopnickiej „Z łąk i pól”     |   Dorota Bamberska             
18 listopada w Teatrze Integracji – Pijalni Wód Termalnych w Poddębicach odbyło się podsumowanie i wręczenie nagród  

w konkursie poetyckim im. Marii Konopnickiej p.h. „Z łąk i pól” – XXIII edycja, którego organizatorem jest Miejska i Gminna Biblioteka 
Publiczna im. Ziemowita Skibińskiego w Poddębicach. Wyróżnienie otrzymała nasza uczennica Zuzanna Matuszewska z klasy  
II b – op. Dorota Bamberska.

Pokaz i szkolenie w zakresie samoobrony przed psami    |   Elżbieta Bartnik
18 listopada w naszej szkole zostało przeprowadzone szkolenie edukacyjno-profilaktyczne dla klas I-VIII z zakresu samoobrony 

przed atakującymi psami. Zajęcia poprowadzili panowie Mirosław Różański i Piotr Danielewski. Trenerom towarzyszyły psy Laki  
i Daszka. 

Podczas szkolenia omówione zostały następujące zagadnienia: zachowanie się człowieka podczas kontaktu z niebezpiecznym 
psem; mowa ciała psa (jak możemy rozpoznać, że pies przygotowuje się do ataku); najczęstsze powody ataku czworonoga; terytorium 
czworonoga; praktyczna obrona podczas ataku; zasady zachowania oraz błędy popełniane podczas szkolenia własnego psa. 

Szkoleniowcy przeprowadzili interesującą pogadankę, podczas której zwrócili szczególną uwagę na częste błędy popełniane przez 
dzieci i młodzież podczas kontaktu z psem, wymienili najczęstsze powody ataku czworonoga. Trenerzy wytłumaczyli, w jaki sposób 
należy zachować się podczas kontaktu z niebezpiecznym psem, a także nauczyli uczniów, jak ocenić, czy pies przygotowuje się 
do ataku i wiele cennych porad. Uczniowie podczas szkolenia mieli możliwość ćwiczyć postawy pozwalające ochronić ciało przed 
agresją psów. Dla uatrakcyjnienia szkolenia przedstawiono również krótki pokaz tresur psa na posłuszeństwo. Było to interesujące 
i co najważniejsze, bardzo pożyteczne przedsięwzięcie. Wszyscy uczestnicy aktywnie brali udział w spotkaniu. Dla uczniów była 
to ciekawa i praktyczna lekcja, na której dowiedzieli się jak postępować w sytuacji zagrożenia, gdy na swojej drodze spotkają 
agresywnego psa. 

Mamy nadzieję, że uczniowie zapamiętali cenne wskazówki, które w razie zagrożenia pomogą im wyjść z opresji. Szkolenie zostało 
sfinansowane przez Radę Rodziców naszej szkoły.

Pierwsze zawody strzeleckie na strzelnicy w Uniejowie!    |   Katarzyna Pruchlat
19 listopada dziewięciu uczniów naszej szkoły, tj. Gracjan Bukowski, Antoni Gortat, Ihor Golovachov, Illia Golovachov, Bartosz 

Grzesiak, Mateusz Jeżewski, Igor Koralewski, Igor Marosik, Mateusz Toporowicz, wzięło udział w zawodach strzeleckich o Puchar 
Prezesa Ligi Obrony Kraju w Łodzi, w nowo powstałej strzelnicy pneumatycznej w Uniejowie. W rywalizacji brali udział uczniowie 
reprezentujący cztery szkoły. Zawody polegały na oddaniu 3 strzałów próbnych, a następnie 10 strzałów z pistoletu pneumatycznego 
(wiatrówki) na dystansie 10 m. Dziesięć najlepszych strzałów było ocenianych. 

Wszyscy zasłużyli na słowa uznania, ponieważ udział w tych zawodach był dla nich debiutem w strzelaniu z broni pneumatycznej. 
Nabyte doświadczenie na pewno zaprocentuje na kolejnych. Zawody były świetną okazją do doskonalenia umiejętności strzeleckich 
wśród młodzieży oraz popularyzowania sportu strzeleckiego.

Gratulacje dla naszych zawodników – byliście świetni!

Dzień Niebieski    |   Anna Bugajak 
Dnia 21 listopada uczniowie naszej szkoły po raz kolejny świętowali rocznicę uchwalenia Konwencji Praw Dziecka. W czasie 

godzin wychowawczych przygotowywali prace plastyczne ilustrujące jedno z praw Konwencji, używając różnorodnych technik. 
Wszystkie prace zostały zaprezentowane na wystawie w głównym holu szkoły. Tego dnia uczniowie przyszli do szkoły ubrani na 
niebiesko, na znak solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, także tymi, których prawa nie są przestrzegane.

>
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Teatralny przedsmak Świąt Bożego Narodzenia   |   Wychowawczynie klas: M. Wiśniewska, 
                 J. Pawlak, E. Trzmielewska, A. Pajor
Teatr Muzyczny – scenografia, muzyka, światło, elementy baletu i przede wszystkim – na scenie żywi aktorzy. W takiej scenerii 

29. listopada mogli uczestniczyć nasi uczniowie, tj. kl.7a, 6a i 6c oglądając spektakl „Opowieść wigilijna” na podstawie utworu Karola 
Dickensa w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Po podniesieniu kurtyny przed oczyma widzów ukazał się XIX-wieczny Londyn. Młodzież 
przeniosła się w ów magiczny wieczór, jakim jest Wigilia Bożego Narodzenia. Na ulicach panuje radosna, świąteczna atmosfera. Tylko 
jeden człowiek nie poddaje się temu szczególnemu nastrojowi. Jest to stary skąpiec Ebenezer Scrooge, który przez całe życie zajmuje 
się tylko pracą i liczeniem zysków. W noc wigilijną, którą Sgrooge spędza samotnie, zjawiają się duchy, które uświadamiają mu błędy, 
jakie w życiu popełnił i zaznaczają, jaka przyszłość może go spotkać, jeśli się nie zmieni. Na szczęście Sgrooge ma jeszcze szansę, 
by coś zmienić... Choć akcja przedstawienia rozgrywa się w Londynie, na scenie wybrzmiewają polskie kolędy, które są nam bliskie 
i podkreślają nasz rodzimy, świąteczny czas. Co ciekawe, na scenie aktorom towarzyszyły ich dzieci, gdyż twórczość Dickensa to 
bogactwo ról dziecięcych. Refleksje i wrażenia młodzieży po spektaklu były jak najbardziej pozytywne i to cieszy.

Świąteczna zbiórka żywności   |   Ewelina Kołata
Jak co roku, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie włączyli się w Ogólnopolską Świąteczną Zbiórkę Żywności organizowa-

ną przez Federację Polskich Banków Żywności. W ramach wieloletniej współpracy Banku Żywności w Koninie z Samorządem 
Uczniowskim SP w Uniejowie, 26 listopada 35 wolontariuszy z naszej szkoły wyruszyło kwestować w ośmiu sklepach na terenie 
Uniejowa. Podczas zbiórki udało się zebrać 122 kg żywności, a za zebrane pieniądze zostały zakupione dodatkowe produkty spożywcze. 
Tuż przed świętami paczki z zebraną żywnością trafiły do najbardziej potrzebujących osób z naszej gminy, osób samotnych, starszych 
i schorowanych.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim kierownikom i właścicielom, którzy wyrazili zgodę i umożliwili przeprowadzenie zbiórki żywności 
na terenie swoich sklepów, a także naszym dzielnym wolontariuszom, którzy zaoferowali swoją bezinteresowną pomoc.

                                                                                                                  
Konto junior – pakiet dla młodych    |   Opiekunki SKO Katarzyna Pruchlat, Halina Wielogórka
W dniu 25 listopada uczniowie klas VII i VIII wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami Banku Spółdzielczego w Poddębicach 

oddział w Uniejowie. Celem spotkania było przedstawienie oferty banku „Konto junior oraz pakiet dla młodych 0 zł”, a także zapoznanie 
uczniów z właściwymi zasadami gospodarowania własnymi oszczędnościami. W ramach współpracy z Bankiem Spółdzielczym,  
w październiku odbyły się także wycieczki klas III do siedziby banku. Uczniowie zwiedzili budynek i zostali zapoznani z działalnością 
tej instytucji. Dowiedzieli się, na czym polega praca w banku, jaki jest cel oszczędzania, zabezpieczania pieniędzy i ich przeliczania. 
Na zakończenie spotkania uczniowie wzięli udział w konkursie wiedzy nt. oszczędzania. Troje uczniów otrzymało nagrody główne,  
a pozostali drobne upominki.   

Była to cenna lekcja odkrywania świata finansów. Dziękujemy!    

Finał projektu „Blisko Marii Konopnickiej”    
Uroczysty finał projektu „Blisko Marii Konopnickiej” odbył się w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Poddębicach. Celem projektu 

było upamiętnienie postaci polskiej poetki – Marii Konopnickiej w związku z 180. rocznicą urodzin oraz animacja i promocja czytel-
nictwa. 

W ramach uroczystości podsumowano konkurs plastyczny pt. „Jak się dzieci w Bronowie bawiły?”, który został skierowany do 
dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu powiatu poddębickiego. Przedmiotem konkursu było wykonanie pracy plastycznej, 
ilustrującej wiersze Marii Konopnickiej bądź inspirowanej postacią poetki. W trakcie uroczystości wręczono nagrody. I miejsce zajął 
Jakub Smulik – kl. II b, natomiast wyróżnienie – Julia Pająk – kl. III a.

Gratulujemy!
Joanna Wicherkiewicz
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Świąteczna zbiórka żywności Słodkie Mikołajki
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Konkurs „Jesteśmy tacy sami – integracja w oczach dziecka”   |   Elżbieta Bartnik        
W kategorii II gminnego konkursu plastycznego zwycięzcami zostali: I miejsce – Wiktoria Drzewoszewska – kl. I b – op. Anna 

Wiktorska, II miejsce – Tola Pecyna – op. Joanna Wicherkiewicz, wyróżnienie – Filip Pasternak – kl. III b – op. Teresa Gadzinowska, 
II miejsce – Patrycja Drzewoszewska – kl. V b, wyróżnienie – Maja Pilarczyk – kl. VI c – op. Elżbieta Bartnik. 

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny   |   Małgorzata Antoniak, Renata Białek
 Uczniowie klasy II a przystąpili do realizacji III edycji projektu „Kreatywne prace plastyczne”. Celem jest zaspokajanie naturalnej 

potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników 
poprzez działania plastyczne, poznawanie ciekawych technik plastycznych. Projekt jest zgodny z podstawą programową edukacji 
wczesnoszkolnej. Zadania zachęcają do obserwacji świata przyrody i jej piękna. Mali artyści bardzo chętnie podejmują każdego 
miesiąca nowe wyzwanie, które rozbudza ich kreatywność. Wystartowali we wrześniu tworząc kwiaty na miętym, mokrym papierze. 
Październik powitał wszystkich piękną złotą jesienią, więc wybrali zadanie z muchomorami. Listopad pożegnali jesiennym drzewem. 
Przed uczestnikami następne zadania, a przy tym dużo radości i fantastycznej zabawy. Powodzenia!

XIII Powiatowy Konkurs Literacko-Plastyczny „Co Mi w Duszy Gra…”   |   Mirosława Wiśniewska              
XIII Powiatowy Konkurs Literacko–Plastyczny „Co Mi w Duszy Gra…” organizowany przez Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza 

Kościuszki w Turku cieszy się rokrocznie powodzeniem i zainteresowaniem uczniów i nauczycieli w całym powiecie. Również 
nasi uczniowie  uczestniczą w tym konkursie we wszystkich kategoriach. W tym roku na konkurs wpłynęło 125 prac z 23 szkół.  
W kategorii plastyka – 64 prace, w kategorii fotografia – 43 prace, w kategorii literatura – 18 prac – wiersz, opowiadanie.  

1. grudnia odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu, na który został zaproszony  Igor Ilski, uczeń klasy 7a, który otrzymał  
I wyróżnienie w kategorii wiersz. 

Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów!

Dzień Integracji    |   Joanna Wójcik
 Nasza szkoła została zaproszona przez #spwilamow#integracja do dołączenia w organizowanych w tym dniu obchodów 

Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnością, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 
roku. Nasi uczniowie jako kolor integracji ubrali się lub założyli elementy w kolorze żółtym, a na godzinach wychowawczych 
przeprowadzono na ten temat pogadanki.

    Wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, przyjaciołom, opiekunom oraz osobom, które swoimi codzien- 
nymi działaniami wspierają osoby niepełnosprawne pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia pomyślności, odwagi i konsekwen-
cji w dążeniu do zwiększenia niezależności i poprawy jakości ich życia.

Słodkie Mikołajki   |   Agnieszka Kaczmarek
6. grudnia spędziliśmy radośnie i słodko, a wszystko to za sprawą cukierków mikołajowych Rady Rodziców oraz czekolad 

mikołajkowych, ufundowanych przez Burmistrza i Radę Miasta. W związku z tym okres świąteczny w szkole uznaliśmy za otwarty, 
tym bardziej że przy wejściu wita nas strojna choinka, a w klasach też pojawiły się dekoracje świąteczne.

Mikołajki na sportowo   |   Małgorzata Antoniak     
Mikołajki, które obchodzimy 06 grudnia, to niezaprzeczalnie magiczny czas, podczas którego towarzyszy wszystkim radość.  

W tym pełnym niespodzianek dniu uczniowie klasy II a i III a w ramach upominku wybrali się w podróż do sali zabaw ,,Ancymondo” 
w Zgierzu. Centrum zabaw zrobiło na uczestnikach ogromne wrażenie. Mali figlarze mieli do dyspozycji olbrzymi labirynt  
z pochowanymi zjeżdżalniami, trampolinami, torem samochodowym, baseny z piłkami i dużą ilość innych niespodzianek. 

Była to niesamowita frajda dla wszystkich uczestników i wspaniale spędzony czas, który pozostawił na pewno wiele wspomnień. 
Po świetnej zabawie nadszedł czas powrotu. 

Celem wycieczki było rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej, zręczności oraz orientacji w przestrzeni, a także integracja 
dzieci poprzez wspólne zabawy. 

W krainie kolorowych, baśniowych bombek…    |   Agnieszka Pajor  
Szklane ozdoby choinkowe cieszą nasze oczy w każde święta Bożego Narodzenia. Od pokoleń są najpopularniejszą  

i najpiękniejszą grudniową dekoracją w sklepach, ulicach i domach. Przypominają o nadchodzących świętach Bożego Narodzenia. 
Jak powstają te wszystkie kruche, szklane cuda? Warto poznać odpowiedź na to pytanie, tym bardziej, że proces wytwarzania 
bombek jest bardzo ciekawy, pracochłonny i wymagający ogromnej fachowości.  09 grudnia 2022 r. klasy IV a, b, c miały 
możliwość zobaczenie tego z bliska! Z wycieczką wybrały się, wraz z wychowawczyniami i panią Anną Komodzińską, do Fabryki 
Krainy Bombek w Gnieźnie. Program wycieczki obejmował zwiedzanie obiektu oraz warsztaty malowania bombek. Dzieci 
mogły podziwiać kolejne etapy powstawania szklanych ozdób choinkowych. Zobaczyły, z czego się je wytwarza, jak wygląda ich 
wydmuchiwanie, srebrzenie, malowanie i dekorowanie. Można było sobie wcześniej zamówić bombkę z imieniem lub dedykacją. 
Panie pięknie wymalowały to, co sobie wymarzyliśmy i taka ozdoba czekała na nasz przyjazd do fabryki. Atrakcją stały się 
warsztaty. To możliwość ręcznego dekorowania czterech bombek różnej wielkości. Uczniowie przystąpili do działania z ogromnym 
zaangażowaniem. Było wiele krzyku, podglądania pomysłów kolegów i koleżanek, a na koniec powstałe dzieła sztuki zostały pięknie 
zapakowane w plastikowe pudełeczka. Bombki, wykonane samodzielnie przez dzieci, z pewnością zdobią ich domowe, świąteczne 
drzewka.                                                                                                                                                                            

Magia świąt – biwak   |   pwd. Małgorzata Antoniak, pwd. Renata Białek                              
Święta zbliżały się wielkimi krokami, każdemu udzieliła się ich atmosfera. Pięknie udekorowane miasto mieni się tysiącem barw 
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dzięki tematycznym dekoracjom. To właśnie w ten cudowny, przedświąteczny czas zuchy 3GZ Krasnonutki i harcerze z Błękitnej 
12 uczestniczyli w dwudniowym biwaku 09-10.12.2022 r. Po zakwaterowaniu w szkole, udali się do hufca, gdzie wzięli udział  
w warsztatach plastycznych tworząc kolorowe łańcuchy na harcerską choinkę, którą wspólnie dekorowali. Następnie przeszli do 
sali OSP świątecznie udekorowanej ze stołami nakrytymi białymi obrusami, a tu dopiero się działo. Zuchy i harcerze uczestniczyli  
w  warsztatach kulinarnych, pod okiem Pana Gabrysia Wagnera i Pań kucharek lepili pierogi na harcerską wigilię. Muszę przyznać, że 
praca szła im wyśmienicie, a pierogi wyszły palce lizać. Nadszedł czas wigilijnej wieczerzy, podczas której wysłuchali Ewangelii wg. św. 
Łukasza, łamali się opłatkiem, składali sobie życzenia, spożywali przygotowane potrawy. Oczywiście nie mogło zabraknąć wspólnego 
kolędowania, podczas którego uczestnicy przybyłych gromad i drużyn śpiewali oraz grali na gitarach, skrzypcach, keyboardzie 
kolędy i pastorałki. Czas szybko mijał, a na brać harcerską czekało następne zadanie, czyli nocny bieg z poszukiwaniem skarbów 
bożonarodzeniowych. Dzielni śmiałkowie z latarkami w dłoniach znaleźli 11 ukrytych skarbów – a przyznam – nie było to łatwe.  
Po powrocie do szkoły i krótkim odpoczynku tworzyli skrzaty, które stały się prezentem dla bliskich. Wspólne zabawy i pląsy zakończyły 
ten nadzwyczajny czas, pełen niezapomnianych chwil. Wszyscy opuścili biwak w znakomitych humorach.

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy włączyli się w pomoc.
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Pokaz i szkolenie w zakresie samoobrony przed psami Niezapomniane spotkanie

Szkoła Podstawowa w Wieleninie
Ślubowanie pierwszoklasistów    |   Wychowawca Barbara Nowak
Po przeszło miesiącu nauki odbyło się w naszej szkole pasowanie na ucznia. Pierwszoklasiści z odrobiną tremy zaprezentowali swój 

pierwszy występ przed licznie zgromadzoną publicznością. Wiersze i zagadki przeplatane piosenkami zaprezentowali doskonale. Potem 
nastąpił uroczysty moment złożenia ślubowania i pasowania na ucznia Szkoły Podstawowej im. płk pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie. 
Pani dyrektor wręczyła pamiątkowe dyplomy, a rodzice obdarowali swoje pociechy upominkami i odrobiną słodyczy. Na koniec dzieci mogły 
razem spotkać się na uroczystym śniadaniu przygotowanym przez rodziców. Wszyscy w tym dniu życzyli pierwszakom samych sukcesów  
i wysokich osiągnięć w nauce. Do tych życzeń ponownie się dołączam. 

Przyjęcie nowych członków SKO w SP Wielenin   |     Daniela Kwiatosińska, Magdalena Andrysiewicz        
W dniu 13 października 2022 roku opiekunki Szkolnej Kasy Oszczędnościowej w naszej szkole przyjęły do grona naszej organizacji 

dziewięcioro uczniów klasy I naszej szkoły. Zanim opiekunki wręczyły im książeczki, starsze członkinie SKO z klasy trzeciej wierszami 
zachęciły przyszłych członków do systematycznego oszczędzania. Później każdemu pierwszakowi wręczyły książeczkę SKO  
z 10-złotowym wkładem i prezenty ufundowane przez B.S. w Poddębicach. Już pełnoprawni członkowie SKO od starszych koleżanek 
otrzymały ,,Statuetki SKO” ufundowane przez Szkolną Kasę Oszczędności Wielenin.

Nowym członkom życzymy samych sukcesów w gospodarowaniu swoimi oszczędnościami. 
                                         
Dzień Edukacji Narodowej    |   Martyna Janiak
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski przygotował krótki występ z życzeniami oraz dedykacją muzyczną dla 

wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Podziękowania i życzenia złożyła także Rada Rodziców. Spotkanie było również 
okazją do wręczenia nagród. Nagrodę dyrektora otrzymali pracownicy obsługi oraz nauczycielki: p. Daniela Kwiatosińska, p. Beata 
Czerwińska, p. Barbara Nowak, p. Alicja Gapsa oraz p. Barbara Fligiel. Nagrody Burmistrza Miasta Uniejów zostały przyznane Pani 
dyrektor Elżbiecie Goszczyk i nauczycielce p. Martynie Janiak.

Dwoje uczniów otrzymało natomiast stypendium od rodziny naszego patrona szkoły. Nagrodzeni uczniowie to Marcel Szczepuła 
oraz Kacper Szafarz.

Wycieczka klasy 3 do Lekaszyna i zajęcia w ,,Fundacji Pomerdało mi się’’   |   Daniela Kwiatosińska, Marzena Antczak
W dniu 18 października klasa 3 wraz z opiekunkami Danielą Kwiatosińską i Marzeną Antczak udały się do najfajniejszego miejsce 

na ziemi dla dzieci, czyli Lekaszyna, gdzie znajduje się założona przez p. Popielów ,,Fundacja Pomerdało mi się”. Celem wyjazdu było 
spotkanie ze zwierzętami. W trakcie zajęć dzieci mogły nakarmić i pogłaskać krówkę rasy szkockiej – Walentynkę, osiołki, alpaki 
oraz konie. Każde dziecko pod opieką właścicieli tego wspaniałego miejsca mogło odbyć przejażdżkę na koniu. Na koniec zostało 
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Zabawa andrzejkowa Klasa III na zajęciach w Fundacji „Pomerdało mi się” w Lekaszynie

zorganizowane ognisko, na którym zostały upieczone pyszne kiełbaski dla dzieci. W czasie wolnym od spotkań ze zwierzętami dzieci 
korzystały z placu zabaw, gdzie grały w piłkę i piłkarzyki oraz  bawiły się w basenie z kulkami. W czasie pobytu dzieci korzystały też 
z przygotowanych przez gospodarzy słodkości. Dzieci wspaniale bawiły się i można było zauważyć, że integracja między dziećmi  
a zwierzętami była wspaniała. 

Dziękujemy państwu Magdalenie i Tomaszowi Popielom za wspaniale spędzony czas.       
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Warsztaty animacji poklatkowej   |    Jolanta Kwaśniewska
W piątek, 21 października uczniowie klasy V i VII  uczestniczyli w warsztatach  przeprowadzonych w Domu Pracy Twórczej  

w Uniejowie. Zajęcia poprowadziła p. Natalia Spychała z Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi. Podczas spotkania uczestnicy 
zapoznali się ze sposobem tworzenia filmu animowanego. W czasie zajęć uczniowie wybrali miejsca ze swojej okolicy, które dobrze 
są im znane. Szkoła i jej otoczenie była tematem kolażu wykonanego przez chłopców. Natomiast dziewczyny wybrały stadninę koni 
i las, w którym fantastyczne zwierzątka wycięte z kolorowego kartonu zostały ożywione animacją poklatkową przy wykorzystaniu 
profesjonalnego sprzętu. Działania grup zwieńczone zostały montażem dwóch ciekawych filmów animowanych tematycznie 
związanych z Małą Ojczyzną. 

Warsztaty animacji były doskonałą okazją na rozwinięcie wyobraźni i kreatywności,  a także świetną zabawą pozwalającą rozwijać 
cierpliwość i umiejętność pracy w grupie. Okazało się, że dzieci uczą się animacji szybko i intuicyjnie.

Żywa lekcja historii    |   Maciej Klata
W czwartek, 27 października 2022 r. w naszej szkole odbyła się żywa lekcja historii. Uczniowie wzięli udział w pokazie historycznym 

„Staropolski Sarmatyzm i Epoka Szlachecka”, zaprezentowanym przez członków Grupy Artystycznej Rekonstrukto. Uczestnicy pokazu 
mogli zapoznać się z tradycyjnym strojem szlacheckim, kolekcją broni i innych rekwizytów (w tym dawnych narzędzi tortur jak krzesło 
inkwizytorskie!), a także spróbować swoich sił w trudnej sztuce szermierki. Dla najmłodszych było to jedno z pierwszych spotkań  
z historią, dla starszych – miła odmiana od tradycyjnych lekcji.

Wyróżnienie w konkursie poetyckim   |   Jolanta Kwaśniewska
Miło jest mi poinformować, że uczennica klasy V – Anna Kozłowska otrzymała wyróżnienie w XXIII Edycji Konkursu Poetyckiego im. 

Marii Konopnickiej p.h. „Z łąk i pól”. Ania napisała dwa wiersze, które zostały docenione przez jury. 
18 listopada w Teatrze Integracji – Pijalni Wód Termalnych w Poddębicach odbyło się podsumowanie konkursu. 
Po odebraniu nagrody Ania uczestniczyła w koncercie „Piosenka moja po świecie chodzi...” poezja Marii Konopnickiej  w pieśniach 

polskich kompozytorów, w wykonaniu Iwony Karbowskiej i Wojciecha Stysza. 
Aniu, serdecznie Ci gratuluję i życzę inspiracji do dalszych działań twórczych!

Dzień Pluszowego Misia w oddziale 5-6-latków   |   Alicja Gapsa
Pluszowy miś to prawdziwy przyjaciel każdego dziecka, ukochana maskotka na dobre i złe chwile. Można go przytulić,  

a nawet powiedzieć mu o czymś bardzo ważnym. O święcie tej postaci nie zapomniały dzieci z naszego przedszkola. Każde dziecko 
przyniosło swojego ukochanego pluszaka. Spotkały się różne misie, średnie i duże, brązowe, szare, czerwone, żółte i różowe, a każdy 
był kochany i wyjątkowy. Dzieci poznały historię Święta Pluszowego Misia, wspólnie oglądały bajki, bawiły się przy piosenkach: 
„Pluszowy Miś”, „Jadą, jadą misie”, „Stary niedźwiedź mocno śpi”, brały udział w zabawach ruchowych, konkursach, zgadywankach 
i wykonywały prace plastyczne. 

Dzień Pluszowego Misia w naszym przedszkolu był bardzo wesoły i na pewno zostanie na długo w pamięci wszystkich dzieci.

„Żeby księgi zbłądziły pod strzechy” – Czytamy Mickiewicza   |   Jolanta Kwaśniewska
„O, gdybym kiedy dożył tej pociechy, żeby te księgi zbłądziły pod strzechy” – marzył kiedyś Mickiewicz, nie przypuszczając zapewne, 

że zbłądziły one dość szybko. Na pewno ucieszyłby się, gdyby dowiedział się, że strofy jego wielkiego poematu epickiego i innych 
utworów rozbrzmiały w Szkole Podstawowej w Wieleninie w dwusetną rocznicę wydania „Ballad i romansów”. 

Dnia 28 listopada odbyła się impreza czytelnicza nawiązująca do Ogólnopolskiej Akcji Narodowego Czytania pod patronatem Pary 
Prezydenckiej. Otwarcia imprezy dokonała pani dyrektor Elżbieta Goszczyk. Następnie organizatorka Jolanta Kwaśniewska opowiedziała 
krótko o celu spotkania i oddała głos czytającym. W tym roku w roli lektorów wystąpili:  Barbara Zwolińska, Piotr Kozłowski i Włodzimierz 
Owczarek, Elżbieta Goszczyk, Marzena Antczak, Barbara Fligiel, Martyna Gierada, Piotr Masiera i Maciej Klata. Słowa Inwokacji – 
Litwo, Ojczyzno moja!... –  rozpoczęły  to niecodzienne wydarzenie. „Świtezianka”, „Powrót taty” i „Pani Twardowska” to utwory, dzięki 

>
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którym czytający przenieśli słuchaczy do niezwykłego, romantycznego, pełnego tajemnic świata, w którym nie ma winy bez kary,  
a dobro zawsze zwycięży zło. Nie zabrakło również pouczających bajek Adama Mickiewicza, takich jak: „Lis i kozioł”, „Przyjaciele”,  
„Tu przerwał, lecz róg trzymał; wszystkim się zdawało, że Wojski wciąż gra jeszcze, a to echo grało”. Fragmenty epopei wieszcza rozpoczęły  
i zakończyły spotkanie. 

Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tym wyjątkowym wydarzeniu, a szczególnie Pani Marzenie Antczak za pomoc  
w organizacji imprezy. Poprzez kontakt z dziełami literatury polskiej mogliśmy wzmocnić poczucie naszej tożsamości narodowej. 
Promowanie czytania jest bardzo ważne. Ma ono wielką moc, więc czytajmy jak najwięcej. 

Portret Adama Mickiewicza, czyli jak uczniowie widzą naszego wieszcza   |   Jolanta Kwaśniewska
Z uwagi na to, że rok 2022 ogłoszony był przez Sejm RP Rokiem Romantyzmu Polskiego, zorganizowałam konkurs plastyczny pt. 

„Portret Adama Mickiewicza”. Konkurs dedykowany był dla uczniów klas IV-VIII. Celem konkursu była popularyzacja czytelnictwa, 
rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych. Ponadto prace uczniów wzbogaciły przygotowaną dekorację imprezy czytelniczej 
„Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy…”.                   

W dniu 28 listopada 2022 r. odbyło się wręczenie nagród. Zapraszamy do oglądania galerii prac plastycznych, które zostały 
wykonane przez uczniów naszej szkoły. Zwycięzcom gratuluję! 

Andrzejki w naszej szkole    |   Marzena Antczak
Andrzejki to dzień wspaniałej zabawy. Wtedy to, zgodnie z tradycją, święty Andrzej uchyla rąbka tajemnicy i za sprawą znaków 

i wróżb podpowiada nam, jaka czeka nas przyszłość. Aby tradycji stało się zadość, dnia 30 listopada, członkowie Samorządu 
Uczniowskiego oraz inni uczniowie klasy VIII wcielili się w role wróżbitów i przygotowali dla swoich młodszych koleżanek i kolegów 
stoisko z wróżbami. Każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw mógł przekłuć papierowe serce i odczytać imię swojej sympatii, 
dowiedzieć się w jakim wieku zmieni się jego stan cywilny, kto będzie bogaty, komu się poszczęści oraz jaki zawód będzie wykonywać 
w przyszłości. Z magicznego miejsca nikt nie wychodził ze smutną miną. Wszyscy świetnie się bawili.

Tego dnia chętni uczniowie mogli również zaprezentować swoje piękne stroje podczas konkursu na najciekawsze przebranie 
andrzejkowe. Wszyscy uczestnicy bardzo się postarali, dlatego wybór był niełatwy. Po naradzie komisja wyłoniła zwycięzców: Joannę 
Gdańską, Nadię Michalak oraz Antoniego Stasiaka. Wyróżnienia otrzymali Gabriela Rybarczyk, Weronika Nowak oraz Adrian 
Ławniczak.

Wszystkim nauczycielom i uczniom dziękuję za zaangażowanie i wspólną zabawę.

Wycieczka Kraków-Wieliczka    |   Martyna Janiak
Już po raz trzeci udało nam się wziąć udział w ogólnopolskim projekcie „Poznaj Polskę”, dzięki któremu zwiedzamy najciekawsze 

miejsca w Polsce. Byliśmy już z wizytą w Toruniu i zwiedziliśmy przepiękny Gdańsk. Tym razem udaliśmy się do Wieliczki i Krakowa. 
Przez dwa dni zwiedzaliśmy ciekawe miejsca, które na długo zostaną w naszej pamięci.  

Pierwszego dnia wycieczki mieliśmy okazję podziwiać słynną na cały świat kopalnię w Wieliczce. Zaskakujący podziemny świat 
pełen soli zrobił na nas ogromne wrażenie. Podziemne korytarze ciągną się tu kilometrami, a na każdym poziomie odkrywamy 
zaskakujące potężne komory i solne rzeźby stworzone przez samych górników. 

Drugiego dnia wycieczki przyjechaliśmy do Krakowa i pierwszym punktem programu był Kopiec Kościuszki. Jest to jeden z pięciu 
kopców znajdujących się na terenie miasta. Został wzniesiony dla uczczenia Tadeusza Kościuszki – wielkiego patrioty i przywódcy. 
Następnie udaliśmy się na zwiedzanie Komnat Królewskich na Wawelu. Bardzo spodobał nam się spacer po Starym Mieście. Po raz 
pierwszy mieliśmy okazję zobaczyć Sukiennice i Kościół Mariacki. Tutaj kupiliśmy pamiątki, które będą przywoływały wspomnienia  
z naszej wycieczki. Zwiedziliśmy kolejny piękny zakątek Polski. Ciekawe, gdzie wybierzemy się następnym razem…

 Dzień z Marią Konopnicką    |   Beata Czerwińska
Jakże rzadko sięgamy po lekturę wierszy i opowiadań znanej pisarki i poetki Marii Konopnickiej. A przecież doskonale pamiętamy  

z dzieciństwa postaci stworzone przez nią, Stefka Burczymuchę, sierotkę Marysię czy Janka Wędrowniczka.
Rok 2022 był rokiem Marii Konopnickiej. Nie przeszliśmy obok tego faktu obojętnie i wykorzystaliśmy go do propagowania sylwetki 

poetki i jej dorobku literackiego. Do obchodów tego dnia zaprosiłam klasy 1-3. Już od samego rana wybraliśmy się na wycieczkę 
do Bronowa, gdzie Maria Konopnicka spędziła 10 lat swego życia jako żona Jarosława Konopnickiego, zarządcy majątku. Obecnie, 
w miejscu starego dworku, znajduje się muzeum oświatowe i muzeum  Marii Konopnickiej. Opowiedziałam dzieciom historię życia 
naszej bohaterki oraz historię dworku. Dzieci z dużym zainteresowaniem oglądały zbiory muzealne i słuchały opowieści. Następnie 
spacerowaliśmy po parku otaczającym stary dworek i wyobrażaliśmy sobie, że właśnie tymi ścieżkami chodziła kiedyś  poetka. Po 
powrocie do szkoły kontynuowaliśmy zajęcia. Dzieci obejrzały gazetkę poświęconą Konopnickiej, dowiedziały się jaki dorobek literacki 
pozostawiła, o czym i dla kogo pisała. Aby zachęcić uczniów do lektury jej utworów wspólnie czytaliśmy wiersze i fragmenty bajek. 

To był fantastyczny dzień, dzień pełen wrażeń. Mam nadzieję, że autorka Roty stała się bliższa dzieciom i będą chętnie sięgać po 
jej utwory.

                                                                         
Uczta Bogów, czyli z wizytą na Olimpie   |   Jolanta Kwaśniewska
W listopadowy, słoneczny piątek na lekcję języka polskiego w klasie V zjawili się w pięknych strojach niemal wszyscy greccy 

bogowie. Każdy z uczniów wcielił się w wybranego przez siebie boga lub boginię, wygłosił krótką przemowę oraz zaprezentował 
swoje boskie atrybuty. To była niespotykana okazja, aby utrwalić wiedzę dotyczącą mitologii. Najpierw powitaliśmy gospodarzy 
uczty – Zeusa ( Józefa) i jego małżonkę Herę (Tosię). Jak jeden mąż stawili się bracia Zeusa: groźny Posejdon ( Wiktor) i Hades, bóg 
świata podziemnego (Filip). Przy dźwiękach greckiej muzyki na salę wkroczyły urocze boginie – waleczna Atena (Ania P.), piękna 
Afrodyta (Laura) z niezbyt atrakcyjnym mężem, Hefajstosem (Krzysztofem) i zamyślona Demeter (Ania K.). W komplecie zjawili 
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Pasowania nadszedł czas, uczniem będzie każdy z nas!   |   Sylwia Wrąbel
Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się do tej uroczystości od początku roku szkolnego. Dzielnie uczyli się tekstów, wierszy, 

piosenek, wytrwale ćwiczyli podczas prób.
13 października od samego rana w naszej szkole panowała świąteczna atmosfera. Uczniowie klasy pierwszej ubrani w świąteczny 

strój galowy, dekoracja sali gimnastycznej, przygotowany sprzęt nagłaśniający – to wszystko po to, aby ślubowanie pierwszaków 
wypadło jak najbardziej uroczyście. W otoczeniu kolegów, nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości zostali przyjęci do braci 
uczniowskiej. Od tej pory już nikt nie może nazwać ich maluchami czy przedszkolakami.

Dzieci uświetniły uroczystość programem artystycznym, którym udowodniły, że zasługują bezwzględnie na miano Pierwszoklasistów. 
Swój występ rozpoczęli wspaniałym wykonaniem poloneza. Następnie dzieci pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki i grały na 
instrumentach perkusyjnych.

Po części artystycznej w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, uczniowie klasy pierwszej ślubowali 
być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. 
Po złożeniu ślubowania pani dyrektor – Edyta Miśkiewicz dokonała symbolicznego pasowania na ucznia, dotykając piórem, jak 
czarodziejską różdżką, ramion dzieci. Od tej chwili stali się oni nowymi członkami naszej wielkiej szkolnej rodziny! Uczniowie otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz swoje pierwsze dokumenty – legitymacje szkolne, a także książeczki SKO i liczne prezenty od przybyłych 
gości. Uczniowie pamiętali również o nauczycielach i rodzicach, którym pięknymi słowami podziękowali oraz wręczyli kwiaty  
i czekoladki.

Niespodziankę dla pierwszaków przygotowali również uczniowie klasy drugiej. Koledzy i koleżanki przedstawili dla nich część 
artystyczną i wręczyli upominki. Po części oficjalnej rodzice i wychowawczyni zadbali o to, aby po tak wzniosłych przeżyciach można 
było w miłym klasowym gronie przekąsić coś słodkiego i smacznego.

Życzymy naszym Kochanym Pierwszakom wielu sukcesów szkolnych!
     

się samotni panowie: porywczy bóg wojny, Ares (Hubert), piękny i młody Apollo (Oskar). Za przystojnym Apollinem podążała jego 
bliźniacza siostra Artemida (Ola). Oprócz starożytnych bóstw greckich, na ucztę przybyli też zaproszeni goście: Pani Dyrektor – 
Elżbieta Goszczyk, polonistka – Pani Marzena Antczak, nauczyciel historii – Pan Maciej Klata oraz uczniowie klasy IV. Na przebiegiem 
spotkania czuwała Jolanta Kwaśniewska. Zaproszeni goście mieli za zadanie wybrać najlepiej prezentującą się parę: boga i boginię. 
Wszystkie stylizacje mitologiczne były niezwykle dopracowane i pomysłowe (dziękuję za pomoc niezastąpionym Rodzicom), dlatego 
wybór najpiękniejszej nie był łatwym zadaniem. Najwięcej głosów zdobył strój Zeusa (Józia) i boginki Artemidy (Oli). Zwycięzcom 
serdecznie gratuluję! Właściciele podniebnej siedziby bogów zadbali o to, żeby wszyscy bogowie i zaproszeni goście doskonale się 
bawili. Częstowali biesiadników nektarem i ambrozją, które miały zapewnić im młodość i nieśmiertelność. A ponieważ była to uczta, 
nie tylko jedli, pili, a także tańczyli (Zorbę) i plotkowali. W miłej atmosferze, przy dźwiękach muzyki inspirowanej mitologią, uczta 
dobiegła  końca. 

Te zajęcia z pewnością należały do udanych. Pozwoliły utrwalić wiadomości i przyniosły uczniom wiele satysfakcji. Wiedza  
o starożytnych Grekach zdobyta podczas świetnej zabawy na pewno na długo zostanie w pamięci uczniów!

Mikołajki   |   Magdalena Andrysiewicz
Mikołajki w szkole to ważne wydarzenie dla wszystkich dzieci. W tym dniu od samego rana wśród uczniów panowała radość  

i poruszenie. Dzieci z wielką niecierpliwością oczekiwały przyjścia niezwykłego gościa. Cały czas nasłuchiwały dzwonków. Aby 
podkreślić wyjątkowy charakter tego wydarzenia, wszystkie dzieci były odświętnie ubrane w czerwone mikołajowe czapeczki  
i z wielkim zaangażowaniem zabrały się za ubieranie choinek w swoich klasach.

Tak długo oczekiwany gość przybył do naszej szkoły w towarzystwie pomocników – Mikołajek z Rady Rodziców. Mikołaj rozdał 
dzieciom słodkie upominki, a dzieci w podziękowaniu pięknie zaśpiewały świąteczną piosenkę i powiedziały wierszyki. 

Wizyta wyjątkowego gościa wprowadziła wszystkich w radosny klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 
                                                                                          
                                             

ar
ch

. S
P 

w
 W

ie
le

ni
ni

e 

ar
ch

. S
P 

w
 W

ie
le

ni
ni

e 

Dzień Misia w oddziale 5-6-latków Mikołajki

Szkoła Podstawowa w Wilamowie
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Dzień Edukacji Narodowej   |   Wioleta Pietrzykowska
„Miarą kultury społeczeństwa jest szacunek okazywany stanowi nauczycielskiemu”- myśl tę wypowiedziała Eliza Orzeszkowa,  

a ponieważ jest jak najbardziej aktualna, zasługuje dziś na przypomnienie.
13 października w naszej placówce odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie klasy IV, przygotowani przez 

panie Wioletę Pietrzykowską i Andżelikę Górecką, przedstawili pokaz słowno-muzyczny ukazujący trudy i radości zawodu nauczyciela. 
Wcielając się w rolę nauczycieli, przy pomocy wierszy i piosenek, ukazali słodko-gorzką rzeczywistość tego zawodu. Niewątpliwym 
urozmaiceniem przestawienia był taniec w wykonaniu przedszkolaków. Uczniowie swoim występem udowodnili, że dobry nauczyciel 
nie tylko uczy i wymaga, ale też przeżywa wraz z dziećmi wiele wspaniałych chwil. Doskonale zaprezentowali utwory muzyczne  
i poetyckie związane z październikowym świętem, a na koniec podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły oraz 
złożyli najlepsze życzenia. Całość zakończona została odśpiewaniem „Sto lat” przy akompaniamencie uzdolnionych instrumentalistów: 
Oliwii Pacześnej, Amelii Wrąbel i Szymona Chmielewicza.

Ten dzień był też doskonałą okazją do wręczenia wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły podziękowań i upominków od 
Samorządu Uczniowskiego. Za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie dzieci, szczególne podziękowania skierowała w stronę 
grona pedagogicznego pani dyrektor, życząc jednocześnie satysfakcji i radości z wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów 
w zawodzie nauczyciela. Nagrody Dyrektora otrzymali pracownicy obsługi oraz nauczycielki: Monika Adamiak, Sylwia Wrąbel, 
Małgorzata Nitecka, Magdalena Pajor oraz Anna Gazda. Nagrody Burmistrza natomiast wręczone zostały dyrektor Edycie Miśkiewicz 
i nauczycielce Wiolecie Pietrzykowskiej.

Apel papieski   |   ks. Piotr Siołkowski
Zgodnie z układem uroczystości szkolnych w roku 2022/2023, dnia 18 października 2022 roku w Szkole Podstawowej im. Marii 

Curie-Skłodowskiej w Wilamowie odbył się Apel papieski. W dniu 16 października 2022 r. (niedziela) minęła 44. rocznica wyboru 
Kardynała Karola Wojtyły z Krakowa na Stolicę Piotrową. Papież przybrał imię Jan Paweł II. W dniu 22 października 2022 roku minęła 
też 44. rocznica inauguracji Pontyfikatu Św. Jana Pawła II oraz liturgiczne wspomnienie Papieża Polaka.

Powyższe rocznice, życie i pontyfikat Św. Jana Pawła II, zostały ukazane podczas Apelu papieskiego w szkole w Wilamowie. Apel 
został przygotowany i przedstawiony całej wspólnocie grona pedagogicznego i uczniom szkoły, przez uczniów klasy ósmej, według 
scenariusza i pod kierunkiem ks. Piotra Siołkowskiego, katechety i proboszcza parafii Wilamów.

Montaż słowno-muzyczny został zatytułowany „Pamiętamy o Tobie, Ojcze Święty, Wielki”. Przedstawienie rozpoczęło się od 
uroczystego wniesienia do sali dużego portretu Papieża Jana Pawła II przez uczniów i ustawienie przez nich zapalonych świec przy 
obrazie. Następnie kolejni uczniowie przedstawili najważniejsze wydarzenia z życia i pontyfikatu Wielkiego Polaka: narodziny Karola 
Wojtyły, chrzest malutkiego Karola (po 34 dniach od narodzin), lata szkolne, tragiczne wydarzenia w dzieciństwie i młodości, wybór 
drogi kapłańskiej, aż po wybór na Papieża w dniu 16 października 1978 roku o 18.18. Ta część przedstawienia była przeplatana 
piosenkami: „Błogosławieni Miłosierni” oraz dwiema zwrotkami „Barki”. Dalsza część montażu to ukazanie posługi Jana Pawła II na 
Stolicy Piotrowej, połączona z fragmentem przemówienia powitalnego w Warszawie z roku 1983.

Trzecią część młodzież oparła na fragmentach testamentu św. Jana Pawła II, by postawić nam wszystkim pytania: „Szanujesz 
bardziej innych? Uczysz się pilniej? Jesteś bardziej uczciwy? Jesteś bardziej sprawiedliwy? Żyjesz bardziej modlitwą? Przestałeś się 
lękać Chrystusa?”. Ostatnia osoba z występujących dodała: „Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś – zrób to. Obudź się! Wypełnij testament 
naszego wielkiego papieża Jana Pawła II, naszego, bo twojego i mojego, kochanego Ojca”.

Całość zakończyły dwie piosenki: „Lolek” oraz „Zostań z nami”.

Wycieczka do Krakowa, Zakopanego i Wieliczki   |   Joanna Binkiewicz
19 października, w ramach programu „Poznaj Polskę”, uczniowie klas starszych wyjechali na trzydniową wycieczkę do Krakowa, 

Zakopanego i Wieliczki.
Dojechawszy do Krakowa, uczniowie udali się na spacer po zabytkowej części miasta. Słuchając opowiadanej przez przewodnika 

historii dawnej stolicy, podziwiali wiekowe kamienice oraz Rynek, na którym znajdują się między innymi Kościół Mariacki, Sukiennice 
i pomnik Adama Mickiewicza.

Później młodzi turyści zwiedzili Zamek Królewski na Wawelu. Poznali historię budowli oraz polskich władców urzędujących  
w zamku. Mieli okazję obejrzeć wystrój Wawelu, a zwłaszcza przepiękne, unikatowe arrasy. 

Na koniec pobytu w Krakowie uczniowie wspięli się na Kopiec Kościuszki, skąd rozciąga się przepiękna panorama miasta i okolic.
Wieczorem dzieci dotarły do Domu Wczasowego „Halny” w Murzasichlu. Po obiadokolacji i rozpakowaniu bagaży, niewiele było 

czasu na zabawę z koleżankami i kolegami oraz wspólne wygłupy. Szybko nadeszła cisza nocna i trzeba było zregenerować siły po 
dniu pełnym wrażeń.

W czwartkowy ranek Murzasichle przywitało uczestników wycieczki słoneczną pogodą, odsłaniając jednocześnie przepiękną 
panoramę Tatr.

Po śniadaniu uczniowie wyruszyli zwiedzać Zakopane. Spacerując ulicami stolicy polskich Tatr, najpierw dotarli na zabytkowy 
cmentarz na Pęksowym Brzyzku. Co wyróżnia ten cmentarz spośród innych nekropolii? Po pierwsze, w większości grobów na 
Pęksowym Brzyzku spoczywają wybitni, zasłużeni Polacy (m.in. Stanisław Marusarz, Kornel Makuszyński, Sabała, Kazimierz Przerwa-
Tetmajer, Stanisław Witkiewicz). Po drugie – prawie wszystkie nagrobki są niepowtarzalnymi dziełami sztuki: kapliczkami, góralskimi 
krzyżami rzeźbionymi w motywy podhalańskie, malowanymi na szkle lub wykonanymi w drewnie, metalu lub kamieniu.

Następnie uczniowie udali się do willi Koliba, w której obecnie znajduje się Muzeum Stylu Zakopiańskiego. To pierwszy dom 
wybudowany – według projektu Stanisława Witkiewicza – w stylu zakopiańskim. Dzieci miały okazję obejrzeć wnętrza budynku,  
a także góralskie przedmioty codziennego użytku.

Na koniec spaceru uczniowie zobaczyli zakopiańskie skocznie narciarskie, a w drodze do ośrodka zatrzymali się jeszcze przy Kaplicy 
na Jaszczurówce. Ten przepiękny kościółek również wybudowany został w stylu zakopiańskim. Powstał z drewna, a do jego budowy 
nie użyto ani jednego gwoździa!
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Po obiedzie w ośrodku uczestnicy wycieczki ponownie pojechali do Zakopanego. Tym razem spacerowali po Krupówkach, kupując 
zamówione przez rodzinę oscypki i pamiątki z wyjazdu.

Wieczorem uczniowie spędzali czas przy wspólnym ognisku… I nagle okazało się, że kolejny dzień wyjazdu minął w błyskawicznym 
tempie i trzeba było już iść spać.

Trzeciego dnia wycieczki, po śniadaniu i wykwaterowaniu, uczniowie pożegnali się z Murzasichlem oraz pięknym widokiem 
Tatr i wyruszyli w drogę do Wieliczki. Po obiedzie uczestnicy wycieczki dotarli do celu podróży – Kopalni Soli w Wieliczce. Ten 
ponad siedemsetletni obiekt o jeden z najcenniejszych polskich zabytków, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego  
i Przyrodniczego UNESCO. Uczniowie, podążając za panią przewodnik, pokonali prawie 800 schodów i zeszli na głębokość 135 
metrów pod ziemią. W podziemiach mogli zobaczyć wykute w soli komnaty z widocznymi śladami rzeczywistej eksploatacji, zachowane 
wraz z maszynami i sprzętem górniczym. Zwiedzili niezwykłe komory i kaplice z solnymi żyrandolami, rzeźbami oraz płaskorzeźbami,  
w tym najpiękniejszą na świecie Kaplicę św. Kingi. To niewiarygodne, jak wiele rzeczy można było zrobić z soli kamiennej! Podczas 
wędrówki uczniowie poznali ciekawe historie i tajemnice Kopalni. Usłyszeli kompozycję Fryderyka Chopina towarzyszącą świetlnemu 
spektaklowi nad brzegiem jednego z solnych jezior.

Po pokonaniu około 3 kilometrów podziemnej trasy, uczniowie wyjechali windą na powierzchnię. Zakupili jeszcze solne pamiątki  
i udali się do autokaru, aby wyruszyć w drogę do domu.

Utrudzeni podróżą uczniowie do Wilamowa dotarli późnym wieczorem. Jednak zmęczenie szybko minie, a w pamięci uczestników 
wyjazdu pozostanie wiele pięknych wspomnień! Zresztą już w drodze powrotnej wiele osób pytało: Dokąd pojedziemy następnym 
razem? Czas pokaże…

     
Pirackie zabawy przedszkolaków   |   Izabela Wróbel
21 października przedszkolaki z grupy młodszej i starszej, razem ze swoimi paniami, wybrały się do sali zabaw w Kole. Dla 

niektórych dzieci było to wielkie przeżycie z powodu wyjazdu na pierwszą wycieczkę, a także pierwszej podróży autokarem. Starszaki 
z niecierpliwością czekały i nawet odliczały dni do piątkowego wyjazdu.

W sali zabaw przywitały dzieci dwie panie, które były w stroju piratów. Zaprosiły wszystkich uczestników do wspólnej zabawy, której 
celem było odkrycie skarbu piratów. Zadaniem dzieci było rozwiązanie zagadek słownych, a następnie odszukanie przedmiotów, które 
były ich rozwiązaniem i zostały umieszczone w różnych częściach sali. Następnie dzieci odszukały butelki z kolejnymi wskazówkami. 
Tym razem do pokonania był tor przeszkód, który zakończony był samodzielnym zjazdem na zjeżdżalni. W kolejnej butelce było zadanie 
taneczne. Na koniec pirackiej przygody każdy uczestnik był pasowany na pirata i otrzymał słodki upominek ze skrzyni skarbów, a także 
miecz zrobiony z balona.

Po pirackich przygodach dzieci wyruszyły do samodzielnych zabaw w basenie z kulkami, pokonywały różne tory przeszkód, 
wdrapywały się na ścianki, skakały na trampolinie, a nawet jeździły na rowerkach.

Po dniu pełnym atrakcji i wrażeń dzieci wróciły do szkoły szczęśliwe i zadowolone.

Wycieczka do Wrocławia   |   Sylwia Wrąbel
Wrocław to jedno z najpiękniejszych i najpopularniejszych miast w Polsce, dlatego 21 października uczniowie klasy 1, 2 i 3 wyruszyli 

do Wrocławia, aby poznać kilka ciekawych miejsc tego miasta. Wyjazd zorganizowany został w ramach przedsięwzięcia „Poznaj 
Polskę”.

Zwiedzanie stolicy Dolnego Śląska rozpoczęliśmy od poznania historycznego centrum Wrocławia. Uczniowie udali się na spacer 
po wrocławskiej Starówce, poznając jednocześnie historię miasta opowiadaną przez przewodnika. Zwiedzili Ostrów Tumski, gdzie 
znajdują się m.in. gotycka katedra pw. św. Jana Chrzciciela, kościół kolegiacki pw. Świętego Krzyża, przy którym umiejscowiono 
pomnik św. Jana Nepomucena. Tropem sławnych wrocławskich krasnali dotarli na Rynek, gdzie znajdują się zabytkowe kamienice, 
gotycki ratusz i otaczające go kamienice pochodzące z różnych epok oraz budynki Jaś i Małgosia. Wszyscy uczestnicy weszli na wieżę 
widokową Kościoła św. Elżbiety, aby przyjrzeć się miastu z lotu ptaka. To zadanie wymagało nie lada kondycji, ale ci, którzy podjęli 
to wyzwanie, na pewno nie żałują. Następnie po zakupieniu pamiątek wyruszyliśmy spacerem do kolejnego punktu wycieczki – 
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Ogród to „żywe muzeum”, jest drugim najstarszym tego typu ogrodem w Polsce, 
wpisanym na listę zabytków woj. dolnośląskiego i mieszczącym się w granicach podlegającego szczególnej ochronie historycznego 
centrum Wrocławia. Istnieje od 1811 roku i znajduje się na powierzchni 7 ha. Ogród zachwycał swoimi jesiennymi barwami  
i niezwykle ciekawymi roślinami. A jest ich około 12 tysięcy! Spacerowaliśmy po parku pięknie utrzymanymi ścieżkami, poznając  
w arboretum wiele nowych gatunków drzew i krzewów. Pobyt w Ogrodzie Botanicznym dostarczył uczniom wielu nowych wrażeń  
i radości, był dla nich wspaniałą lekcją przyrody przeżytą w ciekawym i atrakcyjnym miejscu. Na koniec pani przewodnik pokazała nam 
słynną „Bramę Kluskową” i opowiedziała legendę związaną z tym miejscem. 

Pogoda nam dopisała, dzięki czemu wycieczka była bardzo udana. Wrocław to miasto wielu atrakcji, więc pewnie jeszcze tam 
wrócimy.

Żywa lekcja historii   |   Joanna Binkiewicz
28 listopada naszą szkołę odwiedziła Grupa Artystyczna „Rekonstrukto”, która zaprezentowała pokaz historyczny pt. „Staropolski 

sarmatyzm i epoka szlachecka”.
Przebrani w stroje z epoki aktorzy przenieśli uczniów w czasy Rzeczpospolitej szlacheckiej. Wyjaśnili, czym był sarmatyzm, 

opowiedzieli o zróżnicowaniu stanu szlacheckiego, jego obyczajach i kulturze. Zaprezentowali uczniom tradycyjny strój szlachecki,  
a następnie pokazali i omówili różne rodzaje broni używanej przez szlachtę.

W drugiej części tej żywej lekcji historii wystąpili także uczniowie. Błażej i Adaś wzięli udział w rekonstrukcji walki, natomiast Julia 
wcieliła się w rolę czarownicy, którą posadzono na jednym z najpopularniejszych narzędzi tortur – krześle inkwizytorskim. Na koniec 
wszyscy chętni mogli z bliska obejrzeć przywiezioną przez artystów kolekcję broni i rekwizytów.
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Klasa V w występie z okazji Święta Niepodległości Dzień Integracji w naszej szkole

Niecodzienna lekcja historii bardzo się wszystkim podobała. Najważniejsze jednak jest to, że dzięki ciekawemu, pełnemu dowcipu 
przedstawieniu podstawowe informacje związane z epoką szlachecką zapadły dzieciom w pamięć.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych   |   Małgorzata Nitecka
Jak co roku, październik w naszej szkole upłynął pod znakiem czytelnictwa. Uczniowie mogli wziąć udział w różnorakich akcjach 

mających na celu spopularyzować książkę i zachęcić do czytania.
Przez dwa tygodnie odbywał się „Pojedynek książek”. Uczniowie, poprzez głosowanie, decydowali, która z propozycji wydawniczych 

jest ich zdaniem ciekawsza i warta polecenia. W ten sposób powstała ich lista „Top 10”. Wśród zwycięzców pojedynków znaleźli się 
między innymi: „Sposób na Elfa” M. Pałasza, „Harry Potter” J. K. Rowling, czy „Asiunia” J. Papuzińskiej.

Miłośnicy książek mogli wziąć też udział w konkursach. Młodsi uczniowie tworzyli prace plastyczne „Biblioteka moich marzeń”. 
Starsi zmagali się z trudnym zadaniem malowania koszulek recenzenckich, czyli tworzeniem reklamy książki na koszulce.

Oczywiście nie mogło się też obyć bez możliwości zakupu książek. Dlatego też została udostępniona oferta kiermaszowa dla 
uczniów, nauczycieli i rodziców.

Uczciliśmy Święto Niepodległości   |   Małgorzata Nitecka
10 listopada 2022 r. podczas uroczystej akademii uczciliśmy pamięć tych, którym zawdzięczamy niepodległość naszego kraju.
Młodzi artyści z klas: V, I, II, VII, i VIII w formie wierszy, piosenek i tańca próbowali uświadomić swoim kolegom i koleżankom to, co 

w Święcie Niepodległości powinno być najważniejsze. Chcieli też zwrócić uwagę na to, by dzień 11 listopada był nie tylko kolejnym 
świętem, dniem wolnym od szkoły i pracy, ale byśmy zatrzymali się chwilę i pomyśleli o tych, którzy poświęcili swoje życie, byśmy 
mogli żyć w wolnym kraju.

Link do filmu prezentującego taniec z flagami: https://www.youtube.com/watch?v=pHbZ0foPpYI
Kulminacją uroczystości było wspólne odśpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”, czym dołączyliśmy do ogólnopolskiej akcji 

„Niepodległa do Hymnu”.

Wycieczka do Łodzi   |   Rafał Wincenciak
15 listopada uczniowie z klas: 4, 5 ,6, 7 i 8 wyjechali na wycieczkę do Łodzi. Pierwszym punktem programu był seans filmu „Orzeł 

– ostatni patrol” – pokazujący losy oraz tajemnicze zaginięcie polskiego okrętu podwodnego „Orzeł” podczas II wojny światowej.
Film ukazał uczniom ciężkie warunki życia na łodzi podwodnej, liczne niebezpieczeństwa oraz heroizm załogi statku. Jest też 

barwnym uzupełnieniem tematów na lekcji historii.
Drugim punktem programu były zajęcia w-f w parku trampolin, gdzie uczniowie mogli odreagować godziny spędzone  

w pozycji siedzącej, poprawić kondycję fizyczną i skorzystać z bardzo ciekawej formy ruchu i zabawy.

Wycieczka do Koła   |   Sylwia Wrąbel
16 listopada uczniowie klas 1-3 wraz z wychowawczyniami pojechali do kina na projekcję filmu pt. „Kopciuszek i kamień życia”. Nie 

jest to kolejna bajka o bezbronnej dziewczynie, czekającej na ukochanego księcia!
Była to opowieść o magii, sile przyjaźni, wsparciu oraz o tym, że nigdy nie należy się poddawać i zawsze walczyć o to, na czym nam 

zależy. Warto obejrzeć tę pełną przygód historię, ponieważ porusza tak ważne wartości w życiu każdego człowieka, jak przyjaźń, 
koleżeństwo czy też życzliwość.

Drugim punktem wycieczki był pobyt w Sali Zabaw „Smokolandia” w Kole. Na dzieci czekało wiele ciekawych atrakcji, takich jak: 
wielopoziomowa konstrukcja z 12-metrową zjeżdżalnią falistą, tyrolką, trampolinami, strefą armatek, fontanną i basenem z piłeczkami, 
licznymi labiryntami i przeszkodami. Wizyta w sali zabaw pozwoliła nie tylko doskonalić sprawność fizyczną, ale także stanowiła 
doskonałą okazję do rozładowania dziecięcej energii i – co najważniejsze – radosnej zabawy.

Uwieńczeniem wycieczki był posiłek w McDonald’s, a następnie z uśmiechem, śpiewem i pełnymi brzuchami wróciliśmy do domów.

Dzień rzucania palenia   |   Anna Gazda
Z roku na rok trzeci czwartek listopada jest Dniem Światowego Rzucania Palenia. Dlatego pani Anna Gazda, koordynatorka 

programu „Rzuć palenie razem z nami” zorganizowała na terenie szkoły happening.
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Uczestnikami w tej akcji byli uczniowie klasy III, którzy mając tablice o antynikotynowej treści, robiąc tamburynem mnóstwo hałasu, 

skandowali hasła: Rzuć palenie!, Nie pal!, Nie będę palić! i wymachiwali chorągiewkami, rozdając jednocześnie ulotki. 
Jak wiadomo, młodzież bardzo chętnie sięga po używki, dlatego dopiero czas pokaże, na jak podatny grunt trafiły apele. Za rok 

znów się przypomnimy.

Szkolenie w zakresie samoobrony przed psami   |   Agata Górka
18 listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie edukacyjno-profilaktyczne, mające nauczyć dzieci właściwych zachowań  

w kontaktach z psami.
Profesjonalni trenerzy przybliżyli słuchaczom psią naturę i zwrócili uwagę na to, jak nie powinniśmy się zachowywać w obecności 

psów, szczególnie tych, których nie znamy. Trenerom towarzyszyły: berneński pies pasterski i młody kilkumiesięczny owczarek 
niemiecki, który jako malutki szczeniak trafił do nas z Ukrainy. Dla uatrakcyjnienia szkolenia, przedstawiono krótki pokaz tresur psów, 
który wywołał duży aplauz oglądających.

Mamy nadzieję, że po tym szkoleniu, każde dziecko zapamięta, jak powinno zachować się w obliczu zagrożenia przy spotkaniu  
z agresywnym psem.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka   |   Andżelika Górecka
Mam prawo żyć, mam prawo śnić…
Dziecko ma prawo być sobą.
Ma prawo do popełniania błędów.
Ma prawo do posiadania własnego zdania.
Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.

W poniedziałek, 21 listopada obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.
Jest to bardzo ważne święto, które przypomina nam wszystkim, że jesteśmy jedną wielką drużyną – drużyną praw dziecka!
Gdy pracujemy w przedszkolu czy szkole, dzieci są nam niezwykle bliskie! Patrzymy jak rosną, rozwijają się i wspólnie dbamy o to, 

aby prawa dziecka były respektowane codziennie. 
W tym roku nasza szkoła została przyłączona przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego do Międzynarodowej Akcji UNICEF. 

Każda klasa oraz grupy przedszkolne uczestniczyły w zajęciach dydaktycznych, które przybliżyły nam Konwencję Praw Dziecka. 
Uczniowie kolorowali obrazki, rozmawiali na temat Praw Dziecka – zobaczyli, jak wielkie znaczenie mają one w świecie dorosłych.

W tym dniu w naszej szkole dominował kolor niebieski – symbol solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie. Zwieńczeniem 
naszych działań było spotkanie na szkolnym holu, gdzie malowaliśmy nasze prawa na niebieskich balonach oraz przygotowanych 
materiałach.

Takie dni mają ogromne znaczenie dla dzieci. Uświadomiliśmy sobie, jak ważne są prawa najmłodszych i że – mimo iż są mali – 
trzeba Ich szanować i kochać!

Misie, misiunie, misiaczki…   |   Andżelika Górecka
Pluszowy miś to najlepszy przyjaciel każdego malucha, ukochana maskotka na dobre i złe chwile. Można go przytulić, a nawet 

powiedzieć mu o czymś bardzo ważnym.
Nasze przedszkole nie zapomniało o tym ważnym dniu. Każdy przedszkolak przyniósł swojego ukochanego pluszaka, a każdy z nich 

był kochany, uroczy i wyjątkowy.
Podczas Dnia Pluszowego Misia prowadzone były różne zajęcia związane z tym świętem, m.in. taniec z misiem, zabawy ruchowe  

z misiem, zabawy z chustą animacyjną. Dzieci wykonywały różne prace plastyczne, poznały również historię Święta Pluszowego Misia. 
Dzieci na tę okazję założyły na głowę misiowe opaski, a odznaki na piersiach oznaczały, że są prawdziwymi przyjaciółmi Misia. 

Nasz zaprzyjaźniony Kubuś Puchatek nie zapomniał o nas i w tym roku. Postanowił nas znów odwiedzić… Radość dzieci podczas 
spotkania nie miała granic! Przytulaliśmy się, tańczyliśmy, robiliśmy wspólne zdjęcia.

Dzień Pluszowego Misia w naszym przedszkolu był pełen uśmiechu i świetnej zabawy. Dzieci były szczęśliwe, że mogły spędzić tyle 
czasu ze swoimi ukochanymi misiami oraz pokazać je koleżankom i kolegom z grupy. Mamy nadzieję, że to misiowe spotkanie zostanie 
w pamięci dzieci na długo.

Zabawa andrzejkowa w przedszkolu   |   Izabela Wróbel
Andrzejki to wieczór pełen magii i tajemniczości. Dawniej kojarzył się pannom przede wszystkim z okazją wyproszenia u świętego 

Andrzeja ukochanego. Obecnie stał się po prostu jeszcze jedną okazją do powszechnej zabawy, bez względu na płeć czy stan cywilny 
uczestników. Zabawy szczególnie polubiły dzieci, dlatego andrzejki często organizowane są w szkołach i przedszkolach.

Nasze najmłodsze dzieci razem z panią Andżeliką i Izą podtrzymały andrzejkowe tradycje. Tego dnia wszystkie przedszkolaki 
przyszły przebrane w różnorodne stroje. Nie zabrakło czarownic, duchów, a nawet pająków. W czasie trwania zabawy andrzejkowej 
nie zabrakło tradycyjnych wróżb, takich jak: lanie gorącego wosku, wyścig butów czy rzut monetą do miski z wodą. Dziewczynki 
dowiedziały się także, co czeka je w niedalekiej przyszłości. Natomiast chłopcy poznali imiona swoich przyszłych wybranek. W czasie 
trwania zabawy dzieci zrobiły sobie także pamiątkowe zdjęcia w andrzejkowej fotobudce. Myślę, że ten dzień pełen magii na długo 
pozostanie w pamięci dzieci.
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Zaczarowany świat magii i wróżb   |   Andżelika Górecka
Wtorek, 29 listopada w naszej szkole przebiegał pod hasłem wróżb i zabaw andrzejkowych. Według dawnych wierzeń, noc świętego 

Andrzeja miała moc magiczną, pozwalającą zerknąć przez ramię w przyszłość. Dzisiaj andrzejki to przede wszystkim zabawa. Mało 
kto wierzy w moc wróżb, które współcześnie przybrały formę dodatku do tanecznych zabaw. Są jednak tacy, dla których andrzejkowe 
wróżby to przede wszystkim tradycja. Zabawy i wróżby andrzejkowe odbywają się niemal w całej Europie.

Członkowie Samorządu Uczniowskiego – pod czujnym okiem pani Wiolety Pietrzykowskiej oraz Andżeliki Góreckiej – zorganizowali 
dla całej społeczności szkolnej wróżby, kiermasz „straszliwych” przekąsek, ciasteczko z wróżbą oraz magicznych talizmanów. 

Uczestnicy, kultywując tradycje związane z wigilią św. Andrzeja, losowali wróżby przepowiadające przyszłość, lali wosk, przebijali 
miłosne serca, stawiali tarota. Piękne wróżki z naszego SU wywiązały się ze swoich zadań wyśmienicie i profesjonalnie. Społeczność 
uczniowska świetnie bawiła się w naszym tajemniczym pokoju wróżb. Dużo osób poznało imię swojej wielkiej miłości, dowiedziało się, 
co czeka ich w przyszłości oraz na co mają uważać. Kolorowa fotobudka zachęcała do czarodziejskich zdjęć po emocjach związanych 
z poznaniem swojego przeznaczenia

Wszystkim zaangażowanym bardzo dziękujemy. Wróżby andrzejkowe bardzo przypadły naszym dzieciom do gustu. Widzimy się 
za rok!

Dzień Integracji   |   Wioleta Pietrzykowska
Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością jest obchodzony na całym świecie 3 grudnia. Ustanowiony został w 1992 r. 

przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Ma na celu przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami i zwiększanie 
świadomości na temat korzyści płynących z integracji z nimi. Szkoła Podstawowa w Wilamowie już po raz drugi w sposób szczególny 
uczciła ten dzień.

W ramach obchodów, placówka zorganizowała dwa gminne konkursy plastyczne. Pierwszy konkurs pt.: „Jesteśmy tacy sami – 
integracja w oczach dziecka” adresowany był do dzieci z przedszkoli i uczniów klas I-IV. 

Komisja przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych następującym osobom: 
– I kategoria – dzieci w wieku od 5 do 6 lat: I miejsce – Alicja Rosiak, Miejskie Przedszkole w Uniejowie; II miejsce – Iga Górecka, 

Oddział Przedszkolny SP Wielenin; III miejsce – Oliwia Winkowska, Oddział Przedszkolny SP Wilamów; wyróżnienie – Fabian 
Rybarczyk, Oddział Przedszkolny Wielenin; 

– II kategoria – uczniowie klas I-IV: I miejsce – Wiktoria Drzewoszewska; II miejsce –Tola Pecyna, SP Uniejów; III miejsce – Amelia 
Wrąbel; Aleksandra Mruk, SP Wilamów; wyróżnienie – Julia Andrysiewicz, Filip Pasternak, SP Uniejów. 

W drugim konkursie dla klas V-VIII pt.: „Jesteśmy tacy sami – słynne osoby niepełnosprawne” nagrody otrzymały następujące 
osoby: I miejsce – Antonina Antkiewicz, SP Wilamów; II miejsce – Patrycja Drzeworzewska, SP Uniejów; III miejsce – Artur Kuźnik, SP 
Wilamów; wyróżnienie – Maja Pilarczyk, SP Uniejów.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!
W tym roku Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością uczciliśmy nieco wcześniej, bo 2 grudnia. Tego dnia ubraliśmy się 

wszyscy na kolor żółty (kolor żółty to kolor integracji z osobami niepełnosprawnymi), a na naszych uczniów czekało wiele wyjątkowych 
doświadczeń. W ramach szkolnych obchodów, przygotowano 4 stacje, w których uczniowie mogli doświadczyć, w jaki sposób poznają 
i odbierają świat osoby z niepełnosprawnością wzrokową oraz słuchową. W pierwszej stacji dzieci z opaskami na oczach rysowały 
wylosowane wcześniej obrazki, w drugiej rozpoznawały przedmioty za pomocą dotyku. Kolejnymi zadaniami, przed którymi stanęli 
nasi podopieczni, były ćwiczenia, polegające na rozszyfrowaniu zdań, mając słuchawki wyciszające na uszach. W ten oto sposób 
uczniowie poznali trudności, z jakimi borykają się osoby niesłyszące. Na kolejnej stacji każdy nadmuchał żółty balon, który następnie 
ozdobił przesłaniem dla osób niepełnosprawnych.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością był wyjątkową okazją, aby przez swobodne doświadczanie pokazać naszym 
uczniom, jakie bariery i ograniczenia utrudniają osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami swobodne funkcjonowanie. Była 
to również doskonała okazja dla nas wszystkich, by budować dobre relacje oraz kształtować postawy tolerancji.
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Pierwsze wzmianki na temat grodziska w Spycimierzu 
pojawiły się w dokumentach z 1106 roku, dlatego 
właśnie XII wiek uznaje się za początek miejscowości 
oraz wybudowanego w niej grodu obronnego. Czas ten 
zbiega się również z notatkami o miejscowości Spicimir, 
jakie w swojej Kronice polskiej, spisanej w latach 1112-
1116, zawarł Gall Anonim.

W czasach średniowiecza, w kontekście powstania 
Spycimierza, mówiono o „jakimś wodzu, który dał swoje 
imię grodowi”. Według dawnych podań, wodzem tym 
był polski możnowładca pochodzący z herbu Leliwa – 
Spycimir Leliwita.

Wiele faktów tradycyjnych i historycznych wskazuje 
na to, że Spycimierz traktować należy jako gniazdo 
Leliwitów, z którego ci ostatni rozeszli się po całym kraju, 
a z czasem rozrodzili się na 133 domy.

Według dawnych podań, gród kasztelański istniał od  
IX w. Znajdował się on w miejscu, w którym krzyżowały 
się szlaki piesze: z Pomorza na Ruś oraz z Łęczycy 
do Kalisza. Była to warownia o formie pierścieniowatej, 
wyposażona w wał drewniano-ziemny o konstrukcji rusz-
towej, z drewnianym ostrokołem.

Choć losy drewnianego grodu w Spycimierzu 
nie są zbyt dobrze znane, wiele wskazuje na to, że od IX 
wieku był on znaczącą polską warownią – wiadomo, 

że funkcjonował tu urząd kasztelana spycimierskiego.
Upadek grodu nastąpił w 1331 r., kiedy to Krzyżacy, 

w drodze na spotkanie z Janem Luksemburskim pod Ka-
liszem, skorzystali z przepraw przez Wartę właśnie w rejo-
nie Spicymierza. Gród kasztelański został wtedy całkowi-
cie spalony. W kolejnych latach udało się ustalić tylko tyle, 
że z czasem został  on odbudowany, jednak uzyskał nową 
formę – usypano nowy kopiec oraz wykonano fosę.

Historia grodu spycimierskiego wciąż pozostawiała 
po sobie wiele zagadek, dlatego na terenie, w którym gród się 
znajdował, wielokrotnie odbywały się prace wykopaliskowe. 
W XX w. przeprowadzone zostały badania, które ujawniły 
istnienie młodszej, choć także średniowiecznej fazy 
warowni. Wciąż jednak brakowało konkretnych informacji, 
np. tych dotyczących jej odbudowy.

Aby dokładniej poznać dzieje grodziska, Burmistrz 
Uniejowa, Józef Kaczmarek, zlecił przeprowadzenie 
kolejnych badań archeologicznych, takich, które tym razem 
dadzą jasne odpowiedzi na nurtujące pytania.

W październiku br. zespół archeologów kierowany 
przez Radosława Hermana i prof. Jerzego Sikorę z Uni-
wersytetu Łódzkiego podjął się trudnego zadania ustalenia 
chronologii grodu z Górki Kasztelańskiej oraz rozpoznania 
stanu zachowania jego konstrukcji.

W wyniku przeprowadzonych prac badawczych stało 

Agnieszka Olczyk

Wyniki badań archeologicznych dały nowy 
obraz grodu spycimierskiego w XIV w.
Na kartach historii Spycimierza zapisały się losy tętniącego niegdyś życiem grodziska. 

Przeprowadzone badania wykopaliskowe dały obraz grodu po najeździe krzyżackim.

Wizja grodu w XII wieku (prof. Jerzy Sikora)
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Podczas ostatniej Sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, 
burmistrz Józef Kaczmarek,  w ramach sprawozdania 
z międzysesyjnej działalności samorządu, nawiązał 
do spotkania, które odbył z prezesami jednostek OSP 
z terenu gminy, w sprawie możliwości uzyskania stałego, 
comiesięcznego dodatku do emerytury, przysługującego 
byłym i obecnym druhnom oraz druhom ochotnikom. 
Prezesi zostali wówczas poproszeni o poinformowanie 
mieszkańców o możliwości ubiegania się o świadczenie, 
w wyniku czego wnioski złożyło już ponad 150-ciu 
emerytowanych strażaków OSP. Burmistrz jednocześnie 
zaapelował do obecnych radnych, sołtysów i dyrektorów 
jednostek o rozpropagowanie wiadomości o dodatku 
w swoim otoczeniu:

się jasnym, że część wschodnia grodziska zawiera 
szczątki budowli z młodszej części średniowiecza, naj-
prawdopodobniej z XIV w., na co wskazywać mogą od-
kryte przez archeologów pozostałości fosy z tego okre- 
su.

Z ziemi wydobyto kilkadziesiąt przedmiotów meta-
lowych, w tym monety wczesnośredniowieczne, frag-
menty przedmiotów ołowianych, kamiennych, fragmenty 
ostróg, groty strzał do łuku i bełtów do kuszy, a także 
mnóstwo fragmentów glinianych garnków i kości zwie-
rzęce.

Specjalistyczne badania laboratoryjne, którym pod-
dane zostały pobrane próbki (fragmenty drewna, 
wypełniska fosy i inne), pozwolą opisać środowisko 
przyrodnicze, w jakim żyli mieszkańcy grodu, a także 
uzyskać precyzyjne datowania poszczególnych faz grodu. 
Zgromadzone zabytki w przyszłości prawdopodobnie 
podziwiać będzie można w muzeum powstającego 
właśnie Centrum „Spycimierskie Boże Ciało”.

Podsumowania przeprowadzonych badań dokonano 
podczas 6. edycji Seminarium Spycimierskiego, które 
miało miejsce 18 listopada br.

- „Fenomen Górki Kasztelańskiej od blisko 20 lat 
nie dawał mi spokoju. Przeprowadzono tu wcześniej 

– „Jeżeli znacie Państwo jeszcze kogoś, kto był czyn-
nym strażakiem i nie złożył takiego wniosku, być może 
nie ma wiedzy o tym, informacja jeszcze do niego nie dotarła, 
bardzo proszę o podpowiedź, aby taką osobę skierować 
do Urzędu Miasta, gdzie nadal uzupełniamy wnioski”.

Gotowe wnioski oraz pomoc w ich uzupełnieniu 
otrzymają Państwo u p. Konrada Bończyka, pracownika 
Urzędu Miasta w Uniejowie. Można skontaktować się 
z nim telefonicznie pod numerem 63 288 97 40 lub 63 288 
97 44 albo osobiście w sekretariacie na I piętrze.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi 
ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek 
OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych 
(wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) 

kilka badań w latach 30-tych, 60-tych, ale wiele z nich 
nie zostało opublikowanych. Naukowcy z czasem odkła-
dali je do szuflady. Dopiero tegoroczne wykopaliska 
potwierdziły wcześniejsze badania nieinwazyjne wykonane 
przez profesora Sikorę” – mówił burmistrz Uniejowa.

Wyniki wspomnianych wykopalisk dały wyraźny obraz 
dotyczący samego wyglądu grodu w XIV wieku – jakiś 
czas po najeździe krzyżackim i doszczętnym zniszczeniu 
osady, dokonano jej odbudowy. Zastosowano przy tym 
inną niż dotychczas formułę – grodzisko przekształcone 
zostało w siedzibę typu motte – w miejscu byłej warowni 
nadsypano niewielki stożek, wzniesiono na nim drewniane 
umocnienia i otoczono fosą. Do budowy wykorzystano 
również resztki wału obronnego. W ten sposób powstał 
drewniany „zameczek” pełniący funkcję prywatnej siedziby.

Badania wykopaliskowe zostały wstrzymane na okres 
zimowy, jednak już wiosną przyszłego roku planowana jest 
ich kontynuacja. Jak twierdzą archeolodzy, jest to już ostatni 
moment na realizację zadania, ponieważ cała powierzchnia 
obiektu jest intensywnie wykorzystywana rolniczo, 
a grodzisko nieustannie ulega zniszczeniu.

Z tego powodu Łódzki Wojewódzki Konserwator Za-
bytków wydał decyzję o ochronie tego terenu.

Maciej Bartosiak

Świadczenie ratownicze dla emerytów – 
czynnych oraz byłych strażaków OSP
Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych dała możliwość uzyskania 

specjalnego świadczenia w formie dodatku do emerytury w wysokości 200 zł. Do tej pory wniosek 
o przyznanie wsparcia w tej postaci złożyło ponad 150-ciu emerytowanych mieszkańców naszej gminy.

>
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– przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) 
oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu 
czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych 
nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat 
w OSP. Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek 
zainteresowanego, złożony do komendanta powiatowe-
go PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedzi-
by jednostki OSP, do której należał strażak ratownik OSP. 
Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu 
wieku emerytalnego.

Aby ubiegać się o to świadczenie należy spełnić kilka 
ustawowych warunków:
• osiągnąć wiek emerytalny (mężczyźni 65 lat, kobiety 

60 lat),
• udokumentować bezpośredni udział w przynajmniej 

jednych działaniach ratowniczych lub akcjach 
ratowniczych w roku przez okres 25 lat w przypadku 
mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet,

• złożyć kompletny wniosek o przyznanie świadczenia 
do Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach.
Poprzez udokumentowanie udziału w przynajmniej 

jednych działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych 
rozumie się ewidencję prowadzoną przez właściwą 
Komendę Powiatową PSP. W przypadku, gdy ewidencja 
udziału strażaków OSP w działaniach ratowniczych 
nie obejmuje wskazanego przez wnioskodawcę okresu, 
jest on zobowiązany uzyskać potwierdzenie w formie 
oświadczeń trzech świadków. Wymaga się, aby jeden 
ze świadków był osobą zaufania publicznego w okresie 
przez siebie poświadczanym (np. komendant gminny, 

burmistrz, urzędnik gminy, etc.). Składając wniosek o przy-
znanie świadczenia należy zadbać o jego właściwe przy-
gotowanie i rzetelność zebranych oświadczeń świadków.

Wniosek wraz z oświadczeniami świadków jest weryfiko-
wany przez Burmistrza Miasta Uniejów. Po pozytywnym 
zweryfikowaniu wnioskodawca składa zebrane dokumenty 
w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Poddębicach. Komendant Powiatowy PSP wydaje 
decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia. 
Od decyzji przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym 
przez kodeks postępowania administracyjnego.

>

Na wspomnianym obszarze znajduje się zabytkowy 
park w zespole zamkowo- parkowym, podlegający ochronie 
konserwatorskiej na podstawie wpisu do rejestru zabytków 
(decyzja z dnia 19.08.1992 r., numer rejestru A/481/222) 
oraz zabytkowy zamek – pochodzący z XIV wieku, wpisany 
do rejestru zabytków w 21.10.1967 r. (numer rejestru 
A/256/714). Z uwagi na stwierdzenie obecności kolonii 
gawrona, która może stanowić zagrożenie sanitarne dla 
znajdującego się w bliskiej odległości kompleksu restauracji, 
term oraz basenów, Regionalny Dyrektor Ochrony 
Środowiska w Łodzi (decyzją z dnia 22.11.2022 r.) udzielił 
zezwolenia na przeprowadzenie powyższych czynności. 

Również Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi 
(opinią z dnia 22.11.2022 r.) pozytywnie wypowiedział się 
w sprawie płoszenia ptactwa.

 Metoda sokolnicza polega na płoszeniu ptaków za po-
mocą specjalnie ułożonych ptaków drapieżnych, które 
pojawiając się regularnie na zabezpieczanym terenie do-
prowadzają niechciane tam ptactwo do przekonania, 
że obszar ten stał się rewirem łowieckim drapieżnika. Z tego 
powodu ptactwo przenosi się na inny łatwo dostępny teren.

 Planowane płoszenie odbywać się będzie w terminie 
od 1 marca do 30 kwietnia 2023 oraz od 1 września do 15 
października 2023 r.

Anna Pająk-Kowalska

Otrzymaliśmy decyzję na płoszenie ptactwa
Burmistrz Miasta Uniejów w dniu 30.09.2022 r. wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących 
ptaków migrujących i zimujących gawronów Corvus fugilegus metodą sokolniczą. Jest to teren działki o numerze 
ewidencyjnym 5/15, obręb 1 Uniejów, gm. Uniejów (w części przylegającej do ul. Zamkowej oraz al. Stanisława 
Supłatowicza, w pobliżu kompleksu „Term Uniejów”, z wyłączeniem obszaru zabytkowego zamku). 
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Inwestycja polega na wybudowaniu od podstaw 
nowej drogi wewnętrznej, która połączy ulicę Tar-
gową z Dąbską i będzie przebiegać równolegle 
do ulicy Władysława Reymonta.

Droga ma za zadanie umożliwić komunikację 
do nowego osiedla bloków mieszkalnych, które 
powstało w północnej części miasta, naprzeciwko 
osiedla 700-lecia, w pobliżu terenów rekreacyjnych 
w postaci lasów.

Przypominamy, że inwestycja rozpoczęła się je-
szcze w ubiegłym roku od budowy kanalizacji desz-
czowej w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji 
deszczowej w ulicy Długiej”. Robotami budowlanymi 
zajęło się wówczas konsorcjum: Lider konsorcjum 
„EVECO” Ewa Peraj z Łodzi wraz z członkiem kon-
sorcjum Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe EKOINŻBUD Piotr Peraj z Uniejowa, 
które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu.

Wiosną tego roku, również w drodze postępowa-
nia o udzielenie zamówienia publicznego wyłoniono 
wykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych 
z Poddębic na kolejny zakres prac obejmujący bu-
dowę drogi z nawierzchnią asfaltową o długości 
ok. 366 m i szerokości jezdni 5 m, chodników wraz 
z zjazdami z kostki betonowej, wykonanie przejść 
dla pieszych, wykonanie oznakowania poziomego 
i pionowego. Ponadto, w zamówieniu zawarto 
budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego, montaż 
słupów i opraw oświetleniowych oraz podłączenie 
ich do istniejących słupów oświetleniowych, budowę 
teletechnicznej kanalizacji kablowej oraz regulację 
wpustów ulicznych i studzienek kanalizacji deszc-
zowej, sanitarnej, ciepłowniczej i termalnej.

Wykonano chodniki, konstrukcję drogi oraz po-
łożono pierwszą warstwę asfaltu. Wprawdzie 
wiązało się to z tymczasowymi utrudnieniami 
w komunikacji, niemniej prace przebiegały bardzo 
sprawnie, co potwierdzają sami mieszkańcy. 

Przez kilka godzin droga była wyłączona z użytku, 
ale lokatorzy osiedla byli odpowiednio wcześniej 
poinformowani, więc dostosowali się do sytuacji 

czy to z parkingiem czy dojściem do domu.
Mieszkańców czeka jeszcze jeden dzień takich 

utrudnień, ale dokładny termin wylania warstwy 
wierzchniej nie jest jeszcze znany, na zakończenie prac 
przyjedzie chwilę poczekać.

–  „Warunki pogodowe mają wpływ na prace 
związane w położeniem warstwy bitumicznej, niemniej 
w tym momencie nie jest to największy problem. Nasza 
inwestycja uzależniona jest od robót realizowanych 
przez firmę Budimex na nowym osiedlu. Najpierw 
były to prace przy budowie bloków, a teraz przy 
zagospodarowaniu otoczenia. Nie chcielibyśmy, aby 
ciężki sprzęt zniszczył to, co już udało się wykonać” – 
mówił przedstawiciel Wykonawcy.

Całkowity koszt budowy ul. Długiej opiewa 
na kwotę blisko 1,5 mln zł., z czego 700 tys. gmina 
Uniejów pozyskała w ramach dotacji od Wojewody 
Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego. 

Mimo że inwestycja jest jeszcze w trakcie realizacji, 
mieszkańcy mają konkretną perspektywę poprawy 
komfortu dojazdu i dojścia do swych domów, a także 
estetyki osiedla.

Agnieszka Owczarek

Prace na ulicy Długej
Na  ulicy Długiej wylano asfalt. To kolejny etap prac w ramach inwestycji pn.: 
„Budowa drogi gminnej (wewnętrznej) – ul. Długiej w Uniejowie”. 
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O tym, jak ważne są ptaki dla ekosystemu, nie trzeba 
nikogo przekonywać. Szpaki, pleszki, sosnówki, sikorki, 
muchołówki, pójdźki, rudziki to gatunki, które chętnie 
zamieszkują tereny zorganizowane, pod warunkiem, że 
mają zapewnione warunki gniazdowania. Temu służyła 
akcja zawieszania budek lęgowych w parku uniejowskim 
w czwartek, 27 października br. 

Przedsięwzięciu towarzyszyła prelekcja sokolnika 
Mateusza Moszczyńskiego dla uczniów szkoły pod-
stawowej w Uniejowie. Pokazał on drzewa przeznaczone 
pod budki, objaśnił cel przygotowania sztucznych 
miejsc lęgowych, wymienił potencjalnych mieszkańców 
oraz określił właściwe miejsca rozwieszania budek.

– „Specjalnie przygotowane i wykonane z drewna 
konstrukcje mają zachęcić ptactwo do składania jaj 
i stanowią alternatywę dla istniejących już gniazd. 
Tworzenie sztucznych miejsc lęgowych zwiększa 
liczebność danych gatunków i powoduje zasiedlenie się 
nowych” – mówił pan Mateusz.

Wybór lokalizacji na mieszkania dla ptaków nie był 
przypadkowy. W pierwszej kolejności wybrano drzewa 
charakteryzujące się prawidłowym stanem fitosanitarnym 
i przeprowadzono obserwacje; w alei parkowej przy 
zamku zauważono ptaki śpiewające, natomiast w głębi 
parku widywano sowy, więc właśnie tych gatunków 
można spodziewać się w budkach.

Sokolnik podkreślił jednak, że natura rządzi się swoimi 
prawami i o tym, kto ostatecznie zamieszka budki, zależy 
już od bezpośrednich zainteresowanych. Zanim tak się 

stanie, budka musi przejść zapachem kory, liści i parku. 
Tylko wtedy „skrzydlaty lokator” zechce w niej zamieszkać. 
Dlatego najlepszym czasem na zawieszenie budek jest okres 
jesienno-zimowy, aby na wiosnę mogły w nich zagnieździć 
się ptaki. 

Teraz już tylko pozostaje czekać i obserwować, czy w po-
bliżu znajdują się pióra, patyki i inne ślady świadczące o tym, 
że ktoś zadomowił się w nowym lokum i ma wobec niego 
poważne zamiary.

Sokolnikowi towarzyszył jego skrzydlaty przyjaciel – 
myszołowiec towarzyski i jak nazwa gatunku wskazuje, 
szybko zyskał sympatię uczniów, którzy chętnie się z nim 
fotografowali i trzymali na ramieniu.

Budki zostały przekazane gminie Uniejów przez Sto-
warzyszenie na Rzecz Ochrony Ptaków Drapieżnych „Szpon” 
i zawieszone dzięki pomocy Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej PGK „Termy Uniejów”.

Agnieszka Owczarek

Ptasie mieszkania czekają na lokatorów
W uniejowskim parku zawieszono 9 budek lęgowych dla ptaków. 
W akcji wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej w Uniejowie.
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arch. UM Uniejów

Akcja zadrzewianie

Darz Bór Jubilatom! 75-lecie Koła Łowieckiego nr 16 „Gęgawa” w Uniejowie

Wspólnie uczciliśmy 104. rocznicę odzyskania niepodległości
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arch. UM Uniejów

Stypendia Burmistrza Uniejowa wręczone

Pierwsze zawody sportowe w strzelnicy 
w Uniejowie rozegrane

VI Seminarium SpycimierskieW Uniejowie polscy i zagraniczni naukowcy 
debatowali o dziedzictwie niematerialnym
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arch. UM Uniejów

Wszyscy Święci balują… nie tylko w niebie

Turniej Wędkarski z okazji Święta Niepodległości

IV Turniej Zimowy o Puchar Burmistrza Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

XXVIII Mistrzostwa Polski 2022 w Tańcu Sportowym w Uniejowie

Warsztaty pt. „Jak dobrze mówić i pisać”  
z prezenterką pogody – Moniką Andrzejczak 

Gmina Uniejów na Targach Touristik 
& Caravaning w Lipsku
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>>>UM Uniejów

Finał projektu „Mnie nic nie minęło”32. Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza  
w Uniejowie  z udziałem Stanisławy Celińskiej

„Z klasyką przez Polskę” – Julia Kociuban zagrała 
w sali zamkowej w Uniejowie
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Bardzo szybko udało się zorganizować grupę miesz-
kańców, którzy w ramach wolontariatu dokonali demontażu 
starego ogrodzenia, usunęli korzenie, odkrzaczyli działkę 
i wyrównali cały teren. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu 
sołtysa Walczaka, który przyjechał na plac własnym ciężkim 
sprzętem, prace przebiegły niezwykle sprawnie.

 Już wtedy aktywność i bezinteresowność społecz-
ności Skotnik dostrzegł i docenił Burmistrz Uniejowa, Józef 
Kaczmarek:

 Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie, na którym znajduje 
się strażnica, niebawem powstać ma plac zabaw (przy-
pominamy, że środki na tę inwestycję pozyskane zostały 
z grantu sołeckiego), burmistrz podjął decyzję o przez-
naczeniu 15 tys. zł na zakup materiałów budowlanych 
oraz elementów do wykonania około 80 metrów bieżących 
nowego ogrodzenia wraz z bramą i furtką.

 – „Porządne ogrodzenie to jest po prostu podstawa 
dla bezpieczeństwa przebywających tam dzieci. Na pewno 
będzie też barierą dla ewentualnych prób wandalizmu” – 
skomentował burmistrz.

 Mieszkańcy Skotnik, jak powiedzieli, tak też zrobili. 
Cały plac będący pod opieką OSP otoczony został nowym 
ogrodzeniem, a efekt końcowy przerósł najśmielsze ocze-
kiwania.

 – „Wraz z mężem, w imieniu całej rady sołeckiej, także 
w imieniu rodziców, bo przecież tata też był tu wieloletnim 
sołtysem, serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które 
angażowały się w remont” – podsumowała sołtysowa.

 – „Bardzo ucieszyła mnie propozycja Pana Sołtysa, 
odnośnie uporządkowania terenu wokół wyremontowanej 
strażnicy, które mieszkańcy zdecydowali się wykonać 
na własną rękę. Problemem, z którym zgłosiły się Skotniki, 
były oczywiście środki na zakup nowego ogrodzenia. To kwota 
co najmniej kilkunastu tysięcy złotych, a przecież takich 
pieniędzy próżno szukać w kasie którejkolwiek ze straży 
czy miejscowości”. 

 Słowa podziękowań należą się wszystkim mieszkańcom 
zaangażowanym w prace przy strażnicy, ale te szczególne 
i wyjątkowe skierować należy do pomysłodawców całego 
przedsięwzięcia – państwa Walczaków.

 – „Serdecznie dziękuję mieszkańcom Skotnik, z panem 
sołtysem Walczakiem i jego małżonką na czele, za dobroczynną 
działalność i bezinteresowną troskę o sołectwo, a co za tym 
idzie, także całej gminy. Rzadko się dzisiaj zdarza spotkać 
kogoś gotowego do poświęceń i to całkiem społecznie” – 
dodał burmistrz Kaczmarek.

 W pracach nad porządkowaniem terenu i montażem 
nowego ogrodzenia uczestniczyli: Ilona i Janusz Rozma-
rynowscy, Dominik Jurkiewicz, Grzegorz Nykiel, Przemysław 
Jurkiewicz, Tomasz Jurkiewicz, Tomasz Banach.

 Osoby zamieszkujące Skotniki nie zamierzają jednak 
poprzestać na tym, co zostało już zrobione. W dalszych 
planach jest przygotowanie terenu pod wysiew trawnika, 
przygotowanie miejsca na ustawienie placu zabaw, a na wiosnę 
odświeżenie i konserwacja altany ogrodowej.

Agnieszka Olczyk

Strażnica w Skotnikach w całkiem nowej 
odsłonie – mieszkańcy spisali się na medal!
Niespełna dwa miesiące temu dobiegł końca remont strażnicy w Skotnikach. Wówczas też sołtys 

miejscowości, pan Rafał Walczak, stwierdził, że mimo iż budynek zmienił się nie do poznania, samo 
odebranie kluczy jemu i mieszkańcom sołectwa nie da jeszcze pełnej satysfakcji. Zdecydował, 
że tak pięknie wyglądająca remiza zasługuje na równie piękne otoczenie. W głowach państwa Walczaków 
zrodził się więc pomysł na uporządkowanie całego terenu wokół budynku.
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Na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia Zamawiający 
– Gmina Uniejów zamierzała przeznaczyć 21 000 000,00 zł 
brutto. W rozstrzygniętym postępowaniu wpłynęły trzy oferty 
złożone przez firmy: PPHU Ekoinżbud Piotr Peraj z Uniejowa 
na kwotę 20 961 156,71 zł, EKSA Sp. z o.o. z Łodzi na kwotę 
24 869 105,77 zł i Przedsiębiorstwo KJS – Krzysztof Szurgot z Koła 
na kwotę 21 898 920,00 zł. Pierwsza oferta została odrzucona 
ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu. 
Najkorzystniejszą, wybraną w przetargu, okazała się oferta trzecia 
złożona przez przedsiębiorstwo z Koła.

W poniedziałek, 12 grudnia 2022 r. w gabinecie Burmistrza 
Uniejowa została podpisana umowa na budowę wspomnianej 
tężni. Swoje podpisy na umowach złożyli Burmistrz Uniejowa – 
Józef Kaczmarek i właściciel Przedsiębiorstwa KJS – Krzysztof 
Szurgot w obecności: przedstawicieli firmy, Posła na Sejm RP – 
Piotra Polaka oraz pracowników Urzędu Miasta w Uniejowie 
odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji i nadzorowanie 
inwestycji: sekretarza miasta – Aleksandry Borowskiej i głównego 
specjalisty ds. realizacji inwestycji – Adama Przytuły. 

W ramach prowadzonej inwestycji wybudowana zostanie 
jodowa tężnia z pijalnią wody geotermalnej jako obiekt 
przyrodoleczniczy i lokalne źródło mikroklimatu o korzystnych 
parametrach prozdrowotnych. Jej wyjątkowość w porównaniu 
do innych funkcjonujących tężni będzie polegała na wyższej 

zawartości jodu, gdyż jego stężenie w naszej solance 
wynosi 0,42 mg/dm3, natomiast w Morzu Bałtyckim 
ok. 0,05 mg/dm3. Drugą rzeczą nas wyróżniającą 
będzie fakt, iż z uwagi na wysokie stężenie jodu, nie 
będziemy potrzebowali kupować solanki do obiektu, 
tylko za pomocą ciepłociągu uniejowska solanka 
będzie doprowadzana do tężni. Ewenementem 
w funkcjonowaniu uniejowskiej tężni będzie to, 
iż będzie ona otwarta przez cały rok. Dotychczas 
wybudowane tężnie działają w okresie od wiosny do 
jesieni. 

Inwestycja, budowana w sąsiedztwie kompleksu 
boisk piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka, obejmuje 
m.in.: roboty budowlane wraz z wykończeniowymi, 
wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych, 
grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, oświetlenia, 
monitoringu, wentylacji, zagospodarowanie 
terenu poprzez wykonanie elementów małej 
architektury, wykonanie dróg dojazdowych, w tym 
drogi pożarowej; wybudowanie ciągów pieszo-
spacerowych, wybudowanie pomostu spacerowego 
„molo” z konstrukcji drewnianej. Obiekt stanowić 
będzie połączenie formy pawilonowej pijalni 
wód ze współczesnym wariantem tężni. Zostanie 
otoczony pokładami spacerowymi przechodzącymi 
w ciąg spacerowy.

Tężnia będzie miała wymiary: 91,38 m długości, 
4,86 m szerokości i 6,50 m wysokości. Natomiast 
całkowita powierzchnia zabudowy tężni wyniesie 
251,00 mkw.

 Inwestycja dofinansowana jest w wysokości 10 
800 000 zł w ramach II edycji Programu Inwestycji 
Strategicznych, ogłoszonego przez Rządowy Fundusz 
Polski Ład oraz w kwocie 6 290 000 zł z Regional-
nego Programu Operacyjnego Województwa Łódz-
kiego. Oś priorytetowa – Rewitalizacja i potencjał 
endogeniczny regionu. Działanie – Rozwój gospo-
darki turystycznej. Podziałanie – Rozwój gospodarki 
turystycznej.  

Marta Pokorska

Umowa na budowę jodowej tężni 
podpisana – prace już ruszyły 
Czwarte rozstrzygnięcie przetargowe na wykonanie zadania pn.: „Budowa tężni solankowej wraz z pijalnią 

wody geotermalnej – rozwój gospodarki turystycznej w uzdrowisku Uniejów” przyniosło wreszcie pozytywne 
rozwiązanie zakończone podpisaniem umowy z wyłonionym wykonawcą i niezwłocznym rozpoczęciem prac 
inwestycyjnych. 
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W wykonaniu inwestycji, jak się okazało, naj-
ważniejszy jest czas ścięcia tarniny, który przypada na 
okres przed rozpoczęciem się zimy – wtedy jej jakość 
jest najlepsza. Z kolei, aby firma wykonująca inwestycję 
mogła zlecić jej ścięcie, potrzebuje podpisanej umowy 
na jej realizację. Ze względu na przyznane środki unijne, 
musi być ona zakończona do końca przyszłego roku. 
Zatem zdążyliśmy w ostatniej chwili, gdyż zakończenie 
budowy tężni zaplanowane jest na 27 października 2023 
roku. 

Właściwości tężni 
Tężnie posiadają właściwości profilaktyczne i lecz-

nicze, gdyż minerały i mikroelementy znajdujące się 
w solankowej wodzie absorbowane są przez błony 
śluzowe dróg oddechowych i skórę, co wpływa na uzu-
pełnienie niedoboru tychże mikroelementów w orga-

nizmie człowieka. W szczególności ważne dla zdrowia 
człowieka są pierwiastki, takie jak: jod, brom, wapń i mag-
nez. Inhalacje solankowe korzystanie wpływają na układ 
nerwowy, i gruczołów dokrewnych. Stymulują pracę układu 
odpornościowego, co w dzisiejszych czas - pandemia  
i obecność groźnych wirusów – jest bardzo ważne. Prze-
bywanie w tężni jest polecane osobom z chorobami 
tarczycy, w schorzeniach alergicznych skóry, czy w leczeniu 
nadciśnienia tętniczego krwi. 

Udowodnione naukowo wskazania lecznicze i profilak-
tyczne tężni są zalecane przy przewlekłych i nawracających 
stanach zapalnych układu oddechowego, nerwicy, niedo-
czynności tarczycy, alergii, zapaleniu zatok. 

Niebawem każdy z nas będzie miał okazję skorzystać 
z dobroczynnych i niezwykłych właściwości uniejowskiej 
tężni jodowej. 

W drugim postępowaniu o udzielenie zamówienia pu-
blicznego, ogłoszonym 20 października br., w przewidzianym 
terminie do 4 listopada br., do Urzędu Miasta w Uniejowie 
wpłynęły dwie oferty. Przedsiębiorstwa zainteresowane 
realizacją zlecenia: General Bud Sp. z o.o., z Uniejowa 
oraz P.H.U. MACIEJ Piotr Łuczak, również z Uniejowa, 

wyceniły łączny koszt wykonania inwestycji na kwoty, kolejno: 
787 200,00 zł oraz 706 979,40 zł. Zaproponowane stawki 
są co prawda niższe o około 300 tys. zł w porównaniu z pierwszą 
procedurą, unieważnioną we wrześniu br. z powodu zbyt 
wysokich ofert, niemniej jednak nadal znacznie przewyższają 
budżet przewidziany na tę inwestycję (212 000,00 zł).

Maciej Bartosiak

Budowa kortów tenisowych
Korty do gry w tenisa ziemnego powstały w bezpośrednim sąsiedztwie boisk, na terenie strefy 

uzdrowiskowej A i wzbogacą tym samym ofertę rekreacyjną Uniejowa jeszcze przed nadejściem kolejnego 
sezonu turystycznego.
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Montaż ogrodzenia kortów 
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Wnikliwa analiza złożonych dokumentów oraz kosztorysu 
prac zakończyła się rozstrzygnięciem postępowania i wska-
zaniem oferty najkorzystniejszej, o czym poinformowano 
w ogłoszeniu opublikowanym 15 listopada br. w sekcji 
Zamówień Publicznych serwisu BIP Urzędu Miasta 
w Uniejowie. Oferta nr 1, złożona przez firmę General 
Bud Sp. z o.o., została odrzucona i nie podlegała ocenie. 
Najkorzystniejszą okazała się oferta nr 2 (P.H.U. MACIEJ 
Piotr Łuczak): wykonawca spełnił wszystkie warunki udziału 
w postępowaniu, a jego propozycja odpowiadała wszystkim 
wymaganiom określonym w specyfikacji warunków 
zamówienia, co potwierdza maksymalna ilość punktów, 
uzyskana zarówno w kryterium ceny, jak i okresu gwarancji, 
na który wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady. 
Wobec powyższych kolejnym krokiem w kierunku realizacji 
zadania było zwarcie umowy, co nastąpiło 22 listopada 
2022 r. w gabinecie Burmistrza Miasta Uniejów. 

Prace przygotowawcze na placu budowy ruszyły 
bez chwili zwłoki, ponieważ przyjęty przez strony czas 
na przeprowadzenie szeregu wielobranżowych prac zobo-
wiązywał firmę do „przekazania kluczy” Gminie dokładnie 
tuż przed nadejściem Świąt Bożego Narodzenia.

Na lokalizację obiektów sportowych wyznaczono 
działkę znajdującą się przy Kompleksie Boisk Piłkarskich 
im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie, wykorzystując 
w ten sposób zaplecze sanitarne obiektu (szatnie, toalety, 
etc.), a też – co również ważne – gotową infrastrukturę 
komunikacyjną (istniejące drogi dojazdowe, chodniki, 
oświetlenie terenu).

W ramach przedmiotowego zamówienia, wykonawca 
wybudował połączone ze sobą dwa korty tenisowe 
o wymiarach 18 x 36 metrów każde. Nawierzchnia kortów 
wykonana została z utwardzonej mączki ceglanej, po-
łożonej na podbudowie z tłucznia oraz warstw żwiru, 
w których uprzednio została położona sieć nawadniająca 
oraz odprowadzająca nadmiar wody deszczowej.

150 nowych drzew
Nowe nasadzenia to kontynuacja akcji Zielony Uniejów, 

w ramach której od 2018 roku na terenie Uniejowa 
sukcesywnie przybywa nowych drzew. Tym razem posa-
dzono ich około 150.

Zgodnie z treścią zawartej umowy, w skład prac do wyko-
nania wchodziły: roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: 
wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych wraz z in-
wentaryzacją powykonawczą; roboty ziemne: wykonanie 
wykopów w gruntach wraz z wywozem ziemi; wykonanie 
podbudowy: profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie warstwy filtracyjnej 
z piasku średniego, a następnie podbudowy z kruszywa łama-
nego, stabilizowanego mechanicznie; wykonanie warstwy 
wierzchniej z mączki ceglanej i nawierzchni wokół kortów 
(wypełnienie ziemią wraz z obsianiem trawą), ustawienie 
obrzeży trawnikowych; roboty wykończeniowe: wykonanie 
linii kortu tenisowego, montaż ogrodzenia oraz systemowych 
piłkochwytów na słupkach stalowych, montaż furtki 
oraz bramy wjazdowej dwuskrzydłowej; budowa systemu 
nawodnienia i odwodnienia: montaż instalacji zraszającej, 
drenażu odwodnieniowego, budowa przyłącza wody wraz 
ze studnią wodomierzową oraz przyłącza kanalizacji desz-
czowej; budowa oświetlenia: montaż fundamentów pod słupy 
oświetleniowe wraz z okablowaniem, roboty w zakresie 
instalacji elektrycznych, wykonanie złącza energetycznego; 
wyposażenie boisk: instalacja wzmocnionej siatki, wykonanej 
w technologii bezwęzłowej z polipropylenu, montaż słupków 
do tenisa wykonanych z profilu aluminiowego z wewnętrznym 
mechanizmem napinającym linkę siatki.

Po stronie wykonawcy pozostawało również wyposażenie 
kortów w elementy małej architektury, niezbędnej do gry 
w tenisa ziemnego oraz przeprowadzenia zawodów sportowych 
czy organizacji innych wydarzeń o charakterze rekreacyjnym. 
W ramach wyposażenia obiektu wyszczególniono: instalację 
dwóch siedzisk sędziowskich, czterech ławek dla zawodników, 
a także zakup sprzętu do pielęgnacji nawierzchni kortu 
(szczoty, siatki gumowe na listwie drewnianej). 

Przedsięwzięcie było współfinansowane w formie dotacji 
z budżetu państwa na realizację zadania własnego pod nazwą 
„Budowa kortów tenisowych w strefie uzdrowiskowej”, 
związanego z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska.

Sadzonki drzew dostarczyło Nadleśnictwo Turek. Tym 
razem posadzono dąb szypułkowy oraz olszę czarną. Sadzenie 
poprzedził instruktarz prawidłowego sadzenia przedstawiony 
przez panią Beatę Kątną – Rzecznika Prasowego Nadleśnictwa 

Aleksandra Zielonka

Akcja zadrzewianie
10 listopada 2022 r. w Uniejowie zasadzone zostały kolejne drzewa. Akcja była wspólną inicjatywą 

Lasów Państwowych Nadleśnictwa Turek, Koła Łowieckiego nr 16 „Gęgawa” w Uniejowie oraz Gminy 
Uniejów. Do posadzenia drzew zaproszono uczniów ze szkół podstawowych w Uniejowie, Wieleninie  
i Wilamowie oraz uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Ozorkowie.
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Turek oraz specjalistkę ds. edukacji leśnej i ochrony 
przyrody. Wyposażona w odpowiednią wiedzę młodzież 
z energią zabrała się do pracy. W sadzeniu drzew asystowali 
uczniom nauczyciele, Nadleśniczy Nadleśnictwa Turek – 
dr inż. Bartosz Perz, członkowie Koła Łowieckiego „Gęgawa” 
wraz z Prezesem – Witoldem Ochapskim oraz Burmistrz 
Uniejowa – Józef Kaczmarek wraz ze swoim zastępcą 
Mirosławem Madajskim.

Teren, na którym dokonano nasadzeń to działka gmin-
na położona za Hotelem „Lawendowe Termy”, na któ-
rej pierwsze nasadzenia pojawiły się w ramach akcji „Czyste 
Zielone Miasta” podczas tegorocznego Earth Festival 2022.

Warto zaznaczyć, że działka ta została zakupiona 
przez Gminę Uniejów pod otulinę strefy uzdrowiskowej. 
Mamy nadzieję, że w przyszłości posadzone drzewa stworzą 
piękną zieloną ścianę.

Wyjątkowe drzewo
Pamiątkowy dąb posadził również Nadleśniczy Nad-

leśnictwa Turek – dr inż. Bartosz Perz. Dąb Nadleśniczego 
będzie rósł na terenie Zagrody Młynarskiej. Samorząd 
chciał w ten sposób podziękować i uhonorować nad-
leśniczego za pomoc merytoryczną oraz zaangażowanie 
w dotychczasowe wspólne akcje ekologiczne na rzecz naszej 
gminy. Nadleśniczy otrzymał z rąk Burmistrza Uniejowa 
pamiątkowy certyfikat upamiętniający posadzenie drzewa 
na terenie Uniejowa.

Do Hymnu!
Akcję „Niepodległa do Hymnu” zainicjowało Biuro 

Programu „Niepodległa” w 2018 roku, w stulecie odzyskanie 
niepodległości. Kolejny raz Lasy Państwowe włączyły się 
do akcji. Nadleśnictwo Turek postanowiło zaangażować 
do wspólnego śpiewania uczestników biorących udział 
w sadzeniu drzew. Oficjalnie Mazurek Dąbrowskiego,  
we wspólnym wykonaniu uczniów, pracowników Nadleś-
nictwa Turek, Koła Łowieckiego z Uniejowa oraz przed-
stawicieli samorządu Uniejowa, odśpiewany został na te-
renie Uroczyska Zieleń.

Ogniskowe atrakcje
Na zakończenie sadzenia drzew Koło Łowieckie nr 16 

,,Gęgawa” w Uniejowie zaprosiło wszystkich uczestników 
akcji do „Hubertówki” na ognisko i kiełbaski.  Na miejscu 
na młodzież czekały również atrakcje. Paweł Dzikowski 
– łowczy uniejowskiego koła  przeprowadził dla uczniów 
wykład o łowiectwie, uniejowskiej ścieżce dydaktycznej 
oraz zwierzętach zamieszkujących okoliczne lasy. Dał również 
popis swoich umiejętności grania na rogu myśliwskim 
wykonując na nim dwa sygnały. Na zakończenie wydarzenia 
młodzież miała okazję postrzelać z wiatrówek pod czujnym 
okiem myśliwych z Uniejowa.

Burmistrz Uniejowa serdecznie dziękuje Nadleśniczemu 
Nadleśnictwa Turek oraz pracownikom Nadleśnictwa 
za dostarczenie sadzonek i uczestnictwo w wydarzeniu, 
a Witoldowi Ochapskiemu – Leśniczemu Leśnictwa Uniejów 
i Prezesowi Koła Łowieckiego nr 16 „Gęgawa” w Uniejowie, 
jak również członkom Koła za ufundowanie posiłku 
oraz przygotowanie atrakcji dla uczniów.ar
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Do tegorocznej edycji zakwalifikowano 9 gmin uzdro-
wiskowych, spośród których w gronie finalistów znalazły 
się: Goczałkowice-Zdrój, Kazimierza Wielka, Rabka-Zdrój 
oraz Uniejów. Zwycięzcą zostało to uzdrowisko, które na swoim 
terenie wdrożyło najlepsze ekologiczne rozwiązania. Oprócz 
nagrody głównej, wszyscy uczestnicy otrzymali również roczne 
polisy ubezpieczeniowe w zakresie tzw. szkód środowiskowych. 
Kapituła zdecydowała również, by po raz pierwszy przyznać 
nagrodę honorową. Jest to statuetka „Eko-wizjoner” wy-
różniająca imiennie burmistrza lub prezydenta gminy 
uzdrowiskowej za wieloletnie, kompleksowe i strategiczne 
wspieranie działań na rzecz ochrony środowiska. Statuetka 
trafiła do Burmistrza Uniejowa – Józefa Kaczmarka.

 - „Uniejów, pierwszy laureat konkursu, obchodzący 
w tym roku jubileusz 10-lecia powstania uzdrowiska, jest 
przykładem doskonałego wykorzystania naturalnego  poten- 
cjału złóż geotermalnych i wykorzystania ich nie tylko do celów 
leczniczych i uzdrowiskowych, ale i dynamicznego rozwoju 
lokalnego ze szczególnym posza-nowaniem dla środowiska 
naturalnego” – podkreślił Prze-wodniczący Kapituły, Wojciech 
Fułek.

 Pomysłodawcą i fundatorem wszystkich nagród jest 
jedyny polski ubezpieczyciel, którego centrala zlokalizowana 
jest w uzdrowisku – Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń 
ERGO Hestia. Merytorycznym i organizacyjnym partnerem 
konkursu jest największa polska organizacja zrzeszająca 
miejscowości posiadające status uzdrowiska – Stowarzyszenie 
Gmin Uzdrowiskowych RP.

 – „Ten konkurs to naturalna konsekwencja naszych do-
tychczasowych działań. Z założenia ma mieć on charakter in-
spirujący i promocyjny, wskazując najlepsze przykłady w zakresie 
postaw proekologicznych, projektów inwestycyjnych oraz działań 
edukacyjnych, skierowanych do lokalnych społeczności. A polskie 
uzdrowiska często bywają przecież w tych sferach pionierami 
innowacyjnych rozwiązań, wskazując odpowiednią drogę in-
nym samorządom” – podkreśla Mario Zamarripa, dyrektor ds. 
Zrównoważonego Rozwoju w Grupie ERGO Hestia.

 Główną ideą konkursu EKO HESTIA SPA jest wskazywanie 
najlepszych pomysłów i wzorców w zakresie ochrony środowiska 
i nowoczesnych projektów proekologicznych, wpisujących się 
w filozofię zrównoważonego rozwoju. Do konkursu można było 
zgłaszać inwestycje w zakresie ochrony środowiska oraz wszelkie 
działania towarzyszące zrealizowane przez polskie uzdrowiska  
w latach 2017-2021.

 W 2016 r. Uniejów Uzdrowisko Termalne zostało nagrodzone 
wśród polskich miejscowości uzdrowiskowych – także tych  
z długimi tradycjami i wieloletnią, ugruntowaną pozycją na rynku. 
Zgłoszone wówczas przedsięwzięcie pod nazwą: Uzdrowisko 
Termalne Uniejów – w przyjaźni z przyrodą zdobyło uznanie 
Kapituły za nowatorskie i skuteczne działania proekologiczne 
oraz inwestycje związane z szeroko pojętą ochroną środowiska. 
Gmina otrzymała nagrodę finansową pozwalającą realizować 
kolejne działania proekologiczne.

 Tegoroczny wniosek, wzbogacony prezentacją pt.: „Uniejów 
Uzdrowisko Termalne. Energetyczna zielona wyspa”, opracowała 
Agnieszka Bednarkiewicz z Referatu Oświaty. Dokument opisuje 
szereg działań proekologicznych, zrealizowanych na przełomie 
pięciu lat (2017-2021). 

 W zgłoszeniu ujęliśmy te inwestycje oraz przedsięwzięcia, 
które mogły wpłynąć na podniesienie poziomu świadomości 
ekologicznej społeczeństwa lokalnego i turystów. Postawiliśmy 
przede wszystkim na projekty wykorzystujące potencjał wody 
geotermalnej, a także własny system produkcji i dystrybucji 
energii elektrycznej, dzięki któremu Uniejów jest w znacznym 
stopniu samowystarczalną wyspą energetyczną. Posiada sys-
temowe źródła ciepła: geotermię, kotłownię biomasową, 
kotłownię gazowo-olejową i elektrociepłownię kogeneracyjną. 
Dzięki stosowanym technologiom zachowuje wymaganą dla 
uzdrowiska czystość powietrza. 

Maciej Bartosiak

Uniejów w gronie finalistów 
VII edycji konkursu 
EKO HESTIA SPA
Kapituła	EKO	HESTIA	SPA	wybrała	4	najbardziej	ekologiczne	uzdrowiska	w	Polsce.	Zwycięzcę	VII	edycji	

konkursu,	który	otrzymał	nagrodę	finansową	w	wysokości	100	000	zł,	ufundowaną	przez	Grupę	ERGO	Hestia,	
poznaliśmy	w	grudniu.	Została	nim	Rabka-Zdrój	za ciągłość działań i determinację włodarzy w systematycznym 
rozwiązywaniu głównego problemu środowiskowego, jakim jest jakość powietrza –	czytamy	uzasadnienie	decyzji	
komisji	na	stronie:	www.sgurp.pl.	Gratulujemy!



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

Milena Kudanowska

Wycieczki z programu „Poznaj Polskę”

Przyznane przez Ministra w formie dotacji celowej 
środki finansowe przeznaczone były na dofinansowanie 
wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obsza-
rami edukacyjnymi. 

 Dofinansowaniu podlegały wycieczki: jed-nodniowe 
– do kwoty 5 tys. zł, dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł, 
trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł., przy czym wycieczka 
mogła się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów,  
a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika 
wycieczki nie mógł przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

 Organ prowadzący szkoły uzyskał dofinansowanie 
do wycieczek w wysokości 80% całkowitego kosztu, 
natomiast 20% pochodzić musiało z wkładu własnego, 
przy czym do wkładu własnego zaliczało się wkład 
finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub 
wpłaty rodziców dzieci, które uczestniczyły w wycieczce.

 W tym rozdaniu dofinansowanie do wycieczek otrzy-
mały Szkoły Podstawowe w Wilamowie i Wieleninie. 
Łączna kwota dofinansowania wyniosła 29 600 zł. W 
ramach przyznanej dotacji, szkoły zorganizowały nas-
tępujące wycieczki: uczniowie z Wilamowa pojechali 
do Wrocławia oraz na trzydniową wycieczkę do Krakowa, 
Wieliczki i Zakopanego. Natomiast uczniowie z Wielenina 
wybrali się na dwa dni do Krakowa i Wieliczki. 

 W wycieczkach wzięło udział 129 uczniów, któ-
rzy poza doskonałą zabawą i integracją poszerzyli swoją 
wiedzę na temat historii i tradycji.

„Poznaj Polskę” to przedsięwzięcie, które wsparło organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły 
w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez 
umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii 
oraz osiągnięć polskiej nauki.
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Uczniowie ze szkoły w Wieleninie na wycieczce w Krakowie 
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Plac zabaw w Zaborowie 

Maciej Bartosiak

Skotniki, Kuczki oraz Zaborów: na plus!

Tak zwane małe granty, czyli dotacje celowe 
na dofinansowanie lokalnych projektów, przyznawane 
w ramach programu „Sołectwo na plus”, cieszą się dużym 
zainteresowaniem społeczności lokalnych w gminie 
Uniejów. Na początku 2022 r. o środki z budżetu 
Samorządu Województwa Łódzkiego aplikowało aż 8 
sołectw z terenu gminy Uniejów. Wnioski z opisem 
planowanych przedsięwzięć, przygotowane przez sołtysów 
wspólnie z p. Urszulą Łukasik, zostały złożone w imieniu 
mieszkańców: Czepowa, Zaborowa, Skotnik, Kuczek, 
Rożniatowa-Kolonii, Felicjanowa, Lekaszyna i Hipolitowa. 
5 zgłoszeń dotyczyło urządzenia placu zabaw, a pozostałe 
3: zakupu klimatyzatora z funkcją ogrzewania do sali OSP, 
utwardzenia terenu przy sołeckiej altanie oraz zakupu mebli 
ogrodowych.

 Decyzją Zarządu Województwa dotacje w kwocie po 12 
tys. zł przyznano trzem projektom. W wyniku oddolnej 
inicjatywy sołectw, które zgłosiły chęć pozyskania 
środków finansowych dla swoich miejscowości, Samorząd 
Województwa Łódzkiego przyznał dotacje na budowę 
placów zabaw. Kolejnym krokiem podjętym w kierunku 
realizacji owych zadań było opublikowanie zapytania 
ofertowego na dostawę wraz z montażem we wskazanych 
miejscowościach trzech zestawów urządzeń zabawowych, 
które szczegółowo opisano w załączonej specyfikacji. 
W odpowiedzi na zamieszczone w serwisie BIP ogłoszenie, 
we wskazanym terminie (20-27 września br.), do urzędu 
wpłynęło 12 ofert z wyceną usługi w przedziale od 35 
tysięcy złotych po kwoty ponad dwukrotnie wyższe – 
aż do 78 tysięcy. Najkorzystniejszą okazała się oferta 
na kwotę 34 747,50 zł, złożona przez firmę Steelcore Sp. 
z o.o. z Jarosławia.

 Decyzja o lokalizacji (jeszcze na etapie sporządzania 
wniosku), jak i również późniejszy wybór poszczególnych 

elementów, które wchodzą w skład zestawów 
montowanych w każdej miejscowości, należały naturalnie 
do lokalnych społeczności. W związku z czym, sołeckie 
granty w roku 2022 przedstawiają się następująco:

 - W Skotnikach, przy świetlicy wiejskiej, na terenie 
przygotowanym i ogrodzonym z inicjatywy mieszkańców, 
wykonano plac zabaw składający się z: gry w „kółko 
i krzyżyk”, wieży z drabinką i zjeżdżalnią oraz huśtawek 
wahadłowej i wagowej. Koszt: 12 238,00 zł (12 tys. zł 
z budżetu Województwa Łódzkiego, pozostałe 238 zł 
z budżetu gminy Uniejów).

 - W urządzonym miejscu rekreacji w Kuczkach plac 
zabaw tworzą: 2 bujaki na sprężynie, huśtawka wagowa 
oraz mała karuzela. Dużym atutem tej lokalizacji jest 
obecność altany, ławek, koszy na odpady, teren po zmroku 
oświetlają lampy solarne. Koszt realizacji (10 209,00 zł) 
całkowicie zmieścił się w kwocie dofinansowania z budżetu 
Województwa Łódzkiego.

 - W Zaborowie na terenie przy strażnicy OSP 
do dyspozycji najmłodszych mieszkańców Są: dwie 
huśtawki wahadłowa i wagowa, wieża z drabinką 
i zjeżdżalnią oraz bujak – lisek na sprężynie. Koszt: 12 
300,00 zł (12 tys. zł z budżetu Województwa Łódzkiego, 
pozostałe 300 zł z budżetu gminy Uniejów).

 Dzięki pozyskanym środkom dzieci będą mogły 
cieszyć się nowymi atrakcjami, natomiast rodzice 
z pewnością docenią komfort i wygodę bezpiecznego 
placu zabaw, który znajduje się w bliskim sąsiedztwie 
i jest zawsze dostępny dla mieszkańców. Dodatkowo 
na terenie nieruchomości wskazanych we wnioskach 
o dofinansowanie znajdują się altany, a częściowo także 
ławki, kosze albo paleniska, wydzielone na okoliczność 
pieczenia kiełbasek na ogniu lub zorganizowania grilla. 
Liczymy na to, że dzięki istniejącym udogodnieniom 
podwórka przy świetlicy wiejskiej w Skotnikach i strażnicy 
OSP w Zaborowie oraz w urządzonym miejscu rekreacji 
w Kuczkach będą często oraz licznie odwiedzane 
przez mieszkańców, stając się tym samym ważnym punktem 
sąsiedzkiej integracji dla każdego z sołectw.

 - „Za pomoc finansową dziękujemy Samorządowi 
Województwa Łódzkiego z Panem Marszałkiem 
Grzegorzem Schreiberem na czele oraz Panu Burmistrzowi 
Uniejowa – Józefowi Kaczmarkowi, a za wsparcie 
w przygotowaniu wniosków, jak i podczas całej procedury 
zakupu elementów placu zabaw – Pani Urszuli Łukasik 
z urzędu miejskiego” – wyrazy wdzięczności składają 
w imieniu mieszkańców sołtysi Zaborowa, Kuczek 
oraz Skotnik.

W Zaborowie, Kuczkach i Skotnikach zamontowano place zabaw. Projekty zainicjowane wspólnie 
przez sołtysów, radnych i mieszkańców to kolejne przedsięwzięcia na terenie gminy, zrealizowane przy udziale 
środków z budżetu Województwa Łódzkiego, w ramach programu grantowego „Sołectwo na plus”.
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Maciej Bartosiak 

Kolejna inwestycja firmy K-Flex 
w Wieleninie-Kolonii

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na budowie 
hali magazynowej z zapleczem socjalno-biurowym wraz 
z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na którą skła-
dają się: wewnątrzzakładowe instalacje zewnętrzne (sieć 
wodociągowa, sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej 
oraz sieć gazowa, instalacja zewnętrzna prądu i tele-
techniczna), budowa nawierzchni utwardzonych dróg 
wew-nątrzzakładowych, ciągów pieszo-jezdnych z chod-
nikami, parkingami i placami przeładunkowymi, wjazdami 
oraz obiekty reklamowe.

Powierzchnia przeznaczona pod inwestycję wynosi 9,3 
ha, z czego blisko 4 ha zajmie sama hala. Powierzchnie 
utwardzone na potrzeby wytyczenia dróg wewnętrznych 
i parkingów zajmą maksymalnie ok. 1,9 ha, natomiast 
pozostałe 3,5 ha działki – będą to powierzchnie bio-
logicznie czynne, na których wykonawca założy trawnik 
i wykona zbiornik retencyjny. Teren przedsięwzięcia 
nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego.

Hala – podobnie jak całe przedsiębiorstwo – funkcjo-
nować będzie 24h/dobę, siedem dni w tygodniu w sys-
temie 3 zmianowym, przez cały rok. Przewiduje się za-
trudnienie dla nowej części fabryki w Wieleninie-Kolonii 
na poziomie ok. 115 pracowników.

K-Flex w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Choć pewnie niewielu z Państwa zdaje sobie z tego 

sprawę, fabryka w Wieleninie-Kolonii prowadzi i wciąż 
rozwija swoją działalność w ramach wsparcia, jakie 
udziela ŁSSE. Jakie możliwości daje przedsiębiorcy takie 
rozwiązanie?

Przepisy o specjalnych strefach ekonomicznych zakła-
dają, że wsparcie jest możliwe na dowolnie wybranym 
przez firmę terenie inwestycyjnym, np. Uniejów. Decyzja 
wydawana jest na 12 lat i jest to okres, w którym firma 
wykorzystuje pomoc publiczną. W praktyce okres ten 

może być krótszy i zależy od poziomu dochodów i wysokości 
należnego podatku dochodowego do urzędu skarbowego. 
Aby otrzymać pomoc w formie zwolnienia z podatku do-
chodowego, należy spełnić dwa rodzaje kryteriów:
• ilościowe – rozumiane jako minimalne nakłady 

inwestycyjne, a ich wysokość zależy od lokalizacji 
inwestycji i wielkości firmy. W powiecie poddębickim 
ten minimalny próg wejścia wynosi dla mikro przed-
siębiorstwa 1,6 mln zł, dla małego 4 mln zł, dla śred-
niego przedsiębiorstwa 8 mln zł oraz dla dużego  
80 mln zł.

• jakościowe – w województwie łódzkim należy 
w momencie składania wniosku do ŁSSE zadeklarować 
minimum 5 kryteriów z 13 tzw. kryteriów jakościowych.
Kryteria oraz całą inwestycję wraz z zatrudnieniem należy 

utrzymać przez 3 lata od daty zakończenia inwestycji dla 
MŚP oraz 5 lat dla dużych firm. Poziom pomocy publicznej 
na terenie naszego województwa to 40% kosztów 
kwalifikowanych dla dużej firmy, 50% dla średniej oraz 60% 
dla małej i mikro. Ważne, aby inwestycja nie została 
rozpoczęta przed otrzymaniem decyzji o wsparciu. Dotyczy 
to również wiążących umów przesądzających o rozpoczęciu 
inwestycji, np. z wykonawcą obiektu czy dostawcą maszyn 
i urządzeń. Z kolei można prowadzić prace przygotowawcze 
(np. projektowe, związane z decyzją środowiskową), nie bę-
dąc jeszcze właścicielem nieruchomości.

Na terenie Wielenina-Kolonii trwa budowa hali magazynowej. To kolejna inwestycja wciąż rozwijającej 
się firmy K-Flex, czyli największego pracodawcy na terenie gminy Uniejów. Powstający obiekt 
wykorzystywany będzie jako magazyn wysokiego składowania wyrobów z kauczuku oraz polietylenu, 
a prace może znaleźć w nim ponad setka nowych pracowników.
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Agnieszka Olczyk

Uniejowska strzelnica oficjalnie 
rozpoczęła działalność

 Przybyłych do strzelnicy gości powitał prezes Klubu 
„Warta Uniejów”, a zarazem pomysłodawca obiektu, 
Krzysztof Ochocki. Na wstępie przedstawił wszystkim 
zebranym historię powstania strzelnicy oraz podziękował 
członkom klubu za pracę włożoną w remont lokalu. 
Wyjaśnił też, skąd wziął się pomysł na tego typu obiekt:

 – „Pomysł na strzelnicę był taki, żeby odciągnąć 
młodzież od laptopa i od smartfona, by można przyjść 
z kolegami, podyskutować, postrzelać i brać udział 
we współzawodnictwie”. 

 Zapowiedział, że w miejscu tym odbywać się będą 
szkolenia na instruktora strzelectwa i na prowadzącego 
strzelanie. Poinformował, że będzie tu można zdobywać 
rożnego rodzaju uprawnienia pozwalające na udział 
w zawodach odbywających się na terenie województwa 
i nie tylko.

 Swojego zachwytu nad stworzeniem uniejowskiej 
strzelnicy nie krył biorący udział w uroczystości prezes 
Łódzkiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, Bogdan Rze-
szutek:

 – „Ten obiekt powstał w ciągu trzech miesięcy. Jest 
to naprawdę coś niesamowitego w skali województwa, 
żeby w tak krótkim czasie tak piękny obiekt wyre-
montować, doprowadzić do takiego standardu, 
że można w nim organizować wszelkie zawody z broni 
pneumatycznej. Mam nadzieję, a ta nadzieja jest prawie 
granicząca z pewnością, że będzie to jeden z czołowych 
klubów nie tylko województwa łódzkiego, ale również 
w skali Polski”. 

 Bogdan Rzeszutek przekazał również wiadomość, 
która z pewnością ucieszy wszystkich sympatyków 
sportowego strzelania. Już w tym momencie prowadzone 
są działania, aby w ciągu dwóch najbliższych lat stworzyć 
w Uniejowie kolejną, lecz tym razem pełnowymiarową 
strzelnicę otwartą:

 – „Następnym projektem jest utworzenie pełno-
wymiarowej strzelnicy kulowej. To bardziej kosztowny 
proces, ale mamy tutaj duże wsparcie ze strony Zarządu 
Głównego LOK, gromadzimy pieniądze i myślę, że w ciągu 
dwóch lat powstanie ten obiekt tutaj niedaleko, cztery 
kilometry od tego miejsca. Mam nadzieję, że dalszy ten 
proces będzie trwał i powstanie tutaj baza dla szkolenia 
strzeleckiego na europejskim poziomie”.

 W dalszej części spotkania głos zabrał Burmistrz 
Uniejowa, Józef Kaczmarek. W swoim przemówieniu 
wyjaśnił, że pomieszczenie, w którym powstała strzel-
nica, przez lata nie było wykorzystywane. Wcześniej 
działała tu kotłownia, potem lokal był użytkowany 
przez Ochotniczą Straż Pożarną w Uniejowie.

 W czasie, kiedy trwały jeszcze pierwsze rozmowy 
na temat strzelnicy, burmistrz mówił:

 – Stworzenie strzelnicy na terenie gminy Uniejów 
to przedsięwzięcie, które od dawna było naszym 
zamierzeniem. Dzięki zapałowi pana Ochockiego, 
udaje się je urzeczywistnić. Najważniejsze to pasja 
i determinacja. Pan Krzysztof posiada i pasję, i deter-
minację. Im więcej takich osób jest na świecie, tym świat 
jest piękniejszy”. 

W niedzielę, 20 listopada br. odbyło się oficjalne otwarcie strzelnicy pneumatycznej 
w Uniejowie. Podczas spotkania nagrodzono najlepszych zawodników pierwszych w historii 
obiektu zawodów – Wojewódzkich Zawodów o Puchar Prezesa Ligi Obronny Kraju w Łodzi.
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Legitymację potwierdzającą posiadanie uprawnień na instruktora strzelectwa 
otrzymała z rąk Burmistrza Uniejowa – Józefa Kaczmarka Małgorzata Rosik
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 Życząc sukcesów twórcom obiektu, burmistrz 
przekazał na ręce Krzysztofa Ochockiego bon upo-
minkowy o wartości 1 tys. zł na wykonanie dowolnego 
obiektu dekoracyjnego do strzelnicy.

 Podczas spotkania, w ramach podziękowań za bez-
płatne użyczenie nieruchomości i wsparcie finansowe, 
prezes Łódzkiej Organizacji Wojewódzkiej LOK, Bogdan 
Rzeszutek, wręczył Burmistrzowi Uniejowa odznaczenie 
zarządu głównego LOK – srebrny medal „Za Zasługi dla 
Ligi Obrony Kraju”. 

 W otwarciu nowego obiektu sportowego uczes-
tniczył również Maciej Ustarbowski z BOR Grupy 
i Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego 
z Krakowa, z którą członkowie klubu już rozpoczęli 
współpracę. Pierwszym jej efektem było uzyskanie 
uprawnień na prowadzącego strzelanie lub instruktora 
strzelectwa. 

 W dniu otwarcia legitymacje potwierdzające po-
siadanie tych uprawnień otrzymali: Grzegorz Śmie-
chowski, Małgorzata Rosik, Wojciech Pyziak, Wojciech 
Łazarczyk, Jerzy Jaśkiewicz, Andrzej Janczak oraz Jan 
Jagieła. Sześcioro z nich podczas ćwiczeń z użytkownika-
mi strzelnicy w Uniejowie instruować ich będzie, jak 
posługiwać się bronią, jak ją przeładowywać, prawidło-
wo zgrywać przyrządy celownicze, zabezpieczać oraz jak 
bezpiecznie przekazywać ją drugiemu użytkownikowi.

 Uczestnikami wydarzenia byli dyrektorzy szkół, 
z którymi Klub „Warta Uniejów” chce pojąć współpracę: 
Edyta Miśkiewicz – dyrektor SP w Wilamowie, Piotr 
Kozłowski – dyrektor SP w Uniejowie i Andrzej Karkowski 
– dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świnicach 
Warckich.
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Agnieszka Owczarek

Wszyscy Święci balują… nie tylko w niebie

Wydarzenie, które odbyło się już kolejny raz dzięki 
inicjatywie Parafii pw. św. Floriana rozpoczęło się 
tradycyjnie modlitwą na cmentarzu. Następnie barwny 
korowód przemaszerował do szkoły podstawowej, gdzie 
na uczestników czekała zabawa taneczna z animatorem 
i poczęstunek.

 Zgodnie z ideą balu, w sali gimnastycznej pojawiły 
się postaci z kart Biblii, cały zastęp aniołów, biskupi 
i papieże oraz postaci z szopki betlejemskiej. W zabawie 
udział wzięli nauczyciele i rodzice, którzy zaangażowali 
się w pomoc przy przygotowaniu stroju.

 Bal Wszystkich Świętych stanowi alternatywę dla 
imprez organizowanych z okazji Halloween. Kościół, 
który nie jest zwolennikiem przebrania się za wampiry, 
kościotrupy i inne strachy, od kilku lat proponuje 
alternatywę będącą odpowiedzią na obchody wigilii 1 
listopada. Mowa o Balu Wszystkich Świętych, znanym 
również jako Holy Wins (Święty zwycięża). Mimo 
że w swym brzmieniu Holy Wins jest niemal homofonem 
Halloween, w warstwie znaczeniowej radykalnie odcina 
się od pogańskiego zwyczaju, promując świętość 
oraz celebrowanie pamięci o katolickich świętych. Dzieci 
i młodzież mają okazję przebrać się, ale nie za wampira, 
upiora itp., lecz postać wywodzącą się z tradycji 
chrześcijańskiej.

 Choć bal oparty jest na zabawie, posiada wartość 
dydaktyczną – przybliża postaci świętych i stara się za-
szczepić w uczniach pozytywne wartości i przesłanie. 
Pokazuje także, że świętość nie musi być nudna i może być 
osiągalna dla zwykłego człowieka.

 Organizatorami balu była Parafia p.w. św. Floria-
na w Uniejowie z ks. Infułatem Andrzejem Ziemieś-
kiewiczem oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Uniejowie 
z dyrektorem Piotrem Kozłowskim i wicedyrektorami 
Agnieszką Kaczmarek i Januszem Stawickim.

Siostry zakonne, św. Mikołaj, św. Piotr – wszyscy tańczący pomiędzy roześmianymi aniołami – 
tak bawili się uczestnicy Balu Wszystkich Świętych, który odbył się w piątek, 28 października br.  
w szkole podstawowej w Uniejowie.
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Maciej Bartosiak

Uniejów na międzynarodowych 
i krajowych targach wystawienniczych

Uzdrowisko Termalne wraz z przedsiębiorcami tej jesieni 
brało udział w serii krajowych oraz zagranicznych targów 
o charakterze międzynarodowym, w ramach projektu 
promocji gospodarczej Regionu Łódzkiego.

 Na pierwszych: Łódzkich Targach Nieruchomości  
& Budowa Domu w Atlas Arenie, w dniach 10 i 11 
września br., na stoisku wystawienniczym Uniejowa swoją 
ofertę prezentowały dwa przedsiębiorstwa: K-Flex Polska 
– włoski producent materiałów izolacyjnych z siedzibą 
w Wieleninie-Kolonii i zarazem największy pracodawca 
na terenie gminy oraz King Cross – inwestor branży 
hotelowej oraz mieszkaniowej, który obecnie prowadzi na 
terenie miasta budowę 3 bloków mieszkalnych.

 Targi zdrowej żywności to dobra okazja, aby zapoznać 
się z ekologicznymi nowinkami oraz przetestować 
certyfikowane produkty od rodzimych producentów. 
„Uniejowskie Smaki”, czyli nasze naturalne produkty 
regionalne oraz turystyka kulinarna, to ważne kierunki 
rozwoju gminy Uniejów, dlatego nie mogło zabraknąć 
nas na takich wydarzeniach jak: Międzynarodowe Targi 
Żywności Ekologicznej i Regionalnej Natura FOOD & 
beECO. W dniach 16-18 września br. wspólnie z Zagrodą 
Młynarską oraz Piekarnią Chleb i Wino częstowaliśmy 
domowym jedzeniem odwiedzających nasze stoisko  
w łódzkiej Atlas Arenie.

 W ostatni weekend września (24-26 września), 
na kulinarny podbój stolicy Wielkopolski (Targi Smaki 
Regionów) pojechaliśmy z certyfikowanymi wyrobami 
Serowarni Czarna Owca i zespołem restauracji „Varto” 
w Hotelu Termalnym, wyróżnionej „Lilią Smakosza” 
podczas Festiwalu Smaków w Uniejowie. Miesiąc później 
z Pierogarnią „Pod 30-tką” oraz Restauracją „Herbową” 
wróciliśmy do Poznania. Pierogi przygotowane na oczach 
uczestników Międzynarodowych Targów Wyrobów 
Spożywczych POLAGRA FOOD skradły sobie zarówno 
uwagę, jak i gusta Wielkopolan, którzy zadeklarowali, że 
przyjadą spróbować również innych dań – oczywiście za-
raz po kąpieli w „Termach”.

 Dobroczynny wpływ składników mineralnych 
zawartych w wodzie geotermalnej z Uniejowa wyko-
rzystano w produktach pielęgnacyjnych dla zwierząt oraz 
w produktach kosmetycznych przeznaczonych zarówno do 
skóry normalnej, wrażliwej, jak i problematycznej. Trzema 

seriami naturalnych kosmetyków termalnych oraz jedynym 
w swoim rodzaju, zakwaszanym w uniejowskiej solance 
– Ogórkiem Termalnym – wzbudziliśmy zainteresowanie 
podczas Międzynarodowych Targów Żywności i Produktów 
Ekologicznych BioExpo Warsaw w Nadarzynie (6-8 
października) i Targów Kosmetycznych URODA w Gdańsku 
(15-16 października). W październiku partnerami naszego 
stoiska były: „Termy Uniejów”, Over Group i Over Cosmetics 
(produkty do pielęgnacji) oraz Zagroda Młynarska i Sero-
warnia Czarna Owca (produkty spożywcze).

 Targi Turystyki TOUR SALON w Poznaniu to impreza, na 
której rok rocznie staramy się zapraszać do Uniejowa. Nie 
inaczej było i tym razem. W weekend 21-23 października 
wraz z przedstawicielami Uniejowskiego Stowarzyszenia 
Przedsiębiorców Turystycznych i obiektu Hotel & Spa **** 
Kasztel Uniejów zaprezentowaliśmy szeroką ofertę nocle-
gów i atrakcji termalnych na każdą kieszeń.

 Projekt zakłada również udział w zagranicznych 
imprezach targowych. W dniach 26-30 października razem 
z regionalnymi producentami maszyn rolniczych: Tolmet ze 
Świnic Warckich oraz Premium Ltd. z Łęczycy promowaliśmy 
nowoczesne zaplecze dla rolnictwa w gminie Uniejów 
podczas targów Indagra w Bukareszcie. Kolejne zagraniczne 
targi, na które pojechaliśmy wraz z „Termami Uniejów”  
i Aparthotelem „Termy Uniejów”, były w Lipsku (weekend 
16-20 listopada). Stoisko gminy Uniejów prezentowało się 
podczas TC Touristik & Caravaning Leipzig.

 Targi w Lipsku rozmieszczone na trzech ogromnych 
halach Leipziger Messe miały charakter międzynarodowy 
i brali w nich udział wystawcy z całego świata: od Kanady 
– przez Egipt, Grecję oraz Czechy – aż po Mongolię. Oprócz 
szerokiej oferty turystycznej z każdego zakątka świata, 
targi zachęcały odwiedzających także pokazem kamperów, 
sprzętu turystycznego oraz różnorodnością kuchni z całego 
świata oraz food-truckom. Całe rozbudowane wydarzenie 
przyciągnęło ogrom turystów.

 Nasze stoisko również cieszyło się dużym zaintereso-
waniem zachodnich sąsiadów, którzy chętnie odwiedzają 
Polskę, znają wiele miejscowości wypoczynkowych, a dzięki 
naszemu udziałowi w targach, zainteresowali się również 
Uniejowem i z pewnością dodadzą go do mapy miejsc 
do odwiedzenia podczas wizyty w Polsce.

 W ramach projektu, w tym roku wzięliśmy też udział  

Targi umożliwiają promocję regionów, miejsc, atrakcji turystycznych, a lokalnym przedsiębiorcom 
pozwalają dotrzeć ze swoją ofertą zarówno do klientów indywidualnych,  jak i branżowych. 
Ponadto, stanowią doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń.
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w jeszcze dwóch dużych, krajowych wydarzeniach podróżni-
czych: w dniach 24-26 listopada br. na Międzynarodowych 
Targach Turystycznych TT WARSAW oraz na World Travel 
Show w Nadarzynie. Przedsiębiorcy, którzy pojawili się na 
stoisku ze swoją ofertą, to: Medical Spa Hotel **** Lawendowe 
Termy, Instytut Zdrowia Człowieka „Uzdrowisko Uniejów Park”, 
Aparthotel „Termy Uniejów” oraz Pałac Uniejów.

 Udział w targach jest częścią projektu: „Zwiększenie 
międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódz-
kiego poprzez działania prowadzone w zakresie 
promocji gospodarczej regionu przez Gminę Uniejów”, 
współfinansowanego z funduszy europejskich w ra-
mach RPO Województwa Łódzkiego.
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Agnieszka Owczarek

3. Jesienne Spotkania Zamkowe

Jesienne Spotkania Zamkowe są wydarzeniem, które 
łączy pasję poznawania historii z przygodą odkrywania 
jej śladów i zabawą w poszukiwacza skarbów. W tego-
rocznej trzeciej już edycji wszystkie elementy były 
mocno eksponowane. Do Uniejowa zjechało ponad 
100 eksploratorów z różnych stron Polski, aby poczuć 
atmosferę Uzdrowiska Termalnego w cieniu Zamku Arcy-
biskupów Gnieźnieńskich.

 Na wydarzenie złożyło się wiele elementów i aktyw-
ności. Z samego rana rozpoczęły się poszukiwania na 
terenie parku zamkowego, który zaroił się od poszukiwaczy 
i ciekawych spacerowiczów. Kilkudziesięcioosobowa ekipa 
wybrała się z detektorami, aby stwierdzić czy na obszarze 
parku pozostały jeszcze jakieś ślady pamiętające dawne 
epoki. W szeleście liści odezwały się piski detektorów 
metali i z każdą minutą zaczęło przybywać interesujących 
znalezisk. Po kilku godzinach było już około stu ciekawych 

zabytków, wśród których szczególne zainteresowanie 
wzbudzały monety średniowieczne, w tym szczególnie 
srebrny półgrosz Jagielloński, a także kilka monet z czasów 
nowożytnych, np. z okresu dynastii Wazów.

 Znaleziono kilka sztuk drobnej biżuterii srebrnej i brą-
zowej, ale naprawdę duże zaskoczenie wywołał kompletnie 
zachowany kompas z brązu, prawdopodobnie posrebrzany 
i złocony, który mógł należeć do któregoś z podróżników 
z rodu Tollów, dawnych właścicieli zamku, a być może 
nawet do wybitnego polskiego naukowca i światowej sławy 
przyrodnika Sergiusza Tolla, który dzieciństwo i młodość 
spędził w parku zamkowym.

 Duże emocje towarzyszyły odkrywaniu śladów tragicznej 
historii I i II wojny światowej. W ciągu kilku godzin wydobyto 
skrzynkę amunicyjną do granatów, dziesiątki pocisków, od-
łamków i innych fragmentów amunicji, ale także elemen-
ty wyposażenia żołnierskiego, w tym guzik żołnierza SS  

W sobotę, 5 listopada 2022 r. w Uniejowie odbyła się 3. edycja imprezy przygodowo-
historycznej pn. Jesienne Spotkania Zamkowe. Chociaż sama stała się już historią, pozwoliła 
wydobyć na światło dzienne kolejne ślady dziejów Uzdrowiska Termalnego.

Targi Smaki Regionów w Poznaniu Targi Touristik & Caravaning w Lipsku

>
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z 1939 r. i skórzaną ładownicę do karabinu systemu 
Mauzera, jednak największe wzruszenie towarzyszyło 
odkryciu orzełka z czapki członka Związku Strzeleckiego 
„Strzelec” prawdopodobnie z około 1914 r. Tego typu 
zabytków jeszcze w Uniejowie nie udało się znaleźć.

 Poszukiwania zaowocowały także dziesiątkami kilo-
gramów złomu, z którego oczyszczono park oraz zna-
leziskami niebezpiecznymi, czyli niewybuchami z czasów 
wojny, dlatego na koniec miejsce eksploratorów w parku 
zajął patrol policji, który pilnował niebezpiecznych odkryć 
do czasu przyjazdu saperów.

 Ogromnym zainteresowaniem nie tylko poszukiwa-
czy cieszyła się Akademia Zamkowa w Sali Rycerskiej 
zamku uniejowskiego. Wstęp był całkowicie wolny 
i otwarty dla każdego, dzięki czemu wykładów popu-
larnonaukowych o tematyce zamkowej wysłuchała 
liczna publiczność. Rzeczywiście była to znakomita 
okazja wysłuchania specjalistów, którzy swoją wiedzą 
podzielili się w przystępny sposób. Tomasz Olszacki, 
archeolog i badacz zamków królewskich przedstawił 
wykład pt. „Średniowieczne zamki polskich monarchów – 
odzyskiwane dziedzictwo”. Radosław Herman, archeolog, 
badacz zamków i znany popularyzator nauki wyjaśnił 
„Czy w Polsce były drewniane zamki?”, natomiast Mateusz 
Moszczyński, sokolnik i rekonstruktor historyczny, wy-
głosił prelekcję pt. „Ptaki drapieżne na zamkach śred-
niowiecznej Europy w aspekcie historii sokolnictwa”.

 Element rywalizacji i zabawy miały otwarte zawody 
w eksploracji, w których mógł wystartować każdy kto 
dysponował dowolnym detektorem metali. Zawody 
tradycyjnie już odbyły się na plaży miejskiej nad Wartą.

 3. Jesienne Spotkania Zamkowe zorganizowane były 
przez Radosława Hermana przy pomocy Gminy Uniejów, 
Wiktora Stusio oraz wolontariuszy ze Stowarzyszenia Al-

chemia Czasu z Łodzi, KPE „Eksplorer” z Łodzi, SEH „Indiana” 
z Brzezin i kilku innych stowarzyszeń eksploracyjnych.

 Uczestnicy III Jesiennych Spotkań Zamkowych ser-
decznie dziękują Miastu Uniejów i „Termom Uniejów” za goś-
cinę, ufundowanie posiłków i nagród dla wolontariuszy 
oraz zawodników, a dyrekcji Szkoły Podstawowej w Unie-
jowie za użyczenie hali sportowej.

 Warto wreszcie wspomnieć, że efektem 3. edycji wy-
darzenia jest propozycja burmistrza Józefa Kaczmarka  
w zakresie nawiązania współpracy poszukiwaczy skarbów 
ze szkołami z terenu gminy oraz Hufcem ZHP. Na początek 
zaplanowano dwa przyszłoroczne spotkania z udziałem 
młodzieży na kształt lekcji historycznych z prezentacją 
odkryć i eksponatów.

Co „Poszukiwacze skarbów” znaleźli w Uniejowie?

 8 listopada o godz. 22.00 wyemitowano program „Po-
szukiwacze skarbów” na kanale Polsat Play. W 168. odcinku 
poszukiwacze eksplorowali uniejowski zamek oraz Górkę 
Kasztelańską w Spycimierzu.

 „Poszukiwacze historii” to program kanału Polsat Play, 
który od wielu lat gości na ekranach telewizorów i na 
platformie streamingowej. Archeolog Radosław Herman 
i poszukiwacz Marcin Leśniewski, w roli prowadzących, 
eksplorują Polskę, aby dokopać się do nieznanych faktów 
i rzucić wyzwanie nudnej historii. Skarby, militaria, ślady 
naszych burzliwych dziejów. Indiana Jones mógłby się od 
nich wiele nauczyć!

 We wrześniu ekipa realizacyjna telewizji Polsat zawitała 
do Uniejowa i Spycimierza. Co zostało odkryte? – „Znaleźliśmy 
wiele interesujących śladów historii i rozwiązaliśmy zagadkę 
diabła tańczącego na moście nad rzeką Wartą” – powiedział 
jego prowadzący Radosław Herman.
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W Uniejowie polscy i zagraniczni naukowcy 
debatowali o dziedzictwie niematerialnym

Miejsce konferencji nie było przypadkowe, w tym 
roku minęła pierwsza rocznica wpisu tradycji układania 
kwietnych dywanów na procesję Bożego Ciała w Spy-
cimierzu na światową listę UNESCO.

 Przed dwa dni naukowcy z kraju i zagranicy 
dyskutowali o dziedzictwie niematerialnym w ujęciu 
holistycznie rozumianego krajobrazu kulturowego, 
obejmującego walory przyrodnicze, elementy historii 
obszaru, jego zabytki, cały kontekst społeczny, 
ekonomiczny, instytucjonalny itd. 

 – „Wydawać by się mogło, że wszystko o Bożym 
Ciele już powiedziano, a to jest jeszcze temat, który da 
się poszerzyć, również z wykorzystaniem nowych 
metodologii i specjalistów innych dziedzin” – mówiła 
prof. Katarzyna Smyk z UMCS w Lublinie.

 Choć istotnie kwietne dywany były punktem wyj-
ścia, naukowcy dyskutowali również o innych tradyc-
jach, jak spływy przełomem Dunajca czy uzdrowiska 
karpackie.

 Pomysłodawczynią konferencji była wspomniana 
wyżej prof. Katarzyna Smyk, która brała udział w pro-
cesie wpisu na listę UNESCO spycimierskiej tradycji, 
jako przewodnicząca Rady do spraw Niema-terialnego 
Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego.

 Podczas otwarcia uczestników przywitali m.in. To-
masz Majewski – prezes Polskiego Towarzystwa Kul-
turoznawczego, reprezentująca samorząd Uniejowa 
– radna Alicja Własny – przewodnicząca Komisji 
Społecznej w Radzie Miejskiej w Uniejowie oraz Maria 
Pełka – była prezes Parafialnego Stowarzyszenia 
,,Spycimierskie Boże Ciało”.

 – „Jeszcze kilka lat temu nawet nie przypuszczaliśmy, 
że o naszej tradycji można dyskutować pod względem 
naukowym. Dotarło to do nas po pierwszych prze-
prowadzonych badaniach. Każde osiągnięcie i posze-
rzenie wiedzy na temat naszego dziedzictwa dają nam 
ogromną radość” – mówiła pani Pełka.

 W panelach dyskusyjnych wzięli udział m.in. pro-

fesorowie z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie czy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w To-
runiu. Byli również przedstawiciele instytucji naukowych 
z Czech, Bułgarii  Słowacji.

 Swoje prelekcje wygłosili także przedstawiciele gminy 
Uniejów. Dr Jędrzej Kałużny – historyk i regionalista 
opowiadał o synergii i zaangażowaniu mieszkańców 
parafii Spycimierz i władz samorządowych z burmistrzem 
Józefem Kaczmarkiem na czele, czego efektem jest 
budowa Centrum poświęconego kultywowaniu kwiatowej 
tradycji.

 Głos zabrał także Tomasz Wójcik – Przewodniczący 
Rady Miejskiej, który mówił o zmianach przebiegu trasy 
procesji Bożego Ciała w Spycimierzu. Historyk oprowadził 
uczestników konferencji podczas spaceru po Uniejowie.

 Uczestnicy konferencji mieli możliwość obejrzeć 
wystawę fotograficzną. Maria Pełka przygotowała foto-
grafie przedstawiające tradycję układania kwietnych 
dywanów oraz zdjęcia z odbytych podróży delegatów 
spycimierskich m.in. do Hiszpanii, Włoch czy Meksyku.

W Uniejowie odbyła się konferencja naukowa pn.: „Niematerialne dziedzictwo kulturowe – 
znaczenie i rola w kontekście krajobrazu kulturowego”. Organizatorem wydarzenia był Instytut 
Nauk o Kulturze Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a współorganizatorami 
Narodowy Instytut Dziedzictwa, Gmina Uniejów oraz Parafialne Stowarzyszenie „Spycimierskie 
Boże Ciało” w Spycimierzu.

Od lewej: Była prezes Parafialnego Stowarzyszenia ,,Spycimierskie Boże 
Ciało” - Maria Pełka i prof. Katarzyna Smyk z UMCS w Lublinie
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Marta Pokorska 

32. Ogólnopolska Konferencja 
Filmoznawcza w Uniejowie                       
z udziałem Stanisławy Celińskiej 

Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie 
Edukacyjno-Kulturalne „Venae Artis”, we współpracy 
z Centralnym Gabinetem Edukacji Filmowej i Pałacem 
Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, została objęta 
honorowymi patronatami Marszałka Województwa 
Łódzkiego i Burmistrza Miasta Uniejów.

 Celem corocznego wydarzenia jest propagowanie 
wiedzy filmoznawczej i medioznawczej oraz podniesienie 
kwalifikacji osób zajmujących się edukacją filmową 
i medialną. Oprócz wykładów, projekcji filmowych 
i warsztatów, do tradycji spotkań należą koncerty muzyki 
filmowej i spotkania z gwiazdami polskiego kina. 

 Przedmiotem zainteresowania zjazdu w Uniejowie 
było szeroko rozumiane kino polskich małych ojczyzn, 
tj. dawne i współczesne filmowe wizerunki polskich 
mniejszych miast i miasteczek, centra oraz peryferie 
międzynarodowego rynku filmowego, produkcje filmowe 
realizowane dzięki lokalnym funduszom filmowym

 Czwartkową konferencję otworzył dr hab. Piotr Sitarski, 
prof. UŁ. Podczas jej inauguracji głos zabrali: Dyrektor 
Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Łódzkiego – Artur Michalak, który 
odczytał list od Marszałka Województwa Łódzkiego – 
Grzegorza Schreibera, Zastępca Burmistrza Uniejowa 
– Mirosław Madajski, Prezes Zarządu Wytwórni Filmów 
Oświatowych w Łodzi – Waldemar Drozd. Następnie 
wręczona została nagroda w konkursie im. prof. Eweliny 
Nurczyńskiej-Fidelskiej na najlepszą pracę magisterską 
z zakresu edukacji filmowej i kina polskiego, ufundowana 
przez Muzeum Kinematografii w Łodzi i Uniwersytet 
Łódzki.

 Po części oficjalnej wyświetlony został dramat 
wojenny „Orzeł. Ostatni Patrol” z 2022 roku w reżyserii 
Jacka Bławuta. Po projekcji filmowej odbyło się spotkanie 
z reżyserem. Pokaz był możliwy dzięki współpracy z Kinem 
Świat. 

 W piątek, w Domu Pracy Twórczej przeprowadzone 
zostały warsztaty dla młodzieży z placówek oświatowych 

z terenu gminy Uniejów. Podczas kilkugodzinnego spotkania 
uczniowie ze szkoły w Uniejowie i Wieleninie brali dział 
w warsztatach z filmu animowanego początkowego, 
podczas którego poznali, w jaki sposób powstaje 
film animowany. Tematem zajęć była Mała Ojczyzna, 
która została przez uczniów kreatywnie przetworzona. 
W czasie warsztatów uczniowie wybrali miejsca ze swojej 
okolicy, które dobrze znają. Pobudzali swoją wyobraźnię 
i kreatywność, wyobrażając sobie, jakby to miejsce 
wyglądało, gdyby tylko wszystko od nich zależało – również 
przy posiadaniu nieograniczonych możliwości finansowych. 
Zatem, gdyby tylko wszystko byłoby możliwe, Termy 
Uniejów zamieszkaliby kosmici. Inna grupa wyobraziła sobie 
las, w którym rosną drzewa z popcornem. Obrazy, wykonane 
przez dzieci z kolorowych wycinanek w formie kolaży, 
zostały ożywione animacją poklatkową przy wykorzystaniu 
profesjonalnego sprzętu. Zajęcia, które sprawiły młodzieży 
wiele radości, poprowadziła p. Natalia Spychała z Wytwórni 
Filmów Oświatowych w Łodzi.

 W ramach konferencji, w sobotę odbyło się spotkanie 
ze znaną, lubianą i wszechstronnie utalentowaną, polską 
aktorką i wokalistką Stanisławą Celińską. Przebiegło ono 
w niezwykle miłej atmosferze w Sali Rycerskiej Zamku 
Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie.  

 W spotkaniu z aktorką i wokalistką uczestniczyły 
nie tylko osoby, które przyjechały do Uniejowa na cztero-
dniowe wydarzenie filmowe, ale również mieszkańcy gminy 
Uniejów.

 Podczas spotkania, prowadzonego przez Arkadiusza 
Walczaka, pani Stanisława, niezwykle ciepła i serdeczna 
osoba, opowiedziała o początkach swojej drogi w aktorstwie, 
o rolach, w które się wcielała, o śpiewaniu i talencie 
muzycznym, który odziedziczyła po swoich rodzicach. Ojciec 
aktorki grał na fortepianie, a mama na skrzypcach. Zatem 
muzyka była w jej życiu pierwsza, ale mimo to zdecydowała 
się zostać aktorką.

 W transmitowanej na żywo na YouTube rozmowie 
p. Stanisława opowiedziała o swoich rolach granych 

Czterodniowe wydarzenie szkoleniowe skierowane do nauczycieli i edukatorów filmowych, czyli 
32. Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza odbyła się w dniach 20-23 października 2022 roku w 
Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich i Domu Pracy Twórczej w Uniejowie.



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

>

w Teatrze Współczesnym, Rozmaitości, Na Woli, Nowym 
w Poznaniu. Wystąpiła m.in. w sztukach „Lira” Edwarda 
Bonda, „Oczyszczonych” Krzysztofa Warlikowskiego, 
„Grace i Gloria”, „Hamlet”, „Życie to nie teatr”.

 W czasie rozmowy przeanalizowano sztuki filmowe 
aktorki. Jej debiut to rola Niny w filmie „Krajobraz po bitwie” 
Andrzeja Wajdy w 1970 r. Wystąpiła wtedy u boku Daniela 
Olbrychskiego. Grając w filmach wcielała się w role silnych 
i twardych, ale też opiekuńczych i troskliwych kobiet, 
nie dając się zaszufladkować. Zagrała w wielu kultowych 
filmach m.in. u Zanussiego, Barei, Marczewskiego, Kutza. 
Dorobek filmowy aktorki jest imponujący. Obejrzeliśmy 
Jej role w filmach takich jak m.in.: „Droga”, „Nie ma róży 
bez ognia”, „Noce i dnie”, „Alternatywy 4”, „Zmiennicy”, 
„Pieniądze to nie wszystko” – za tę rolę otrzymała 
Statuetkę Polskiej Nagrody Filmowej, jak również nagrodę 
na FF w Szanghaju w 2001 roku, czy „Pierwszy milion” – 
wystąpiła w ok. 100 produkcjach filmowych.

 – „Człowiek daje z siebie wszystko. Gra od podłogi 
po czubek głowy. To wymaga oczywiście niesamowitej 
kondycji, przede wszystkim psychicznej, bo nie ma siły, 
żeby nie wejść w rolę, jeżeli ona tego wymaga. Za to płaci 
się niesamowitą cenę. W pewnym momencie brakuje już 
siły” – tak gra p. Stanisława Celińska, dając z siebie zawsze 
200%. 

 Pani Stanisława otrzymała wiele nagród i odznaczeń: 
„Złoty Krzyż Zasługi”, Złoty Medal „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis”, „Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski”.

 Na zakończenie spotkania p. Stanisława odpowiedzia-
ła na zadawane przez publiczność pytania dotyczące 
marzeń, roli babci oraz takiej, w którą chciałaby jeszcze się 
wcielić. 

 W godzinach wieczornych p. Stanisława wystąpiła 
z zespołem pod kierownictwem Macieja Muraszko 
(kierownik muzyczny, kompozytor, perkusja,), w składzie: 
Wojciech Olszewski (fortepian), Janusz Muraszko (ako-

rdeon), Robert Kordylewski (gitara), Krzysztof Smela (bas), 
Paweł Pełczyński  (saksofon), Julia Muraszko (skrzypce), 
Sergiusz Supron (akustyk).

 Podczas koncertu mogliśmy usłyszeć utwory m.in.: 
„Czas”, „Jesienna zaduma”, „Liczy się moment”, czy „Trudny 
czas”.

 Najnowsza płyta wokalistki „Przytul” powstała w związku 
z obecną sytuacją za wschodnią granicą, odzwierciedla 
potrzebę bliskości, ukojenia i wiary. 

 – „Daję Państwu płytę płynącą z głębi serca, z chęci 
pocieszenia i przytulenia każdego z Was. Wiem, jak to 
przytulenie jest potrzebne, ile znaczy ciepłe spojrzenie, 
ludzki gest. Żyjemy w czasach rozprzestrzeniającej się 
agresji. Tak bardzo teraz potrzebujemy miłości. Nie bójmy 
się okazywać jej ludziom, całemu światu. Nie wstydźmy 
się prosić o tę miłość i nie wstydźmy się wypowiadać tego 
magicznego słowa: „przytul” – czytamy na stronie pol-
skapłyta-polskamuzyka wypowiedź p. Celińskiej. 

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów

 
ar

ch
. U

M
 U

ni
ej

ów
 

Pani Stanisława rozdaje po spotkaniu autografy 

Warsztaty animacji poklatkowej 



68 numer  6 / 88 / 2022|  UNIEJOWSKIE STRONY

>

Agnieszka Owczarek

Warsztaty „Aktywnych” 
realizowane w ramach projektów

Spotkanie zorganizowano w ramach projektu „Mnie nic 
nie minęło”, którego finał stanowił koncert 5 grudnia br. 
Podczas warsztatów dzieci pracowały nad dykcją, emisją 
głosu, mową ciała, budowaniem roli oraz prezentacją 
sceniczną. Dzieciaki świetnie odnalazły się w swoich 
rolach, z zaangażowaniem i skupieniem wykonywały 
instrukcje Gościa Specjalnego, Pani Moniki Andrzejczak, 
która na co dzień pracuje jako pogodynka w TVP1, TVP2  
I TVPInfo, a 9 listopada br. poprowadziła warsztaty w cha-
rakterze instruktora.

 Prezenterka pogody opowiadała, jak ważną umieję-
tnością są wystąpienia publiczne. 

 – „Bez względu na to czy mamy przed sobą setkę ludzi, 
czy to prezentujemy produkt, czy po prostu w kontaktach 
międzyludzkich – zawsze występujemy i kluczowym celem 
każdego wystąpienia jest wzbudzenie zainteresowania 
i zdobycie zaufania publiczności” – mówiła pani Monika.

 Gość specjalny projektu poprzez ćwiczenia pokazał 
młodym ludziom, że świetnie poprowadzone wystąpienie 
publiczne to nie tylko kwestia talentu, ale też umiejętność, 
którą każdy może w sobie ćwiczyć i doskonalić. Praca 
nad autoprezentacją, wymową i korzystaniem z języka 
polskiego to niezwykle cenna lekcja, jakiej udzieliła 

p. Monika. Wskazówki z pewnością przydadzą się młodym 
adeptom sztuki wokalnej.

 Spotkanie było już kolejnym warsztatem instruktażowym 
mającym na celu przygotowanie wokalistów do występu  
i wzmacnianie ich potencjału. Wcześniej dzieciaki spot-
kały się z Aleksandrą Skonieczną – wokalistką o wielu 
muzycznych twarzach, absolwentką Akademii Muzycznej 
w Łodzi. Artystka przyjęła zaproszenie Uniejowskiego 
Stowarzyszenia „Aktywni” do współpracy w ramach innego 
projektu pn. „Twórczość Marii Konopnickiej inspiracją do 
odkrywania własnego potencjału” i pracowała z uniejowską 
grupą nad interpretacją piosenek, prawidłową wymową 
i artykulacją. Nie zabrakło akcentów z twórczości Marii 
Konopnickiej.

 Trudne w wymowie zdania i wyrazy to doskonały materiał 
do ćwiczeń. Warsztaty zdominowały ćwiczenia solowe 
i grupowe, które z pewnością zaprocentują w przyszłych wy-
stępach scenicznych.

 Warsztaty poprowadził również Tomasz Wójcik, his-
toryk, regionalista i pedagog. Prowadzący zadbał o to, aby 
uczestnicy otrzymali dużą porcję ciekawej wiedzy oraz mogli 
praktycznie skorzystać z inspiracji otaczającej przyrody – 
z tej samej co poetka w drugiej połowie XIX wieku. Aby grupa 

Prezenterka pogody Monika Andrzejczak poprowadziła w M-GOK warsztat pt. „Jak dobrze 
mówić i pisać” dotyczący savoir – vivre’u scenicznego. W zajęciach uczestniczyli wokaliści 
Uniejowskiej Integracyjnej Grupy Wokalnej.

Warsztaty z Lidią i Marcinem Pospieszalskimi Zajęcia z p. Tomaszem Wójcikiem w Dworku Marii Konopnickiej w Bronowie

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów

 



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

>

Andrzej Szoszkiewicz

VI Seminarium Spycimierskie

 18 listopada 2022 r. odbyło się już VI Seminarium 
Spycimierskie. Program podzielony został na dwa bloki – 
południowy, który odbył się w sali konferencyjnej Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie i wieczorny  
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Spycimierzu. 

 Pierwsza część miała charakter międzynarodowy 
za sprawą udziału ekspertów z Włoch i Argentyny. Po 
powitaniu gości przez Beatę Szymczak, dyrektorkę 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie, 
głos zabrał Andrzej Szoszkiewicz – przypomniał on 
najważniejsze wydarzenia związane z niematerialnym 
dziedzictwem kulturowym, które w tym roku odbywały 
się w Spycimierzu i Uniejowie, i miały związek z wpisem 

młodych artystów mogła lepiej zatopić się w twórczość 
poetki, zajęcia odbyły się w Dworku Marii Konopnickiej 
w Bronowie, tam gdzie kiedyś poetka mieszkała i tworzyła.

 Na tym nie koniec owocnych spotkań z wyjątkowymi 
Gośćmi. Następne wydarzenie odbyło się w listopadzie 
z udziałem Marcina i Lidii Pospieszalskich. Ten dzień 
z pewnością zapadł w pamięci Uniejowskiej Grupy 
Wokalnej. Goście nie szczędzili rad wokalistom i uczyli 
ich odkrywać w sobie twórcze podejście do materiału 
muzycznego. Dzieci otrzymały gotowy tekst, do któ-
rego wers po wersie wspólnie improwizowali i kom-
ponowali muzykę. Z pomocą muzyków udało się stworzyć 
niemal cały utwór.

 Projekt „Mnie nic nie minęło” był realizowany dzięki 
głosowaniu i ogromnemu wsparciu mieszkańców, a także 
dzięki dofinansowaniu w wyniku otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych Województwa 

na światową listę UNESCO. Wpis znacząco wpłynął na 
większość wydarzeń w roku 2022, ogłoszonym przez Radę 
Miejską w Uniejowie „Rokiem UNESCO”. Jego obchody 
rozpoczęły się 10-11 maja w Uniejowie międzynarodową 
konferencją „Dziedzictwo kulturowe: szanse i wyzwania 
dla samorządów”. Tegoroczne Boże Ciało w Spycimierzu jak 
zwykle oczarowało pięknymi dywanami z żywych kwiatów, 
które ułożyli oczywiście mieszkańcy parafii. Wartością 
dodaną tegorocznego święta była obecność wyjątkowych 
gości. Mogliśmy wysłuchać koncertów skrzypków  
z Kaustinen (Finlandia), których wyjątkowy styl muzyczny 
został doceniony przez UNESCO wpisem na światową listę. 
Znaczącym akcentem w procesji Bożego Ciała był udział 

Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego w 2022 roku – w ramach budżetu 
obywatelskiego „Łódzkie na plus” na 2022 rok. 

 Przedsięwzięcie dedykowane twórczości Marii Konop-
nickiej dofinansowane było środkami na realizację zadań 
publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 
w 2022 roku, w ramach projektu pt. „Kulturalnie regionalnie”.

 Warsztaty stanowiły przygotowania do grudniowego 
koncertu z udziałem Jacka Cygana, Lidii Jazgar, Pawła 
Serafińskiego i Krzysztofa Antkowiaka w Aparthotelu „Termy 
Uniejów”.

 Realizacją projektów zajmowało się Uniejowskie Sto-
warzyszenie „Aktywni”. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu 
oraz wsparciu partnerów – Uzdrowiska Termalnego Uniejów, 
PGK „Termy Uniejów”, Aparthotelu „Termy Uniejów” 
oraz M-GOK w Uniejowie. 

Seminaria spycimierskie na stałe weszły do kalendarza najważniejszych wydarzeń odbywających 
się co roku w Uniejowie i Spycimierzu. To czas podsumowań projektów, prezentacji efektów 
badań, premierowych pokazów publikacji, a przede wszystkim długich rozmów i dyskusji 
mieszkańców z ekspertami.
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gości z Arteny (Włochy), kultywujących starą tradycję 
kwiatowych krucyfiksów. Trzecim niezapomnianym 
wydarzeniem był I Festiwal Dziedzictwa Kulturowego,  
w którym brali udział depozytariusze tradycji wpisanych na 
Krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego: tj. 
sztuka gry na carillonie z Gdańska, koronka z Koniakowa, 
haft kaszubski, snutka golińska i szopkarstwo krakowskie. 
Nie zabrakło także parafian spycimierskich, którzy ułożyli 
wspaniały obraz z żywych kwiatów. 

 Następnie głos zabrali prelegenci zagraniczni. Andrea 
Melilli, prezes Stowarzyszenia „Infioritalia” z Włoch, 
wspomniał najważniejsze punkty wieloletniej współpracy 
między „Infioritalią” a Uniejowem i Spycimierzem, która 
zaowocowała wieloma wspólnymi przedsięwzięciami. 
Niezależny ekspert ds. dziedzictwa niematerialnego – 
Eduardo Carbone omówił tradycje wpisane na światową 
listę UNESCO, które posiadają elementy przypominające 
tradycję układania kwiatowych dywanów w Spycimierzu. 

Premiera drugiego tomu z Serii Spycimierskiej
 Kulminacyjnym punktem pierwszej części VI Semi-

narium była premiera drugiego tomu z Serii Spycimierskiej 
pod redakcją prof. Katarzyny Smyk „Dziedzictwo 
niematerialne w krajobrazie kulturowo-przyrodniczym. 
Przykład Bożego Ciała w Spycimierzu. Raport z badań  
i rekomendacje”. Zespół autorów składający się zarówno 
z naukowców, jak i praktyków dogłębnie przeanalizował 
najważniejsze elementy krajobrazu, którego istotną 
częścią jest przekazywana od ok. 200 lat z pokolenia 
na pokolenie tradycja układania kwiatowych dywanów 
na procesje Bożego Ciała w Spycimierzu, wpisana  
w 2021 r. na Listę reprezentatywną niematerialnego 
dziedzictwa kulturowego ludzkości. Opis i uzasadnienie 
takiego nowatorskiego podejścia do ochrony tradycji 
przedstawiła we wstępie prof. Katarzyna Smyk: „Projekt 
stał się pionierski, gdyż nie została do tej pory w Polsce 
metodycznie, systematycznie, interdyscyplinarnie  
i partycypacyjnie opracowana ani wdrożona praktyka 
ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego wraz 
z otoczeniem społeczno-przyrodniczo-kulturowym. Wy-
pracowanie nowego wzoru ochrony oraz wzmocnienie 
potencjału depozytariuszy Bożego Ciała z tradycją 
kwietnych dywanów w Spycimierzu odbyło się poprzez 
działania ukierunkowane na integrację wspólnoty 
parafian, nawiązanie i zacieśnienie relacji z podmiotami 
zewnętrznymi, zdobywanie wiedzy i umiejętności, 
podnoszenie świadomości, a także na kontynuację do-
tychczasowych i wypracowywanie nowych form ochrony 
tradycji spycimierskiego Bożego Ciała w kontekście 
krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”.

 Na część pierwszą publikacji składa się 12 rozdziałów-
ekspertyz, a rozpoczyna ją rozdział autorstwa Bogdana 

Włodarczyka i Michała Dudy z Uniwersytetu Łódzkiego, 
zatytułowany „Środowisko geograficzne Spycimierza”. 
Anna Pająk-Kowalska z Urzędu Miasta Uniejów w rozdziale 
„Walory przyrodnicze parafii Spycimierz” omawia znajdujące 
się na tym terenie obszary chronione oraz bogatą faunę 
i florę. Historyk Tomasz Wójcik jest autorem rozdziału 
„Historia wsi parafii Spycimierz”. Rozdział szósty, autorstwa 
Magdaleny Ziółkowskiej z UAM, „Budowa kościoła  
w Spycimierzu jako proces tożsamościotwórczy”, dotyczy 
wskazania możliwych kierunków konstruowania tożsamości 
lokalnej związanych z budową świątyni w Spycimierzu. 
Jolanta Dragan z Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej 
i prof. Katarzyna Smyk omawiają różnorodność form 
małej architektury sakralnej w parafii Spycimierz wedle 
kryterium formy i tworzywa. Ósmy rozdział monografii, 
autorstwa Magdaleny Kwiecińskiej, poświęcony jest pamięci  
o budowniczych kościoła w Spycimierzu i ich roli integrującej 
społeczność parafian. W kolejnym rozdziale Tomasz Wójcik 
prezentuje efekty badań nad rekonstrukcją tras Bożego Ciała 
na przestrzeni dziejów. W rozdziale dziesiątym, „Społeczne 
Archiwum Spycimierskie – idea, cele i metodologia”, 
Arkadiusz Jełowicki przybliża konteksty powoływania oraz 
późniejszego funkcjonowania archiwów społecznych. Autor 
przedstawia też etapy tworzenia Społecznego Archiwum 
Sycimierskiego, zaś w aneksie do rozdziału zamieszcza kartę 
jednostki archiwalnej. Jacek Janowski z Polskiej Organizacji 
Turystycznej w rozdziale „Dziedzictwo niematerialne jako 
produkt turystyki zrównoważonej” porządkuje pojęcia  
i definicje związane z produktem turystycznym w aspekcie 
kryteriów zrównoważonego rozwoju. Opinie społeczności 
lokalnej i odwiedzających dotyczące rozwoju turystyki  
w Spycimierzu stanowią rozdział napisany przez Marzenę 
Makowską-Iskierkę i Jolantę Latosińską z UŁ. Koncepcji 
produktu turystyki zrównoważonej Spycimierza poświęcony 
jest rozdział trzynasty autorstwa Beaty Krakowiak i Jolanty 
Wojciechowskiej z UŁ. Czy tradycja może być markowa 
(przykład Spycimierskiego Bożego Ciała)? – takie pytanie 
stawia Andrzej Szoszkiewicz, niezależny ekspert do spraw 
niematerialnego dziedzictwa kulturowego i budowania 
marki. Według niego przykład tradycji układania kwiatowych 
dywanów na procesję Bożego Ciała w Spycimierzu pokazuje, 
że budowa marki korzystnie wpływa na rozpoznawalność 
zjawiska i spaja społeczność depozytariuszy.

 W drugiej części tomu Katarzyna Smyk omawia ideę 
i metodykę przygotowania rekomendacji działań och-
ronnych procesji Bożego Ciała z tradycją kwietnych 
dywanów w Spycimierzu w kontekście krajobrazu kul-
turowo-przyrodniczego, po czym następuje zestawienie 
rekomendacji, jakie przygotowali autorzy ekspertyz. 
Podzielono je na dwa działy: porady dla depozytariuszy 
i interesariuszy dziedzictwa dotyczące funkcjonowania 
Centrum „Spycimierskie Boże Ciało. Tom zamyka bibliografia.

>
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Wieczorne spotkanie w Spycimierzu
 Na to wydarzenie mieszkańcy oczekiwali od dawna. 

Nic dziwnego, że duża sala OSP w Spycimierzu szybko 
zapełniła się do ostatniego miejsca. Na początku wy-
słuchaliśmy pięknego koncertu w wykonaniu miejscowej 
Orkiestry Dętej OSP. Następnie gość specjalny – Joanna 
Cicha-Kuczyńska, Radca ds. UNESCO z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wręczyła pamiątkowe 
certyfikaty wpisu tradycji układania kwiatowych dywanów 
na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa 
kulturowego ludzkości. Certyfikaty otrzymały kluczowe 
instytucje i organizacje, których wspólne starania 
umożliwiły uzyskanie wpisu na światową listę: w imie-
niu Gminy Uniejów certyfikat odebrał burmistrz Józef 
Kaczmarek, w imieniu parafii – ks. Dariusz Ziemniak, a w 
imieniu Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże 
Ciało” – była i obecna prezes Maria Pełka i Joanna Winnicka, 
a także Beata Szymczak, kierownik projektu, dyrektor 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie, 
która była beneficjentem projektu. Po tej uroczystości 
głos zabrała Maria Pełka, która przybliżyła sześć lat 
działalności Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie 
Boże Ciało”. Następnie Beata Szymczak zaprezentowała 
cele i efekty kończącego się projektu „Procesja Bożego 
Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu  
w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego”. Prof. 
Bogdan Włodarczyk z Uniwersytetu Łódzkiego omówił 
raport z badań geograficzno-przestrzennych 2021-2022, 
po nim zaś prof. Katarzyna Smyk przedstawiła raport  
z badań etnologicznych 2021. 

 W tym roku dzięki wsparciu i z inicjatywy burmistrza 
Józefa Kaczmarka poprowadzono także badania dronowe 
oraz pionierskie badania teleinformatyczne na podstawie 
logowania z telefonów komórkowych. Dane, które 
są obecnie w opracowaniu,  mają za zadanie określić skalę 

zjawiska oraz zobrazować ruch odwiedzających w obrębie 
Spycimierza i Uniejowa w dniu święta. Ponadto, burmistrz 
zlecił badania archeologiczne średniowiecznego grodziska, 
zwanego Górką Kasztelańską. Zespół archeologów kie-
rowany przez Radosława Hermana i prof. Jerzego Sikorę 
z Uniwersytetu Łódzkiego podjął się trudnego zadania 
ustalenia chronologii zabytku oraz rozpoznania stanu 
zachowania konstrukcji dawnego grodu. Efekty tej pracy 
przedstawił w prezentacji Józef Kaczmarek. Tomasz Wójcik, 
historyk, przewodniczący Rady Miejskiej oraz dr Jędrzej 
Kałużny, historyk i regionalista, pokazali efekty badań 
historycznych i wykopalisk archeologicznych w Spycimierzu. 
Jędrzej Kałużny omówił także podstawy programu edu-
kacyjnego powstającego Centrum „Spycimierskie Boże 
Ciało” oraz ścieżkę kulturową w Spycimierzu. Ostatnia pre-
zentacja merytoryczna dotyczyła Spycimierskiego Archiwum 
Społecznego. 

 Bardzo ciekawa i wzruszająca była prezentacja fotogra-
fii autorstwa Janusza Tatarkiewicza, artysty fotografika  
i filmowca, wykładowcy na Uniwersytecie Plastycznym im. 
Magdy Abakanowicz w Poznaniu. Autor po raz pierwszy 
pokazał zdjęcia wykonane podczas tegorocznego Bożego 
Ciała w Spycimierzu, w tym portrety rodzin spycimierskich, 
inspirowane twórczością znanej polskiej fotografki Zofii 
Rydet. 

 Bogaty program i wiele pozytywnych wrażeń zachęciły 
licznych gości do długich rozmów przy kolacji. Ostatni 
uczestnicy spotkania opuszczali gościnną remizę w Spy-
cimierzu ok. godz. 22.00. 

 Seminarium odbyło się w ramach projektu: Procesja 
Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu 
w kontekście krajobrazu kulturowo-przyrodniczego. „Do-
finansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.
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Agnieszka Olczyk

Pierwsze zawody sportowe 
w strzelnicy rozegrane 

Rywalizacja o tytuł najlepszego strzelca rozpoczęła się 
od krótkiego wystąpienia prezesa Klubu „Warta Uniejów”, 
Krzysztofa Ochockiego. Już na wstępie zawodnicy usłyszeli 
ogólne zasady obowiązujące na strzelnicy, zapewniające 
bezpieczeństwo wszystkim przebywającym w niej osobom.

 - „Strzelnica to jest takie miejsce, gdzie bezwarunkowo 
musimy słuchać poleceń instruktorów. Oni wytłumaczą 
Wam, gdzie są przyrządy celownicze, jak się mierzy 
do tarczy, jak się obsługuje broń, jak przyciąga się tarczę 
do stolików” – powiedział Krzysztof Ochocki.

 Szkoleniowcy zawodów – Małgorzata Rosik i Andrzej 
Janczak w trakcie rozgrywek dbali o przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa przez sportowców, również tych, 
którzy dopiero oczekiwali na swój start.

 Do zaciętej, strzeleckiej rywalizacji na celność i sku-
pienie przystąpiło w sumie 26 uczniów ósmych klas szkół 
podstawowych z Uniejowa, Wilamowa i Świnic Warckich, 
a także drużyna harcerska z Wielenina. Uczestnicy zmagali 
się w konkurencjach indywidualnych, a strzały oddawali 
w pozycji klęczącej z podpórką. 

 Każdy zawodnik miał do dyspozycji 13 prób: 3 na roz-
grzewkę oraz 10 podlegających ocenie. Do końco-wego 
wyniku pod uwagę brane były wszystkie oddane strzały, 
a punkty uzyskane za 3 najsłabsze z nich były ostatecznie 
odliczane. 

Cennik:
Niepełnoletni członek klubu – miesięczna składka członkowska 10 zł, za każdy strzał 20 groszy.
Pełnoletni członek klubu – miesięczna składka członkowska 20 zł, za każdy strzał 20 groszy. 
Osoba nie będąca członkiem klubu – 10 zł za 13 strzałów, 5 zł za każde kolejne 10 strzałów.

 Nad prawidłowym przebiegiem współzawodnictwa czu-
wał sędzia Bogumił Frątczak.

 Turniej był świetną okazją do doskonalenia umiejętności 
strzeleckich wśród młodzieży oraz popularyzowania sportu 
strzeleckiego. Jak zapowiedział prezes Ochocki, podobne za-
wody organizowane będą na strzelnicy w Uniejowie co roku, 
dla uczczenia kolejnych rocznic uzyskania przez Polskę nie-
podległości.

 Podczas oficjalnego otwarcia strzelnicy najlepszym za-
wodnikom wręczone zostały nagrody – puchary i dyplomy.

 Wyniki Wojewódzkich Zawodów o Puchar Prezesa Ligi 
Obronny Kraju w Łodzi przedstawiają się następująco: 1. 
miejsce – Szymon Włodarczyk (Wilamów), 2. miejsce – Szymon 
Rosik (Wielenin), 3. miejsce – Witold Chybczyński (Wilamów).

 Wyniki Wojewódzkich Zawodów o Puchar Prezesa Ligi 
Obronny Kraju w Łodzi juniorek przedstawiają się następują-
co: 1. miejsce – Maja Pawlak (Wielenin), 2. miejsce – Róża 
Kudanowska (Wielenin), 3. miejsce – Weronika Powłoka (Wie-
lenin).

 Na ten moment wszystkie osoby chcące spróbować swo-
ich umiejętności strzeleckich mogą indywidualnie ustalać 
godziny treningów pod numerem telefonu 608 358 922. 
Godziny działania strzelnicy wkrótce zostaną ustalone.

 Strzelać z broni pneumatycznej w uniejowskiej strzelnicy 
będą mogły osoby dorosłe oraz – za zgodą rodziców – mło-
dzież, która ukończyła 12 rok życia.

W nowo powstałej strzelnicy w Uniejowie odbyły się pierwsze zawody strzeleckie. O puchary walczyła młodzież 
z gminy Uniejów i okolic. Wyniki zostały przedstawione podczas oficjalnego otwarcia obiektu. 
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Marta Pokorska 

„Z klasyką przez Polskę” – Julia Kociuban 
zagrała w sali zamkowej w Uniejowie

„Naszym celem jest docieranie z programami muzycz-
nymi na najwyższym poziomie artystycznym  w wykonaniu 
najwybitniejszych polskich artystów do mniejszych 
ośrodków, miast, miasteczek i wsi. Poprzez kontakt 
z najwspanialszą sztuką i największymi artystami prag-
niemy przybliżyć świat kameralnej muzyki klasycznej 
i pozyskać jej nowych entuzjastów” – czytamy cel realizacji 
projektu na stronie Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

 W ramach projektu, przy współorganizacji Fundacji 
„Most the Most”, z którą Gmina Uniejów podjęła współpracę, 
w dniu 26 listopada o godz. 19.00 w Sali Rycerskiej Zamku 
Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie na fortepianie 
usłyszeliśmy polonezy, walce i mazurki w wykonaniu jednej 
z czołowych pianistek swojego pokolenia – Julii Kociuban.

 Zgromadzoną na koncercie publiczność powitali: 
Prezes Zarządu Fundacji Most the Most – Brygida Ślabska 
i Zastępca Burmistrza Uniejowa – Mirosław Madajski 
oraz w imieniu Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca – 
Karolina Ogrodowska.

 Julia Kociuban jest absolwentką Royal College of 
Music w Londynie, Universität Mozarteum w Salzburgu 
oraz Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina 
w Warszawie. W 2019 roku uzyskała stopień doktora 
sztuk muzycznych, a rok później ukończyła podyplomowe 
studia menadżerów kultury w Szkole Głównej Handlowej 
w Warszawie. Prócz działalności artystycznej, prowadzi 
działalność pedagogiczną wykładając na Akademii 
Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. Jest także 
pomysłodawczynią i dyrektorem BISMA Bacewicz Inter-
national Summer Music Academy.

 Pianistka regularnie występuje w renomowanych salach 
koncertowych w Europie (m.in. Herkulessaal w Monachium, 
Konzerthaus w Wiedniu i w Berlinie, Laeiszhalle 
w Hamburgu), Ameryce oraz Azji. Otrzymuje zaproszenia 
na najbardziej prestiżowe festiwale muzyczne na świecie. 
Jako solistka koncertowała z towarzyszeniem uznanych 
orkiestr kameralnych i symfonicznych (m.in. Wiener 
Symphoniker, Wiedeńska Orkiestra Radiowa ORF, Orkiestra 
Symfoniczna NDR w Hamburgu). Współpracowała z wie-
loma cenionymi dyrygentami (m.in.: Howard Griffiths, Hans 
Graf, Lahav Shani, Jerzy Maksymiuk, Paweł Przytocki). 
Dokonała szeregu nagrań radiowych, telewizyjnych 

oraz płytowych. Jej debiutancka płyta „Schumann, Chopin, 
Bacewicz” została uznana przez krytyków za jeden z naj-
ciekawszych pianistycznych debiutów fonograficznych os-
tatnich lat, a jej nagranie II Sonaty fortepianowej Grażyny 
Bacewicz określono jako najwspanialszą rejestrację utworu 
na świecie. W 2022 roku ukazał się drugi solowy album 
artystki „Polish Polonaises”.

 W programie koncertu znalazły się: Polonez op. 9 nr 6 
Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941), Polonez „Po-
żegnanie Ojczyzny” Michała Kleofasa Ogińskiego (1765–
1833), Polonez melancholijny op. 10. Juliusza Zarębskiego 
(1854–1885), Walc Des dur op. 64 nr 1, Rondo à la Mazur, 
Fantazja f-moll op. 49, Andante spianato i Polonez Es-dur op. 
22 Fryderyka Chopina (1810-1849).

 Świadectwem tego, że koncert bardzo spodobał się pu-
bliczności były gromkie brawa i bisy. 

 W imieniu gospodarzy miejsca, za piękny koncert podzię-
kował pianistce i organizatorom wydarzenia przewodniczą- 
cy Rady Miejskiej w Uniejowie – Tomasz Wójcik.

 Po zakończeniu koncertu chętni mogli zakupić płytę ar-
tystki oraz otrzymać od niej autograf. 

„Z klasyką przez Polskę” to projekt Polskiego Impresariatu Muzycznego realizowany przez Narodowy 
Instytut Muzyki i Tańca dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego 
i pod jego patronatem.
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Patriotyczne spotkanie 

W wydarzeniu uczestniczyli uczniowie klas VIII B i VIII C 
wraz z Agnieszką Kaczmarek i Katarzyną Pruchlat, a także Ewa 
Smętkiewicz, Marek Jabłoński, Barbara Zwolińska, czytelnicy  
i pracownicy biblioteki. 

 Witold Smętkiewicz, niezrzeszony łódzki poeta i frasz-
kopisarz, wraz z Pawłem Goleniakiem, muzykiem gra-
jącym na akordeonie, studentem Akademii Muzycznej  
w Poznaniu, stworzyli wyjątkową, słowno-muzyczną oprawę 
spotkania, którego tematem przewodnim było zbliżające 
się Narodowe Święto Niepodległości. Patriotyczne fraszki  
i wiersze przeplatały się z autorskimi utworami muzycznymi. 
Artyści zafascynowali publiczność, wprowadzając atmosferę 
głębokiego wzruszenia i entuzjazmu. Warto było wrócić do 
historii, kiedy Polska, znikając z mapy świata, odrodziła się  
i po 123 latach zaborów wywalczyła niepodległość. 

 Pragniemy serdecznie podziękować wspaniałym artystom 
za uświetnienie spotkania swoją obecnością. To wyjątkowe 
wydarzenie będziemy bardzo mile i długo wspominać. 

 Życzymy wielu sukcesów oraz kolejnych udanych spotkań 
autorskich. Dziękujemy za przybycie zaproszonym gościom, 
uczniom i czytelnikom. 

W dniu 8 listopada 2022 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie odbyło się patriotyczne 
spotkanie autorskie z Witoldem Smętkiewiczem i Pawłem Goleniakiem. 

Agnieszka Owczarek

Najlepsi tancerze z Polski walczyli o tytuły i medale

Na parkiecie, w hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
im. Bohaterów Września 1939 r., zobaczyliśmy występy 
najlepszych w kraju: solistek, solistów, duetów i formacji 
tanecznych pięciu kategorii wiekowych (młodzicy, kadeci, 
juniorzy młodsi, juniorzy, młodzieżowcy) w szerokim 
repertuarze konkurencji tanecznych, takich jak: Dance 
Contemporary&Modern, Dance Show Jazz & Clasical Ballet, 
Disco Dance, Disco Freestyle, Disco Slow, Street Dance 
Show, Hip-Hop. Przez cały dzień rywalizacji zawodnicy 
zaprezentowali w sumie kilkaset układów tanecznych.

 Zawody, które odbyły się w Uniejowie, były drugą 
częścią Mistrzostw Polski. Pierwsza cześć odbyła się kilka 
tygodni temu w Wartkowicach.

 - „Z uwagi na przepastność liczby uczestników, 
musieliśmy podzielić wydarzenie na dwie tury. Jednakże 
bardzo nas cieszy ogromne zainteresowanie tańcem 
i to coraz młodszych uczestników – zauważa promotor 
Dariusz Pigłowski. Zarówno ja, jak i przedstawiciele 
federacji jesteśmy pod wrażeniem przemiłej współpracy 
z gospodarzami obiektu. Zebraliśmy także mnóstwo 
pochwał od trenerów, opiekunów i widzów za atrakcyjną 
lokalizację zawodów i wzorowe przygotowanie imprezy. 
Pragnę jeszcze raz podziękować władzom Gminy 

Uniejów na czele z burmistrzem Józefem Kaczmarkiem, 
dyrekcji Szkoły Podstawowej w Uniejowie, a także innym 
zaangażowanym w przeprowadzenie turnieju osobom za ży-
czliwość i poświęcenie. Sądzę, że doświadczenie zdobyte 
przy organizacji tych zawodów z pewnością zaowocuje tutaj 
jeszcze w przyszłości”. 

 Zmaganiom zawodników przyglądał się Zastępca Burmis-
trza Uniejowa – Mirosław Madajski.

 Polski Związek Tańca Sportowego /PZTSport/ powstał 
w 1995 r. PZTSport prowadzi współzawodnictwo sportowe 
dla dzieci i młodzieży oraz bierze czynny udział w zawodach 
organizowanych przez międzynarodowe organizacje taneczne.

W sobotę, 26 listopada 2022 r. w Uniejowie odbyły się XXVIII Mistrzostwa Polski 2022 w Tańcu Sportowym 
organizowane przez Polski Związek Tańca Sportowego. Turniej rozpoczął się o godzinie 10.00 i potrwał 
do godzin wieczornych. Uczestników i gości przywitał Piotr Kozłowski zarówno w funkcji gospodarza miejsca 
(dyrektor SP w Uniejowie) oraz przedstawiciela powiatu poddębickiego.

ar
ch

. U
M

 U
ni

ej
ów

 
ar

ch
. M

-G
B

P 
w

 U
ni

ej
ow

ie



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

>

M-GBP w Uniejowie

Biblioteka w Uniejowie w gronie bibliotek  
z najnowocześniejszym systemem bibliotecznym

Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek

Biblioteka Narodowa, jako operator Priorytetu 1. Kierunku 
Interwencji 1.2. „Budowa ogólnokrajowej sieci bibliotecznej 
poprzez zintegrowany system zarządzania zasobami bibliotek”, 
pokrywa wszystkie koszty wdrożenia i utrzymania systemu. 
Wdrożenie przeprowadzone zostało dzięki ścisłej współpracy 
Biblioteki Narodowej z zespołami z przyłączanych książnic. 
Wśród tych placówek znalazło się dziewięć dużych bibliotek 
wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz 
sto bibliotek powiatowych, miejskich i gminnych z województw 
świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego. Biblioteka Naro-
dowa przeprowadziła dla pracowników wszystkich tych 
bibliotek kompleksowe szkolenia z obsługi systemu Alma. 
Niezwykle przydatną pomocą w trakcie wdrożenia stały 
się codzienne konsultacje prowadzone przez pracowników 
Biblioteki Narodowej, której specjaliści zapewnili m.in. bieżące 

Pierwszy etap zajęć miał charakter dydaktyczny przygotowujący dzieci do zapoznania się 
z tematem dotyczącym Dnia Postaci z Bajek. Dzieci w rozmaitych strojach, chętnie i z za-
angażowaniem, słuchały tego, co miała im do powiedzenia bibliotekarka miejskiej biblioteki 
– pani Sylwia. Dzieci bardzo chętnie angażowały się w zabawę promującą czytelnictwo.

W drugim etapie dzieci miały możliwość obejrzenia krótkiego spektaklu teatralnego  
z fragmentem książki J. Tuwima „Najpiękniejsze wiersze dla dzieci – Słoń Trąbalski” oraz 
książki pt. „Pan Łasuch Miś”, a także odegrania w nim swoich ról i wymyślania historii swoich 
bohaterów. 

Prowadzone przez bibliotekę zajęcia charakteryzują się przekazem różnych wartości naj-
młodszym. 

wsparcie i konfigurację systemu, zgodnie z potrzebami danej 
jednostki. System działa w modelu chmurowym, pozostając 
dostępnym z poziomu przeglądarki internetowej na dowolnym 
urządzeniu. 

 Największą zaletą integracji bibliotek w ramach Zinte-
growanego Systemu Zarządzania Zasobami dla Bibliotek jest 
możliwość współkatalogowania w czasie rzeczywistym w jed-
nym systemie informatycznym – wpływa to bezpośrednio na 
minimalizację kosztów ponoszonych przez biblioteki. 

 Wzrost liczby bibliotek z dostępem do katalogu online 
wpłynął na zwiększenie dostępności zbiorów dla czytelników. 
Zintegrowane placówki poprzez własne katalogi online 
dołączyły do połączonych katalogów, które obecnie obejmują 
już ponad 25 mln jednostek zbiorów (liczbę tę codziennie 
powiększają kolejne nowości wydawnicze).

Aż 109 bibliotek dołączyło w tym roku do grona bibliotek współkatalogujących wraz z Biblioteką Narodową, 
w tym biblioteka w Uniejowie. Stało się to możliwe dzięki wdrożeniu w nich najnowocześniejszego systemu 
bibliotecznego Alma i wyszukiwarki Primo w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.

W dniu 4 listopada 2022 roku Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie włączyła się w świętowanie 
Międzynarodowego Dnia Postaci z Bajek w Niepublicznym Tęczowym Przedszkolu w Uniejowie. 

Warsztaty jesienne połączone z zajęciami z jogi
W dniu 3 listopada 2022 roku, na zaproszenie Pani Anny Gazdy – nauczycielki ze 

Szkoły Podstawowej w Wilamowie, bibliotekarka pani Sylwia odwiedziła uczniów z tej 
szkoły. Przygotowała dla nich zajęcia plastyczne na podstawie książki z tematu o jesieni 
oraz ćwiczenia z jogi. Dzieci z wielkim zaangażowaniem włączyły się w taką formę zajęć. 

 Wielką zaletą lekcji organizowanych przez bibliotekę miejską jest różnorodność 
tematyki. Warsztaty rozwijają wyobraźnię, kreatywność oraz stymulują sprawność 
fizyczną i intelektualną dzieci. Zajęcia charakteryzują się przekazem mającym wartość 
i środkiem angażującym uczniów do współpracy. Ich celem jest zapoznanie młodego 
czytelnika z biblioteką, uświadomienie roli książki w życiu oraz czerpanie wiedzy  
z różnych źródeł. fo
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Agnieszka Olczyk

Uczniowie z gminy Uniejów upamiętnili rocznicę 
odzyskania niepodległości przez Polskę

 Lata 1795-1918 zapisały się na kartach historii 
Polski jako te najtragiczniejsze. Symbolizują je bowiem 
lata niewoli, zaborcy rozrywający polską ziemię na trzy 
części, a także walka narodu o niepodległość. Droga do 
niej była jednak naznaczona krwią Polaków walczących 
o swój kraj. Na sukces trzeba było czekać ponad wiek! 
Wreszcie, wraz z zakończeniem pierwszej wojny świa-
towej, Polska powróciła na mapę Europy, a 11 listopada 
1918 roku Polacy odzyskali swój Dom.

 - „Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału 
radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. 
Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! 
Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na 
zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, 
bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od 
czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (…) 
Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte 
doczekało (…).” – tymi słowami opisywał odzyskanie przez 
Polskę niepodległości historyk Jędrzej Moraczewski. 

 Uroczyste świętowanie tego wielkiego wydarzenia 
na stałe wpisało się w kalendarz uroczystości szkolnych. 
W dniu 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepo-
dległości, we wszystkich placówkach edukacyjnych 
gminy Uniejów, zorganizowano szereg działań upa-
miętniających moment, kiedy Polska ponownie stała się 
wolnym, niepodległym państwem.

 W Szkołach Podstawowych w Uniejowie, Wilamo-
wie i Wieleninie odbyły się uroczyste akademie. 

 

 O potrzebie kształtowania patriotycznych postaw mło-
dego pokolenia pamiętano także w Miejskim Przedszkolu  
w Uniejowie.

 Społeczności uczniowskie zaprezentowały wzrusza-
jące montaże słowno-muzyczne, w których uczniowie 
opowiedzieli tragiczne dla Polaków wydarzenia. Podczas 
poszczególnych uroczystości przypomniana została 
historia niewoli naszej ojczyzny oraz losy narodu polskiego: 
kolejne rozbiory, zrywy niepodległościowe, wybuch I wojny 
światowej, nadzieje Polaków na odzyskanie wolności, 
tragiczna walka naszego narodu o wyzwolenie, wreszcie 
powrót na mapę Europy jako niepodległy, suwerenny 
kraj. Przekazywane treści przeplatane były inscenizacjami, 
patriotycznymi pieśniami, recytacjami wierszy oraz tańcem, 
co pozwoliło widzom głębiej przeżyć tamte chwile.

 Pełnego wzniosłości charakteru dodawały uroczystości 
widoczne na każdym kroku barwy narodowe. Nie sposób 
było nie zauważyć, jak wspaniale na tle pięknych dekoracji 
prezentowało się godło Polski. Całości dopełniał Mazurek 
Dąbrowskiego, wyśpiewany w całej jego okazałości, we 
wszystkich czterech zwrotkach.

 Wspólne świętowanie stało się okazją do refleksji nad 
historią naszego narodu, a także uświadomiło zebranym, 
jak ważne jest zachowanie i pielęgnowanie tożsamości 
narodowej. 

 Dziś, kiedy kolejne pokolenia cieszą się wolnością  
i niezależnością, należy nieprzerwanie pamiętać o walkach, 
porażkach i zwycięstwach, wciąż nosić w sercach ogromny 
szacunek do historii.

Obchodzone	11	listopada	Narodowe	Święto	Niepodległości	to	ważne	i	piękne	wydarzenie	dla	wszystkich	
Polaków,	także	tych	najmłodszych	–	uczniów	szkół	i	wychowanków	przedszkoli.
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Maciej Bartosiak

Turniej Wędkarski z okazji 
Święta Niepodległości

Zawody miały charakter otwarty, dlatego w gronie 
41 uczestników znaleźli się wędkarze zrzeszeni w unie-
jowskim kole oraz – gościnnie – członkowie analogicz-
nych formacji z naszego okręgu. I choć ci drudzy zgarnęli 
tym razem większość pucharów, to najważniejsze 
nagrody: za pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej 
i za największą złowioną rybę trafiły do rąk jednego 
z gospodarzy turnieju.

Podwójny, najlepszy wynik sobotniej rywalizacji, 
wyciągając z wody 34-centymetrowego lina o wadze 
1,36 kg, osiągnął skarbnik koła nr 16 PZW i tegoroczny 
zwycięzca – Zbigniew Kuglarz. Tuż za nim, na drugim 
miejscu podium znalazł się Adam Świerkowski, 
łowiąc ryby o łącznej wadze 1,3 kg. Natomiast trzeci, 
z wynikiem 1,14 kg, był Aleksander Banaszczyk. Rzut 
oka na tabelę z wynikami ważenia ukazał dość osobliwą 
prawidłowość. Zdobywca pierwszego miejsca złowił 
jedną sztukę, drugiego dwie, a trzeci „na pudle” trzy 
ryby – całkiem zabawny i niespotykany dotąd zbieg 
okoliczności, nieprawdaż? Jakby tego było mało, 
na czwartym miejscu – z czterema rybami, ważącymi 
w sumie 1,04 kg – znalazł się Mariusz Wróblewski. 
A teraz uwaga: ostatni puchar, za piąty najlepszy 

wynik: 5 sztuk (!) o łącznej wadze 0,77 kg odebrał 
Jakub Kuklewicz, który dosłownie otarł się o nagrodę 
przyznawaną za największą rybę zawodów. Pomiar, 
przeprowadzony tuż po ważeniu ryb, wykazał 33 cm, czyli 
zaledwie centymetr mniej od zwycięskiego lina…

Nagrody pięciu najlepszym zawodnikom wręczyli: 
zastępca burmistrza Mirosław Madajski, prezes Dariusz 
Adamiak oraz opiekun uniejowskiego koła, Jakub 
Kameduła. Przedstawiciel Okręgu PZW w Koninie 
dodatkowo uhonorował tego dnia dwóch członków koła 
nr 16 w Uniejowie. Złotą Odznakę PZW za „Zasługi dla 
wędkarstwa polskiego” otrzymał Andrzej Choiński. Z kolei 
przyznaną przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego 
w Koninie odznakę za ,,Zasługi dla wędkarstwa koniń-
skiego” odebrał Mirosław Pietrzak.

Turniej organizowany z okazji Święta Niepodległości 
to ostatnie w roku kalendarzowym zawody rozgrywane 
przez uniejowskich wędkarzy. W grudniu br. członkowie 
koła nr 16 PZW zobaczyli się jeszcze na podsumowaniu 
roku. Podczas spotkania w sali kominkowej M-GOK 
poznaliśmy tegorocznego zwycięzcę klasyfikacji Grand 
Prix Koła, ale o tym już w następnym numerze…

Wędkarze	w	koleżeńskiej	rywalizacji,	podczas	Turnieju	Spławikowego	na	starorzeczu	„Kaczka”,	uczcili	
104.	rocznicę	odzyskania	przez	Polskę	niepodległości.	Organizatorami	sobotniego	spotkania	byli	
członkowie	Koła	Wędkarskiego	nr	16	PZW.
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Odznakę za ,,Zasługi dla wędkarstwa konińskiego” odbiera z rąk Zastępcy 
Burmistrza Uniejowa - Mirosława Madajskiego Mirosław Pietrzak
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Maciej Bartosiak

Darz Bór Jubilatom! 
75-lecie Koła Łowieckiego nr 16 
„Gęgawa” w Uniejowie

 W sobotę, 19 listopada 2022 roku myśliwi świę-
towali 75-lecie działalności koła w Uniejowie. Uro-
czystości rozpoczęła o godz. 15.00 msza święta w Ko-
legiacie, sprawowana przez księdza Infułata Andrzeja 
Ziemieśkiewicza. Po zakończeniu nabożeństwa wszyscy 
przemaszerowali kładką na drugi brzeg Warty, do Zamku 
Arcybiskupów Gnieźnieńskich, gdzie miała się odbyć 
dalsza część obchodów jubileuszowych. Wpierw jednak, 
korzystając z ostatnich chwil przed zapadnięciem zmroku – 
wzorem minionych rocznic – członkowie koła wraz z gośćmi 
stanęli do pamiątkowej fotografii. 

 Uroczystość w Sali Rycerskiej rozpoczął i poprowadził 
Paweł Dzikowski. Po wprowadzeniu sztandarów oraz przy-
witaniu gości, głos zabrał prezes koła Witold Ochapski, 
który przybliżył zebranym 75 lat bogatej historii łowiectwa 
na Ziemi Uniejowskiej. 

 Po latach zawieruchy spowodowanej II wojną świa-
tową Uniejów zaczął się odradzać. W nowej rzeczywistości 

politycznej wskrzeszenie struktur instytucji państwowych 
wymagało ogromnego wysiłku społecznego. To właśnie 
wtedy grupa kilkunastu mieszkańców Uniejowa i Świnic 
Warckich, miłośników przyrody i łowiectwa, wyszła 
z inicjatywą utworzenia organizacji łowieckiej. W 1947 r., 
po niespełna 2 latach od odzyskania niepodległości oraz 3 
latach po reaktywacji PZŁ, zawiązała się nowa struktura 
łowiecka. Oficjalnej rejestracji koła z siedzibą w Świnicach 
Warckich dokonano w 1948 r. nadając mu nr 138. Pierwszym 
prezesem koła został Zenon Lisiak. W 1952 r. ówczesny 
łowczy – Bogumił Ircha przeniósł siedzibę do Uniejowa. Był 
to czas dynamicznego rozwoju koła, kiedy myśliwi polujący 
na obwodach: Uniejów, Czepów i Koło, poszerzyli swój 
teren łowiecki w kierunku Turku. Lata 50. XX w. to okres 
deficytu dzików i bażantów. Przyczyną były duże powodzie, 
wylewały koryta Warty i Neru. Polowano więc głównie 
na sarnę i zająca. W początkowych latach swojej działalności 
koło utrzymywało się przede wszystkim z opłat strzałowych, 
odłowów zajęcy i kuropatw. Środki finansowe uzyskiwane 

Koło Łowieckie „Gęgawa” powstało zaraz po wojnie, w listopadzie 1947 roku, z inicjatywy mieszkańców Uniejowa 
i Świnic Warckich. Na początku funkcjonowało jako koło Łowieckie nr 138 z siedzibą w Świnicach, a od 1977 roku 
(po zmianie administracyjnej kraju) działa już niezmiennie jako Koło Łowieckie nr 16 w Uniejowie. W dniu jubileuszu 
75-lecia „Gęgawa” liczy sobie 65 członków oraz 5 stażystów.

Myśliwi odznaczeni medalami za zasługi łowieckie 
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z takiej działalności były czterokrotnie wyższe od dochodów 
ze składek członkowskich. Aby poprawić liczebność 
bażantów, z inicjatywy prezesa Bogumiła Irchy na terenie 
przyzamkowego parku zbudowano 2 woliery dla tych 
ptaków. Bażanta hodowano od pisklęcia do dorosłego ptaka, 
jednorazowo utrzymywano około tysiąca sztuk. W kwietniu 
1977 r. po zmianach administracyjnych w kraju nastąpiła 
ponowna rejestracja koła. Nadano mu nr 16, a członkowie 
na Walnym Zebraniu przyjęli nazwę „Gęgawa”. W 1978 
r. na placu wydzielonym z terenu zakładu komunalnego 
przy ul. Polnej wybudowano Domek Myśliwski (do dnia 
dzisiejszego jest siedzibą koła i miejscem spotkań jego 
członków). Istotne pod względem finansowym i kulturalnym 
stało się organizowanie karnawałowych Balów Myśliwskich 
w Uniejowie, na których serwowano jadło z dziczyzny. 
Atrakcją tych zabaw były loterie fantowe oraz muzyka 
na żywo. W Uniejowie grały m.in. Orkiestra Kolejowa 
z Karsznic oraz orkiestra wojskowa, ściągnięta dzięki 
pomocy płk. Szczepana Ścibiora, który wraz z małżonką 
często bawił w Uniejowie. Koło Łowieckie „Gęgawa” co 5 
lat uroczyście obchodzi swój jubileusz. W 1992 r. z okazji 
obchodów 45 lat istnienia, z inicjatywy ówczesnego prezesa 
Walentego Piotrowskiego, został ufundowany sztandar. 
Poświęcony przez ks. prałata Stanisława Smolarskiego, 
sztandar 7 listopada 1992 r. uroczyście przekazano 
członkom koła. W 1998 r. koło zostało uhonorowane 
Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej. Kolejne zarządy 
pod kierunkiem: Mariana Urbanka, Tadeusza Kowalskiego, 
Zygmunta Wasiaka, Józefa Rafalskiego, Jerzego Irchy, 
Walentego Piotrowskiego, Bogdana Kosmalskiego, Pawła 
Leszczyńskiego, Zenona Lisiaka, Bogumiła Irchy, Bolesława 
Rafalskiego, Michała Rafalskiego, Tadeusza Bednarkiewicza 
i Witolda Ochapskiego z wielkim zaangażowaniem 
i poświęceniem prowadziły działalność na rzecz koła. Brać 
łowiecka współorganizowała liczne programy zwiększające 
populację zwierzyny drobnej, dbała o przyrodę, podnosiła 
standardy na rzecz jej ochrony. Te idee z sukcesem 
kontynuują kolejne pokolenia myśliwych.

 – „Nasza działalność od początku wpisuje się 
w zadania, jakie przypisane są współczesnemu łowiectwu, 
które w pierwszym rzędzie pojmowane jest jako ochrona 
przyrody, a w tym dążenie do zachowania możliwie 
wszystkich gatunków zwierząt. Jesteśmy dumni z naszych 
osiągnięć tych w zakresie gospodarki łowieckiej, jak i tych 
związanych ze strzelectwem myśliwskim czy współpracą 
ze szkołami i instytucjami państwowymi” – zakończył swoje 
wystąpienie prezes Ochapski.

 Odznaczenia, medale i podziękowania
 Jubileusz jest okazją, by uhonorować myśliwych za ich 

pracę na rzecz koła i PZŁ oraz podziękować instytucjom 
i osobom współpracującym na rzecz łowiectwa. W pierwszej 
kolejności, najwyższym z odznaczeń nadawanym przez Polski 

Związek Łowiecki, wyróżniono dotychczasową działalność 
członków koła. Złom dla „Gęgawy” wraz z gratulacjami 
na ręce prezesa Ochapskiego przekazali: Tomasz Pilarz, 
członek Naczelnej Rady Łowieckiej i Piotr Kalus, łowczy 
okręgu PZŁ w Sieradzu.

 Srebrne Medale Zasługi Łowieckiej otrzymali: Witold 
Ochapski, Adam Kosmalski, Paweł Leszczyński, Tadeusz 
Marian Trzebiński, Józef Kazimierz Galoch, Paweł Dzikowski, 
Dariusz Trocha. Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej 
otrzymał Daniel Szafarz. Z kolei za długoletnie członkostwo 
w kole odznaczeniem honorowym wyróżniono Janusza 
Kosmalskiego. Okolicznościowe dyplomy wręczono również 
członkom biorącym czynny udział w zawodach strzeleckich: 
Adamowi Kosmalskiemu, Pawłowi Leszczyńskiemu, Mar-
kowi Wojtczakowi, Dawidowi Rosiakowi oraz Pawłowi Dzi-
kowskiemu.

 Zarząd Okręgowy PZŁ w Łodzi nadał Medal „Zasłużony 
dla Łowiectwa Województwa Łódzkiego” burmistrzowi 
Józefowi Kaczmarkowi. Na wniosek uniejowskiego koła, 
Zarząd Okręgowy PZŁ w Sieradzu nadał odznaczenia 
„Za zasługi dla Łowiectwa Ziemi Sieradzkiej”, które otrzymali: 
Małgorzata Komajda, Elżbieta Goszczyk, Marzena Cebulska, 
Urszula Tomczyk, Halina Kosmalska i Marcin Pamfil. 
Wyróżnienia i podziękowania za czynne prace na rzecz koła 
otrzymali: Zbigniew Warych, Tomasz Urbańczyk, Władysław 
Skalski oraz Kazimierz Charuba.

 W ostatniej części uroczystości głos zabrali zaproszeni 
goście oraz koledzy z zaprzyjaźnionych kół, przekazując 
na ręce prezesa Witolda Ochapskiego podziękowania za do-
tychczasową, bardzo dobrą współpracę, gratulacje z okazji 
jubileuszu oraz życzenia kolejnych lat sukcesywnej dzia-
łalności na rzecz ochrony przyrody i popularyzacji kultury 
łowieckiej.
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Podziękowania od Koła Łowieckiego ,,Gęgawa” za współpracę odebrali (od 
lewej): Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Jolanta Pęgowska – Prezes 
Zarządu LGD „Prym”, Maciej Ircha – leśniczy leśnictwa Biernacice/Stary 
Gostków i Piotr Kozłowski – przedstawiciel Uniejowskiego Stowarzyszenia 
„Aktywni” w obecności Witolda Ochapskiego – Prezesa Koła 
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Marta Pokorska

Wspólnie uczciliśmy 104. rocznicę 
odzyskania niepodległości

W imieniu Organizatorów wszystkich przybyłych na 
uroczystości, według tytułów i godności, powitał Dyrektor 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie – Robert 
Palka. 

 O tym, jak ważna jest wolność i niepodległość po-
wiedział Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie 
– Tomasz Wójcik: „Tak jak co roku, spotykamy się na 
rynku w Uniejowie, by wspólnie uczcić Narodowe Święto 
Niepodległości. Stajemy w Apelu Pamięci. W zadumie 
wspominamy Bohaterów walki o wolność Ojczyzny. Myśląc 
o nich widzimy oczami wyobraźni mężczyzn w mundurach 
z karabinem w ręku, ale przecież byli ludźmi takimi jak My. 
Oni też modlili się przy sarkofagu Bogumiła, przychodzili na 
ten rynek, by robić zakupy, kąpali się w Warcie, żyli pełnią 
życia. Byli Naszymi pradziadkami. Co by Nam powiedzieli, 
gdybyśmy mogli się spotkać? Powiedzieliby: Dajemy Wam 
wolność. Dajemy Wam niepodległość, a Wy dbajcie o 
tę ziemię i patrzcie w przyszłość. Tak, to prawda. Święto 
Niepodległości choć zanurzone w historii, powinno być 
świętem przyszłości. Jest dniem radości, nadziei i planów 
na przyszłość. Wielkim przywilejem niepodległości jest 
budowanie przyszłości, bo tylko człowiek wolny może 
budować i kształtować (…)”.

 List od Marszałka Województwa Łódzkiego – Grzegorza 
Schreibera przeczytała Radna Sejmiku Województwa 
Łódzkiego – Dorota Więckowska: „Niepodległość jest 
dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym – 
mówił Marszałek Józef Piłsudski. My Polacy wiemy o tym 
bardzo dobrze. Wolność, jaką się dziś cieszymy, poprzedziły 
lata zależności od obcych imperiów, a kajdany zrywaliśmy 
heroiczną walką i przelaną krwią. Dziś refleksja nad 
znaczeniem suwerenności powinna być tym głębsza, że 
widzimy, jaką cenę płacą za nią nasi sąsiedzi, stawiając czo-
ła rosyjskiemu imperializmowi (…) W Dniu Niepodległości 
życzę nam wszystkim, aby dane nam było budować wolną 
Polskę w warunkach stabilności gospodarczej i pokoju (…)”.

 Głos zabrała również Radna Sejmiku Województwa 
Łódzkiego – Jolanta Zięba-Gzik: „(…) Minęły już 104 lata  
i myślę, że właśnie w tym dniu warto podziękować naszym 
przodkom za to, że możemy żyć w wolnym i niepodległym 

kraju, bo jak wiemy, wolność nie musi być dana raz na zawsze. 
Dzisiaj proszę nas wszystkich, żebyśmy świętowali, cieszyli 
się z niepodległości, z tego pięknego dnia. Bądźmy dumni  
z naszej Ojczyzny, bądźmy dumni z naszego kraju i z tego, że 
jesteśmy Polakami”.

 Następnie odczytany został Apel Pamięci przez dh. Ko-
nrada Bączyka, odpalony symboliczny Ogień Niepodległości 
przez harcerzy oraz nastąpiło złożenie wiązanek kwiatów 
przy Pomniku. Jako pierwsza kwiaty złożyła delegacja 
harcerzy uniejowskiego Hufca, która odmaszerowała pod 
tablicę pomordowanych Polskiej Organizacji Wojskowej 
znajdującą się przy Kolegiacie.

 Po złożeniu kwiatów, na zakończenie obchodów wy-
słuchaliśmy „Roty” w wykonaniu Mai Perkowskiej z Unie-
jowskiej Grupy Wokalnej, „Szarej Piechoty” zagranej przez 
uniejowską Orkiestrę Dętą i obejrzeliśmy taniec „Trojak”  
z Kaprysu Śląskiego zaprezentowany przez Polsko-Saksoński 
Teatr Tańca i Pieśni „MOST”.

 Po tej części uroczystości delegacje udały się do Ko-
legiaty pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny na 
Mszę Świętą sprawowaną za Ojczyznę przez ks. Adriana 
Nowickiego, który zwrócił się do wiernych w kazaniu 
słowami: „W XXI wieku możemy być na tej ziemi, możemy 
być wolni, możemy dokonywać wyborów, które po ludzku 
i po Bożemu będą wyborami słusznymi i rozwijającymi dla 
nas, zgodnie z tym co jest zapisane w Ewangelii. Człowiek 
rozwija się w tym co ludzkie, co stanowi o jego godności  
i wartości, a także w tym co Boże, co przekracza ludzką sferę, 
którą nazywamy łaską. Człowiek potrafi przyjmować skarby 
i otwierać się na to, co wielkie. Jeżeli istniejemy jako Naród 
na tej ziemi, w tym momencie, to dokonało się to dzięki 
wszystkim Naszym Braciom i Siostrom, którzy przed nami 
żyli i chcieli się otworzyć na te wielkie skarby (…).

 W Obchodach Narodowego Święta Niepodległości 
uczestniczyli: w imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego 
Pana Grzegorza Schreibera i Posła na Sejm RP Pana Piotra 
Polaka – Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego – Pani 
Dorota Więckowska; Radna Sejmiku Województwa Łódz-
kiego – Pani Jolanta Zięba-Gzik, Starosta Poddębicki – 
Pani Małgorzata Komajda z Radną Powiatu Poddębickiego 

„Dziś jest wielka rocznica – 11 listopada. Tym, co zmarli za Ojczyznę, hołd wieczności Polska składa”.
Uroczystość upamiętniająca 104. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęła się po południu  

11 listopada 2022 roku zbiórką delegacji przy Domu Harcerza w Uniejowie. Uczestnicy prowadzeni przez 
Orkiestrę Dętą ZHP-OSP Uniejów pod batutą Jakuba Pięgota przemaszerowali na uniejowski rynek pod Pomnik 
upamiętniający Bohaterów Września 1939 roku. W tym miejscu rozpoczęły się obchody Święta Niepodległości 
zaśpiewaniem hymnu państwowego przez Krzysztofa Fiktusa – ucznia Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 
1939 r. w Uniejowie i członka Uniejowskiej Grupy Wokalnej – wraz ze zgromadzonymi na rynku. 
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Maciej Bartosiak

Zawodnik Uniejowskiej Akademii Futbolu w Cracovii

Kacper jest w zasadzie wychowankiem GKS-u Kasztelania Brudzew, 
z którego w 2015 r. trafił do juniorów MGLKS-u „Termy Uniejów”. Po trzech 
sezonach szlifowania formy na termalnych boiskach w Uniejowie, 
kontynuował swoją przygodę z piłką jako napastnik w akademii MKS-u 
Polonia Warszawa, w latach 2018-2022. Natomiast 16 września tego 
roku Kacper Śmiglewski zasilił szeregi „Pasów” i gra na pierwszej pozycji 
starszych juniorów Cracovii SSA Kraków. 17-latek ma już na swoim 
koncie także kilkanaście rozegranych meczów w składzie kadry U-17.

Wracając do meczu, o którym mowa we wstępie, spotkanie 12. kolejki 
Centralnej Ligi Juniorów U-19 rozegrane 29 października br. w Łącznej 
pomiędzy Cracovią oraz liderem tabeli – Górnikiem Zabrze. Zaczęło się 
bardzo korzystnie dla podopiecznych trenera Wojciecha Stawowego – 
i to za sprawą „naszego” Kacpra:

– „Gospodarze objęli prowadzenie w 18 min, kiedy przeprowadzili atak 
pozycyjny, najpierw lewą stroną boiska, potem środkową, a następnie 
prawą, wymieniając wiele podań; po jednym z nich i zamieszaniu na polu 
karnym Kacper Śmiglewski z bliska wpakował piłkę do siatki – czytamy  
w relacji Jacka Żukowskiego w sekcji sportowej portalu DziennikPolski 
24.pl”.

Ostatecznie spotkanie zakończyło się wynikiem 2:2, 
ale przed zejściem z murawy na Kacpra czekało tego 
dnia jeszcze jedno ważne zadanie. Zdobywca pierwszej 
bramki został poproszony o komentarz do rozegranego 
właśnie meczu z Górnikiem. Krótki wywiad był jego 
debiutem przed kamerą Cracovii. 

Trzymamy kciuki za Kacpra i życzymy samych suk-
cesów na boisku.

Podziałem punktów zakończyło się spotkanie 12. kolejki Centralnej Ligi Juniorów    U-19. Zawodnicy Cracovii II 
zremisowali z liderem tabeli – Górnikiem Zabrze 2:2. Strzelcem pierwszej bramki dla „Pasów” był Kacper Śmiglewski, 
który swoją karierę piłkarską zaczynał w barwach klubowych „Term Uniejów”. 
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– Panią Danutą Pecyną, Rodzina śp. Pana Stanisława 
Olasa, którego imię nosi Geotermia Uniejów; delegacja 
Urzędu Miasta Uniejów z Zastępcą Burmistrza Uniejowa 
– Panem Mirosławem Madajskim, księża parafii Uniejów, 
Radni Rady Miejskiej w Uniejowie z Przewodniczącym 
Panem Tomaszem Wójcikiem, Przewodniczący i Radni 
Rady Miejskiej w Uniejowie poprzednich kadencji, obecni 
i byli sołtysi gminy Uniejów, przedstawiciele jednostek 
i spółek gminnych, szkół, stowarzyszeń, banków, partii, 

policji, jednostek OSP z gminy Uniejów, zuchy, harcerze, 
instruktorzy, młodzież szkolna, mieszkańcy miasta i gminy 
oraz turyści.  

 Wartę przy Pomniku wystawiła 32. Specjalnościowa 
Drużyna Środowiskowa im. Zygmunta II Augusta z Uniejowa.

 Dziękujemy uczestnikom uroczystości za obecność, 
a tym samym za kultywowanie pamięci i oddanie należnego 
hołdu bohaterom walczącym o wolną Polskę.
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 Organizatorami wydarzenia byli: Burmistrz Miasta Uniejów, Komenda Hufca ZHP im. Marii Konopnickiej w Uniejowie, Parafia 
Rzymskokatolicka pw. św. Floriana w Uniejowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 
Września 1939 roku w Uniejowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie.
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Maciej Bartosiak 

Widzewski Uniejów zwycięzcą 
Zimowego Turnieju o Puchar Burmistrza

Do turnieju mogły zgłaszać się drużyny złożone 
z mieszkańców, na zasadzie dobrowolności: jako 
reprezentacje poszczególnych sołectw, druhowie 
Ochotniczych Straży Pożarnych, pracownicy zakładów 
pracy lub członkowie klubów oraz stowarzyszeń, etc. 
Każda z nich mogła liczyć maksymalnie 10 osób.

10 grudnia udział w zawodach potwierdziło 
u p. Szymona Bugajaka (koordynatora turnieju) pięć 
drużyn, wśród których znalazły się formacje znane 
z dotychczasowych spotkań organizowanych w ramach 
cyklu: K-Flex, Młodzi Uniejów i Waldi Team, a także 
drużyny nowicjuszy: Widzewski Uniejów oraz Joca 
Bonito. 

Przyjęty system gry na zasadzie „każdy z każdym”, 
gdzie zwycięska drużyna awansowała do rozgrywek 
w kolejnym etapie, do meczu finałowego doprowadził 
drużyny K-Flexu i Widzewskiego Uniejowa. Po nie-
zwykle zaciętej i emocjonującej rozgrywce, wynikiem 
2:1, spotkanie z pucharem za zajęcie I miejsca zakończyli 
piłkarze w czerwonych barwach (Widzewski Uniejów).

Nagrody w postaci pucharów oraz bezpłatnych biletów 
wstępu do Kompleksu Termalno-Basenowego „Termy 
Uniejów” wręczył sportowcom wiceburmistrz Mirosław 
Madajski. W kilku zdaniach podsumowania podkreślił, 
że mimo przyświecającej całemu cyklowi zawodów idei 
świętowania jubileuszu 10-lecia Uzdrowiska Termalnego 
Uniejów, pomysł na aktywne spotkania, w duchu 
zdrowej rywalizacji oraz integrowania się mieszkańców 
będzie kontynuowany również w 2023 roku i kolejnych 
latach, co z pewnością zachęci także pozostałych 
amatorów futbolu do formowania i zgłaszania swoich 
drużyn.

Wiceburmistrz skierował na koniec podziękowania, 
które zaadresował zarówno do uczestników, jak 
i do osób zaangażowanych w organizację: koordynatora 
i konferansjera – p. Szymona Bugajaka, sędziów – 
p. Tomasza Bartosika i p. Zbigniewa Kuglarza, za opiekę 
medyczną do p. Ireny Walczak, za ufundowanie 

biletów do prezesa Term p. Marcina Pamfila i w końcu 
do inicjatora piłkarskiego cyklu imprez p. Burmistrza 
Józefa Kaczmarka, który – co koniecznie należy w tym 
miejscu podkreślić – jako miłośnik futbolu, osobiście 
wziął udział w rozgrywkach.

W sumie, w całym cyklu odbyły się 4 turnieje – 
na rozpoczęcie każdej pory roku. Pierwszy i ostatni 
rozegrano na hali sportowej przy Szkole Podstawowej 
w Uniejowie. Z kolei pozostałe dwa spotkania odbyły 
się już na murawie Kompleksu Boisk Piłkarskich im.  
W. Smolarka w Uniejowie. 

Zwycięzcami poszczególnych turniejów zostali w: 
I Turnieju Wiosennym (19 marca): 1. FC Brzeziny, 2. 
LBCW Warta, II Turnieju Letnim (5 czerwca): 1. Młodzi 
Uniejów, 2. K-Flex, 3. Ostrowsko, 4. Waldi Team, III 
Turnieju Jesiennym (24 września):    1. Młodzi Uniejów, 
2. Oldboy Uniejów, 3. K-Flex, 4. Waldi Team, IV Turnieju 
Zimowego (10 listopada): 1. Widzewski Uniejów, 2. 
K-Flex, 3. Joca Bonito, 4. Młodzi Uniejów, 5. Waldi Team.

Tym samym zamknęliśmy cykl wydarzeń sportowych, 
dedykowany Mieszkańcom Gminy Uniejów w roku 
jubileuszowym, na 10-lecie uzyskania statusu uzdro-
wiska. 

W sobotnie popołudnie, 10 grudnia 2022 r. na hali sportowej w Uniejowie pięć drużyn, 
składających się z sympatyków piłki nożnej, wzięło udział w Zimowym Turnieju o Puchar 
Burmistrza Uniejowa. 
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Agnieszka Owczarek

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

I tym razem wydarzenie przyciągnęło liczną widownię 
oraz blisko 160 graczy, którzy na co dzień trenują 
w Akademii. Zmagania sportowe podzielono na trzy 
grupy: w pierwszej zagrali najstarsi zawodnicy U6-U7, 
w drugiej grupy U5–U4, a ostatnie mecze rozegrały 
najmłodsze grupy U1-U2-U3.

Sportowej rywalizacji przyglądali się wychowankowie 
UAF-u: Jakub Plicha, Adam Graczyk (PSV Lodź) 
oraz Kacper Śmiglewski – zawodnik Cracovii, repre-
zentant Polski Mistrzostw Europy U-17 w Izraelu.

– „Emocji piłkarskich nie brakuje, ale nie o wyniki tutaj 
chodzi. Wszystkie grające drużyny były najlepsze i zajęły 
pierwsze miejsce. Najważniejsze, że wszyscy dobrze się 
bawili” – mówił gospodarz miejsca, Piotr Kozłowski.

Wszyscy zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale 
oraz łakocie.  

To były emocje równie duże jak na Mistrzostwach Świata w Katarze. W hali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Uniejowie został rozegrany turniej piłki nożnej. Niedziela, 4 grudnia 2022 
r. upłynęła pod znakiem piłkarskich emocji. Nie tylko tych mundialowych. Od godzin porannych 
w hali sportowej rozgrywany był turniej mikołajkowy, który na stałe wpisał się w kalendarz 
sportowych imprez organizowanych przez Uniejowską Akademię Futbolu Pajor & Tarczyńska & 
Smolarek.
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Od lewej: prowadzące seminarium szkoleniowe: 
Patrycja Kowalczyk, Weronika Kujawa, Oliwia Staniak, 
Maja Ostrowska-Gralka

Maja Ostrowska-Gralka

Weekend z Bassai

Weekend rozpoczął się treningiem piątkowym w sali gimnastycznej 
szkoły podstawowej w Uniejowie, a całość szkolenia poprowadziła 
trenerka klubowa – Maja Ostrowska-Gralka i jej asystentki: 
Weronika Kujawa, Oliwia Staniak i Patrycja Kowalczyk. Atrakcją 
podczas zimowego Weekendu z Klubem Bassai było ognisko w 
Zagrodzie Młynarskiej, gdzie zawodnicy wraz z rodzicami spotkali 
się na wspólnej kolacji, śpiewaniu i rozrywkowej części pracowitego 
weekendu. Seminarium zakończyło się egzaminami na stopnie 
uczniowskie. 

W dniach 16-18 grudnia 2022 r. odbył się Weekend  
z Klubem Bassai! W świątecznych i zimowych klimatach 
zawodnicy klubu spędzili 3 dni na sali treningowej, 
poświęcając się doskonaleniu umiejętności wymaganych 
na egzaminach uczniowskich. 
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Agnieszka Owczarek

Finał projektu „Mnie nic nie minęło”

 Od 9 lat grudzień w gminie Uniejów kojarzony jest 
nie tylko ze świętami Bożego Narodzenia, ale również 
z wydarzeniem kulturalno-muzycznym. Nie inaczej 
było w tym roku. Wieczorem, 5 grudnia w ApartHotelu 
„Termy Uniejów” odbył się koncert, w którym oprócz 
zawodowych artystów wystąpili amatorzy i muzyczni 
pasjonaci z gminy Uniejów (Uniejów, Wilamów, 
Wielenin ) i gmin ościennych  na czele z silną repre-
zentacją ze szkoły podstawowej w Świnicach Warckich. 
Nie zabrakło uzdolnionych muzycznie uczestników 
zajęć w Powiatowym Środowiskowym Domu Samo-
pomocy w Czepowie. Chórowi towarzyszyli lokalni 
instrumentaliści. Był to zespół UGI, w składzie: Bartosz 
Wroniszewski – perkusja, Łukasz Mosiagin – bas, 
Marcin Jaśkiewicz – gitara, Tomasz Piasecki – piano, 
Mirosław Madajski – trąbka, Maksymilian Milczarek 
– puzon, Jakub Pięgot – saksofon, Maksymilian 
Pięgot – instrumenty perkusyjne oraz gościnnie Paweł 
Serafiński – Organy Hammonda.

 Koncert pt. „Mnie nic nie minęło” był zwieńczeniem 
warsztatów, które od września 2022 roku realizowało 
Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”. Poprowadziła 
go Lidia Jazgar  – wokalistka zespołu GALICJA, ale też 
prezenterka radiowa i telewizyjna, scenarzystka, reżyserka, 
producentka i organizatorka wydarzeń kulturalnych. 
W towarzystwie Jacka Cygana zabrała uczestników 
w niezwykłą podróż po twórczości tego wybitnego 
tekściarza. Gwiazdy rozmawiały m.in. o karierze Jacka 
Cygana, jego współpracy z gwiazdami polskiej sceny 
muzycznej, udziale w festiwalach, tym łódzkiej Yapie, 
której był jednym z pierwszych laureatów.

 Oprócz repertuaru Jacka Cygana, Uniejowska Grupa 
Integracyjna zaprezentowała na scenie utwory twórców, 
organizowanego od ponad 40 lat, Ogólnopolskiego 
Studenckiego Przeglądu Piosenki Turystycznej YAPA, 
będącego jednym z najstarszych festiwali poezji śpiewanej, 
piosenki turystycznej i studenckiej w kraju.

Wokaliści amatorzy koncertowali w uniejowskim ApartHotelu „Termy Uniejów”. Gwiazdą 
wieczoru był Jacek Cygan, ale na scenie wystąpili również Krzysztof Antkowiak, Lidia Jazgar, Paweł 
Serafiński i Małgorzata Frontczak. Na wydarzenie zaprosiło Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”, 
a przedsięwzięcie zorganizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego 
„Łódzkie na Plus” na 2022 rok.

Maja Ostrowska-Gralka

Umuzykalnieni 
zawodnicy
Łączenie pasji to nasza specjalność. Medalistki Mistrzostw 

Świata: Liliana Spławska-Wiatr, Hanna Spławska-Wiatr, Apolonia 
Dałek wraz z rodzeństwem (również utytułowanym w krajowych 
zawodach w karate) Tadeuszem Dałkiem, Zosią Dałek oraz z He-
lenką Spławską-Wiatr nagrały utwór z Czesławem Mozilem pt. 
„Karate Muzo”.

 Dzieciaki można było usłyszeć w porannym programie Dzień 
Dobry TVN, gdzie opowiedziały o swojej pasji do sportu i muzyki. 
Gratulujemy!

Okładka płyty z piosenką Karate Muzo.
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 Na scenie wystąpił także Krzysztof Antkowiak, 
który wspólnie z młodymi wokalistami zaśpiewał swoje 
największe przeboje, tj. „Zakazany Owoc” oraz „Pada 
śnieg”, do których słowa napisał gość wieczoru Jacek 
Cygan.

 Goście mogli również usłyszeć przeboje takie jak 
Belle z musicalu „Notre Dame de Paris” oraz utwór, 
który reprezentował Polskę podczas 39. Konkursu 
Eurowizji w Dublinie, czyli „To nie ja” tym razem 
w wykonaniu Małgorzaty Frontczak.

 Na scenie zaprezentował się Marcin Jaśkiewicz, 
który wraz z chórem i muzykami wykonał piosenkę 
„Pokolenie” z repertuaru zespołu Kombii. Występ 
muzyka z Uniejowa podsumował Jacek Cygan słowami: 
„Warto było napisać tę piosenkę, żeby usłyszeć takie 
wykonanie”.

 W przerwie koncertu prezes Uniejowskiego Sto-
warzyszenia „Aktywni” – Piotr Woźniak wręczył sta-
tuetkę „Przyjaciela Stowarzyszenia” Janowi Bujno-
wiczowi z Fundacji im. Brata Alberta i Olimpiad 
Spec-jalnych Polska – Łódzkie, który od 2013 roku 
wspiera działania stowarzyszenia.

 Dodatkową okrasą wydarzenia było także wrę-
czenie Jackowi Cyganowi tomiku poezji autorstwa 

Włodzimierza Rzadkiewicza opatrzonego ilustracjami Łu-
kasza Pawlaka, podopiecznych PŚDS w Czepowie.

 Na zakończenie wydarzenia pan Jacek zaśpiewał 
wspólnie z Uniejowską Grupą Integracyjną, a o swoim po-
bycie w Uniejowie powiedział: „Dawno nie poczułem się 
tak jak w domu”.

 Koncert w Uniejowie to kolejne wydarzenie orga-
nizowane przez Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”, 
które odbyło się dzięki głosom mieszkańców gminy 
w Budżecie Obywatelskim. Jego realizacja możliwa była 
dzięki zaangażowaniu oraz wsparciu partnerów – Uz-
drowiska Termalnego Uniejów, PGK „Termy Uniejów”, 
Aparthotelu „Termy Uniejów” oraz M-GOK w Uniejowie.

 W części warsztatowej projektu udział wzięli: Renata 
Białek, Marcin Rybczyński, Katarzyna Plak i Monika An-
drzejczak.

 Koncert patronatem honorowym objęli: Anna Dymna 
– aktorka teatralna i filmowa, prezes Fundacji Anny 
Dymnej „Mimo Wszystko”; Grzegorz Schreiber – Marszałek 
Województwa Łódzkiego, profesor Krzysztof Jóźwik – 
Rektor Politechniki Łódzkiej, Małgorzata Komajda – Starosta 
Poddębicki, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Ksiądz 
Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz – Proboszcz Parafii Uniejów.
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Agnieszka Owczarek

W Uniejowie własnymi siłami 
otwiera się drzwi do kultury 
– rozmowa z Jackiem Cyganem

Co skłoniło Pana, by wziąć udział w projekcie?
Naturalnym jest, że gdy otrzymuje się zaproszenie, 

to się je zazwyczaj przyjmuje. Uniejów miał wspa-
niałego posła w osobie Pawła Serafińskiego, z któ-
rym od lat współpracuję i jeśli on mi powiedział, 
że w Uniejowie dzieją się piękne rzeczy, nie mogłem 
odmówić. Muszę przyznać, że Paweł miał rację.

W swojej karierze ma Pan zarówno doświad-
czenia  z wielkimi gwiazdami, jak również z dziećmi. 
Z którą grupą się Panu lepiej pracowało?

Nie istnieje kryterium, według którego można 
wskazać, z kim pracuje się lepiej lub gorzej. Z każdym 
pracuje się inaczej i indywidualnie. Dzieci, które 
były w Dyskotece pana Jacka to autentyczne ta-
lenty, również pod względem osobowościowym, 
o coś im chodziło, miały pasje. Ich sukcesy dawały 
satysfakcję obu stronom. Jeśli chodzi o dorosłych, 
z którymi współpracowałem, to absolutny zbiór 
indywidualności i każda osoba, czy to kompozytor 
czy wokalista wymagała oddzielnego podejścia.

Jak się Panu pracowało z Uniejowską Grupą Inte-
gracyjną?

Z grupą pracowała przede wszystkim pani Renata 
Białek, ja byłem tylko obserwatorem na próbie, 
więc mogłem tylko podziwiać.

Jak Pan ocenia pracę i efekty Uniejowskiej Grupy 
Integracyjnej?

Bardzo dobrze, gdyż wiem, jak trudno pracuje 
się z grupą dzieci. Jestem pod wielkim wrażeniem, 
że dzieci znały wszystkie teksty na pamięć, były bardzo 
grzeczne i zdyscyplinowane, podlegały wskazówkom 

instruktorki, były zaangażowane i przede wszystkim 
zainteresowane tym, co robią. To imponujące, że udało 
się opanować grupę i osiągnąć taki poziom śpiewania 
i wyrażania.

Napisał ponad tysiąc piosenek dla najwybitniejszych wokalistów polskiej sceny muzycznej. Jego utwory 
wygrywały festiwale, a frazy wyciągnięte z tekstów weszły do języka codziennego. Z Jackiem Cyganem – 
bo o nim mowa – udało nam się, w czasie Jego pobytu w Uniejowie, odbyć krótką rozmowę.

Jacek Cygan podczas koncertu „Mnie nic nie minęło” 
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Co Pan sądzi o przedsięwzięciach, jak te zapro-
ponowane przez uniejowskie stowarzyszenie?

To jedne z najpiękniejszych inicjatyw, bo sami robimy 
coś pięknego. W Uniejowie własnymi siłami otwiera 
się drzwi do kultury. Można kogoś wynająć i się nim 
posłużyć. A tutaj robicie to sami i to na najwyższym 
poziomie. To ma sens.

Czy dzisiaj dzieci mają łatwiejszy start do kariery 
artystycznej w porównaniu do czasów Dyskoteki 
pana Jacka?

Generalnie jest łatwiej, dzieci mają profesjonalną 
opiekę, występują w świetnych warunkach – przy 
odpowiednim nagłośnieniu, oświetleniu itd. Wiedzą 
od dziecka, czym jest prawdziwa scena. Wtedy 
tak nie było. Czasem dzieci śpiewały z pół playbacku 
z użyciem kaset magnetofonowych, Dziś pewnie 
młode pokolenie nie wie, czym są kasety… Koncert, 
w którym uczestniczyłem w Uniejowie jest najlepszą 
szkołą muzyczną; młodzi ludzie śpiewali wraz 
zespołem grającym na najwyższym poziomie. Muzycy 
byli fantastyczni, aranżacje nie zabijały piosenek 
i głosów wokalnych. Takie działania sprawiają, że dla 
dzieci otwiera się świat profesjonalnej muzyki i one 
mogą się w tym świecie uczyć i rozwijać.

Jak to się stało, że zaczął Pan pisać?
Moja droga do pisania piosenek przez długi czas miała 

charakter wyłącznie towarzyski, żeby nie powiedzieć 
przyjacielski, byłem związany ze Studencką Giełdą 
Piosenki Turystycznej w Szklarskiej Porębie. 
Przyjeżdżałem tam z moim przyjacielem Jurkiem 
Filarem jako tzw. kibic, chodziłem w góry, na rajdy, 
śpiewałem piosenki. Tam też poznałem ludzi, 
którzy sami pisali te cudowne piosenki – nie mogłem 
uwierzyć, że tak można. Oni nas zaakceptowali, 
traktowali jak przyjaciół, wciągnęliśmy się w tę grupę, 
która z czasem stała się niemal rodziną „krainy 
łagodności”, jak to później ktoś nazwał od piosenki 
Wojtka Belona z Wolnej Grupy Bukowiny. W rewanżu 
dla tych ludzi napisaliśmy z Jurkiem Filarem pierwszą 
piosenkę – ja tekst, on muzykę. Nigdy wcześniej niczego 
nie napisałem. Są tacy, którzy już od lat dziecięcych 
rozbudzają w sobie poetyckie powołanie, piszą wiersze 
– choćby do szuflady. Ja w tamtej sytuacji napisałem 
swoją pierwszą w życiu piosenkę i proszę mi wierzyć, 
że gdyby oni wówczas nam powiedzieli, że owszem, 
bardzo fajnie się z nami całe noce śpiewa, ale żebyśmy 
sobie dali spokój z pisaniem piosenek, to nie byłoby 
dziś naszej rozmowy. A jednak oni nas zaakceptowali 
także w sensie artystycznym, zaczęli śpiewać te nasze 
piosenki i tak zaczęło się to rozwijać, aż powstała 

grupa Nasza Basia Kochana, która później wygrała Festiwal 
Piosenki Studenckiej w Krakowie.

Wiele osób pisze teksty, ale Pana teksty stają się przebo-
jami. Czy trudno jest napisać piosenkę?

Piosenkę napisać jest łatwo, gdy przychodzi po-
mysł, a trudno, gdy tego pomysłu brak. Moje teksty są czę-
sto związane z wokalistą, muszę go lub ją poznać, spojrzeć 
w oczy. Sukcesy biorą się stąd, że staram się wymyśleć 
postać wokalisty na scenie, kim on ma być, dać narzędzia 
do pracy, aby ludzie uwierzyli w jego przekaz. Najlepszym 
przykładem była Edyta Górniak na Eurowizji, gdzie nawet 
zagraniczni dziennikarze pytali, skąd się bierze tyle siły 
w tym mizernym ciele.

Może sama uwierzyła w to co śpiewa?
Uwierzyła, bo to było o niej – „zanim w popiół się zmienię, 

chcę być wielkim płomieniem”… Drugim przykładem jest 
Ryszard Rynkowski. Kiedy odszedł z grupy Vox, nagrał dwie 
piosenki, ale radia tego nie puszczały, bo ludzie nie wiedzieli 
kim on jest. Gdy Rysiek poprosił mnie o współpracę 
przy płycie solowej, bardziej niż o słowach do muzyki, 
skupiłem się na tym, kim on ma być na scenie i wymyśliłem 
postać, która zawierała się w dwóch pierwszych wersach 
pierwszej piosenki solowej. Brzmiały one „Czego może 
chcieć od ży-cia taki gość jak ja”. To wszystko było 
prawdziwe – wizerunek faceta z dwudniowym zarostem, 
nieco gorzkiego, ale lirycznego. Sukcesy piosenek wiążą się 
z tym, że staram się zbudować postać osoby śpiewającej 
na scenie.

Ponoć napisał Pan ponad 1000 tekstów. Z którym z nich 
utożsamia się Pan szczególnie, który tekst jest o Panu?

Ja nie wyróżniam żadnej piosenki spośród innych. 
Wszystkie traktuję tak samo. Czasem po prostu dostają 
własną historię. Przykładem jest zabieg artystki 
o pseudonimie Sanah, która spośród tysięcy wierszy 
wybrała kilkanaście, w tym również jeden mój (Rozwijając 
Rilkego) i skomponowała do nich muzykę. Czy ten tekst 
jest lepszy od innych? Absolutnie nie. Po prostu losy tekstu 
czy wiersza są nieznane, w momencie gdy on powstaje. 
Wszystkie moje teksty są o mnie, nawet „Jestem kobietą” – 
tekst, który napisałem dla Edyty Górniak.

Jacek Cygan urodził się w 1950 roku w Sosnowcu. Poeta, 
scenarzysta, dramaturg, librecista musicali, scenarzysta, 
prozaik, tłumacz, juror i organizator festiwali muzycznych, 
osobowość telewizyjna i przede wszystkim – autor 
piosenek. Pisał teksty między innymi dla Edyty Geppert, 
Ryszarda Rynkowskiego, Majki Jeżowskiej, Krystyny 
Prońko, Andrzeja Zauchy, Maryli Rodowicz, Grzegorza 
Turnaua czy zespołów Perfect, Lady Pank, Kombi, Dwa plus 
jeden.
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Agnieszka Owczarek

Najważniejsza jest praca i samozaparcie  
– mówi Krzysztof Antkowiak

Czy mógłby nam Pan opowiedzieć, jak to się stało, 
że wziął Pan udział w projekcie „Mnie nic nie minęło”?

Zadzwonił do mnie Mirek Madajski i opowiedział 
o projekcie. Wydał mi się bardzo ciekawy, tym bar-
dziej, że sam byłem związany z twórczością Jacka 
Cygana. Śpiewałem piosenki, które wyszły spod jego 
pióra. Spodobała mi się propozycja wzięcia udziału 
w przedsięwzięciu, które było ukłonem w stronę Jacka.

Jakie wrażenia wyniósł Pan z koncertu?

Bardzo podobały mi się dzieciaki. W sposób widoczny 
emanował z nich entuzjazm, pasja i chęci. U młodych 
ludzi częstym problemem jest brak koncentracji. 
Tymczasem tutaj wytrzymały i widać było, że muzyka 
sprawia im radość. Bardzo mnie to ujęło już na próbie.

Dla dzieci występ z Panem był dużym przeżyciem, 
zresztą chyba zauważył Pan również ogromny entuz-
jazm ze strony dorosłej już publiczności. A czy Panu 
dało coś to doświadczenie?

Każdy koncert coś wnosi. Jest spotkaniem, na któ-
rym artysta ofiarowuje swoje emocje, a jednoczenie 
dostaje pozytywną energię od publiczności i to się 
wspólnie napędza. Wydarzenie na pewno zapadnie 
w mojej pamięci – dzieciaki, zespół, organizacja  – 
wszystko było na najwyższym poziomie.

Zaczynał Pan karierę w młodym wieku i na pewno 
doświadczył Pan na własnej skórze czym są blaski i cienie 
sławy. Jaką radę miałby Pan dla dzieci, które próbują 
swoich sił w branży muzycznej?

Ciężko mi zestawić czasy współczesne z tymi, w któ-
rych ja zaczynałem. Świadomość w wielu wymiarach się 
zmieniła. Dzieciakom życzę, żeby mieli swoje marzenia 
i konsekwentnie dążyli do ich realizacji. Sam talent 
nie wystarczy, jest oczywiście bardzo ważny, ale bazując 
jedynie na talencie, można zabłysnąć co najwyżej na chwilę. 
Aby coś osiągnąć, trzeba włożyć dużo pracy, wierzyć w soje 
marzenia i mieć dużo samozaparcia.

Czy był Pan już kiedyś w Uniejowie?

Oczywiście, że byłem. Gościłem na termach, które są  
wspaniałe.

Gdyby Pan dostał zaproszenie, wziąłby Pan udział w ko-
lejnym uniejowskim projekcie?

Czemu nie? Zresztą mam nadzieję, że kiedyś wystąpię 
u Was nie tylko gościnnie, ale zagram po prostu mój koncert.

Dziękujemy za rozmowę i życzymy sukcesów

Agnieszka Owczarek

Bożyszcze nastolatek i cudowne dziecko lat 80. Dziś pewnie byłyby nazywany polskim Justinem Bieberem. 
Jego utwór „Zakazany owoc” znała i nuciła cała Polska, a „Pada śnieg” wciąż pozostaje w kanonie najpiękniejszych 
piosenek świątecznych. Oba utwory Krzysztof Antkowiak wykonał we wspólnym występie wraz z Uniejowską 
Grupą Integracyjną.

Krzysztof Antkowiak na koncercie „Mnie nic nie minęło”
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Z tego tytułu niezwykle dumny jest sam Prezes 
OSP w Rożniatowie – druh Wiesław Pawłowski:

– Posiadanie w drużynie aż pięciu par bliź-
niaków czyni naszą jednostkę wyjątkową w skali 
regionu, a może nawet i Polski. Jestem bardzo 
dumny z takiego składu i chciałbym, żeby usły-
szało o nas jak najwięcej osób”. 

Jak to się zaczęło?
Pierwsza para bliźniąt zapisała się do drużyny 

siedem lat temu w 2015 roku. Za nimi przybywały 
kolejne. Na dzień dzisiejszy jednostka liczy pięć 
par bliźniaków: Hubert i Kaja Kozłowscy, Marika 
i Gracjan Kolasa, Kinga i Wiktoria Domińczuk, 
Martyna i Malwina Antczak oraz Julia i Natalia 
Milczarek. Najmłodsze bliźniaki to 7-latkowie: 
Hubert i Kaja. Najstarsze to 17-letnie Julia i Na-
talia, które jako pierwsze bliźniaczki zapisały się 
do drużyny.

Niezwykle ważnym dniem w historii MDP 
w Rożniatowie był 15 sierpnia 2019 roku, 
kiedy jednostka OSP Rożniatów zorganizowała 
wydarzenie pn: „Straż bez granic”. To podczas 
tej imprezy adepci Młodzieżowej Drużyny 
Strażackiej w obecności przybyłych gości 
oraz mieszkańców złożyli ślubowanie, stając się 
tym samym pełnoprawnymi członkami MDP 
w Rożniatowie. Legitymacje członkowskie wrę-
czyli im wspólnie Prezes Powiatowego Związku 
OSP RP w Poddębicach – dh Tadeusz Chmielewski 
oraz Prezes Jednostki OSP Rożniatów – dh Wie-
sław Pawłowski.

Przed wydarzeniem ustalono, że opiekunem 
MDP w Rożniatowie zostanie druhna Małgorzata 
Jaskuła. To podczas wspomnianego wydarzenia 
po raz pierwszy wystąpiła z drużyną prezentując 
pokaz musztry paradnej.  

Dzisiaj MDP w Rożniatowie to pełnoprawna 
organizacja, która ze swoich szeregów wyłoniła 

Aleksandra Zielonka

Wyjątkowa drużyna pożarnicza

nawet dowódcę drużyny. Został nim Igor Pakuła, a jego zastępcą 
mianowano Wiktorię Antczak.

Przykład idzie z góry
Okazuje się, że wyjątkowość drużyny z Rożniatowa 

ma wielowymiarowy charakter. Każdy z członków MDP 
ma w swojej rodzinie po kilku strażaków ochotników. Zapytani 
o to, kto jeszcze zasila szeregi straży wymieniają po kilka osób 
z rodziny. Są wśród nich rodzice, rodzeństwo, ciocie, wujowie, 
dziadkowie, a nawet babcie. A wśród nich jedna wyjątkowa. 
Mowa tu o pani Bożenie Antczak – seniorce z Rożniatowa, 
która w drużynie ma aż 6 wnuków. Ale to nie wszystko. 
Z obliczeń Prezesa straży wynika, że pani Bożena wychowała 
w swoim życiu aż 14-stu strażaków.

Najważniejsze działanie
Drużyny pożarnicze powołuje się w celu szerszego zain-

teresowania młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony 
przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do bezinteresownej 
służby w szeregach OSP. I to zadanie w Rożniatowie realizowane 
jest doskonale. O tym, jak się pracuje z taką grupą, mówi ich 
opiekunka druhna Małgorzata Jaskuła:

Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowie nikomu z gminy Uniejów przedstawiać nie trzeba. 
Wyróżnia ją nie tylko piękna remiza, zadbane otoczenie strażnicy, niezwykłe zaangażowanie druhów 
ochotników, czy wysoki wskaźnik wyjazdowości do akcji. Jest jeszcze coś, co czyni jednostkę prawdziwym 
ewenementem – skład Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. To właśnie w Młodzieżowej Drużynie 
Pożarniczej, działającej przy Jednostce OSP z Rożniatowa, na szesnastu członków drużyny dziesięciu 
to bliźniaki!  

Krzysztof Antkowiak na koncercie „Mnie nic nie minęło”
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Agnieszka Zielonka

Posiedzenie Zarządu Związku Miast 
Polskich w Uniejowie

Związek Miast Polskich to najstarsza polska orga-
nizacja samorządowa o tradycji sięgającej czasów 
II Rzeczpospolitej. Obecnie jest największą tego typu 
organizacją w Polsce, skupiającą ponad 350 miast, 
w których mieszka ponad 78% miejskiej ludności 
kraju. ZMP jest stowarzyszeniem mającym na celu 
wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz dążenie 
do gospodarczego i społeczno-kulturalnego rozwoju 
miast. Członkiem Związku jest również Uniejów.

Podczas posiedzenia Zarządu Miast Polskich człon-
kowie opiniowali projekty ustaw i rozporządzeń oraz po-
dejmowali istotne kwestie z punktu widzenia funkcjo-
nowania samorządów.

Obradom przewodniczył Zygmunt Frankiewicz – 
Prezes ZMP (w latach 1993-2019 Prezydent Gliwic, 
senator X kadencji). W imieniu gospodarza gości 
przywitał Zastępca Burmistrza Uniejowa – Mirosław 
Madajski.

Posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich odbyło się 9 grudnia 2022 r. w uniejowskim zamku. 
Z tego tytułu gościliśmy przedstawicieli ponad dwudziestu samorządów.
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- „Najbardziej podobne do siebie są Natalia i Julia. 
Przez tyle lat mam problemy z ich odróżnieniem. Poza 
tym, mimo iż młodzież jest do siebie podobna, to mają 
różne charaktery. Wymaga to indywidualnego podejścia. 
Poza tym, jak każda praca z młodzieżą, jest obarczona 
dużą odpowiedzialnością oraz stanowi duże wyzwane.

Członkowie MDP uczestniczą w zawodach pożar-
niczych, turniejach wiedzy specjalistycznej oraz licznych 
konkursach. Mają na tym polu liczne sukcesy. Dla 
przykładu Zosia i Wiktoria Antczak otrzymały 
wyróżnienie w międzynarodowym strażackim konkursie 
plastycznym, a drużyna na tegorocznych gminnych 
zawodach pożarniczych zdobyła I miejsce w kategorii 
mieszanej. Ponadto drużyna angażuje się w liczne akcje. 
W 2021 i 2022 roku członkowie MDP pomagali w akcji 
ratowania bocianów i odbudowy ich gniazda. Ponadto 
zdegustowani faktem, że w okolicach Rożniatowa wy-
rzucane są śmieci, postanowili stanąć w obronie przyrody 

i samodzielnie zamontować tablice z zakazem wysypywania 
nieczystości.

Plany i marzenia
Członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej dekla-

rują, że po ukończeniu 18. roku życia będą kontynuować 
swoją pasję w szeregach jednostki OSP Rożniatów jako 
strażacy ochotnicy. Warto nadmienić, że w jednostce 
panuje również wyjątkowa i bardzo sympatyczna tradycja. 
Osoby przechodzące z drużyny młodzieżowej w szeregi 
jednostki właściwej, oprócz legitymacji strażaka ochotnika, 
otrzymują krawat do munduru. Jest to swoista zachęta 
do tego, aby dalej pozostać w jednostce.

Drużyna ma jedno marzenie: zakupić dla siebie mundury. 
Życzymy im, aby to marzenie spełniło się jak najszybciej, 
bo przecież tam, gdzie jest tyle par bliźniaków, szczęście 
powinno się mnożyć i mieć podwójny wymiar.

>
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Agnieszka Owczarek

M-GBP w Uniejowie

Zebranie Oddziału Miejsko-Gminnego 
ZOSP RP w Uniejowie

W uniejowskiej bibliotece czuć było magię świąt

Otwarcia zebrania dokonał Prezes Zarządu  – druh 
Krzysztof Janiak, który powitał wszystkich gości, w tym 
Burmistrza Uniejowa – Józefa Kaczmarka, Prezesa Od-
działu Powiatowego – druha Wojciecha Kałużnego, 
Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej – młodszego 
brygadiera Radosława Cieślikowskiego.

Głównym punktem zebrania było przedstawienie 
informacji podsumowujących działalność gminnych 
jednostek OSP, która obejmuje m.in. udział w akcjach 
ratowniczo-gaśniczych, szkolenia itp.

Głos zabrali zaproszeni goście, składając podziękowania 
strażakom za ich ofiarną i bezinteresowną służbę 
oraz informując o chęci współpracy oraz o planach zwią-
zanych z działalnością strażaków ochotników w nas-
tępnym roku. Poruszano również m.in. tematy wyszkolenia 
naszych ratowników oraz wyposażenia jednostek OSP.

Na zebraniu uchwalono również harmonogram zebrań 
sprawozdawczych zaplanowanych na początku 2023 roku.

Szczególnym momentem wydarzenia było wyróżnienie 
dla p. Bartłomieja Gröbnera. Dyrektor firmy K-flex, 
który jest także członkiem zwyczajnym OSP w Uniejowie, 

został odznaczony Złotym Medalem „Za zasługi dla pożar-
nictwa” na terenie gminy Uniejów. 

Z racji bliskości świąt Bożego Narodzenia spotkanie 
miało również charakter opłatkowy, połączony z życzeniami 
świątecznymi.

Dnia 10 grudnia 2022 r. odbyło się zebranie członków Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Uniejowie.

W dniu 12 grudnia 2022 r. w Miejsko-Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Uniejowie odbyły się Rodzinne 
Warsztaty Bożonarodzeniowe. Podczas zajęć wykonane 
zostały piękne dekoracje świąteczne, takie jak: aniołki, 
bałwanki czy mikołaje. Każdy uczestnik znalazł coś dla 
siebie w zależności od stopnia trudności wykonania danej 
pracy i wieku. Wykonane zostały również wyjątkowe  
i niepowtarzalne kartki świąteczne, które trafiły przed 
świętami do wielu adresatów. 

Dzięki warsztatom, ale także pracownikom biblioteki, 
czuć było magię zbliżających się Świąt Bożego Naro-
dzenia. Cieszymy się, że razem mogliśmy przeżywać ten 
cudowny czas. 
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Zakłady pracy w gminie Uniejów
Marek Jabłoński 

Gabinet Logopedyczny „u Cioci Mani” 
Martyny Gierady w Uniejowie  

Przez 7 lat pracowałem jako pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Turku. W prze-
prowadzanych licznych badaniach psychologiczno-pedagogicznych wielokrotnie wskazywaliśmy 
na potrzebę korygowania wad i zaburzeń mowy, kierując badanych na zajęcia logopedyczne. Ilość 
potrzebujących pomocy maksymalnie obciążała możliwości miejscowej poradni. Dlatego też każda 
indywidualna inicjatywa w tym zakresie jest niezwykle cenna. 

 Najpierw jednak trochę informacji teoretycznych, 
wprowadzających, chociaż Martyna też o nich wspomina. 
 Obecnie obowiązująca definicja logopedii mówi, że 
jest ona „nauką o kształtowaniu prawidłowej mowy, usu-
waniu wad wymowy oraz nauczaniu mowy w przypadku 
jej braku lub utraty”. Do zadań logopedii należą: kształto-
wanie prawidłowej mowy w przedszkolu i w szkole, czyli 
dbanie o jej prawidłowy i jak najlepszy rozwój pod wzglę-
dem fonetycznym, gramatycznym i leksykalnym; dosko-
nalenie mowy już ukształtowanej; usuwanie wad mowy; 
nauczanie mowy (mówienia i rozumienia) w wypadku jej 
braku lub utraty; usuwanie zaburzeń głosu; usuwanie 
trudności w czytaniu i pisaniu. 
 Wyróżniamy następujące specjalności logopedii: 
– balbutologopedia (diagnoza i terapia osób z zaburzenia-
mi płynności mowy, np. jąkanie, giełkot), 
– gerontologopedia (diagnoza i terapia osób z chorobami, 
zaburzeniami występujących u osób starszych, np. choro-
ba Alzheimera), 
– glottodydaktyka (nauka języka obcokrajowców, ale rów-
nież metoda rozumiana jako wychowanie językowe dzie-
ci, diagnoza, profilaktyka i terapia dzieci z trudnościami  
w czytaniu i pisaniu), 
– logopedia artystyczna (kształtowanie wzorcowej mowy, 
dykcji, emisji głosu),
– logopedia wychowawcza (profilaktyka, zapobieganie za-
burzeniom mowy i głosu, kształtowanie właściwej mowy 
u dzieci), 
– logoterapia (usuwanie zaburzeń mowy, głosu, trudności 
w czytaniu i pisaniu),
– neurologopedia (diagnoza i terapia osób m.in. z afazją, 
alalią, dyzartrią, porażeniem mózgowym), 
– oligofrenologopedia (diagnoza i terapia osób z niepełno-
sprawnością intelektualną), 

– onkologopedia (kształtowanie mowy osób ze schorze-
niami nowotworowymi, po laryngektomii), 
– surdologopedia (kształtowanie mowy osób niesłyszą-
cych, niedosłyszących), 
– tyflologopedia (kształtowanie mowy osób niewidzących 
i niedowidzących), 
– wczesna interwencja logopedyczna (diagnoza i terapia 
dzieci (0-3 r.ż.) zagrożonych lub z niepełnosprawnością, 
wymagających wczesnych oddziaływań logopedycznych). 
(źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Logopedia)
 Neurologopedia to jedna ze specjalizacji logopedii 
zajmująca się diagnozą i terapią różnych postaci zaburzeń 
mowy. Neurologopedzi opiekują się m.in.: osobami, u któ-
rych doszło do uszkodzenia OUN – ośrodkowego układu 
nerwowego, na skutek czego występują problemy z mową 
i wysławianiem się (zwykle u osób dorosłych uszkodzenie 
jest spowodowane wypadkiem lub chorobą współistnie-
jącą); chorymi z problemami ze spożywaniem posiłków  
– z żuciem i połykaniem, uwarunkowanymi problemami  
o podłożu neurologicznym. 

 Trening kinestezji artykulacyjnej, czyli czucia ułożenia narządów 
artykulacyjnych przed przystąpieniem do wywoływania trudnej głoski
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 Terapię u neurologopedy powinny rozważyć osoby  
z zaburzeniami mowy, które w wyniku m.in. chorób neu-
rologicznych, urazów czaszkowo-mózgowych czy wy-
padków straciły zdolność mówienia. Konsultacja neuro-
logopedy ma na celu określenie stopnia zaburzeń mowy,  
w tym: jąkania, połykania, ssania, żucia, uwarunkowanych 
problemami o podłożu neurologicznym.
 Specjalista ten podczas wizyty korzysta z metod te-
rapii neurologopedycznej, obejmującej m.in.: ćwiczenia 
głosowe, oddechowe i słuchowe. Podczas terapii angażo-
wany jest cały aparat artykulacyjny. U części pacjentów 
konieczne jest wykonanie masażu logopedycznego oraz 
regulującego aparat mowy.
(źródło: https://www.medistore.com.pl/p/neurologopeda)
 Takim właśnie neurologopedą jest dziś 28-letnia Mar-
tyna Gierada. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego 
w Turku podjęła studia licencjackie na kierunku logopedii 
z audiologią, a później magisterskie z logopedii ogólnej na 
Uniwersytecie Łódzkim. Na Uniwersytecie Medycznym 
we Wrocławiu podyplomowo ukończyła studia z neurolo-
gopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną. 
 – Dlatego też tytułuję się jako neurologopeda kliniczna, 
specjalistka wczesnej interwencji logopedycznej i odnajduję  
w tym zawodzie miejsce dla wszystkich moich pasji, choć 
pierwotnie nigdy nie myślałam o tym by być logopedą. Za-
wsze chciałam być psychologiem lub aktorką. Na studia psy-
chologiczne się nie dostałam, a na drogę artystyczną zabrakło 
mi odwagi. Moja przyjaciółka startowała z kolei na logopedię, 
do czego mnie zainspirowała, a sama dziś jest psychologiem. 
Idąc na studia logopedyczne nie miałam nawet większego po-
jęcia czym zajmuje się logopeda, ale już na pierwszym roku 
studiów, mając zajęcia z aktorami i psychologami, zobaczy-
łam jak wiele dróg dalszego wyboru mam kończąc właśnie te 
studia. Studia podyplomowe rozpoczęłam w trudnym czasie, 
bo w zaawansowanej pandemii, ale mimo to udało mi się na 
drugim roku odbyć szereg praktyk dających mi bogatą wie-
dzę i doświadczenie, głównie we wrocławskich szpitalach 
– na oddziale laryngologicznym, psychiatrycznym, rehabilita-
cji neurologicznej dla dorosłych i dla dzieci, a także w pry-
watnych gabinetach znaczących osób dla polskiej logopedii. 
Staram się próbować wszystkiego i nadal poszukuję swojej 
drogi, bo też nie uważam, że będąc logopedą muszę znać się 
na wszystkim w tej szerokiej i prężnie rozwijającej się profesji.  
W moim zawodzie można pracować z wadami wymowy –  
z tym najczęściej kojarzeni są logopedzi, ale także z osoba-
mi z zaburzeniami płynności mówienia (balbutologopedia), 
z wadami słuchu (surdologopedia), z osobami które nie wy-
kształciły lub utraciły kompetencje i/lub sprawność mówienia  
w wyniku uszkodzenia OUN (neurologopedia), czy chorób 
wieku podeszłego (gerontologopedia), z osobami niepeł-
nosprawnymi (oligofrenologopedia), z artystami chcącymi 
poprawiać swój warsztat (logopedia medialna), z osobami  
z trudnościami w jedzeniu (terapeuci karmienia). Mało kto 
wie, że logopeda pracuje już z noworodkami, rolą logopedy
-specjalisty wczesnej interwencji jest także pomoc w utrzy
-maniu karmienia piersią, w zapewnieniu odpowiednich 

warunków do jedzenia z butelki, zadbanie o prawidłowy tor 
oddechowy. Dwie ostatnie wymienione przeze mnie dziedziny 
to te, w których obecnie widzę swoją przyszłość. Dlatego szko-
lę się dodatkowo głównie w tym zakresie – jestem trenerem 
Masażu Shantali (stosowanego głównie u niemowląt, wspie-
rającego w uporczywych kolkach, ale nie tylko), trenerem emi-
sji głosu, trenerem oddechu dzieci i osób dorosłych, trenerem 
jogopedii ®, czyli autorskiego programu Małgorzaty Stelmach
-Lewandowskiej, łączącego logopedię z jogą. Ukończyłam też 
kurs z logorytmiki, podstawowego masażu logopedycznego 
oraz elementów terapii ustno-twarzowej, pierwszą część kur-
su metody werbo-tonalnej i bardzo ważny w mojej pracy kurs 
terapeutycznego kinesiotapingu wg podejścia Esther de Ru, 
wprowadzonego na polski rynek przez dr Martynę Brychcy. 
Planuję dalej szkolić się w zakresie pracy z ciałem i oddechem, 
pracy z artystami, ale także w pracy z najmłodszym pacjentem.  
W swojej pracy wyznaję zasadę, że piękna artykulacja jest 
wisienką na torcie, którą trzeba mieć na czym położyć, więc 
zanim dojdziemy do pracy nad nią najpierw musimy zbudować 
bazę, zadbać o kontakt, intencje komunikacyjną, współpracę 
wszystkich mięśni, oddech, funkcje pokarmowe, koncentrację 
etc. – tak przedstawia siebie Martyna. 
 Jeszcze w trakcie studiów II stopnia rozpoczęła pra-
cę w Szkole Podstawowej w Wieleninie, następnie w Nie-
publicznym Tęczowym Przedszkolu i Żłobku w Uniejowie 
i Poddębicach. Jej droga zawodowa była przerywana 
ciążami, a własne dzieci były jej największą inspiracją do 
rozwoju, szczególnie w zakresie psychologii dziecięcej.  

Wykonywanie masażu z wykorzystaniem wibratora logopedycznego
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Podziękowanie od druhów 
Ochotnicza Straż Pożarna w Wieleninie składa najserdeczniejsze podziękowanie dla Bartłomieja Gröbnera 

– dyrektora firmy K-flex za nieocenione zaangażowanie w rozwój naszej jednostki, przychylność, wielką 
życzliwość, a przede wszystkim zrozumienie dla  naszych potrzeb i wsparcie, dzięki któremu nasza służba staje 
się łatwiejsza.

Korzystając z okazji, życzymy dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej, a także w życiu 
osobistym, powodzenia w realizacji marzeń i zamierzeń związanych z rozwojem tak prężnej firmy. Wyrażając 
swoją wdzięczność, deklarujemy  również współpracę. 

„Święty Florianie chroń nas 
od pożarów,
Gaś promienie złości
Nienawiści-wrogości
I wszelkich złych 
namiętności”. 

„Bogu na chwałę, 
ludziom na ratunek”    
                                        
 Druhowie OSP Wielenin

W pracy zawodowej preferuje bliskościowe podejście,  
z szacunkiem do ludzi trochę mniejszych. Po powrocie do 
aktywności zawodowej wróciła do pracy w SP w Wieleni-
nie. Otworzyła także swoją prywatną praktykę, początko-
wo pod szyldem MAGIER Sp. z o.o. non profit (pod któ-
rym prowadzi wraz z mężem restaurację „Miejscówka”). 
Aktualnie jednak logopedycznie działa już wyłącznie pod 
własnym nazwiskiem, jest właścicielem firmy Usługi neu-
rologopedyczne Martyna Gierada, a stacjonarnie można 
ją znaleźć w gabinecie logopedycznym „u cioci Mani” (ul. 
Targowa 6, 99-210 Uniejów, 605419885, martyna.gie-
rada@gmail.com). Mania (zdrobniale od imienia Maria/
Marianna), bo tak nazywano Martynę od czasów szkoły 
podstawowej. Pierwotnie zaczęły mówić tak do niej kole-
żanki, bez większej ideologii wyboru właśnie tego zdrob-
nienia, tak też nazywano ją w domu, przypuszczalnie po 
babci Marii, tak zwracała się do niej jej siostrzenica – bo to 
po prostu było dużo prostsze i tak dziś Martyna nazwała  
i zwraca się do swojej córki Marysi – małej Mani. Dzie-
ciom z problemami logopedycznymi nie zawsze przycho-
dzi z łatwością mierzenie się z imieniem „Martyna”, to więc 
także ukłon w ich stronę.
 Początkowo, dzięki uprzejmości Komendy Hufca ZHP 
w Uniejowie, przyjmowała w użyczonym pomieszczeniu, 

dziś ma swój gabinet pod powyższym adresem. Świadczy 
m.in. usługi: diagnozy i terapii logopedycznej wad wymowy, 
terapii karmienia, terapii oddechu, np. w przebiegu lecze-
nia ortodontycznego, laryngologicznego, terapii płynności 
mówienia, treningu emisji głosu, także w leczeniu zaburzeń 
głosu, treningu masażu Shantali dzieci i dorosłych, a w pra-
cy wykorzystuje m.in. techniki manualne masażu obszaru 
ustno-twarzowego i kinesiotaping – plastrowanie.
 Martyna – zapytana o swoje osiągniecia i marzenia, 
odpowiedziała: 
– Moim zawodowym osiągnięciem są postępy w terapii, każde 
nowe osiągnięcie moich pacjentów dzięki ciężkiej pracy całej 
rodziny pod moim czujnym okiem, wdzięczność w słowach 
rodziców. Natomiast zawodowym marzeniem jest praca na 
oddziale neonatologicznym, ale by zyskać takie zatrudnienie 
potrzeba mi jeszcze wielu lat doskonalenia zawodowego oraz 
reform w systemie, by na każdym takim oddziale był etat dla 
neurologopedy. Równoległym marzeniem jest praca w teatrze, 
nie na scenie a od strony przygotowania zawodowego akto-
rów i dbania o ich głosy. Marzę też o współpracy z najlepszymi 
specjalistami, do których odsyłam na konsultację moich pa-
cjentów, tak aby mieli ich wszystkich na miejscu.  
 Życzymy rozwoju i spełnienia marzeń
 Marek Jabłoński
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Marlena w pracy...

Marlena podczas emisji programuW siedzibie TVP w Warszawie

Niszowa, ale pozytywnie zakręcona MM

Ryszard Troczyński

Gdyby ktokolwiek zapytał, jakie można mieć oryginalne hobby, 
wątpię, aby ktoś trafił, bo nasza MM, czyli Marlena Michalak ma 
hobby wyjątkowe. Zaczęło się tak naprawdę od dziecka, bo wtedy 
zainteresowała się historią, a po czasie przekształciło się to w pasję 
śledzenia historii monarchii i współczesnych rodzin królewskich. 
Wraz z opanowaniem komputera postanowiła dzielić się swoją 
pasją i wiedzą – założyła w 2004 roku stronę w internecie. Już 
w 2015 roku redagowała artykuły dla portali i magazynów  
o Skandynawii skupiając się głównie na rodzinie królewskiej ze 
Szwecji. Natomiast w 2020 roku założyła stronę „Królewski świat”, 
którą każdego dnia odwiedza kilka tysięcy osób. Talent i urodę 
MM zauważyła telewizja i w listopadzie 2022 roku wystąpiła  
w TVP2, w programie „Pytanie na śniadanie”, gdzie jako ekspert 
opowiadała o bieżących wydarzeniach w brytyjskiej rodzinie kró-
lewskiej. Tematem zajęła się dokładnie, całkowicie. Od lat czyta 
na temat monarchii, pisze recenzje książek pojawiających się na 
naszym rynku. I uwaga czytelnicy! Utrzymuje korespondencję  
z europejskimi rodzinami królewskimi. 

Marlena Michalak z wykształcenia jest menedżerem, a pracuje 
w logistyce i spedycji. W naszym łańcuszku perełek pozytywnie 
zakręconych mamy kolejną: arystokratkę MM Marlenę Michalak.

Jeżeli macie Państwo ochotę dowiedzieć się 
o szwedzkiej rodzinie królewskiej, to zachęcam 
do odwiedzenia bloga Marleny – www.swe-
dish-princesses.pl i Instagrama – www.insta-
gram.com/krolewskiswiat
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Marlena Michalak z Uniejowa to młoda i śliczna mieszkanka naszej gminy. Uniejów to miasteczko, 
które ma wyjątkowe szczęście do tak różnorodnie utalentowanych mieszkańców. Chyba to zasługa 
klimatu i tej cudownej, zaczarowanej wody tryskającej i parującej z geotermalnych źródeł. 
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W	ostatnim	wydaniu	„Uniejowskich	Stron”	foto	
zagadką	było	odgadnięcie	przysłowia	na	podstawie	
zamieszczonego	zdjęcia.	Prawidłowo	brzmi	ono:	
„Niedaleko pada jabłko od jabłoni”.
Otrzymaliśmy	kilka	poprawnych	odpowiedzi.	
Nagrodę	wylosowała	pani	Edyta	z	Turku.	Kolejną	foto	

zagadką	jest	również	przysłowie.	Pytanie	brzmi:	
Z	jakim	przysłowiem	kojarzy	się	to	zdjęcie?	
Na	odpowiedzi	–	smsy	z	dopiskiem	„Foto	zagadka”,	

wysyłane	na	numer	tel.	517	138	165,	czekamy	do	31	
stycznia	2023	r.

FOTO Zagadka > Ryszard Troczyński

FOTO Kontrasty > Ryszard Troczyński
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Kierowco uważaj 
na Przechodnia 

FOTO Fraszka > Ryszard Troczyński

Tak to już jest
Młodość i uroda

nie odczuwa trwogi…
Ugłaszcze groźne zwierzę,

weźmie byka za rogi.

Witold Smętkiewicz
Grudzień 2022


