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4. Od Redakcji
5. Z prac Samorządu - Józef Kaczmarek
6. „Program zwiększenia dostępności
świadczeń gwarantowanych
z zakresu rehabilitacji wśród
mieszkańców województwa łódzkiego”…
- Paweł Czarnecki
7. Z działalności  Rady Miejskiej
w Uniejowie - Agnieszka Nowak
8. Wywiad z prepozytem Kapituły
Uniejowskiej ks. prałatem Andrzejem
Ziemieśkiewiczem - proboszczem
parafii Uniejów - Marek Jabłoński
9. III Ogólnopolski Plebiscyt
Gospodarczy Euro-Gmina EuroPowiat Euro-Partner
10. III miejsce gminy Uniejów
w konkursie „Województwo łódzkie
przyjazne rodzinie”
10. Straty w rolnictwie przez suszę i grad
- Urszula Łukasik
11. Nowe boisko w Wilamowie jeszcze
w tym roku - Maciej Bartosiak
11. Uniejów w gronie gmin najlepszych
do życia w Polsce - Maciej Bartosiak
12. Modernizacja drogi dojazdowej
- Edyta Binkiewicz
12. Nasadzenia zakończone
- Rafał Jałkiewicz
13. Nowy plac zabaw - Tomasz Wójcik
13. Jak przedszkolna wieść niesie
- Małgorzata Dzieran, Romana Kozińska
15. Radosne wydarzenia w Spycimierzu  
- Paulina Jaśkiewicz
16. Kalendarium wydarzeń Zespołu Szkół
w Uniejowie - Małgorzata Antoniak,
Magdalena Derlacz, Karolina Marosik,
Szymona Bugajak, Dorota Bamberska,
Urszula Świerczyńska, Tomasz Bartosik,
Elżbieta Bartnik, Anna Bugajak, Anna
Komodzińska
19. Z życia szkoły w Wieleninie  
- Elżbieta Goszczyk
20. Uroczyste zakończenie roku szkolnego
2014/2015 w Szkole Podstawowej
w Wilamowie - Joanna Binkiewicz
20. 30 lat minęło - Beata Kos
20. „Z książką na walizkach” – Beata Szymczak
21. Z działalności biblioteki
- Beata Szymczak, Sylwia Szymańska
22. XII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek  
- Beata Szymczak
22. Pracowity czerwiec Orkiestry Dętej ZHPOSP w Uniejowie - Jakub Pięgot
24. Wieści z uniejowskiego Hufca - Sylwia
Wojtczak, Alina Karolak,
Barbara Zwolińska
25. „Letni sposób na nudę” - Wakacje 2015  
- Beata Szymczak, Aleksandra Kałużna Płaczek
26. Wakacje 2015 w filii bibliotecznej
w Rożniatowie - Renata Skibińska
27. Warsztaty z Teatrem Buffo
- Milena Pamfil
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27. Kalendarium najważniejszych wydarzeń
Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czepowie
- Mirosław Madajski
29. Uniejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku  
- Urszula Urbaniak
30. Po zdrowie do Uniejowa  
- Mirosław Madajski
32. Lato u działkowców - Teresa Łuczak
32. Poświęcenie kapliczki w Orzeszkowie
- Mieszkańcy Orzeszkowa
33. Miejsko - Gminne Obchody
Dnia Strażaka  Ostrowsko 2015
- Lech Krajewski
34. Nowe garaże w OSP Wielenin  
- Lech Krajewski
35. Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
Seniorów - Zaborów 2015
- Lech Krajewski
36. VII Jarmark Wilamowski – Alicja Własny
37. Dni Uniejowa z Bajmem
- Marta Pokorska
38. 25 lat Samorządu Miasta i Gminy
Uniejów  - dr Jan Chańko
42. 3 latka Uzdrowiska Termalnego Uniejów  
- Aleksandra Zielonka
42. Dzień Dziecka na wesoło  
- Aleksandra Kałużna – Płaczek
43. Dywany rozwijane coraz bardziej  
- uroczystość Bożego Ciała
- Maciej Bartosiak
49. Letnia Scena - Milena Pamfil
49. Powitanie lata na rockowo  
- Marcin Jaśkiewicz
50. Wianki 2015 - Robert Palka
50. XI Wielki Turniej Rycerski
- Jędrzej Kałużny, Angelika Wochna
51. V Festiwal Królestwo Lilii - Karolina
Smętkiewicz, ks. Andrzej Ziemieśkiewicz
52. XIII Ogólnopolskie Dni Wody  
-Aleksandra Zielonka, Roman Kowalewski
54. Zawody w Powożeniu Zaprzęgami
Konnymi - Aleksandra Zielonka
55. X  Jubileuszowy Gminny Festiwal
Strażackich Orkiestr Dętych
- Spycimierz 2015  - Robert Palka
55. Dzieci z Ukrainy wypoczywały
w Uniejowie  - Maciej Bartosiak
56. 650-te urodziny uniejowskiego zamku  
- Jędrzej Kałużny, Angelika Wochna
56. XIV Piknik Sołtysów Gminy Uniejów  
- Aleksandra Kałużna - Płaczek
57. Power Dance & Disco - Maciej Bartosiak
58. Indiańskie Lato - Święto Alei im.
Sat Okha  - Szina Sarnecka
59. IX Wakacyjny Koncert Organowy  
- Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
59. Rajdy rowerowe z parafii Wilamów  
- ks. Bogusław Karasiński
60. Koncert „Lata ZET i Dwójki”
- Marta Pokorska
61. Uroczystość ku czci Matki Bożej
Pocieszenia w Wilamowie
- Maciej Bartosiak

61. Niedziela na wsi - Robert Palka
62. Mix smaków i atrakcji
-  Dominika Jaśkiewicz
62. 76. rocznica wybuchu II wojny
światowej... - Agnieszka Kaczmarek
63. „Polak, Węgier, dwa bratanki...”
- Marta Pokorska
63. Uniejowskie smaki podbiły serca
degustatorów - Karolina Smętkiewicz
65. Malarstwo Joanny WalendzikStefańskiej - Marek Sak
65. Plenery łódzkiej ASP - Marek Sak
66. Monotypie Janusza Czumaczenki  
- Marek Sak
67. Międzykulturowe Poszukiwania
w Sztuce - Piotr Izydorczyk
67. Turniej Piłki Nożnej Olimpiad
Specjalnych - Marta Kozanecka
68. X Wojewódzka Olimpiada Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Ziemia Łódzka 2015”
– RCPS w Łodzi,
- Marta Kozanecka
69. X Forum OZE „Energia w Gminie”  
- Karolina Smętkiewicz
70. Turniej Małego Karateki 2015  
- Maja Ostrowska
70. Święto Piłki Nożnej w Uniejowie  
- Mirosław Madajski
72. VI Otwarta Powiatowa Spartakiada
dla Osób Niepełnosprawnych  
- Mirosław Madajski
73. Bagno fiction - czyli ekstremalny bieg
przełajowy w Uniejowie - Szisabela
76. Mocne otwarcie sezonu Uniejowskiej
Akademii Futbolu
- Mirosław Madajski
78. Bieganie to nie tylko zawody - sztafeta
biegowa Uniejów-Jasna Góra  
- Kamil Pecyna
79. Uniejów nowocześnie i mobilnie
- Karolina Smętkiewicz
80. Wojskowi przyjaciele Uniejowa
awansowali – informacje uzyskane
z Wojskowej Akademii Technicznej
84. Zakłady pracy w gminie Uniejów
- Marek Jabłoński
86. Ślub koszykarza Macieja Lampe
w rodzinnym Uniejowie
- Marta Pokorska
87. Napisano o nas… O Uniejowie
w prasie ogólnopolskiej
- Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Uniejowie
88. Uniejowskie Energetyczne
- Paweł Wroniszewski
89. Sprostowanie dotyczące artykułu
pt. „Nadejszła wiekopomna chwila”
90. Kolejna „Perełka”
- Ryszard Troczyński
91. Gminny System Powiadamiania SMS
91. Przepis na sernik z owocami
- Teresa Bamberska
(Zagroda Młynarska)
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Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy !
Aktualne wydanie „Uniejowskich Stron” relacjonuje
wiosenno-letnie wydarzenia, przedsięwzięcia, imprezy
mające miejsce na terenie naszego miasta i gminy, ale
nie tylko.
Maj powitaliśmy akcją czytelniczą „Z książką na
walizkach”, a kontynuowaliśmy na sportowo - X
Wojewódzką Olimpiadą Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2015”. Z okazji Dnia
Dziecka przygotowano dla najmłodszych karateków
zmagania podczas Turnieju Małego Karateki, a dla
najmłodszych piłkarzy i nieco starszych Święto Piłki
Nożnej. 25-lecie swojego istnienia, połączone z obchodami 3-latek Uzdrowiska Termalnego Uniejów
podczas Dni Uniejowa, świętował Samorząd Miasta
i Gminy Uniejów. W Wilamowie spotkaliśmy się już po
raz siódmy na Jarmarku Wilamowskim, a w Ostrowsku
na Miejsko-Gminnych Obchodach Dnia Strażaka.
Czerwiec był pracowity dla Orkiestry Dętej ZHPOSP Uniejów, ponieważ uczestniczyła w festiwalach
i konkursach. Miłośnicy ekstremalnych biegów
z przeszkodami mieli okazję wykazać się niezwykłą
sprawnością fizyczną podczas I Biegu ExTERMYnator
2015, zorganizowanego podczas Ogólnopolskich Dni
Wody – koncertu „Lata z Radiem”. Gratulujemy odwagi!
Był to również czas podjęcia tematyki odnawialnych
źródeł energii podczas X Forum OZE „Energia
w Gminie” oraz energetyki w ramach II Kongresu „Łódzkie
Energetyczne”. Dokonano poświęcenia i oddania do
użytku nowych garaży w OSP Wielenin, a drużyny
strażackie zmagały się podczas Gminnych Zawodów
Sportowo-Pożarniczych   Seniorów w Zaborowie.
To również miesiąc zakończenia roku akademickiego
przez Słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Mieszkańcy Spycimierza, zgodnie z 200-letnią tradycją,
ułożyli przepiękne kwiatowe dywany na uroczystość
Bożego Ciała w Spycimierzu, z kolei uczniowie
i nauczyciele szkoły w Wilamowie namalowali w swojej miejscowości wzory kwiatowe farbą. Nie mogło
również zabraknąć powitania lata na rockowo, Nocy
Świętojańskiej i puszczania wianków na wodzie, czy też
koncertu na Letniej Scenie.
Lipiec rozpoczął się Wielkim Turniejem Rycerskim
oraz V Festiwalem „Królestwo Lilii” w nowej formie
- udekorowania terenu wokół uniejowskiej Kolegiaty
1000 żywych lilii. To również czas odpoczynku od szkoły
dzieci i młodzieży. Aby mogły one ciekawie spędzić
czas Biblioteka oraz Ośrodek Kultury zadbały o bogaty

program wakacyjny, czyli nic innego jak Letni sposób
na nudę na wsi i w mieście. Była okazja do integracji
z dziećmi z Ukrainy, które przyjechały na tygodniowy
wypoczynek z rejonu dotkniętego wojną.
Wiosna i lato to również czas aktywności łódzkiej
ASP w Uniejowie - wystawy w DPT i plenery. Po raz
drugi odbyły się, cieszące się dużym zainteresowaniem
Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, a po raz
dziesiąty Gminny Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych
w Spycimierzu. Również w lipcu koszykarz Maciej Lampe
poślubił w rodzinnym Uniejowie swoją wybrankę,
Brazylijkę Luanę Sandien.
Latem zakończono także nasadzenia zieleni wokół
„Term Uniejów”, Zagrody Młynarskiej i na terenach
inwestycyjnych.
W sierpniu obchodziliśmy 650-te urodziny
uniejowskiego Zamku podczas X Jarmarku Średniowiecznego i Turnieju Rycerskiego, a w następny
weekend zabrzmiały przeboje disco polo podczas
Power Dance & Disco. W Ostrowsku rywalizowano
o miano najsprawniejszej i najbardziej utalentowanej
drużyny na Pikniku Sołtysów Gminy Uniejów, a w tym
samym czasie w Uniejowie gościliśmy indianistów na
Indiańskim Lecie. Uzdolnione dzieci i młodzież miały
możliwość szlifowania swoich talentów na warsztatach
z Teatrem Buffo. Wakacje pożegnaliśmy koncertem „Lata
ZET i Dwójki” z udziałem licznych Gwiazd. Natomiast
w ostatnią niedzielę sierpnia w Wilamowie członkowie
włoskiego Stowarzyszenia „Infioritalia”   układali, przy
pomocy mieszkańców, jedyny w Polsce dywan z pyłu
kwiatowego z wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia.
Już niebawem Wilamów zyska także boisko na terenie
szkolnym, aby młodzież mogła aktywnie uczestniczyć
w zajęciach sportowych.
Wrzesień zainaugurowała uroczystość upamiętniająca
76. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz rozpoczęcie nowego roku szkolnego. W pierwszy weekend
września gościliśmy na Mixerze w Łodzi, promując nasze
lokalne atrakcje, natomiast w Uniejowie odbywał się II
Uniejowski Festiwal Smaków ph. „Szlakiem uniejowskich
restauracji”.
W niniejszym wydaniu znajdziecie także Państwo
tradycyjnie informacje oświatowe z działalności naszych
placówek szkolnych, kalendarium PŚDS w Czepowie oraz
dowiecie się o aktywności harcerzy uniejowskiego Hufca.
Życzymy przyjemnego czytania.
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Józef Kaczmarek

(czerwiec - sierpień 2015)

Zakończyliśmy budowę 53 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie o wartości 1.020.960,71 zł
dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego
(w formie dotacji) oraz Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
(w formie pożyczki).
Przeprowadziliśmy nasadzenia roślin ozdobnych na
terenie miasta: w rynku, na skwerze przy Kolegiacie,
na rondzie oraz na terenach uzdrowiskowych (przy
kompleksie termalno-basenowym, w Zagrodzie Młynarskiej, przy parkingach).
Rozpoczęliśmy budowę nowego boiska sportowego
przy Szkole Podstawowej w Wilamowie. Termin zakończenia ustalono na 30 września br.
Rozstrzygnęliśmy przetarg na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w m. Lekaszyn, gm. Uniejów”
współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.
Rozpoczęliśmy postępowanie przetargowe dot.
budowy drogi wewnętrznej do terenów uzdrowiskowych na wykonanie prac studyjno - koncepcyjnych
oraz uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji
gospodarczej (dotacja z budżetu państwa).
Wybraliśmy wykonawcę i przygotowujemy się do
informatyzacji gminy w ramach zadania „E-Usługi
publiczne w gminie Uniejów”.
Położyliśmy nową nawierzchnię z kostki brukowej
na ul. Reymonta, na odcinku między ul. Kościelnicką
i osiedlem 700-lecia.
Jesteśmy na ostatnim etapie wymiany oznakowania
na terenie gminy (tablice z nazwami ulic, drogowskazy,
totemy oraz podświetlane witacze).
Uruchomiliśmy nowy system powiadomień smsowych dla mieszkańców gminy Uniejów. Działa już
także unowocześniona strona internetowa gminy
www.uniejow.pl.
2 lipca podczas walnego zebrania LGD „PRYM”
zostaliśmy przyjęci jako członek grupy działania.

13 lipca Minister Sportu i Turystyki - Adam Korol
gościł w Uniejowie. Podczas wizyty studyjnej oglądał
zamek, kompleks termalno-basenowy, kompleks boisk
sportowych oraz geotermię.
Na przełomie sierpnia i września gościliśmy delegację
z Włoch, która układała obraz z pyłku kwiatowego
podczas Uroczystości ku czci Matki Bożej Pocieszenia
w Wilamowie. W tym samym czasie przyjęliśmy
również delegację z miasta partnerskiego Mórahalom
na Węgrzech.
Wszczęliśmy postępowanie o szacowanie szkód
tegorocznego gradu i suszy. Wysłaliśmy pisma do
Ministra Rolnictwa, Wojewody Łódzkiego z prośbą
o pomoc dla rolników dotkniętych tegorocznym
gradem i suszą. Gmina Uniejów wesprze rolników
w formie zwrotu 50% podatku rolnego.

Wydarzenia kulturalne
16 czerwca odbył się Jarmark Wilamowski,
zorganizowany przez: MGOK w Uniejowie, SP Wilamów,
OSP Wilamów i mieszkańców sołectwa Wilamów.
27 czerwca obchodziliśmy XIII Ogólnopolskie
Dni Wody. Wielkiemu Koncertowi Lata z Radiem
towarzyszyły Zawody w Wędkarstwie Spławikowym
o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów oraz I Bieg
Przełajowy „ExTERMYnator”.
4 i 5 lipca odbyło się Królestwo Lilii, zorganizowane
we współpracy z Parafią Uniejów, przy Zamku w tym
samym czasie trwał Turniej Rycerski.
1-2 sierpnia Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich
świętował 650-lecie powstania, z tej okazji odbył się
również jubileuszowy X Jarmark Średniowieczny.
9 sierpnia na boisku przed Termami odbył się koncert
Power Dance & Disco.
Pierwszy wrześniowy weekend (5-6 września) upłynął
pod znakiem poznawania potraw regionalnych podczas
II Uniejowskiego Festiwalu Smaków.
W trakcie wakacji Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
>>>
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>>>Z prac Samorządu

w Uniejowie, Biblioteka Miejska w Uniejowie, wraz
z filiami w Wilamowie i Rożniatowie, realizowały
program akcji wakacyjnej dla dzieci z gminy Uniejów:
„Letni sposób na nudę”.
Tego lata, we współpracy z PGK „Termy Uniejów”,
uruchomiliśmy projekcje kina plenerowego przy
„Termach”.

Imprezy sportowe
21 maja rozegrano X Wojewódzką Olimpiadę Osób
Niepełnosprawnych. Zwyciężyła reprezentacja PŚDS
w Czepowie z terenu gminy Uniejów.
28 czerwca odbyły się Zawody Sportowo – Pożarnicze
Drużyn OSP w Zaborowie.
12 lipca odbyły się Zawody w Powożeniu Zaprzęgami

Konnymi o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów.
15 sierpnia sołectwa stanęły w szranki podczas
dorocznego Pikniku Sołtysów w Ostrowsku.

Media i udział w targach
Gmina Uniejów otrzymała nagrodę „Euro-Gmina”,
przyznaną przez fundację gospodarczą „Euro-Partner”.
Tytułem „Euro-Partner” została zaś nagrodzona spółka
PGK „Termy Uniejów”.
Tygodnik „WPROST” opublikował ranking gmin,
w których żyje się najlepiej. Uniejów znalazł się w nim
na 30. pozycji. W kolejnym rankingu – gmin przyjaznych
biznesowi znaleźliśmy się na 8. pozycji.
We wrześniu promowaliśmy gminę Uniejów podczas
imprezy Mixer Regionalny Łódzkie 2015 w Łodzi.

Paweł Czarnecki

„Program zwiększenia dostępności świadczeń
gwarantowanych z zakresu rehabilitacji wśród
mieszkańców województwa łódzkiego”…
…realizowany przez Urząd  Marszałkowski Województwa Łódzkiego został opracowany w odpowiedzi na konieczność
poprawy dostępności do świadczeń ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, a tym samym zapewnienia możliwości
jak najszybszego rozpoczęcia usprawniania pacjentów. Głównym celem Programu jest usprawnianie pacjentów
ze schorzeniami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej.
Na terenie Uniejowa udzielane są od lipca 2015 r. świadczenia w ramach w/w Programu w Uzdrowisku Uniejów
Park przy ul. Zamkowej 7. Uczestnicy Programu – dorośli mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy posiadają ważne
skierowanie do poradni rehabilitacyjnej mogą skorzystać z:
- Porady lekarskiej rehabilitacyjnej, w trakcie której lekarz przeprowadzi wywiad, odpowiednie badanie przedmiotowe
i ustali indywidualny program rehabilitacji, wystawiając zlecenie na zabiegi fizjoterapeutyczne.
- Maksymalnie 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie przez okres 2 tygodni (10 dni), zleconych podczas porady
lekarskiej rehabilitacyjnej z zakresu m.in.: kinezyterapii indywidualnej, zabiegów fizykoterapeutycznych z zakresu
ciepłolecznictwa, krioterapii, hydroterapii, leczenia polem elektromagnetycznym, ultradźwiękami, laseroterapii,
masażu klasycznego i wibracyjnego.
Skala doręczonych skierowań przerosła wyobrażenie o potrzebie rehabilitacji osób z terenu Miasta i Gminy Uniejów
w zakresie schorzeń narządu ruchu. Przyznana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego nie jest
wystarczająca, aby objąć opieką wszystkich pacjentów, którzy się do Nas zgłosili. Programem realizowanym przez
Uzdrowisko Uniejów Park zostało już objętych około 80 pacjentów. Osoby biorące udział w Programie wypowiadają się
w samych superlatywach o jakości świadczonych usług, a także o poprawie dostępności do usług rehabilitacyjnych na
terenie Uniejowa.
Z materiałów udostępnionych przez Zarząd Województwa Łódzkiego wynika, że w/w Program będzie kontynuowany
w latach 2016-2017, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiedniej kwoty na jego przeprowadzenie w budżecie
Województwa Łódzkiego.

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

Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie

iskowej „C” na terenie miejscowości
Spycimierz w gminie Uniejów oraz  
zmieniono Statut Uzdrowiska Uniejów w zakresie granic stref ochrony
uzdrowiskowej.
Rozszerzono katalog dostępnych
form pomocy w uchwalonym Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów z terenu gminy Uniejów
oraz zdecydowano o przystąpieniu
gminy Uniejów do Stowarzyszenia pod nazwą Lokalna Grupa
Działania „PRYM”. Określone zostały
wymagania jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami,

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich
części na terenie Miasta i Gminy
Uniejów. Podjęto również działania
w związku wyborami ławników do
sądów powszechnych na kadencję
od 2016 r. do 2019 r.
Z dniem 1 lipca 2015 r. została utworzona jednostka budżetowa Energetyka Uniejów, natomiast w dniu
30 września br. zlikwidowana zostanie jednostka budżetowa Zespół
Ekonomiczno – Administracyjny
Oświaty w Uniejowie.
Ponadto władze gminy Uniejów
w lipcu br. wystąpiły do Wojewody
Łódzkiego w sprawie udzielenia pomocy rolnikom, którzy ponieśli straty
w uprawach wskutek suszy, a w sierpniu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewody Łódzkiego
o pomoc dla rolników, którzy ponieśli
straty w wyniku suszy i gradobicia.

arch. UM Uniejów

W okresie maj - sierpień 2015 r.
odbyło się siedem sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, na których statystycznie dominowała tematyka finansowa - na każdej z nich wprowadzano
zmiany do budżetu gminy Uniejów
na 2015 r., które z kolei wiązały się
przeważnie ze zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej na
lata 2015– 2020. Ponadto trzykrotnie   rozszerzono wykaz inkasentów
opłaty uzdrowiskowej (jest obecnie
41 inkasentów).
Radni pozytywnie wypowiedzieli
się także o ubiegłorocznych finansach
gminy, zatwierdzając sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Uniejów
za 2014 rok oraz udzielając absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy
Uniejów za 2014 r.
Ponadto Rada Miejska w Uniejowie zajęła się kwestiami związanymi
z gospodarką nieruchomościami.
Przede wszystkim dokonano zmian w zasadach wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Uniejów.
Wyrażono także zgodę na sprzedaż
nieruchomości gruntowej niezabudowanej
rolnej,
położonej
w Czepowie oraz bezprzetargową
sprzedaż na rzecz najemcy lokalu
mieszkalnego w bloku komunalnym w Uniejowie, przy ulicy 22
Lipca. Zdecydowano również o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla strefy uzdrow-

arch. UM Uniejów

maj - sierpień 2015

Sesja wyjazdowa w strażnicy OSP Wilamów
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Marek Jabłoński

▪ Jest ksiądz prałat proboszczem parafii Uniejów,
w której uniejowska kolegiata ma wielowiekową
historię. Jakie najważniejsze informacje powinni posiąść
Czytelnicy naszego kwartalnika, szczególnie zamieszkali
poza naszym terenem, o początkach i współczesności
uniejowskiego kościoła i Kapituły Kolegiaty Uniejowskiej?
Jak też można scharakteryzować parafię św. Floriana
w Uniejowie i jako aktualnej siedziby dekanatu
uniejowskiego?
Uniejów, od czasu Chrztu Polski, był ściśle związany
z arcybiskupami gnieźnieńskimi. Dzięki nim zyskał prawa
miejskie, stał się archidiakonatem, a później oficjałatem.
Był arcybiskupią rezydencją. Pierwsza świątynia
w Uniejowie została ufundowana przez arcybiskupów
w XII w. Kościół w 1331 r. zniszczyli Krzyżacy. W 1349 r.
arcybiskup Jarosław Bogoria Skotnicki zainicjował budowę  
nowego kolegiackiego kościoła. Osobiście go konsekrował
i nadał mu wezwanie św. Floriana i Wniebowzięcia NMP.
W tym roku kolegiata obchodzi 650-lecie swojego istnienia.
Przy Kolegiacie istnieje Kapituła Kolegiaty Uniejowskiej.
Początek jej datowany jest na XII wiek. Odrodziła się
w 1990 r., wskrzesił ją do życia ks. bp Henryk Muszyński.
Głównym celem Kapituły jest szerzenie kultu św. Bogumiła.
Obecnie parafia w Uniejowie liczy 5400 osób. Do parafii
należą: Balin, Biernacice, Bronów, Bronówek, Czekaj,
Czepów, Dominikowice, Felicjanów, Łęg Baliński, Kobylniki,
Kolonia Orzeszków, Konopnica, Kuczki, Orzeszków,
Ostrowsko, Piotrów, Polesie, Skotniki, Szarów, Uniejów,
Wieścice, Wola Przedmiejska, Zacisze, Zalesie, Zieleń.
Do dekanatu należą parafie: Chwalborzyce, Dzierżawy,
Grodzisko, Niemysłów, Niewiesz, Spycimierz, Świnice
Warckie, Uniejów, Wielenin, Wilamów.
▪ Rozpoczął ks. prałat najpierw administrowanie
uniejowską parafią, a później objął stanowisko proboszcza. Dokonania w tym krótkim okresie czasu są imponujące. Jakie szczególnie do nich należą?
12.08.2014 r. J.E ks. bp Alojzy Mering powołał mnie jako
administratora w tejże parafii, o od 16.11.2014 r. zostałem
jej proboszczem. W kwietniu br. natomiast, w Wielki
Czwartek, w katedrze włocławskiej ks. bp mianował mnie
Prałatem Prepozytem Świetnej Kapituły Uniejowskiej.
Przez ten czas udało się wspólnymi siłami z władzami
miasta oraz parafianami wykonać szereg bardzo
potrzebnych rzeczy, m.in.: nagłośnienie w  kolegiacie, nowe
żyrandole, kinkiety, nowy tron, remont plebanii, kancelarii,
zakup nowych ornatów, nowych naczyń liturgicznych,

arch. ks. prałat A. Ziemieśkiewicz

Wywiad z prepozytem Kapituły Uniejowskiej
ks. prałatem Andrzejem Ziemieśkiewiczem
- proboszczem parafii Uniejów

Na zdjęciu ks. Kardynał Zenon Grocholewski, pani Anna Azari –
Ambasador Izraela w Polsce i ks. Prałat Andrzej Ziemieśkiewcz

ksiąg liturgicznych, krzeseł do prezbiterium, we wrześniu
br. pojawi się nowoczesny rzutnik w kościele, ogrzewanie
ławek, konfesjonałów, jesteśmy w trakcie renowacji
kredensji w zakrystii. Najcenniejsze jednak są spotkania
modlitewne – procesje fatimskie, msza z udziałem dzieci,
różaniec odmawiany w kilku językach, orszak Trzech Króli,
codzienna adoracja Najświętszego Sakramentu z koronką
do Miłosierdzia Bożego, spotkania grupy młodych na
Światowe Dni Młodzieży/ŚDM/, posługa ministrantów,
cechów, Rycerstwa Niepokalanej, rycerzy, którzy powoli
przygotowują się do tego, aby być strażnikami relikwii św.
Bogumiła. Od miesiąca działa przy kancelarii dekanalna
poradnia życia rodzinnego, grupa pro life.
Cieszy nas działalność Stypendium Pokolenie JP2
– którego jestem przewodniczącym, wraz z Kapitułą
przyznajemy już od 10 lat stypendia pieniężne dla dzieci
i młodzieży na terenie szkół w Sieradzu, Niemysłowie
i Uniejowie. Mógłbym wymieniać jeszcze wiele wspólnych
inicjatyw, ale dosyć chwalenia, czas na kolejne działania,
na które jestem otwarty i zapraszam do współpracy.
▪ O szerokiej działalności parafii i ks. prałata w szczegółowy sposób informuje facebook i strona parafialna, do
których odsyłamy (www.facebook.com/prafia.uniejow,
www.kosciol-uniejow.pl). Są tam bardzo liczne wpisy…
Na facebooku pojawia się bardzo wiele pozytywnych
wpisów, wielu ludzi cieszy się iż parafia została ożywiona
wieloma działaniami, m.in. mszą z udziałem dzieci, scholką
parafialną itd. – tych działań jest wiele, ale na bieżąco
piszemy o nich na facebooku i stronie internetowej.

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

▪ Współpraca z Samorządem Uniejowa, i nie tylko,
układa się bardzo pomyślnie. Jak ks. proboszcz to
ocenia i jakie są tego przykłady? Z pewnością też ks.
prałat zakłada sobie kolejne wyzwania i snuje plany
na przyszłość związane z uniejowską kolegiatą i parafią.
Współpraca z panem Burmistrzem oraz z Samorządem
Uniejowa, ze Szkołą, Strażą Pożarną, Przedsiębiorstwem
Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”, Geotermią
Uniejów - układa się bardzo pomyślnie, wiele decyzji
podejmujemy wspólnie, było wiele spotkań roboczych,
twórczych, gdzie omawialiśmy plany na przyszłość.
Plany są bardzo ambitne, ale zależą od wielu czynników.
Szerokim echem odbił się wystrój wokół kolegiaty
i w środku świątyni z racji święta lilii. Bardzo cieszę się
z pięknej współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Uniejowa,
razem zorganizowaliśmy koncert organowy z występem
p. Krzysztofa Urbaniaka, naszego rodaka, z którego
jesteśmy dumni. Tak wiele jeszcze przed nami, wspólnie
możemy wiele osiągnąć, czego sobie i wam kochani życzę.
▪ Cytując księdza ostatnie zdanie: /…/ wspólnie
możemy wiele osiągnąć /…/ - czego parafianom i księdzu
prałatowi życzymy…
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Ks. Andrzej Ziemieśkiewicz – urodzony 24.03.1964 r.
ukończył Liceum Ogólnokształcące w Koninie, Wyższe
Seminarium Duchowne we Włocławku: 1986-1991.
Wyświęcony 25.05.1991 r. Święcenia przyjął z rąk
J.E. ks. bpa Henryka Muszyńskiego.
Parafie:
1991-1992   - Dąbie n/Nerem
1992-1994   - Słupca
1994-1997   - Piotrków Kujawski
1997-2002   - Aleksandrów Kujawski
2002-2003   - Włocławek – jako kapelan szpitala
2003-2008   - Sieradz – parafia Wszystkich Świętych
2008-2014   - Proboszcz parafii Niemysłów
12.08.2014  - Administrator parafii w Uniejowie
16.11. 2014 - Proboszcz parafii w Uniejowie
01.03.2015  - Dziekan dekanatu uniejowskiego
02.04.2015  - Prałat Prepozyt Świetnej Kapituły
Uniejowskiej
Pełni również obowiązki wizytatora katechetycznego
w dekanacie warckim.

III Ogólnopolski Plebiscyt Gospodarczy
Euro-Gmina Euro-Powiat Euro-Partner

Fundacja
Gospodarcza
„EUROPARTNER”, jako organizator Plebiscytów:
EURO-PARTNER, EURO-GMINA i EUROPOWIAT, nagradza jednostki samorządowe,
firmy oraz starostwa, które niewątpliwie
mogą rywalizować pod względem rozwoju
z ich europejskimi odpowiednikami.
W tegorocznej edycji Uniejów odniósł
sukces w dwóch kategoriach. W pierwszej
nagrodzone zostało Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”
Sp. z o.o.,  w drugiej gmina Uniejów.
Statuetki zostały wręczone podczas Gali
Gospodarczej w Ministerstwie Gospodarki
w Warszawie.

arch. Europartner

Polskie gminy, miasta oraz firmy z każdym rokiem coraz bardziej upodabniają się
w zakresie rozwoju, infrastruktury, komfortu życia mieszkańców oraz aktywności władz
lokalnych do swoich europejskich odpowiedników.
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III miejsce gminy Uniejów w konkursie

„Województwo łódzkie
przyjazne rodzinie”

Gmina Uniejów otrzymała III miejsce w kategorii samorządów, w konkursie „Województwo łódzkie przyjazne rodzinie” o nagrodę Marszałka
Województwa Łódzkiego oraz status Samorządu Przyjaznego Rodzinie
w województwie łódzkim.
Konkurs został zorganizowany przez Regionalne Centrum Polityki
Społecznej w Łodzi, działające przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Łódzkiego. Nagrody zostały wręczone przez Marszałka Województwa
Łódzkiego  - pana Witolda Stępnia podczas Zjazdu Dużych Rodzin w Łowiczu.

Urszula Łukasik

Warunki pogodowe w naszym województwie, polegające na długotrwałym braku opadów deszczu w okresie,
gdy większość roślin uprawnych znajdowało się w fazie intensywnego wzrostu i wymagały właściwego zaopatrzenia
w wodę, poważnie zakłóciły wegetację roślin i spowodowały nieodwracalne straty w uprawach rolnych także naszej
gminy.
Z powodu szkód spowodowanych przez susze plony są mniejsze i gorszej jakości, co odczuwają także hodowcy
zwierząt, gdyż wysokość plonów zbóż wpłynie na ilość pasz. Największe straty odczuwają rolnicy gospodarujący na
słabszych glebach, którzy są praktycznie pozbawieni plonów zbóż jarych, kukurydzy, roślin strączkowych, czy też
ziemniaków oraz zbiorów z pastwisk.
Susza utrzymuje się nadal, co pogarsza warunki na polach i powoduje opóźnienia związane z pracami
przygotowawczymi do zasiewu upraw zimowych na kolejny rok.
Do gminnej komisji ds. szacowania szkód wpłynęło od rolników 330 wniosków o szacowanie szkód w wyniku
suszy. Obecnie trwają prace komisji w liczeniu strat i sporządzaniu protokołów. Jak wynika z danych, szacunkowa
powierzchnia upraw uszkodzonych wynosi ok. 4 000 ha, szacunkowa wysokość szkód wynosi ok. 3 800 000 zł.
Ponadto w wyniku gradobicia, jakie miało miejsce w dniu 19 lipca 2015 r. na terenie gminy Uniejów, w kilku
miejscowościach rolnicy ponieśli dodatkowe straty w uprawach, nawet do 100%, co jeszcze bardziej pogorszyło ich
sytuację. Liczba gospodarstw poszkodowanych w wyniku gradobicia wynosi 120, szacunkowa powierzchnia upraw
uszkodzonych stanowi ok. 1400 ha.

arch. UM Uniejów

Straty w rolnictwie przez suszę i grad

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

Nowe boisko w Wilamowie jeszcze w tym roku
boiska, pozwoli zachować trwałość obiektów na dłużej,
a w ramach inwestycji szkoła otrzyma kosiarkę do
pielęgnacji nawierzchni oraz wózek do malowania linii –
pracownicy po odpowiednim przeszkoleniu będą mogli
samodzielnie zadbać o obiekt.  
Boisko będzie wyposażone w tzw. piłkołapy, czyli wysokie
ogrodzenie z siatki zatrzymujące kopniętą piłkę na terenie
obiektu. Układ boiska pozwoli również na wyznaczenie na
nim pola (o wym. 18 m x 9 m) do gry w piłkę siatkową.

arch. UM Uniejów

Jeszcze w tym roku, jesienią na nowym boisku sportowym
przy Szkole Podstawowej w Wilamowie zabrzmi pierwszy
gwizdek. Dzieci z niecierpliwością oczekują końca robót
na placu za szkołą. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu
nieograniczonego, w dniu 31 lipca 2015 r., podpisana
została umowa z wykonawcą robót - Przedsiębiorstwem
Robót Inżynieryjnych Sp. z o. o. z siedzibą w Turku,
w ramach zadania „Budowa boiska o nawierzchni z trawy
naturalnej przy Szkole Podstawowej w Wilamowie”.
Termin zakończenia robót określony został na 30 września
2015 r. Całkowity koszt budowy boiska to 251.398,69 zł.
W maju gmina Uniejów wystąpiła do Ministerstwa Sportu
i Turystyki o dofinansowanie budowy ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej. Wniosek jest w trakcie rozpatrywania.
Zanim płyta boiska będzie pokryta nawierzchnią
z trawy naturalnej, wykonawcę czeka szereg prac
przygotowujących podłoże pod użytek uczniów szkoły
oraz młodzieży z Wilamowa. Boisko o wymiarach 60
m x 35 m będzie ulokowane za budynkiem szkoły, po
wschodniej stronie terenu szkolnego. Nieużytkowany do
tej pory teren wymaga usunięcia chwastów i wierzchniej
warstwy ziemi oraz przy-gotowania podłoża pod
wysiew. Specjalna mieszanka traw, która pokryje płytę

Maciej Bartosiak

Uniejów w gronie gmin najlepszych do życia w Polsce
Tygodnik „WPROST” opublikował w sierpniu ranking gmin, w których żyje się najlepiej.
W zestawieniu gmin miejskich i miejsko-wiejskich Uniejów wypadł świetnie,
plasując się na 30. pozycji.
To duży sukces, bo głównym kryterium w rankingu są dochody gmin i wydatki na poszczególne cele
w przeliczeniu   na jednego mieszkańca, a budżet gminy Uniejów – jeżeli weźmiemy pod uwagę przychody
z podatków – jest bardzo mały, a już w ogóle nieporównywalny z takimi gminami jak chociażby pobliska
Przykona.
W podstawowym kryterium stosunku wydatków gminy do jej dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca
- brano również pod uwagę jak te wydatki plasowały się w poszczególnych dziedzinach: wydatki na środowisko
i kulturę. Kryterium zestawienia stała się również liczba uczniów w poszczególnych klasach gimnazjów i szkół
podstawowych oraz ilość przychodni lekarskich przypadających na jednego mieszkańca.
Najlepszym atutem w przypadku Uniejowa były wydatki na kulturę, które w przeliczeniu na mieszkańca
w 2014 roku wyniosły aż 889,00 zł, a wśród 30 pierwszych gmin zestawienia jest to drugi najlepszy wynik. Jeżeli
chodzi o województwo łódzkie, do pierwszej 30-tki trafiły tylko 2 gminy.
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Modernizacja drogi dojazdowej
12.08.2015 r. dokonany został wybór oferty
w przetargu na roboty budowlane, w ramach zadania
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w m. Lekaszyn, gm. Uniejów”. Najkorzystniejszą okazała
się oferta złożona przez MARKBUD Sp. z o.o., ul.
Targowa 7, 99-200 Poddębice, na cenę 404 295,74 zł
brutto. Umowa na wykonanie robót została podpisana
20 sierpnia.
Przebudowywana droga będzie składała się z trzech
następujących odcinków: Lekaszyn do Boru - odcinek

Rafał Jałkiewicz

Edyta Binkiewicz

drogi o długości 618,50 m, Lekaszyn (nakładka) - odcinek
drogi o długości 624,00 m, Lekaszyn (do wału) - odcinek
drogi o długości 336,00 m.
Na każdym z odcinków wykonane zostaną: nawierzchnia bitumiczna o szerokości 4,0 m, pobocza oraz
zjazdy indywidualne.
Roboty realizowane są przy współudziale środków
budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzących
z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, a termin
zakończenia prac przewidziany został na 30.09.2015 r.

Nasadzenia zakończone
W lipcu br. zakończyliśmy prace polegające na
urządzeniu zieleni w otoczeniu Kompleksu TermalnoBasenowego, na terenie Zagrody Młynarskiej oraz
na terenach inwestycyjnych w Uniejowie. Wykonawcą
prac było Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe GITPOL.
Realizacja zadania była możliwa dzięki wsparciu
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie.pl) w formie dotacji
do kwoty 234 715,00 zł. Koszt całkowity zadania wyniósł 346
593,52 zł.
Urządzenie zieleni pozwoliło wtopić obiekty kubaturowe
w krajobraz, powstały zadrzewienia i zakrzewienia dostosowane
do warunków siedliskowych. Roślinność wysoka i niska będzie
pełniła funkcje środowiskotwórcze, edukacyjne, izolacyjne oraz
ozdobne.
W wyniku realizacji zadania podniesione zostały walory
przyrodnicze i estetyczne powyższych terenów.

arch. UM Uniejów
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Tomasz Wójcik

Małgorzata Dzieran

Nowy plac zabaw
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Romana Kozińska

Jak przedszkolna wieść niesie

arch.T. Wójcik

PGK „Termy Uniejów”, realizując
inwestycję budowy nowych bloków
wielorodzinnych na działce u zbiegu
ulic Targowej i Reymonta, zadbało także
o stworzenie atrakcyjnej przestrzeni dla
rekreacji. Spory teren pomiędzy blokami, dotąd porośnięty trawą i gęstym zagajnikiem, został uporządkowany i całkowicie zmieniony: wytyczone zostały
alejki dla pieszych, zbudowano wygodne
parkingi, a co najważniejsze, powstał
nowy, duży plac zabaw, na który składa
się kilkanaście atestowanych urządzeń,
karuzeli, huśtawek, skałki wspinaczkowe oraz zestawów sprawnościowych.
Pamiętano także o dorosłych, którzy
mogą usiąść przy specjalnych stolikach,
zagrać z dziećmi w piłkarzyki, czy szachy
lub warcaby. Plac zabaw jest ogrodzony
i oświetlony.
Warto wspomnieć, że ta inwestycja została sfinansowana ze środków
PGK „Termy Uniejów”, a jej realizację
przeprowadzono w porozumieniu
z mieszkańcami osiedla, których na etapie planowania zaproszono do przedstawienia swoich potrzeb i pomysłów.
Głosy mieszkańców uwzględniono
w projekcie. Plac zabaw tętni życiem
od rana do wieczora, rozbrzmiewa
dziecięcym śmiechem i gwarem.
Korzystają z niego nie tylko mieszkańcy
okolicznych bloków, ale także całej
okolicy. To najlepsze potwierdzenie jak
bardzo potrzebna była to inwestycja.
A roześmiane dziecięce buzie są najlepszym podziękowaniem dla Term.

W maju i czerwcu dużo działo się w przedszkolu. Najważniejszymi wydarzeniami
ostatnich dwóch miesięcy roku przedszkolnego były: Koncert z okazji Dnia Matki,
II Festyn Rodzinny oraz Uroczystość z okazji zakończenia roku przedszkolnego.
26 maja 2015 r. w godzinach popołudniowych, w amfiteatrze przy zamku,
odbył się coroczny koncert, który przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola
w Uniejowie przygotowały z okazji Dnia Matki. Mali artyści z wielkim poświęceniem
i zaangażowaniem, przy ogromnym wsparciu rodziców już kilka tygodni wcześniej,
ćwiczyli i szlifowali swoje kwestie. Gdy w końcu nadszedł ten najpiękniejszy dzień,
przedszkolaki pokazały na co je stać.                                                                   
Podczas koncertu można było obejrzeć i wysłuchać inscenizacje „Na majowej
łące” i „Zawody naszych mam”. Radość i entuzjazm wśród zgromadzonych gości
wzbudził występ energicznego zespołu gitarowego 6-latków. Podczas uroczystości
nie zabrakło pięknych wierszy o mamie, jak również gry na instrumentach
perkusyjnych do utworów „River Kwai”  i „Polka Trisch – Trasch”. Dzieci znakomicie
odnalazły się w roli tancerzy, prezentując układy taneczne „Bergli” oraz „Polkę
cygańską”. Na zakończenie wszystkie dzieci zaśpiewały piosenkę „Na całym świecie
mama” i oczywiście tradycyjne „Sto lat”, dostarczając wielu wzruszeń i pozytywnych
emocji.
Po występach rozpromienione przedszkolaki wręczyły laurki, złożyły życzenia
i przytuliły się do najukochańszej mamy na świecie. Po koncercie mali artyści
otrzymali burzę oklasków i słodki poczęstunek. Dyrektor przedszkola podziękowała
dzieciom za występ, nauczycielkom za przygotowanie programu artystycznego oraz
pani Dyrektor Milenie Pamfil i pracownikom MGOK w Uniejowie za współorganizację
uroczystości.
Festyn rodzinny to wspaniały sposób do integrowania społeczności lokalnej
i dlatego 13 czerwca odbyło się w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie już drugie
takie spotkanie. Ciepła, słoneczna pogoda zachęcała do wyjścia z domu i wzięcia
udziału w tegorocznym rodzinnym świecie. Celem imprezy było wzmacnianie więzi
rodzinnych, integrowanie dzieci z poszczególnych grup wiekowych, zachęcanie do
aktywnego spędzania wolnego czasu.
Podczas festynu można było obejrzeć występy rodziców i dzieci. I tak rodzice
6-latków wcielili się w role aktorów, wystawiając wiersz J. Tuwima „Rzepka”,
natomiast dzieci 5-letnich przedstawili zabawne perypetie bohaterów wiersza
„Bocian i żaba”. Ponadto przedszkolaki zaprezentowały inscenizację „W ogrodzie”,
a także razem ze swoimi bliskimi tańczyły „Łódeczki”, „Ramaya” oraz uczestniczyły
w zabawie muzyczno – ruchowej „Komar”.
Festyn obfitował w mnóstwo różnorodnych atrakcji, wśród których znalazły się;
skoki na trampolinie, malowanie twarzy, kącik plastyczny, gry i zabawy sportowo
– rekreacyjne, zabawy z chustą animacyjną, balonikowe cuda, magiczny świat
baniek mydlanych, czy przejażdżki samochodzikiem po torze. Nie zabrakło również
przeróżnych przysmaków, takich jak: pierogów, pieczonej kiełbaski, kaszanki,
owocowych szaszłyków, kolorowych kanapek, czy małosolnych ogóreczków na
stoiskach kulinarnych Uczestnicy festynu mogli także skosztować przepysznych
ciast, ciasteczek i gofrów, nabyć domowe przetwory oraz zaspokoić pragnienie
kompotem z owoców, z przydomowych ogródków. Tegoroczna impreza przebiegała
w miłej i rodzinnej atmosferze. Każdy kto tylko chciał i miał życzenie mógł znaleźć
coś dla siebie, tak od strony duchowej jak i kulinarnej. Podziękowania za trud
i zaangażowanie włożone w przygotowanie festynu i jego sprawny przebieg
są skierowane w stronę rodziców, pracowników przedszkola i nauczycieli.
Za pozyskane pieniądze Rada Rodziców zakupiła nowe szafki do szatni. Dziękujemy
i zapraszamy na przyszły rok.
25 czerwca 2015 r. dla licznej grupy przedszkolaków ten dzień był wyjątkowy,
ponieważ    84 absolwentów pożegnało się z przedszkolem i ze swoimi paniami.
Na uroczystość, która odbyła się w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie, przybyli
zaproszeni goście, m.in.: pan Piotr Majer -zastępca Burmistrza Miasta Uniejów,
>>>
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>Jak przedszkolna wieść niesie

Przedszkolaki brały udział nie tylko w imprezach
ogólnoprzedszkolnych, ale również w licznych konkursach,
akcjach i wycieczkach.
9 maja 2015 r. nasze przedszkolaki uświetniły finał trzeciej
edycji Łódzkich Spotkań Pisarzy z Młodymi Czytelnikami
„Z książką na walizkach”. Dzieci z grupy IV wystawiły
przedstawienie „Bocian i żaba”, z grupy V „W ogrodzie”,
zaś z grupy VI „Szewczyka Dratewkę”. Przedszkolaki były
zachwycone, ponieważ udział w plenerowym spotkaniu
i bezpośredni kontakt z artystami dostarczył dzieciom wielu
pozytywnych emocji i przeżyć. Ciekawa forma obcowania
z literaturą rozbudza zamiłowania czytelnicze i przyczynia się
do tego, że coraz częściej starsi i młodzi sięgają po książkę.
19 maja 2015 r. dzieci uczestniczyły w spotkaniu
zorganizowanym przez nauczycieli Szkoły Muzycznej
I stopnia w Uniejowie, panią Maję Małek i pana Szymona
Żmudzińskiego, pt. „W muzycznej krainie”. Przedszkolaki
wysłuchały utworów na fortepian i trąbkę oraz poprzez
zabawy poznały terminologię muzyczną. Przedszkolakom
taka forma edukacji muzycznej bardzo przypadła do gustu.
Po powrocie do przedszkola dzieci, wykorzystując własną
inwencję   twórczą i spostrzeżenia, same organizowały
występy muzyczne na „scenie”.
Dzień Dziecka to dzień, który uwielbiają i kochają wszystkie
dzieciaki. W naszym przedszkolu, tak jak co roku, nie zabrakło
niespodzianek dla milusińskich. W każdej grupie odbyły się
zabawy, konkursy, dyskoteki. Wszystkie dzieci otrzymały
słodycze, w tym od pani Kazimiery Piąstki i pani Barbary
Zwolińskiej, które często odwiedzają przedszkole i to przy
różnych okazjach. O przedszkolakach nie zapomnieli również
strażacy. Na placu przedszkolnym zaprezentowali sprzęt
gaśniczy, przeprowadzili akcję ratowania ludzi i udzielania
pomocy poszkodowanym w wypadkach.
3 czerwca 2015 r. w przedszkolu został rozstrzygnięty
wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny pt. „Ruch to
zdrowie”, który został zorganizowany przez zespół ds.
promocji zdrowia. Wszystkie przedszkolaki dużo wcześniej
przygotowywały się do konkursu. Wzbogaciły swoją wiedzę
na temat zdrowego stylu życia. Poznały różne dyscypliny
sportowe i sposoby ich uprawiania, a także uświadomiły
sobie  jak duży wpływ ma ruch na nasze zdrowie. Uczestnikom
konkursu i osobom nagrodzonym serdecznie gratulujemy,
a wszystkich zachęcamy do większej aktywności fizycznej, bo
ruch to zdrowie.
Tak jak co roku, tak i obecnie dzieci z Miejskiego Przedszkola w
Uniejowie wzięły udział w konkursie plastycznym na ilustracje
i kukiełkę do utworu Marii Konopnickiej. Przedszkolakom
twórczość pisarki z Bronowa wcale nie jest obca. Dzieci znają

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

pan Marcin Pamfil – prezes PGK „Termy Uniejów”, pani
Kazimiera Piąstka oraz rodzice. Na rozpoczęcie najstarsze
dzieci zatańczyły „Poloneza”, następnie wierszem i piosenką
pożegnały przedszkole oraz podziękowały za wychowanie,
edukację i opiekę wszystkim nauczycielom i pracownikom.
Starszaków, w imieniu całej społeczności przedszkolnej,
pożegnała Dyrektor przedszkola, życząc przyszłym uczniom
wielu pięknych chwil w życiu i samych sukcesów. Następnie
starszaki otrzymały dyplomy ukończenia przedszkola
i smakołyki. Na zakończenie dzieci 4-letnie również
pięknie pożegnały swoich starszych kolegów i wręczyły im
własnoręcznie wykonane, pamiątkowe upominki.

II Festyn Rodzinny

wiele utworów, a nawet deklamują niektóre z nich z pamięci.
Wyróżnienie w konkursie w kategorii „ilustracja”, w grupie
wiekowej  przedszkole, otrzymał Igor Koralewski (6 lat).
Wszyscy doskonale wiedzą, że w dorosłym życiu najbardziej
ceniona jest wiedza i doświadczenie, a jedną z form
aktywności, która bogaci i urozmaica bagaż doświadczeń
każdego człowieka jest wycieczka. I właśnie dlatego panie
nauczycielki pracujące w przedszkolu organizują wycieczki
do   różnych urzędów, zakładów pracy, teatrów, bibliotek,
zakładów usługowych, planują spotkania z   harcerzami
w harcówce, odwiedzają strażaków, zwiedzają zabytki
Uniejowa i okolicy.  
W bieżącym roku szkolnym to właśnie miesiąc maj
i czerwiec obfitował w liczne imprezy, spotkania i wycieczki,
zarówno te bliższe, jak  i te dalsze. A oto  niektóre z nich.
7 maja 2015 r. przedszkolaki ze wszystkich grup wiekowych,
wraz ze swoimi paniami, wybrały się na wycieczkę do remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie. Podczas spotkania
Komendant Straży Pożarnej - pan Krzysztof Janiak opowiedział
o trudnej i ryzykownej pracy strażaka oraz o postępowaniu
w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia.
12 maja 2015 r. dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie
były z wizytą w Bibliotece Miejskiej. Pani dyrektor Beata
Szymczak zapoznała gości z działalnością biblioteki. Pracownicy
zaprezentowali ciekawy program, a także   czytali dzieciom
fragmenty książek. Przedszkolaki z dużym zainteresowaniem
oglądały zbiory biblioteczne, słuchały wyjaśnień, ciekawych
historyjek i na gorąco wymieniały się spostrzeżeniami.
Na zakończenie dzieci podziękowały za zaproszenie
i przekazały na ręce pani dyrektor pamiątkowa laurkę,
w zamian dostały słodycze i zakładki do książek.
14 maja 2015 r. dzieci 5-letnie z oddziału IV i V
uczestniczyły w wycieczce do Kasztelu Rycerskiego
w Uniejowie, podczas której zwiedziły kasztelańską łaźnię,
wieżę rycerską oraz dowiedziały się jak wyglądało życie
w średniowieczu. Przedszkolaki miały również okazję
sprawdzić swoją sprawności w zabawach plebejskich, które
dostarczyły im rozmaitych wrażeń i dużo radości.
29 maja 2015 r. pięciolatki i sześciolatki pojechały na
wycieczkę do Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu, gdzie
obejrzały spektakl pt. „Tadek Niejadek” wg W. Chotomskiej.
2 czerwca 2015 r. grupa dzieci 6-letnich odwiedziła Urząd

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

Miasta w Uniejowie. Wizyta rozpoczęła się od spotkania
z zastępcą Burmistrza - panem Piotrem Majerem, który
opowiedział o swojej pracy i odpowiadał na pytania dzieci.
Podczas pobytu w urzędzie na przedszkolaków czekało wiele
atrakcji, m.in. możliwość zrobienie sobie zdjęcia na fotelu
pana burmistrza, czy w   sali obrad zajęcie miejsca przy
stołach, przy których pracują radni. Na zakończenie spotkania
przedszkolaki podziękowały  a miłe przyjęcie, wręczyły laurkę
z życzeniami, a same otrzymały  gadżety związane z naszym
miastem i słodki upominek.
18 czerwca 2015 r. dzieci z grup I i II pojechały na wycieczkę
do Muzeum Józefa Mehoffera w Turku. Obejrzały wystawę
„Koziołek Matołek przyjacielem dzieci” oraz eksponaty
archeologiczne wydobyte podczas prac w Kopalni Węgla
Brunatnego „Adamów” w Turku.
22 czerwca 2015 r. dzieci z grupy II odbyły wycieczkę
poglądową do zakładu fryzjerskiego pani Aleksandry Matczak.
Miały okazję poznać pracę fryzjera. Pani Ola zademonstrowała
modne fryzury dziecięce, pokazała asortyment przyborów
fryzjerskich.
24 czerwca 2015 r. dzieci z grupy I i II odwiedziły Dom
Harcerza w Uniejowie. Zostały tam gościnnie przyjęte przez
Komendant Hufca - dh. Sylwię Wojtczak, dh. Mariana Pięgota
i dh. Martynę Włodarską. Dzieci zwiedziły „harcówkę”,
druhna Sylwia opowiedziała o stroju i symbolach zuchowych.
Z druhem Marianem dzieci śpiewały piosenkę zuchową „To
zuchy”, a na podwórku druhna Martyna nauczyła dzieci pląsu.
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Uroczyste zakończenie roku przedszkolnego

Lipiec i sierpień to wakacje i czas na remonty. W tym
roku, dzięki wsparciu pana Józefa   Kaczmarka - Burmistrza
Miasta Uniejów i pana Marcina Pamfila - prezesa PGK „Termy
Uniejów”, udało się wyremontować i pomalować całe
ogrodzenie przedszkola i urządzenia na placu zabaw oraz
przygotować teren pod ogródek dydaktyczny dofinansowany
z WFOŚiGW w Łodzi.
Za wszystko gorąco dziękujemy!
Podziękowania należą się również panu W. Wiśniewskiemu
i panu P. Łuczakowi za zaangażowanie w pracach na rzecz
przedszkola.

Paulina Jaśkiewicz

Radosne wydarzenia w Spycimierzu
W świecie zwierząt

Po całorocznym wypełnianiu obowiązków szkolnych, dzieci
wraz z nauczycielami wyjechały na zasłużoną wycieczkę.
Nasze dzieci bardzo kochają zwierzęta i dlatego chciały
zobaczyć z bliska te, których nie mogą spotkać na wsi. W tym
roku pojechaliśmy do coraz bardziej znanego Zoo Safari w
Borysewie. Czekały tam na nas różne atrakcje m.in. zabawy
w figlarni, podczas których słychać było głośne śmiechy. Dużą
ciekawość wzbudziły zajęcia edukacyjne, w trakcie których
wszyscy wzięli udział w krótkich obserwacjach. Oczywiście
czekał na nas także przejazd kolejką, dzięki czemu poznaliśmy
wiele ciekawych gatunków zwierząt. Przewodnik krótko
opowiadał nam o naturalnych warunkach życia zwierząt, ich
charakterystycznych zachowaniach i sposobie odżywiania.
Udało się nam zobaczyć również karmienie wybranych
gatunków. Ostatnią atrakcją był przejazd pięknym białym
kucykiem.
W godzinach popołudniowych wróciliśmy do Spycimierza,
w którym mamy codzienny kontakt z wiejskimi zwierzętami.
Życie na wsi daje świeże powietrze, ale przede wszystkim
spokój płynący ze spacerów i zabaw ze zwierzętami.
Zakończenie roku szkolnego 2014/2015
Coś się zaczyna i coś się kończy. Tym razem przyszło nam
pożegnać się z rokiem szkolnym 2014/2015. Jednocześnie

rozpoczęliśmy wakacje, czyli czas odpoczynku od nauki.
Tradycyjnie zakończenie roku szkolnego zaczęliśmy od mszy
świętej. Podziękowania kierujemy w stronę proboszcza
parafii ks. Wojciecha Kaźmierczaka, za modlitwę w intencji
dzieci, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Dalsza
część uroczystości odbywała się już w murach szkoły. W tym
roku pożegnaliśmy dwie dziewczynki (Karolinę Szymczak
oraz Weronikę Kuśmierek). Weronika Kuśmierek otrzymała
pieniężną nagrodę od Burmistrza Miasta za wysokie
osiągnięcia naukowe.
Wychowawcy wręczyli nagrody, dyplomy oraz świadectwa
dzieciom, które po wakacjach będą uczyć się w następnej
klasie. Nie zabrakło nagrody za 100% frekwencję,
a otrzymała ją Martyna Grzelak - uczennica klasy II (już po
raz kolejny). Szczególną nagrodę dostał chłopiec z oddziału
przedszkolnego - Dawid Górka za zaangażowanie się w zbiórki
na cele charytatywne. Kolejne specjalne nagrody zostały
przygotowane dla dzieci, które wypożyczyły najwięcej książek.
Taką nagrodę otrzymał Igor Ilski z oddziału przedszkolnego,
który z pomocą rodziców poznaje piękno bajek. Nagrodę
dostał również Piotr Pasternak - uczeń klasy pierwszej, który
często wybierał i wypożyczał interesujące go książki.
Ostatnim etapem zakończenia roku szkolnego było wspólne
zdjęcie przed murami naszej szkoły.
>>>
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>Radosne wydarzenia w Spycimierzu

Poszukiwanie skarbów

arch. PSP w Spycimierzu

1 czerwca jest wyjątkowym dniem dla wszystkich dzieci.
Z okazji ich święta rodzice przygotowali ciekawą niespodziankę.
Już w godzinach porannych dzieci wraz z nauczycielami
oraz rodzicami wzięły udział   w dobrze przemyślanych
i przygotowanych podchodach. Niestety dojście do celu
wcale nie było łatwe. Dzieci wykonywały różne zadania, które
były zamieszczone w specjalnych kopertach m.in. śpiewały
piosenkę, rozwiązywały krzyżówkę, wykonywały ćwiczenia
ruchowe itp. Po wielu trudach udało się wszystkim dojść do
celu, gdzie czekały prezenty przygotowane również przez
rodziców.
Dalszą część dnia spędziliśmy na świeżym powietrzu, wśród
zapachu świeżo koszonej trawy.

Rodzina jest najważniejsza

23 czerwca odbyła się jedna z ważniejszych uroczystości
dla naszych dzieci oraz rodziców, czyli Święto Rodzinki. W tym
dniu naszą szkołę odwiedzili rodzice pragnący zobaczyć swoje
dzieci, wcielające się w różne role. Uczniowie zaprezentowali
krótki program artystyczny, mówili wiersze oraz śpiewali
piosenki. Rodzice otrzymali kwiaty i prezenty własnoręcznie
przygotowane przez  ukochane pociechy.
Po części oficjalnej nadszedł czas na ciepłe kiełbaski z grilla,
które tradycyjnie przygotowali tatusiowie, zawsze doskonale
wywiązujący się z powierzonego im zadania. Dziękujemy
także wszystkim mamusiom za sprawne zorganizowanie
poczęstunku.

W świecie bajki

Technologia, która idzie do przodu sprawia, że dzieci
spędzają obecnie wiele godzin przed telewizorem
i komputerem. Coraz częściej korzystają także z tabletów oraz
telefonów. Zachęcamy jednak  naszych uczniów do czytania
książek oraz słuchania bajek na dobranoc. Na początku
maja dzieci brały udział w akcji „Z książką na walizkach”

Dzieci - uczestnicy akcji „Lato na wsi” zwiedzają muzeum
w Dworku Marii Konopnickiej w Bronowie

zorganizowanej w Uniejowie. Mali aktorzy przygotowali
dwa przedstawienia, inne niż pozostałe, bowiem odgrywali
sceny w postaci pantomimy pt. „Królewna Śnieżka” oraz
„Kopciuszek”.

Wakacje na wsi

Przez pierwszy tydzień wakacji dzieci brały udział
w różnorodnych zajęciach zorganizowanych przez szkołę.
Nie zabrakło gier i zabaw ruchowych, spaceru po okolicy
oraz wyjazdu. W tym roku nasze dzieci pojechały do Dworku
Marii Konopnickiej w Bronowie, znajdującego się wśród
pięknych, wysokich drzew. Większość dzieci tylko słyszała
o wspomnianym miejscu. Na początku wakacji mogły bliżej
mu się przyjrzeć oraz lepiej poznać postać znanej pisarki.
Brały również aktywny udział w zajęciach zorganizowanych
przez pracowników MGOK w Uniejowie. Zakończeniem lata
na wsi było przygotowanie pieczonych kiełbasek z grilla.

Kalendarium wydarzeń Zespołu Szkół w Uniejowie
masło w kierzynkach, doiliśmy krowę, młóciliśmy zboże
cepami, poznaliśmy stare narzędzia rolnicze i gospodarstwa
domowego. Po całodziennych wojażach dotarliśmy na miejsce

arch. ZS w Uniejowie/UM Uniejów

Z wojami na tropie pierwszych Piastów
Uczniowie klas Ia   i IIb szkoły podstawowej odwiedzili
największą z pięciu wysp na jeziorze Lednica. Jest ona
prawdopodobnym miejscem Chrztu Polski. Na wyspę
przeprawiliśmy się promem. Na brzegu przywitali nas trzej
wojowie, którzy zachęcali do obejrzenia zachowanych
pozostałości grodu. Z dużym bagażem wrażeń ruszyliśmy
w kierunku postoju kolejki wąskotorowej. Podczas jazdy kolejką
humory wszystkim dopisywały.
Podziwiając piękne krajobrazy, dotarliśmy do Muzeum
Archeologicznego w Biskupinie. Zwiedzanie rozpoczęliśmy
od spaceru po rezerwacie i obejrzenia stałej wystawy pt.
„Świat nad jeziorem biskupińskim”, następnie wzięliśmy
udział w lekcjach muzealnych, które wzbogaciły nas o nowe
doświadczenia z przeszłości. To nie był koniec wspaniałych
doświadczeń, gdyż Szlakiem Piastowskim dotarliśmy do Zagrody
Pałuckiej. Tam czekała na nas „baba i chłop”. Wprowadzili oni
nas w atmosferę życia ludzi w dawnych czasach. Wyrabialiśmy
ciasto na bułki, formowaliśmy je w różne kształty, robiliśmy

Na tropie pierwszych Piastów - z wizytą w Gdańsku

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

noclegu. Dzięki obfitej kolacji dzieci odzyskały siły i rozpoczęły
biesiadowanie w swoich pokojach. Drugiego dnia dojechaliśmy
do miasta piernika i Kopernika. Spacerkiem po Starówce
dotarliśmy do jedynego w Europie Żywego Muzeum Piernika.
W średniowiecznej piekarni nauczyliśmy się dawnym sposobem
pierniki czynić, a te zrobione na pamiątkę ze sobą zabraliśmy.
Jak nas ręczna robota zmęczyła, zajrzeliśmy na drugie piętro,
gdzie zobaczyliśmy, jak maszyny pracę piekarzom usprawniały
i nauczyliśmy się pięknie pierniki lukrem ozdabiać.
Wycieczka po Toruniu zakończyła się pobytem w Planetarium,
gdzie uczestniczyliśmy w seansie pt. „Barwy kosmosu”. Szkoda,
że wycieczka trwała tak krótko... Już planujemy następną.
                     Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz
Konkurs „5 Milionów”
2 maja 2015 r. w hali sportowej Zespołu Szkół w Uniejowie
odbyły się Gminne Zawody Sportowe - Konkurs „5 milionów”.
Wzięli w nich udział uczniowie klas I – VI ze SP w Wilamowie
i SP w Uniejowie, z każdego poziomu 2 dziewczynki i 2 chłopców.
Łącznie każdy zespół liczył 24 zawodników:12 dziewcząt i 12
chłopców.
Drużyny rywalizowały w 8 konkurencjach, podczas których
musiały wykazać się dużą sprawnością fizyczną, ponieważ
poziom był bardzo wyrównany. Kibice gromkimi brawami
i okrzykami dopingowali zawodników. Nasi sportowcy po raz
kolejny udowodnili, że potrafią świetnie się bawić i zwyciężać,
zdobywając I miejsce. Zawody zakończyły się uroczystym
podsumowaniem rywalizacji. Pan Dyrektor Rafał Wincenciak
wręczył zespołom puchary i dyplomy. Imprezę sportową
przygotowali i przeprowadzili   nauczyciele wychowania
fizycznego.
Zwycięska drużyna SP w Uniejowie pojechała 9 maja na
zawody powiatowe do Wartkowic, gdzie odbył się pełen emocji
pojedynek między najlepszymi zespołami. Uczniowie dali
z siebie wszystko, biegali co sił w nogach i zdobyli  złoto. Hura!!!
Zwycięskiej drużynie życzymy dalszych sukcesów sportowych.
                          Małgorzata Antoniak, Karolina Marosik                                                                    
			
Zawody Gminne „1001 gra”
4 maja 2015 r. rozegrano w Uniejowie, w hali sportowej,
Zawody Gminne w „1001 grze”. Zawody   w „1001 grze”- to
współzawodnictwo w formie gier i zabaw dla uczniów klas I-VI
szkól podstawowych. Skład reprezentacji stanowią - dwóch
chłopców i dwie dziewczynki z każdego poziomu klas, czyli
reprezentacja szkoły liczy 24 osoby.
Przebieg zawodów był bardzo emocjonujący. Ostatecznie
zwyciężyła pierwsza reprezentacja Szkoły Podstawowej
w Uniejowie, drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej
w Wilamowie, a trzecie wywalczyła druga reprezentacja Szkoły
Podstawowej w Uniejowie.
            Szymon Bugajak
Gminny Konkurs Matematyczny klas III w Wilamowie
„Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od
doświadczenia, jednak wspaniale pasuje do świata realnego
i tak świetnie go tłumaczy” - Albert Einstein.
   8 maja 2015 r. w Szkole Podstawowej w Wilamowie odbył
się Gminny Konkurs Matematyczny klas III „Mistrz Matematyki”.
W   Gminnym Konkursie brało udział 14 uczniów klas III
z czterech szkół: Szkoły Podstawowej w Wieleninie, Zespołu
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Szkół w Uniejowie, Szkoły Podstawowej w Spycimierzu, Szkoły
Podstawowej w Wilamowie.
Mistrzami Matematycznymi zostali uczniowie naszej szkoły:
Witold Leśniewski, kl. IIIa (wychowawca Dorota Bamberska),
Łukasz Pietrzak kl. IIIb (wychowawca Anna Włodarska).
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Dorota Bamberska
Uczta dla serc i dusz
12 maja 2015 r. uczestniczyliśmy w XI Powiatowym Przeglądzie
Małych Form Teatralnych w Poddębicach. Z zainteresowaniem
oglądaliśmy kolejne przedstawienia teatralne. Podziwialiśmy
grę aktorów, śpiew, tańce, piękne stroje i scenografię. Uczniowie
z klasy IIa zdobyli I miejsce za spektakl pt.: „Hej, te nase góry”,
przygotowany przez Urszulę Świerczyńską, oraz nagrodę
za najciekawszy strój sceniczny.
  Grupa uczniów z klas Ic i IIIa otrzymała II miejsce za spektakl:
„Ploteczki”, przygotowany przez panie Joannę Wicherkiewicz
i Dorotę Bamberską, i nagrodę za najciekawszy strój sceniczny.
Grupa uczniów z klasy IIb, przygotowanych przez panie
Małgorzatę Antoniak i Magdalenę Derlacz, otrzymała III miejsce
za przedstawienie pt.: „Ambaras w bajkowym lesie”, a Michalina
Wappa i Kacper Wójcik nagrody dla najlepszych aktorów.
Do szkoły wróciliśmy pełni wrażeń artystycznych, z pięknymi nagrodami książkowymi i dyplomami. Dziękujemy
Organizatorom konkursu.         
         Urszula Świerczyńska
Rejonowy Turniej Piłki Nożnej Chłopców
w kategorii Szkoła Podstawowa
19 maja 2015 r. w Pabianicach brały udział 4 drużyny
(zwycięzcy eliminacji powiatów: pabianickiego, zgierskiego,
poddębickiego, łęczyckiego). Wyniki: Głowno 1-1 Uniejów
(strzelec - K. Gadomski), Uniejów 3-1 Pabianice (K. Gadomski
- 2, D. Tarcz), Uniejów 2-1 Świnice Warckie (K. Gadomski - 2).
Okazało się, że po rozgrywkach mamy tyle samo punktów co
Głowno, również w bramkach był remis (zabrakło 1strzelonej
bramki!), także o zwycięstwie w całym turnieju i awansie
na rozgrywki wojewódzkie miały zadecydować rzuty karne.
Niestety w rzutach karnych przegraliśmy 1:3, tym samym, po
bardzo dobrych zawodach, zajęliśmy 2 miejsce.
   Opiekun: Tomasz Bartosik
Turniej Małego Karateki 2015
30 maja 2015 r., w hali sportowej Zespołu Szkół, spotkało
się 72. najmłodszych karateków  z klubów i przedszkoli z całej
Polski, aby wziąć udział w Turnieju Małego Karateki. Zostali
zaproszeni już po raz czwarty przez Uniejowski Klub Karate
BASSAI i trenerkę Maję Ostrowską.
Podczas turnieju na macie rywalizowali m.in. utytułowani
zawodnicy, mistrzowie Europy i Polski. Pierwsze miejsce
w różnych kategoriach zajęły: Aleksandra Bierzyńska
i Weronika Kujawa, drugie Marta Długosz (UKK Bassai). Wśród
chłopców najlepsi okazali się: Wiktor Głodek i Piotr Łuczak
(IPPON Łęczyca). Turniejowi towarzyszył również jubileusz Mai
Ostrowskiej, która świętowała swoje 18-te urodziny na macie
i salach treningowych.
Na turnieju nie mogło zabraknąć gospodarzy szkoły: pani
Małgorzaty Komajdy, pani Anety Sowy oraz pana Rafała
Wincenciaka.   
Elżbieta Bartnik
>>>
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Happening dzieci „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”

Ognisko klasowe w Zagrodzie Młynarskiej

Happening
1 czerwca 2015 r. uczniowie Zespołu Szkół w Uniejowie
uczestniczyli w happeningu pn. „Ogólnopolski Głos Profilaktyki”,
zrealizowanym w naszej szkole w ramach programu
profilaktycznego Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty”.
Uczniowie, pod „eskortą” policjantek z Komendy Powiatowej
Policji w Poddębicach, przeszli ulicami naszego miasteczka,
promując życie bez papierosów, alkoholu oraz   narkotyków.
Zaopatrzeni byli w wykonane własnoręcznie transparenty
i plakaty z hasłami promującymi zdrowy, aktywny styl życia np.:
„Zamiast dymu wciągaj tlen, czeka Cię zdrowy, szczęśliwy dzień”,
„Nie pal papierosów, szkodzisz środowisku, sobie i wszystkim
wokół”,  „Nie pal mamo, nie pal tato, a weselsze będzie lato”,
„Piłem” paliłem. Najwyższą cenę zapłaciłem. Witam się
z rakiem, złym znakiem”, „Kto chce być przyjacielem dzieci,
niech przykładem świeci. Niech nie pije, niech nie pali, bo mu
się życie rozwali”, „Nie pal! Gdyby mama mnie słuchała, to by
piękną cerę miała. Gdyby słuchał tata, bieg wygrałby tego lata”,
„Wiem, co dobre, a co złe i wszelkim używkom mówię głośno
NIE” itp.
W trakcie happeningu odczytano Odezwę do społeczności
szkolnej i lokalnej. Przez 60 sekund wszyscy uczestnicy wspólnie
wybijali rytm serca. Był to rytm serc wolnych od uzależnień,
przemocy i obojętności na drugiego człowieka. Serc pięknych
i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i społeczne. Serc
silnych i pomocnych innym. Serc pokoleń. Serc ludzi, którzy
mogą różnić się od siebie, ale potrafią działać wspólnie,
by chronić siebie, dzieci i młodzież przed uzależnieniami.

Następnie uczniowie, zgodnie z hasłem „W zdrowym ciele
zdrowy umysł”, aktywnie włączyli się do wspólnych ćwiczeń
i zabawy przy muzyce. Aerobik dla wszystkich poprowadziły
uczennice klasy III Gimnazjum w Uniejowie. Po tej aktywnej
formie wypoczynku wszyscy uczestnicy happeningu wysłuchali
utworów muzycznych zaprezentowanych przez uzdolnionych
muzycznie i wokalnie uczniów  klas I – VI Szkoły Podstawowej
w Uniejowie. Piosenkami utwierdzili szkolną społeczność,
iż wszyscy „Wolimy śpiewać niż zażywać”.

Sukcesy:
- XXIV Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Solla (Poddębice): I miejsce – Lidia Pająk – kl. Ib,
II – Amelia Perkowska – kl. IIb, III – Julia Winnicka – kl. Ic
gimnazjum (opiekun Magdalena Derlacz).
- Powiatowy Konkurs Plastyczna na ilustrację, kukiełkę
do utworu Marii Konopnickiej (Poddębice): III miejsce
– Magdalena Misiak – kl. III SP (opiekun: Magdalena
Derlacz), wyróżnienie – Kamil Gawroński – kl. II SP (opiekun
Małgorzata Antoniak), Marcin Pająk – kl. IV SP (opiekun Lidia
Zaradzka).
- Konkurs graficzny pt. „Zagrożenia dla zdrowia i życia
występujące w indywidualnym gospodarstwie rolnym
podczas obsługi zwierząt gospodarskich oraz sposoby ich
eliminowania”, organizowany przez oddział Regionalny
KRUS w Zduńskiej Woli: III miejsce – Dżesika Dominiak – kl.

      Anna Bugajak, Anna Komodzińska
Ognisko klasowe
4 czerwca 2015 r. uczniowie klasy Va  uczestniczyli w ognisku
klasowym zorganizowanym na terenie Zagrody Młynarskiej
w Uniejowie.
Impreza rozpoczęła się od udziału dzieci i rodziców
w warsztatach konnych i przejażdżki na koniu. Następnie chłopcy
i dziewczynki grali w piłkę, bawili się wspólnie. Odśpiewano
również gromkie ,,sto lat” dla klasowego jubilata. Nie obyło
się też bez urodzinowego ciasta. Na zakończenie rozpalono
ognisko, nad którym wszyscy smażyli kiełbaski.
Nad bezpieczeństwem dzieci czuwali rodzice i wychowawca
klasy. Wszyscy w wesołych nastrojach wrócili bezpiecznie do
domu.
Uczniowie z wychowawcą dziękują rodzicom zaangażowanym
w przygotowanie imprezy.
Karolina Marosik

IIIa gimnazjum (opiekun Halina Wielogórka).
- Gminny Konkurs Recytatorski „Jan Paweł II” - „Szukałeś
nas... – pamiętamy, dziękujemy”: II miejsce Kacper Wójcik
– kl. II b – nagroda specjalna (opiekun Małgorzata Antoniak).
- Powiatowe Potyczki Matematyczne: I miejsce – Damian
Bartosiak – kl. Va SP (opiekun Janusz Stawicki), II miejsce
– Jakub Stefański – kl. VIa SP (opiekun Anna Zbytniewska),
Sandra Jagieła – kl. I b gimnazjum, Kacper Jaśkiewicz – kl. IIa
gimnazjum (opiekun Jolanta Wieczorek).
- Konkurs Informatyczny – prezentacje – „Przydrożne
kapliczki i krzyże” (Poddębice). Patronat nad konkursem
objął Poseł RP- Piotr Polak. I miejsce – Daria Pajor – kl. IIIa
gimnazjum, II – Paulina Bamberska – kl. IIIa gimnazjum,
Ewelina Wilczyńska – kl. IIIa gimnazjum (opiekun Elżbieta
Bartnik).
>>>
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- XV Międzypowiatowe Potyczki Matematyczne – Finał –
2.06.2015 r. (Łask): II miejsce - Damian Bartosiak – kl. Va SP
(opiekun Janusz Stawicki).
- XI Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych
(Poddębice): I miejsce dla grupy teatralnej z kl. IIa SP
w spektaklu „Hej te nase góry” (opiekun Urszula Świerczyńska).
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- XI Powiatowy Przegląd Małych Form Teatralnych –
12.05.2015 r. (Poddębice): Nagroda za najciekawszy strój
sceniczny i scenografię dla grupy teatralnej z kl. IIa SP
w spektaklu „Hej te nase góry” (opiekun Urszula Świerczyńska).
- Przegląd Teatralny „Czarodziejski Kufer” (Poddębice):
Najlepsza aktorka – Michalina Wappa – kl. IIIa (opiekun
Małgorzata Antoniak).

Z życia szkoły w Wieleninie

Elżbieta Goszczyk

Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2014/2015
Jak w całej Polsce, w dniu 26 czerwca 2015 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny. Po rannej mszy świętej uczniowie,
często wraz z rodzicami, i nauczyciele spotkali się na uroczystym podsumowaniu całorocznej pracy i pożegnaniu
absolwentów. Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 23 czerwca 2015 r. wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej
klasy, a trzynastu szóstoklasistów ukończyło szkołę podstawową. Były nagrody dla uczniów i kwiaty dla nauczycieli.
Radni Rady Miejskiej w Uniejowie - Panowie Tadeusz Warych i Wojciech Głowacki wręczyli Nagrody Burmistrza,
przyznawane za wysoki wynik na sprawdzianie zewnętrznym po każdym roku nauki, począwszy od klasy III szkoły
podstawowej. Nagrody te otrzymali: Amelia Szczepuła, Julia Dziekańska, Tomasz Cichomski, Dominik Kolasa, Weronika
Mituta i Dominik Świątczak – z klasy III; Aleksandra Kozłowska, Klaudia Antosik i Vanessa Karcz – z klasy IV; Sebastian
Kolasa, Bartosz Czyżo i Rafał Olczyk – z klasy V oraz Kinga Gdańska, Julia Antoniak, Wiktoria Szczepuła, Julita Kacprzak
i Klaudia Jóźwiak – z klasy VI. Otrzymana nagroda pieniężna zapewne pomogła wszystkim w miłym spędzeniu wakacji
i poszerzaniu wiedzy.
Za całoroczną, sumienną pracę nagrody książkowe otrzymali: Ilary Controllo, Agnieszka Kozłowska, Natalia Nowińska,
Weronika Szypowska, Izabela Rosik i Katarzyna Graczyk - z klasy I; Julia Antczak, Julia Pietrzak, Adam Doliński, Amelia
Mann, Sebastian Oliwiecki i Bartłomiej Kazimierski –  z klasy II; Amelia Szczepuła, Julia Dziekańska, Tomasz Cichomski,
Patrycja Kaczka, Dominik Kolasa, Adrian Brożyński i Tobiasz Gdański - z klasy III; Vanessa Karcz, Klaudia Antosik
i Aleksandra Kozłowska – z klasy IV; Sebastian Kolasa – z klasy V oraz Kinga Gdańska, Wiktoria Szczepuła, Julita Kacprzak
i Julia Antoniak  – z klasy VI.
W szkole nie tylko za naukę otrzymuje się nagrody, ale i za bardzo dobre zachowanie. W tym roku tytuł najgrzeczniejszego
ucznia i nagrodę pieniężną, ufundowaną przez Panią Barbarę Zwolińką, otrzymali bracia Kacper i Bartłomiej Pajor. Nagród
było jeszcze wiele, a za rok chciałabym, aby było ich jeszcze więcej.
Po radosnym balu klasy VI, w ostatnim dniu, w murach naszej szkoły nie zabrakło łez wzruszenia wśród absolwentów,
nauczycieli, młodszych koleżanek i kolegów.

Sukcesy uczniów:

- Powiatowy Konkurs Sztuki Recytatorskiej: Vanessa
Karcz - I miejsce, Wiktoria Szczepuła – wyróżnienie;
- Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wiosenne impresje”:
Vanessa Karcz, Tobiasz Gdański – wyróżnienie;
- Powiatowy Konkurs Literacki „Wiosna wierszem
pisana”: Aleksandra Kozłowska –wyróżnienie;
- Powiatowy Konkurs Plastyczny na ilustrację i kukiełkę
do utworu M. Konopnickiej: Aleksandra Kozłowska
- III miejsce;
- Gminny Konkurs Recytatorski „„Szukałeś nas” pamiętamy, dziękujemy”: Wiktoria Szczepuła, Vanessa
Karcz, Zuzanna Brożyńska - I miejsce, Klaudia Wojtasiak,
Julita Kacprzak - II miejsce, Ilary Controllo - III miejsce,
nagrody specjalne: Wiktoria Szczepuła (dwie nagrody),
Vanessa Karcz, Julita Kacprzak, Tomasz Cichomski;
- Gminny Konkurs Matematyczny: Julia Antoniak
- II miejsce, Vanessa Karcz  - wyróżnienie;
- Gminny Konkurs Matematyczny klas III: Amelia
Szczepuła - II miejsce, Tomasz Cichomski - III miejsce;

- Gminny Konkurs Języka Angielskiego: Klaudia Antosik
- I miejsce;
- Laureaci Gminnego Konkursu Ortograficznego: Amelia
Szczepuła, Julia Dziekańska, Tomasz Cichomski;
- Festiwal Piosenki Harcerskiej: Wiktoria Szczepuła
- I miejsce, Vanessa Karcz - II miejsce, Wiktoria Królikowska,
Aleksandra Kozłowska - III miejsce, Drużyna Harcerska
M. Kopernika - III miejsce, Wiktoria Zyntera - wyróżnienie;
- Gminny Konkurs Przyrodniczo – Ekologiczny klas IV –VI:
Klaudia Antosik - II miejsce       Vanessa Karcz - wyróżnienie;
- Gminny Konkurs Wiedzy o Bankowości Spółdzielczej:
Vanessa Karcz, Julia Antoniak – wyróżnienie;
- Wojewódzkie Zawody Tymbarka – uczennice klasy I - II
miejsce;
- Szkolny Konkurs Plastyczny „Wspomnienia o Janie
Pawle II”: klasy I- III: Oliwia Jaśkiewicz - I miejsce, Amelia
Nadolna, Weronika Szypowska   - II miejsce; klasy IV- VI:
Klaudia Jóźwiak - I miejsce, Julita Kacprzak, Wiktoria
Szczepuła – II miejsce, Vanessa Karcz, Zuzanna Szczepuła,
Bartosz Czyżo - III miejsce.
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Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015
w Szkole Podstawowej Wilamowie
26 czerwca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Wilamowie
obchodzono uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015.
Był to czas podsumowań dziesięciomiesięcznej ciężkiej
pracy oraz nagrodzenia tych, którzy przez cały rok sumiennie
wykonywali swe obowiązki, uzyskiwali wysokie oceny szkolne
oraz wzorowo się zachowywali.
Wyróżnienia za naukę i zachowanie otrzymali:
- z klasy I: Klaudia Adamczyk, Karolina Ludwicka, Wiktoria
Kokorzycka, Agnieszka Bamberska, Szymon Kolasa, Kacper Pajor,
Antoni Matczak, Adrian Mruk, Kacper Wróbel, Bartosz Kolasa;
- z klasy II: Wiktoria Stołowska, Nikolina Polipowska, Patryk
Skiera, Kamil Kominiarczyk, Paulina Ratajczyk, Dominik
Budziarek, Sebastian Kos, Aldona Karolak;
- z klasy III: Amelia Józefowicz, Justyna Rosiak, Michał Pajor;
- z klasy IV: Monika Świątek, Aleksandra Mirek, Martyna
Paczesna;
- z klasy V: Aleksandra Bamberska, Martyna Ludwicka;
- z klasy VI: Filip Kos, Agnieszka Maruszak, Justyna Wojech,
Julia Zasada.
Rada Pedagogiczna przyznała także nagrody za największy
postęp w nauce, czyli dla tych uczniów, którzy najbardziej
poprawili swoje wyniki w porównaniu z pierwszym semestrem.

Joanna Binkiewicz

Otrzymali je Hubert Budziarek z kl. III i Weronika Jurkiewicz
z kl. VI. Natomiast za stuprocentową frekwencję wyróżniono
Wiktorię Kokorzycką z kl. I, Michała Pajora z kl. III, Mateusza
Warycha z kl. III i Andrzeja Warycha z kl. IV.
Tegoroczne zakończenie było szczególnym dniem zwłaszcza
dla dziesięciorga szóstoklasistów żegnających naszą szkołę. Dla
nich przewidziane zostały nagrody specjalne.
Tytułem „Primus inter pares”, przyznawanym absolwentowi
ze średnią ocen min. 5,0 i zachowaniem wzorowym (który
dodatkowo w minionych latach otrzymywał nagrody za naukę
i zachowanie), uhonorowano czworo szóstoklasistów – Filipa
Kosa, Agnieszkę Maruszak, Justynę Wojech i Julie Zasadę.
Ci sami uczniowie nagrodzeni zostali także za wielokrotne
reprezentowanie szkoły w różnego typu konkursach. Natomiast
Bartłomiej Jędrzejczak, Arkadiusz Jurkiewicz i Weronika
Jurkiewicz wyróżnieni zostali za wielokrotne reprezentowanie
szkoły w zawodach sportowych.
Uczniowie naszej szkoły w dniu zakończenia roku otrzymali
nagrody także w wielu innych dziedzinach, m.in. za czytelnictwo,
pracę w Samorządzie Uczniowskim czy w Spółdzielni
Uczniowskiej lub za systematyczne oszczędzanie w SKO.
Mamy nadzieję, że wielość wyróżnień zachęci wszystkie dzieci
do systematycznej i rzetelnej pracy już od 1 września.

30 lat minęło…

Beata Kos

„Z książką na walizkach”
Finał III edycji akcji czytelniczej „Z książką na walizkach Łódzkie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami” został
zorganizowany 9 maja w Uniejowie. W ramach akcji gościliśmy
ośmiu znanych  autorów książek dla dzieci i młodzieży: Grażynę
Bąkiewicz, Pawła Wakułę, Agnieszkę Frączek, Joannę Papuzińską,
Rafała Witka, Pawła Beręsewicza, Kalinę Jerzykowską, Andrzeja
Marka Grabowskiego.

arch. B. Kos

Już od dłuższego czasu zrodził się pomysł u trzech koleżanek z klasy
(Gosi Grędy, Beaty Kos i Marylki Świątek), które są   nadal związane
ze szkołą, aby zorganizować spotkanie po 30 latach od ukończenia
szkoły podstawowej. 15 sierpnia w Szkole Podstawowej w Wilamowie
pomysł ten został zrealizowany. W spotkaniu uczestniczyło 14 byłych
uczniów i 6 pań nauczycielek z wychowawczynią - panią Ireną Miłosz na
czele. Od razu zadziałała magia miejsca i przy słodkim poczęstunku oraz
jubileuszowym torcie zaczęło się wspominanie dawnych szkolnych lat.
Absolwenci opowiadali też, co dzieje się w ich życiu obecnie. Wszyscy
przypominali sobie po kolei klasy, w których się uczyli, poznawali na nowo
szkołę. Swoistą „wędrówkę ludów” zakończyliśmy w naszej klasie, sali
nr 14. Nie wiadomo kiedy minęły 3 godz. Potem świętowaliśmy jeszcze
w swoim własnym gronie. Na koniec wszyscy zgodnie stwierdziliśmy,
że to wyjątkowy rocznik 70, że łączy nas przyjaźń trwająca już trzydzieści lat
i koniecznie musimy spotkać się ponownie.

Beata Szymczak
Finał akcji rozpoczął się na Rynku miasta, następnie uczestnicy,
przy akompaniamencie Orkiestry Dętej   ZHP-OSP w Uniejowie,
przemaszerowali „baśniowym korowodem” pod zamek. Na
zamkowym amfiteatrze odbyły się występy zespołów  dziecięcych.
Organizatorem finału byli: Wydawnictwo Literatura,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Łodzi oraz Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Uniejowie.

>
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Beata Szymczak
Sylwia Szymańska

Z działalności biblioteki
W związku z zakończeniem projektu „Orange dla bibliotek” nasza
biblioteka wraz z filiami otrzymała z Fundacji Orange certyfikat:
„Biblioteka z pasją – Biblioteka przyjazna i otwarta dla internautów
w każdym wieku”. Podczas w/w projektu otrzymaliśmy refundację
kosztów dostępu do internetu od sierpnia 2012 r. do lipca 2015 r.
w placówce głównej i filiach bibliotecznych.
Zakończyła się akcja letnia:„ Lato w gminie”- „Letni sposób na nudę”. Odbiorcami były dzieci i młodzież z terenu Miasta
i Gminy Uniejów. Organizatorami, oprócz naszej biblioteki i filii w Spycimierzu, Rożniatowie i Wilamowie, był Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie i Szkoła Podstawowa w Spycimierzu. Proponowane przez nas zajęcia i warsztaty, począwszy
od głośnego czytania, konkursów, gier, zabaw plastycznych, muzycznych, ruchowych, teatralnych, miały na celu rozwijanie
wyobraźni i kreatywności uczestniczących w nich dzieci i młodzieży. Jak co roku finansowego wsparcia udzielił Urząd Miasta
w Uniejowie i Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Uniejowie,
za co bardzo dziękujemy.         

Zakupione zostały nowości książkowe:

arch. UM Uniejów

- z literatury beletrystycznej dla dorosłych: „Tajemnice artystów i ich dzieł”, „Resortowe dzieci Służby”, K. Bonda – „Okularnik”,
K. Mirek – „Francuska opowieść”, A. Wojdowicz – „Niepokorne”, M. Jaruzelska – „Oddech”, C. Lackberg – „Pogromca lwów”,
N. White-„Ostatni na liście”, V. Roth - trylogia: „Niezgodna”, „Zbuntowana”, „Wierna”, J. Żulczyk-„Radio Armageddon”, G. Albin
– „Przędza”, A. Sapkowski – „Czas pogardy”, I. Czarkowska – „Zdrada pachnie pomarańczami”, A. Wojtacha – „Kruchy lód”,
G. Gargaś – „W plątaninie uczuć”.
- z literatury dziecięcej: seria „Bajki na poziomie”(ciekawostka dla rodziców - bajki zawierają porady psychologa dziecięcego),
„W głowie się nie mieści”, „Świat nauki ciało człowieka”, „Świat nauki kosmos”, „Dobre maniery”, „Wiersze i rymowanki polskie”,
„Kocham Polskę - Nasza Wspaniała Ojczyzna”, „Rycerze” oraz „Groźne dinozaury” (z odgłosami zwierząt i trójwymiarowymi
ilustracjami).
- z literatury młodzieżowej: J. Lynn – „Zaczekaj na mnie”, S. Lynn – „Na zawsze”, J. Wilder – „Tylko my wbrew wszystkim”,
„ Tylko my na zawsze”,W. Hussey – „Łowca czarownic”.
- z literatury naukowej: „Wielki podręcznik dla nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych”, „Encyklopedia Seniora”,
„Encyklopedia Zdrowia i Urody”,  „Polska Samorządna”.
Otrzymaliśmy bezpłatnie, w formie darów książkowych, pakiet nowości czytelniczych dla dzieci i młodzieży z Wydawnictwa
Literatura w Łodzi. Spośród kilkunastu tytułów polecamy: G. Kasdepke – „Rok z Kubą i Bubą”, B. Ostrowicka – „Franuś gdzie
Ty masz głowę”, A. Onichimowska – „Dziesięć stron świata”, K. Ryrych – „Denim blue”.
Jesienią rozpoczynamy udział w kolejnym projekcie inspirowanym „Spotkaniami z pasjami”, do którego zapraszamy seniorów.
Będzie to „Akcja: e-motywacja”. Co 2 tygodnie będziemy się spotykać w przyjaznej atmosferze biblioteki. Każde spotkanie
poświęcone będzie innemu tematowi i innemu gościowi. Dodatkowo swoją fachową wiedzą podczas wszystkich spotkań będzie
dzielił się z nami psycholog i… skoczek spadochronowy Tomasz Kozłowski.  Osoby zebrane w bibliotekach i innych ośrodkach
biorących udział w projekcie wspólnie obejrzą spotkania transmitowane online, będą miały możliwość zadania pytania gościom
transmisji i wymienią się między sobą własnymi pomysłami na aktywność w sile wieku. Informacje dotyczące tematu i bohatera
spotkania będą udostępniane na stronie Urzędu Miasta, na plakatach oraz na naszym facebooku. Serdecznie zapraszamy!
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Beata Szymczak

Jak co roku, w dniach 8-15 maja, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie, w ramach
Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, zorganizowała zajęcia biblioteczne dla najmłodszych.

Pracowity czerwiec Orkiestry Dętej
ZHP-OSP w Uniejowie

arch. MBP w Uniejowie

W tym roku dla wszystkich przedszkolaków z Miejskiego
Przedszkola w Uniejowie odbyły się zajęcia ph. „Kraina
książek - zwana biblioteką”, podczas których dzieci zwiedziły
bibliotekę, poznały zasady wypożyczania książek, zapoznały
się z księgozbiorem przeznaczonym dla nich. Bibliotekarze
wcielili się w role króla i jego 4 córek - Wiosny, Lata, Jesieni
i Zimy. Dzieci z wielką uwagą wysłuchały „głośnego czytania”
bajki pt. „Córki króla Roka” autorstwa   Agnieszki Tyszki.
Na koniec spotkania otrzymały słodki upominek oraz zakładki
do książek.
Lekcje biblioteczne są, obok codziennej obsługi czytelników,
jedną z podstawowych form dostarczania dzieciom i młodzieży
informacji o funkcjonowaniu biblioteki. Celem lekcji jest nauka
korzystania z bibliotecznych źródeł informacji. Program zajęć
dostosowany jest do poziomu słuchaczy - począwszy
od przedszkolaków, poprzez uczniów szkoły podstawowej,
po młodzież gimnazjalną.

Jakub Pięgot

Przez całą wiosnę uniejowska orkiestra ciężko pracowała przygotowując się do czekających ją występów, a przede
wszystkim konkursów i festiwali. Mieszkańcy Uniejowa w każdą sobotę rano, a w maju nawet częściej, mogli zobaczyć
i usłyszeć orkiestrę ćwiczącą musztrę paradną na boisku szkolnym. Również sala OSP rozbrzmiewała dźwiękami
ćwiczonych przez orkiestrę utworów. Wszystkie te wysiłki nie poszły na marne, ponieważ młodzi muzycy z Uniejowa
mogą pochwalić się kilkoma znaczącymi sukcesami odniesionymi tylko w jednym miesiącu.
31 maja Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie, prowadzona przez kapelmistrza Jakuba Pięgota, wzięła udział w II
Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych, zorganizowanym przez Orkiestrę Dętą OSP w Konopiskach. Festiwal ten
odbywał się w ramach „Dni Konopisk”. W Festiwalu wzięło udział dziesięć orkiestr wybranych i zaproszonych przez
organizatorów, czyli Orkiestrę Dętą OSP w Konopiskach. Swoje utwory przed jury, w składzie: Stanisław Proksa -profesor
Sztuk Muzycznych, były dziekan Wydziału Jazzu w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
Stanisław Dziewior - muzyk, absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, trębacz-solista w Narodowej Orkiestrze
Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, Grzegorz Mielimąka - absolwent Wydziału Rozrywkowego Akademii
Muzycznej w Katowicach, dyrygent Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego im. Stanisława Moniuszki w Warszawie,  
zaprezentowali muzycy oraz mażoretki z: Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Starokrzepicach, Orkiestry Dętej ZHPOSP z Uniejowa, Bielskiej Orkiestry Dętej, Orkiestry Dętej OSP Słupca, Radzymińskiej Orkiestry Dętej, Orkiestry Dętej
Ropczyce, Sompoleńskiej Orkiestry Dętej, Orkiestry Dętej „Silenzio” z Woli, Orkiestry Dętej OSP Żelechlinek oraz
Wrzesińskiej Orkiestry Dętej. Nie zabrakło również lokalnej Orkiestry Dętej OSP pod batutą Tomasza Hadriana.
Kulminacyjnym punktem tego wieczoru był wspólny występ ponad pięciuset muzyków na płycie boiska GLKS LOT. Było
to nie lada wyzwanie i wielkie wydarzenie dla widzów, których tegoroczne święto zgromadziło tysiące.
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arch. Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie

Na zakończenie obchodów XIV Dni Gminy Konopiska odbyło się wręczenie nagród II Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr
Dętych. Ku radości muzyków z Uniejowa zwyciężyła Orkiestra Dęta ZHP-OSP z Uniejowa.
Tydzień później, w dniach 5-6 czerwca, odbył się XXIII Ogólnopolski Festiwal Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży
Pożarnych w Płocku. Wzięło w nim udział 19 orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych z całego kraju, które wcześniej
przeszły eliminacje powiatowe, wojewódzkie i regionalne. Gościem honorowym była Orkiestra OSP Nadarzyn,
zwyciężczyni poprzedniego festiwalu. Zmagania muzyków zaczęły się w piątek o godzinie 9 w Teatrze Dramatycznym im.
J. Szaniawskiego, gdzie rywalizowano w konkurencji koncertów konkursowych.
Po prezentacji umiejętności pierwszych dziesięciu orkiestr impreza przeniosła się na Stadion Miejski im. B. Szymańskiego,
gdzie odbyła się uroczystość otwarcia XXIII Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP, a orkiestry prezentowały się podczas
parady marszowej. Publiczność często gorącymi brawami nagradzała umiejętność grania i maszerowania orkiestr
oraz układy choreograficzne prezentowane przez mażoretki. Zwieńczeniem pierwszego dnia był koncert Orkiestr OSP
Nadarzyn w Teatrze Dramatycznym.
Drugiego dnia w teatrze dokończono przesłuchań pozostałych orkiestr, by o godzinie 14.00 mogły pojawić się na
ulicy Tumskiej podczas konkursu gry w marszu. Ta widowiskowa konkurencja wzbudzała duże zainteresowanie wśród
mieszkańców i turystów przechadzających się tym płockim deptakiem. Po konkursie gry w marszu ostatnie dwie orkiestry
zaprezentowały się podczas pokazu parady marszowej na molo spacerowym na Wiśle. Później pozostało już tylko
zgrywanie się przed koncertem finałowym, który odbył się w Amfiteatrze Miejskim. O godz. 19.00 na widowni amfiteatru
zasiedli nie tylko członkowie orkiestr uczestniczących w Festiwalu, ale również okoliczni mieszkańcy i turyści. Na pewno
nie żałowali. Wszyscy gorąco oklaskiwali nagrodzone orkiestry, występujące na deskach amfiteatru, miedzy którymi była
też uniejowska orkiestra, która z Płocka przywiozła IV miejsce w konkursie muzyki koncertowej (najwyższe w historii
udziału orkiestry w tym festiwalu) oraz III miejsce w konkursie parady marszowej.
Dwa tygodnie później orkiestra z Uniejowa wzięła udział w IX Turnieju Orkiestr Dętych o „Kryształowe Koło” w Kole.
Deszczowa aura nie przeszkodziła w przebiegu turnieju. Na stadionie MOSiR publiczność obejrzała pokazy musztry
paradnej oraz wysłuchała koncertów sześciu orkiestr. Wcześniej orkiestry z mażoretkami maszerowały ulicami miasta,
zachęcając kolan do przybycia na turniej.
Za występy sceniczne największe uznanie jury zyskała Orkiestra Dęta OSP Konopiska, otrzymując nagrodę główną, czyli
„Kryształowe Koło”. Drugie miejsce przyznano Młodzieżowej Orkiestrze Dętej z Krasocina, a trzecie Orkiestrze Dętej ZHP OSP z Uniejowa. Za prezentację musztry paradnej „Kryształowe Koło” zdobyła Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Krasocin.
Organizatorem głównym tego muzycznego wydarzenia była Orkiestra Dęta OSP Koło.
Czerwcowy maraton zakończyła wizyta orkiestry na dwudniowych obchodach 20-lecia zaprzyjaźnionej Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów. Obchody zdominowały występy estradowe oraz pokazy musztry paradnej w wykonaniu
pięciu orkiestr dętych, które przybyły do Kleszczowa, aby wspólnie świętować jubileusz 20-lecia działalności Młodzieżowej
Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów.
Przez dwa weekendowe dni, 27 i 28 czerwca, na stadionie gminnym w Kleszczowie swój repertuar prezentowały:
Młodzieżowa Orkiestr Dęta Gminy Kleszczów, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Mykanów, Orkiestra Dęta ZHP-OSP
w Uniejowie, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Ciasnej i Wrzesińska Orkiestra Dęta. W sobotnie popołudnie dla uczestników
imprezy wystąpiła Honorata Skarbek oraz zespół BASTA. Dwugodzinną dyskotekę poprowadził DJ ADAMUS. W niedzielę
program artystyczny „Greatest Hits” zaprezentowali: Izabela Trojanowska, Felicjan Andrzejczak i Grzegorz Wilk. Gwiazdą
wieczoru była KAYAH.

Udział w II Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych
w Konopiskach

Występ na XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych
Ochotniczych Straży Pożarnych w Płocku
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Wieści z uniejowskiego Hufca
Na „Eurowizji”

W słoneczne, niedzielne popołudnie - 14 czerwca
2015 roku zuchy i harcerze  uczestniczyli w finale projektu
pod nazwą „Ściany Malowane Dźwiękami” autorstwa
2 Artystycznej Drużyny Wędrowniczej „Khako-Czarni”
z Hufca ZHP Uniejów. Koncert miał miejsce przy Zespole
Szkół w Uniejowie.
Impreza utrzymana była w konwencji Eurowizji. Na scenie
pokazały się liczne Gromady Zuchowe i Drużyny Harcerskie,
a wśród nich reprezentacja DH „Nieprzetartego Szlaku”
w Stemplewie, w  żyłach których płynie słowiańska krew, co
pokazały piosenką „My Słowianie” polskiego duetu Donatan
& Cleo. Obejrzeliśmy także  wykonania piosenek rosyjskich,
czeskich, holenderskich, niemieckich, hiszpańskich, fińskich.
Działania harcerskie wsparły orkiestry: Old Band Uniejów,
mały i podstawowy skład orkiestry dętej ZHP-OSP Uniejów.

Na „Eurowizji”

Obóz harcerski

hm Barbara Zwolińska

Natomiast podczas finału stanęli na scenie panowie z kapeli
„Spod Baszty”, którzy zamknęli koncert.
Występom towarzyszył piknik, podczas którego każdy
chętny mógł spróbować pysznych ciast, chleba ze smalcem
i ogórkami, lemoniady, przygotowanych przez instruktorów
i harcerzy oraz pierogów ufundowanych przez Restaurację
„Wabik”. Dla nieco młodszych przygotowany był stolik
z kolorowankami oraz balonikowe wariacje i malowanie
twarzy.   Dla starszych zaś jedna z drużyn przygotowała
zajęcia z decoupage’u, inna - chodzenie na szczudłach. Udział
w tym przedsięwzięciu był dla naszych drużyn   wspaniałą
okazją do zaprezentowania dorobku artystycznego oraz
integracji z pozostałymi członkami Hufca ZHP Uniejów.
Występy podziwiała licznie zgromadzona publiczność, która
gromkimi brawami nagradzała wykonawców.
                                                      pwd. Sylwia Wojtczak

Nasze zuchy z gośćmi z Ukrainy

arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów
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Obóz harcerski

Tegoroczny obóz harcerski Hufca Uniejów odbył się
w terminie od 21.07 do 03.08.2015 r. Uczestniczyło
w nim 46 dzieci i 4 osoby z kadry. Przebywaliśmy na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej. Gościliśmy na Bazie Obozowej
Hufca Ziemi Zawierciańskiej w Kostkowicach. Obóz był pod
hasłem „Średniowieczna przygoda na podgrodziu”.
Zwiedzaliśmy liczne ruiny zamków, między innymi:
Olsztyn, Mirów, Bobolice, Ogrodzieniec. W Ogrodzieńcu
uczestniczyliśmy w festynie i obserwowaliśmy „atak na
zamek”. W obozie, w ramach kontynuacji tematyki rycerskiej,
organizowaliśmy walki rycerskie, przygotowywaliśmy zbroje,
braliśmy udział w walce ze zbójnikami w celu odbicia flagi
obozowej. Zorganizowaliśmy jarmark średniowieczny, na
który przygotowaliśmy ozdoby (koralki, czapki, wianki) oraz
potrawy staropolskie. Byliśmy też na wycieczce w zabytkowej
kopalni srebra w Tarnowskich Górach. Organizowaliśmy
gry tematyczne, podchody, harcerskie biegi terenowe,
zdobywaliśmy sprawności, uczyliśmy się nowych piosenek
i spotykaliśmy się przy harcerskim ognisku. Uczciliśmy także
rocznicę Powstania Warszawskiego. Zwiedzaliśmy Jaskinię
Głęboką oraz inne atrakcje tego terenu. Organizowaliśmy
dużo zajęć sportowych oraz integracyjnych.
       phm Alina Karolak

100-lecie harcerstwa w Turku

W czerwcu delegacja naszych instruktorów wzięła udział
w pięknie przygotowanym jubileuszu naszych sąsiadów.
Na uroczystość Hufca ZHP im. M. Kopernika w Turku
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zjechało się wiele harcerskich pokoleń. Najważniejszym
punktem Zlotu w sobotnie popołudnie był apel, na którym
były podziękowania dla ludzi zasłużonych dla Hufca
w Turku. Były też łzy wzruszenia, zwłaszcza kiedy dziękowano
wieloletniemu komendantowi - druhowi harcmistrzowi
Franciszkowi za jego wielką ofiarność w jednoczeniu się
harcerskiej braci.
Nasz Hufiec współpracował z Hufcem w Turku. Nie
mogło więc zabraknąć nas na wystawie historycznej.
Albumy i   dokumenty z Uniejowa powiększyły wystawę
w Ratuszu Miejskim w Turku, za co otrzymaliśmy serdeczne
podziękowanie od organizatorów imprezy.

Nasze zuchy i dzieci z Ukrainy

W lipcu gościły w Uniejowie dzieci z Ukrainy. W zabawach
i wycieczkach towarzyszyły im nasze zuchy pod opieką
starszych harcerek: Karoliny Bugajak, Dominiki Derlacz
i Justyny Kucharskiej oraz druhny hm. Barbary Zwolińskiej,
która pomagała w komunikacji między dziećmi. Razem
zwiedzaliśmy Zagrodę Młynarską, zamek diabła Boruty
w Łęczycy, skansen dawnej zagrody łęczyckiej i kolegiatę
w Tumie. Gościliśmy też na Kasztelu, ucząc się tańca
dworskiego, wspólnie bawiąc się i rozgrywając różne
turnieje. To spotkanie pomogło poznać się bliżej naszym
dzieciom z tymi, które żyją w świecie wojny i ciągłego lęku.
Hufiec pomógł w organizacji zakwaterowania gości,
udostępniając swoje łóżka polowe i śpiwory. Dziękujemy
Pani Dominice za zaproszenie do realizacji tego projektu.
       hm Barbara Zwolińska

„Letni sposób na nudę” - Wakacje 2015
Jak co roku wakacje rozpoczęliśmy od spotkania ph.
„Bezpieczne wakacje - kto dba o moje bezpieczeństwo?
W tym roku gościliśmy ratownika medycznego - Pana Macieja
Boczkowskiego oraz strażaka - Pana Lecha Krajewskiego.
Dzieci poznały zasady, których trzeba przestrzegać podczas
zabaw na podwórku i nad wodą. Poznały telefony alarmowe.
Nie obyło się bez gier i zabaw związanych z tematem.
Kolejne dni mijały nam pod hasłami:
- „Tydzień z moją miejscowością - poznajemy swoją
okolicę”. Z mapą w ręku wyruszyliśmy zwiedzać nasze
urokliwe miasto, poznając jego historie i zabytki. Zajęcia
i zabawy miały na celu rozwijanie kreatywności dzieci
oraz zdolności konstrukcyjnych i plastycznych. Finałem
i podsumowaniem pierwszego tygodnia była makieta miasta
z najważniejszymi obiektami Uniejowa.
- „Tydzień z własną osobowością - odkrywamy swoje
pasje i talenty”. Uczestniczące w nich dzieci brały udział
w rozmaitych grach i zabawach rozwijających osobowość. Nie
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Beata Szymczak
Aleksandra Kałużna Płaczek

obyło się bez zajęć sportowych, muzycznych i plastycznych,
a finałem i podsumowaniem tygodnia były  bardzo ciekawe
warsztaty ze studentami ASP w Łodzi. Każde z dzieci wróciło
do domu z własnoręcznie wykonanym lampionem.
- „W zdrowym ciele zdrowy duch” – dlaczego warto wybrać
zdrowy styl życia? To kolejny edukacyjny tydzień, podczas
którego dzieci tworzyły własną piramidę zdrowego żywienia.
Dzięki uprzejmości ratownika medycznego - Pana Piotra
Woźniaka poznały zasady udzielania pierwszej pomocy.
Przez pierwsze dwa tygodnie sierpnia odbywały się także
warsztaty z Teatrem Studio Buffo (odrębny artykuł). Miłym
wspomnieniem będą z pewnością kręgle, podczas których
wszyscy świetnie się bawili - zdrowo i sportowo.
Wakacje zakończyliśmy spotkaniem ph. „Wędkarstwo
na wesoło”. Panowie Jerzy Król i Dariusz Adamiak  poprzez
zabawę i zdrową konkurencję zaznajomili wszystkich
z tajnikami profesjonalnego wędkarstwa. Pamiątką
ze spotkania były piękne medale.
>>>
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>„Letni sposób na nudę” - Wakacje 2015

Nauka wędkowania pod fachowym okiem Pana Jerzego Króla
oraz Dariusza Adamiaka

Udzielanie pierwszej pomocy wspólnie z Panem Piotrem Woźniakiem

Organizatorem zajęć był: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie, natomiast
finansowego wsparcia udzielił Urząd Miasta w Uniejowie i Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Uniejowie.

Renata Skibińska

Wakacje 2015 w filii bibliotecznej w Rożniatowie
jeszcze dwóch latek. Repertuar został wybrany przez dzieci.
Miały wyśpiewać i wyrecytować te utwory, które najbardziej
przypadły im do gustu. Wysoka temperatura powietrza
uniemożliwiała co prawda poszerzenie tego występu
o odpowiednią charakteryzację uczestników, ale i tak była
to świetna zabawa.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy zajęć: Martyna
Antczak, Malwina Antczak, Kinga Domińczuk, Wiktoria
Domińczuk, Natalia Gmurek, Martynka Gorzelańczyk,
Wiktoria Królikowska, Jacek Malinowski, Julia Milczarek,
Natalia Milczarek, Ania Pietrzak, Julia Pietrzak, Jakub
Pietrzak, Hubert Świątek i Krystian Świątek otrzymali
pamiątkowe dyplomy i troszeczkę słodyczy. Widownię
utworzyło grono mam i babć, które nagradzały brawami
występ każdego z młodych artystów.
Finansowe wsparcie udzielił: Urząd Miasta w Uniejowie
i Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Uniejowie

foto R. Skibińska

Pierwszy tydzień sierpnia, na półmetku wakacji, dzieci
z Rożniatowa i okolic spędziły na zajęciach w filii bibliotecznej
w Rożniatowie. Zajęcia, już można powiedzieć, że
tradycyjnie miały formę elastycznych spotkań mieszkańców
Rożniatowa oraz tych, którzy mają tutaj dziadków, u których
spędzają wakacje. Niemniej jednak zawsze pojawia się jakiś
nowy element, którego nie było wcześniej. Tak było i tym
razem. W trakcie zajęć rysowano dowolne rysunki, grano
w gry planszowe i karty. Dużym zainteresowaniem cieszyło
się samodzielne wykonywanie biżuterii: wisiorków
i bransoletek z koralików i żyłek zakupionych na potrzeby
zajęć oraz plecenie breloczków i innych drobiazgów
z odpowiednich żyłek do plecenia. Biżuterię wykonano
pierwszego dnia, a więc w kolejne dni dzieci przychodziły
wystrojone w te własnoręcznie wykonane cudeńka.
Ponadto dzieci układały puzzle, lepiły z plasteliny figurki
ulubionych bohaterów bajek, a także wykonały ze słoików
lub butelek i plasteliny przepiękne wazony lub pojemniki na
długopisy, kredki i pędzle. Wykonane pojemniczki i wazoniki
dzieci zabrały ze sobą na pamiątkę do domu.
Niestety to lato nie obfitowało w szczególnie sprzyjającą
pogodę. Ze względów bezpieczeństwa dzieci korzystały
z ruchu na świeżym powietrzu każdego dnia przed
zakończeniem zajęć, kiedy mogły schronić się przed upałem
w cieniu drzew. W trakcie zajęć dzieci przygotowywały
samodzielnie występ dla swoich rodziców i dziadków. Tym
razem była to „Mini szansa na sukces”, czyli wykonywanie
popularnych piosenek przy akompaniamencie muzycznym
z wykorzystaniem odtwarzacza MP3. Śpiew był przeplatany
poezją w wykonaniu uczestników zajęć. Podobnie jak
i w innych formach, tak i tutaj zaangażowali się wszyscy
uczestnicy, no może poza najmłodszym, który nie miał

Mini szansa na sukces
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Warsztaty z Teatrem Buffo

Milena Pamfil

w wykonaniu dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach
odbyło się 14 sierpnia w Sali Rycerskiej uniejowskiego zamku.
Warsztaty mogły się odbyć dzięki finansowemu wsparciu
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”
Sp. z o.o. w Uniejowie i zaangażowaniu: Zespołu Szkół
w Uniejowie, Szkoły Podstawowej w Wilamowie, Szkoły
Podstawowej w Wieleninie, Publicznej Szkoły Podstawowej
w Spycimierzu oraz Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Uniejowie.

arch. A. Sobczak

Wzorem ubiegłego roku, z inicjatywy Pana Józefa
Kaczmarka - Burmistrza Miasta Uniejów, uzdolnione
dzieci i młodzież z terenu gminy Uniejów ćwiczyły swoje
umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne pod okiem
znanych i cenionych artystów. Po raz kolejny warsztaty
w Uniejowie zgodzili się poprowadzić - Mariola Napieralska,
Mariusz Czajka i Paweł Orłowski z Teatru Studio Buffo
w Warszawie. Warsztaty trwały 2 tygodnie, a zakończyły
się wspólnym występem. Przedstawienie premierowe
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Kalendarium najważniejszych wydarzeń
Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czepowie

Mirosław Madajski

- 8 maja na starcie 31. Biegu Zwycięstwa w Poddębicach stanęło dwóch naszych zawodników - rodzeństwo Dagmara
i Damian Berczyńscy. Wśród osób niepełnosprawnych, zarówno w kategorii kobiet, jak i mężczyzn, byli bezkonkurencyjni
i zwyciężyli na swoich dystansach. W biegu „open” na 10 km wystartował Damian wraz ze swoją trenerką Martą
Kozanecką. Oboje stanęli na podium. Damian wśród mężczyzn zajął II miejsce, a Marta była III w kategorii kobiet.
- 13 maja wzięliśmy udział w 15. Regionalnym Turnieju Olimpiad Specjalnych w Piłce Nożnej w Zduńskiej Woli,
organizowanym przez Olimpiady Specjalne. Ostatecznie w turnieju zajęliśmy II miejsce (więcej informacji w oddzielnym
artykule).
- 21 maja wzięliśmy udział w jubileuszowej 10. Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie.
Tegoroczna impreza odbyła się w Uniejowie na Kompleksie Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka. Wspaniałe
osiągnięcia indywidualne czepowskich zawodników przełożyły się na klasyfikację drużynową, w której to ekipa z Czepowa
zdobyła I miejsce i tym samym Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego dla najlepszej drużyny (więcej informacji
w oddzielnym artykule).
- 23 maja nasz podopieczny Damian Berczyński wziął udział w 13. Biegu ul. Piotrkowską w Łodzi - Rossmann
Run. Zanim jednak wystartował w wieczornym biegu masowym na 10 km, w sesji biegów porannych, wśród osób
niepełnosprawnych na 1200 metrów, zwyciężył w kategorii mężczyzn.
- 28 maja na zaproszenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego wzięliśmy udział w 28. Ogólnopolskim
Zlocie Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku w Stemplewie.
- 31 maja podczas gdy część uczestników brała udział   w 7. Jarmarku Wilamowskim, nasz zawodnik Damian
>>>
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>Kalendarium najważniejszych wydarzeń Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie

arch. PŚDS Czepów

Złowione ryby wróciły w dobrej kondycji z powrotem do zbiornika

Damian Berczyński, Dagmara Berczyńska i trenerka Marta
Kozanecka osiągają coraz lepsze wyniki

Pozytywka z Czepowa podczas wykonania piosenek religijnych

Berczyński uczestniczył w Poddębickim Biegu Bez Barier. Kciuki za kolegę trzymaliśmy solidnie, bowiem Damian w biegu
na 10 kilometrów wybiegał 10 miejsce.
- 1 czerwca przygotowaliśmy z terapeutą audycję radiową. Naszą stację radiową nazwaliśmy „Radio Kanada”.
Transmisja trwała ok. 1,5 godziny. Nie zabrakło w niej informacji z kraju, ze świata, sportu, muzyki, ciekawostek
i oczywiście pogody dla Czepowa.
- 3 czerwca spędziliśmy nad wodą w Brzozówce. Opalaliśmy się, grillowaliśmy, łowiliśmy ryby oraz graliśmy
w badmintona.
- 15 czerwca odbyło się w naszej placówce szkolenie nt. „Niezależne i aktywne życie osób z niepełnosprawnościami dobre praktyki”. Szkolenie połączone zostało z występem artystów i sportowców z Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czepowie.
- 25 czerwca zorganizowaliśmy 6. Otwartą Powiatową Spartakiadę dla Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności
Osoby Niepełnosprawnej. Impreza odbyła się w Czepowie. Oprócz uczestników z Czepowa wzięli w niej udział sportowcy
ze: Stemplewa, Łęczycy, Łasku, Poddębic, Karsznic, Gostkowa i Pęczniewa. Staraliśmy się być gościnni, jednak duża część
medali padła naszym łupem.
- 16 lipca spędziliśmy w Uniejowie. Część uczestników od samego rana łowiła ryby na zbiorniku retencyjnym.
W międzyczasie, podczas zakupów i spacerów, pozostali uczestnicy doskonalili umiejętności interpersonalne,
komunikacyjne oraz budżetowe. Odwiedziliśmy również Miejsko -Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Miejsko - Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie, w którym obejrzeliśmy wystawę prac malarskich i graficznych pt: „Wymalować swoje
marzenia”. Dziękujemy p. Marcinowi Pamfilowi, p. Ireneuszowi Stańczykowi oraz p. Milenie Pamfil za pomoc w realizacji
zajęć w Uniejowie.
- 4 sierpnia pojechaliśmy na cmentarz w Uniejowie, na którym spoczywają nasi bliscy.
- 25 sierpnia uczestniczyliśmy w Festiwalu ku czci Św. Faustyny „Miłosierne Nutki” w Świnicach Warckich
- 13 września weźmiemy udział w Dożynkach Powiatowych w Poddębicach, a 16 września w Przeglądzie Piosenki
Wakacyjnej w Łęczycy.
Zgodnie z §6, pkt. 3 rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej w sprawie środowiskowych domów
samopomocy, w okresie od 20 do 31 lipca placówka była zamknięta.
Informacje zebrał Mirosław Madajski
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Urszula Urbaniak

arch. UM Uniejów

Sala Rycerska zamku od dwóch lat jest miejscem ważnych wydarzeń z życia uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku. 8 czerwca br. uroczyście podsumowano kolejny rok akademicki, w którym 155 Słuchaczy mogło rozwijać
zainteresowania, mając na uwadze troskę o swoje zdrowie fizyczne i psychiczne.

leniach, a zdobyta na nich wiedza na pewno będzie miała
znaczący wpływ na dalszy rozwój  Uniwersytetu.
Rok 2014/2015, co podkreślono, zapisał się
w bogatej prezentacji multimedialnej jako kolejny sukces
Słuchaczy. Zawdzięczamy go instruktorom, wykładowcom
i prelegentom, których profesjonalizm sprawiał, że każde
spotkania były przyjemnością.
Szczególne podziękowania kierujemy do osób,
instytucji i organizacji, które stworzyły warunki  w jakich
odbywały się zajęcia: Burmistrza Uniejowa - Józefa
Kaczmarka, kierownictwa  PGK „Termy Uniejów”, dyrekcji
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa, Geotermii Uniejów, Instytutu Zdrowia
Człowieka - Uzdrowisko Uniejów Park, dyrektorów szkół
w Uniejowie, Wilamowie i Wieleninie, Zarządu OSP
w Uniejowie i wielu osób indywidualnych.  

arch. UTW

Podobnie jak w roku ubiegłym odbywały się zajęcia
komputerowe oraz lektorat z angielskiego i niemieckiego
dla początkujących i zaawansowanych. Wśród zajęć
ruchowych   kontynuowano naukę pływania, aerobic
wodny, aerobic na sali, gimnastykę z elementami
tańca i nordic walking. Zorganizowano też zajęcia
w ramach koła plastycznego. Prace członków tego koła
(rysunek i malarstwo) zostały wyeksponowane w dniu
zakończenia roku,  a do końca sierpnia stanowiły wystawę
w pomieszczeniach Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.
Działało także koło teatralne, które zadebiutowało
inscenizacją wierszy w Dniu Seniora, a zakończyło
przedstawieniem „Kopciuszek”, zagranym przed uczniami
Szkoły Podstawowej w Uniejowie.
Odbywały się również comiesięczne wykłady
- dwa z nich w formie wyjazdowej do ośrodka jogi,
by poznać kulturę Indii, oraz do Muzeum w Turku
w celu zapoznania się z dziełami słynnego Mehoffera.
Były też spotkania z: artystami zajmującymi się sztuką
współczesną, ratownikiem medycznym, kosmetyczkąwizażystką, pracownikami Urzędu Skarbowego i z Miss
po 50ce. W Uzdrowisku Uniejów Park 78 osób skorzystało
z diagnostyki poziomu pamięci, uwagi i koncentracji,
a 18 słuchaczy odbyło trening funkcji poznawczych.
Zorganizowano jednodniowy wyjazd do: Tomaszowa,
Spały i tamtejszych okolic, wytwórni probiotyków
w Bratuszynie, teatru w Łodzi oraz do Częstochowy.
Przedstawiciele Uniwersytetu brali też udział w szko-
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Mirosław Madajski

Wyjątkowych Kuracjuszy gościł Instytut Zdrowia
Człowieka w Uniejowie. W okresie od marca do lipca
dziesięciu podopiecznych Fundacji Anny Dymnej
„Mimo Wszystko” spędziło w różnych odstępach
czasowych  przebywało na rehabilitacji w Instytucie
Zdrowia Człowieka w Uniejowie. Podopieczni
Pani Ani, którzy odwiedzili Uniejów, to osoby
z różnych zakątków Polski: Ostrołęki, Siemianowic
Śląskich, Krakowa, Zgierza, a nawet z Nowego
Targu. Pomimo swoich dysfunkcji to osoby bardzo
aktywne i pełne pasji, a ich opiekunowie są osobami
bardzo zdeterminowanymi, poszukującymi co raz to
nowszych rozwiązań rehabilitacyjnych dla swoich
najbliższych. Pobyt rehabilitacyjny był wypełniony
szeroką gamą zabiegów z zakresu elektroterapii,
hydroterapii, kinezyterapii, które były prowadzone
przez fizjoterapeutów z „Uzdrowiska Uniejów Park”.
Zabiegi z zakresu hydroterapii wykonywane były
oczywiście z użyciem leczniczej wody termalnej.
Oprócz zajęć w Instytucie Zdrowia Człowieka
podopieczni fundacji korzystali z kompleksu termalno
- basenowego oraz uczestniczyli z przewodnikiem
w pieszych wycieczkach po Uniejowie – pierwszym
termalnym uzdrowisku w Polsce.
W samych superlatywach podopieczni Pani
Ani wypowiadali się o wyposażeniu Instytutu
Zdrowia Człowieka i warunkach w jakich mieszkali.
Zachwyceni byli kierownictwem, obsługą hotelową
i rehabilitantami. Z dumą usłyszałem o planach
kolejnego przyjazdu do Uniejowa i … zarezerwowanych
już terminach. Do dziś otrzymuję też podziękowania
kierowane do: Pawła Czarneckiego - kierownika
Instytutu Zdrowia Człowieka, Józefa Kaczmarka Burmistrza Uniejowa i Marcina Pamfila - prezesa PGK
„Termy Uniejów”. Jedna z kuracjuszek - Pani Karolina
z Krakowa w podziękowaniach napisała między
innymi tak: „(…) Przez te kilka dni w Uniejowie
wypoczęliśmy tak, jak na długich wakacjach.
Dziękujemy serdecznie za wszystkie te dobre rzeczy”.
Pobyt w Uniejowie okazał się wyjątkowy nie
tylko dla podopiecznych Fundacji Anny Dymnej.
Pan Paweł Czarnecki w rozmowie zdradził, że: „Dla
nas jako Instytutu Zdrowia Człowieka było wielkim

arch. Fundacja „Mimo wszystko”

Po zdrowie do Uniejowa

Alicja (na wózku) i Pani Anna (druga z prawej) to wyjątkowe osoby.
Ala to wielokrotna laureatka „Zaczarowanej Piosenki” im. Marka
Grechuty w Krakowie, a Pani Ania, bez rąk znakomicie opiekuje się
swoją córeczką. Podziw, podziw i jeszcze raz podziw!

zaszczytem gościć Podopiecznych Fundacji. Energia,
entuzjazm oraz siła jaką emanowali nasi wspaniali
Goście udzielała się wszystkim pracownikom
i kuracjuszom przebywającym w tym czasie
w „Uzdrowisku Uniejów Park”. Mamy nadzieję,
iż czas spędzony w Uniejowie był niezwykły
i pozostawił wiele, radosnych wspomnień”.
Samych dobrych rzeczy i zdrowia podopiecznym
Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko” życzy
Uzdrowisko Termalne Uniejów.
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Lato u działkowców
Nadeszło lato, działkowcy zaczęli przyjeżdżać na teren
ogrodu działkowego, by wolne dni od pracy spędzić na
świeżym powietrzu. Wiele osób przebywających na urlopie
wybrało Uniejów, w którym latem jest zapewnionych
wiele atrakcji, o których zarząd informuje poprzez plakaty
otrzymywane z Urzędu Miasta. Działkowcy nie muszą płacić
za nocleg. Dziadkowie i babcie wraz z wnukami przebywają
na działce przez całe lato. Również mieszkańcy Uniejowa,
posiadający działkę w naszym ogrodzie, chętnie spędzają
tutaj czas. Działkowcy mieszkający na stałe w Łodzi spędzają
chętnie czas na basenach, nad rzeką oraz na wycieczkach
rowerowych. Robią latem grille i przetwory, przygotowując

Teresa Łuczak
się na zimę. Do sklepu mają niedaleko, mogą gotować na
działce i przede wszystkim spotkać się z rodziną, która
zaprasza ich na odpoczynek właśnie do Uniejowa. Seniorzy
przebywający na działkach od maja do końca września
podkreślają, że ładują baterie na długą zimę. Twierdzą, że
mile spędzają wakacje i że czas zbyt szybko im leci.
Zarząd ogrodu jest oczywiście bardzo zadowolony
z pozytywnych wypowiedzi. Po to jesteśmy, aby działkowcy
czuli się u nas dobrze i bezpiecznie.
We wrześniu, w Ogólnopolski Dzień Działkowca, zarząd
planuje zorganizować obchody 30-lecia istnienia naszego
ogrodu.

Poświęcenie kapliczki w Orzeszkowie

arch. UM Uniejów

16 maja 2015 roku o godz.18.30 w Orzeszkowie miało miejsce poświęcenie nowo wybudowanej kapliczki
z cegły klinkierowej, która powstała w tym samym miejscu co poprzednia w 1950 roku.

Wiosną bieżącego roku na zebraniu wiejskim mieszkańcy
wsi postanowili wybudować nową kapliczkę i krzyż.
Dzięki pomocy Bożej, pana burmistrza Józefa Kaczmarka
i ofiarności mieszkańców w kwietniu rozpoczęliśmy budowę,
przy której najbardziej udzielali się: Adam Warych, Zbigniew
Dąbrowski, Grzegorz Warych, Paweł Rzeźniczak, Marian
Wojech, Ireneusz Charuba. Głównym wykonawcą była firma
Zbigniewa Warycha.
Przy budowie ogrodzenia i krzyża, który ufundował
Michał Dąbrowski, pracowali Zbigniew Palka z synem,
Grzegorz Stefański, Jarosław Gralka. Posadzeniem krzewów
zajął się pan Sebastian Saganiak. Figurkę ufundował Łukasz
Warych.
Szczególne podziękowania kierujemy do firmy kamieniarskiej
pana Krysiaka z Dąbia za wykonanie marmurowych płyt na
stopnie pod kapliczkę i tablicy z napisem „Królowo Polski
błogosław tej okolicy”.
Na uroczystość poświecenie kapliczki przybyli: ksiądz

prałat Andrzej Ziemieśkiewicz, ksiądz Paweł i ksiądz Krzysztof,
pan burmistrz Józef Kaczmarek z małżonką, przewodniczący
Rady Miejskiej – pan Janusz Kosmalski, radny Rady
Miejskiej – Sławomir Goszczyk, radny Rady Miejskiej, rodak
z Orzeszkowa – Tadeusz Warych z małżonką, fundatorzy,
mieszkańcy Orzeszkowa i Orzeszkowa Kolonii oraz ich bliscy.
Poświecenia kapliczki dokonał ksiądz prałat, pan burmistrz
oraz miejscowi strażacy.
Po części oficjalnej skosztowaliśmy grochówki, karkówki
i kiełbasy z grilla, ufundowane przez  P.G.K. „Termy Uniejów”,
oraz ciasta upieczone przez miejscowe gospodynie.
Bawiliśmy się przy dźwiękach Kapeli Podwórkowej
z Wilamowa.
Tak miłą uroczystość będziemy pamiętać długo.
Mamy nadzieję, że nowa kapliczka nie tylko będzie pięknie
prezentowała się przy wjeździe do wsi, ale przede wszystkim
połączy mieszkańców we wspólnej modlitwie i śpiewie do
Matki Bożej.
Mieszkańcy Orzeszkowa
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Lech Krajewski

Strażacki dorobek, tradycje, mundur, dyscyplina, wola niesienia bezinteresownej pomocy i poświęcenie
w obliczu zagrożenia stanowią wartości będące źródłem uznania oraz szacunku społeczeństwa. Tradycje
wyrosłe z wieloletniej działalności ruchu strażackiego wzbogacają i uświetniają różne uroczystości,
tworząc tym samym atmosferę podniosłości należną ludziom działającym dla dobra społeczności lokalnych
i ojczyzny. Strażak, jak kiedyś rycerz, stoi na straży życia i mienia ludzkiego.
Przy dźwiękach hymnu państwowego, granego przez orkiestrę,
poczet flagowy, złożony z druhów OSP Ostrowsko, dokonał
tej czynności. W imieniu organizatorów pan Robert Palka
– pracownik M-GOK w Uniejowie powitał wszystkich gości,
a następnie poprosił księdza prałata Andrzeja  Ziemieśkiewicza
– proboszcza parafii Uniejów o odprawienie mszy świętej
w intencji wszystkich strażaków, a szczególnie tych zebranych
na placu w Ostrowsku. Po mszy świętej przedstawiono również
krótko historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowsku.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Poddębicach troje młodych strażaków
z Ostrowska zostało wyróżnionych odznaką „Strażak wzorowy”.
Byli to: Paulina Pająk, Karolina Szafran oraz Paweł Łysiak.
To oni zapewne za kilka lat będą stanowić o kondycji swojej
macierzystej jednostki OSP w Ostrowsku.
Po gratulacjach złożonych gospodarzom gminnej
strażackiej imprezy oraz strażakom za ich obywatelską postawę
w ratowaniu życia i mienia ludzkiego nastąpiło przegrupowanie
kolumny strażaków do defilady, której odbiór nastąpił przed
bramą wjazdową na dziedziniec strażnicy OSP w Ostrowsku.
Po defiladzie jednostki OSP uczestniczące w uroczystości
mogły wpisać się do Księgi  Pamiątkowej OSP Ostrowsko oraz
wpłacić odpowiednie datki do kasy tej jednostki.
Dla gości oraz wszystkich strażaków gospodarze
przygotowali poczęstunek, a w godzinach wieczornych odbyła
się zabawa taneczna w miejscowej strażnicy.
Organizatorem strażackiej uroczystości o zasięgu gminnym
była: Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowsku, Burmistrz Miasta
Uniejów, PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie oraz
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.

arch. UM Uniejów

Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowsku, nie przypadkowo,
była
gospodarzem
tegorocznych
Miejsko-Gminnych
Obchodów Dnia Strażaka. Powstała jako jedna z pierwszych
jednostek ochrony przeciwpożarowej na naszym terenie
w 1918 r. – wspólna dla wsi Ostrowsko i Orzeszków, w trudnych
warunkach organizacyjnych, finansowych i sprzętowych.
Dzięki wysiłkom druhów strażaków z tamtego okresu, ofiarnej
pomocy całego społeczeństwa obu wsi oraz pomocy kolejnych
władz samorządowych dziś może pochwalić się wieloma
osiągnięciami.
Zebrane, 17 maja 2015 r. na placu koło kapliczki
w Ostrowsku, jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych
z Ostrowska, Brzezin oraz ze swymi sztandarami druhowie
z Biernacic, Czepowa, Felicjanowa, Kuczek, Spycimierza,
Uniejowa, Wielenina i Zaborowa, prowadzone w kolumnie
marszowej przez dowódcę uroczystości dha Mariana Nitę –
prezesa OSP w Ostrowsku, przemaszerowały w szyku zwartym
na plac uroczystości przed strażnicę. Na przodzie kolumny
marszowej szła, pod batutą kapelmistrza Jakuba Pięgota,
Harcersko-Strażacka Orkiestra Dęta z Uniejowa, a za orkiestrą
maszerowały poczty sztandarowe ww. jednostek OSP oraz
pozostali druhowie. Zgodnie z ceremoniałem oficjalnych
uroczystości strażackich dowódca uroczystości złożył raport
o gotowości strażaków do rozpoczęcia strażackiego apelu.
Raport przyjął Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Uniejowie. Obydwaj druhowie przeszli przed
frontem szyku strażaków dokonując jego przeglądu, po czym
nastąpiło pozdrowienie strażaków.
Żadna oficjalna uroczystość strażacka nie obejdzie
się bez ceremonii wciągnięcia flagi państwowej na maszt.
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Nowe garaże w OSP Wielenin

Lech Krajewski

Ziściły się marzenia druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieleninie. 14 czerwca 2015 roku nastąpiło
oficjalne przekazanie do użytku oraz poświęcenie nowych garaży (2 stanowiska samochodowe) Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wieleninie.
masztu flagowego, by ją zamocować i przy dźwiękach
granego przez orkiestrę hymnu państwowego wciągnąć
na maszt. W dalszej części uroczystości pan Robert Palka,
w imieniu gospodarzy, powitał zaproszonych gości, strażaków
oraz wszystkie osoby biorące udział w uroczystości.
Krótki rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej
w Wieleninie przedstawiła druhna Anna Trzebińska. Trzeba
zaznaczyć, że OSP Wielenin powstała w początkowej
fazie wielkiego ruchu założycielskiego straży pożarnych,
jaki przetoczył się przez kraj po odzyskaniu przez Polskę
niepodległości. Powstała już w 1917 roku. Dzisiejsi strażacy
pamiętają o tym, że twórcy ich stowarzyszeń zakładali
straże pożarne głównie po to, by strzec swojego i sąsiadów
mienia, ale myśleli jednocześnie o tworzeniu polskich
organizacji, w których budziła się świadomość narodowego
bytu. Podejmowali działania społeczne na rzecz krzewienia
kultury, oświaty i rozwoju własnych miejscowości.
Uroczystość była dobrą okazją do uhonorowania
strażackimi odznaczeniami wyróżniających się druhów.
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  Związku OSP
RP Województwa Łódzkiego nadało srebrne medale „Za
Zasługi dla Pożarnictwa” druhom: Konradowi Trzebińskiemu
i Stanisławowi Oblizajkowi. Odznaczenia  wręczył  prezes OSP
Wielenin - dh Bogdan Marciniak w towarzystwie Zastępcy
Burmistrza Miasta Uniejów - pana Piotra Majera oraz
zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach starszego kapitana Wiesława Wydrzyńskiego.
W swoim wystąpieniu prezes Bogdan Marciniak
podkreślił, że obejmując kilka lat temu funkcję prezesa nawet
przez myśl mu nie przeszło, że w 2015 roku jednostka OSP
Wielenin będzie świętować oddanie i poświęcenie nowych
garaży.

arch. UM Uniejów

Gospodarze imprezy zaprosili na swoje święto wszystkie
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Uniejów
oraz z gmin ościennych OSP Biernacice i OSP Zelgoszcz.
Tego dnia strażacy zostawili swoje wozy bojowe
w pobliżu strażnicy gospodarzy i udali się pieszo na plac
zbiórki obok kościoła w Wieleninie, gdzie uformowali się w
kolumnę marszową celem przejścia  na plac uroczystości obok
strażnicy. Poprowadził ich dowódca uroczystości dh Mirosław
Kolasa – Zastępca Prezesa OSP Wielenin. Z przodu kolumny
maszerowała strażacka, mieszana Orkiestra Dęta OSP
Wielenin oraz OSP Świnice Warckie pod batutą kapelmistrza
Maksymiliana Milczarka ze Świnic Warckich. Dalej szły
poczty sztandarowe obecnych na uroczystości jednostek
OSP, a za nimi pozostali strażacy. Po przybyciu kolumny
marszowej strażaków na plac uroczystości dowodzący
szykiem strażaków złożył raport o gotowości strażaków do
rozpoczęcia uroczystości. Raport przyjął dh Krzysztof Janiak
- Członek Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Uniejowie,
następnie w towarzystwie dowódcy uroczystości, zgodnie
ze strażackim ceremoniałem, druhowie dokonali przeglądu
stojących w szyku strażaków, a po przeglądzie dh Krzysztof
Janiak powitał strażaków głośnym „Czołem strażacy”. Dh
Janiak wrócił na swoje miejsce wśród zaproszonych gości,
a dh Kolasa dalej dowodził stojącymi w szyku strażakami
zgodnie z opracowanym  wcześniej scenariuszem.     
Raport oraz podniesienie flagi państwowej na maszt
są zasadniczymi elementami każdej oficjalnej strażackiej
uroczystości plenerowej. Poczet flagowy, w składzie: dowódca
pocztu - dh Bartłomiej Wieczorek, flagowy - dh Sławomir
Węgielnik, asystent flagowego - dh Przemysław Rosiak,
wykonał krokiem defiladowym marsz z flagą   w kierunku

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

UNIEJOWSKIE STRONY

35

arch. UM Uniejów

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

Wręczenie odznak za „Za Zasługi dla Pożarnictwa” druhom:
Konradowi Trzebińskiemu i Stanisławowi Oblizajkowi

Głos zabrali również: Zastępca Burmistrza Miasta
Uniejów - pan Piotr Majer, konkludując, że wspólnymi
siłami można wszystko osiągnąć, zaś starszy kapitan
Wiesław Wydrzyński, w imieniu Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach Jacka
Grzelakowskiego, przekazał najlepsze życzenia, gratulacje
i podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do
powstania tych wspaniałych garaży.
Prezes OSP Wielenin wręczył pamiątkowe tabliczki
z podziękowaniami oraz „strażackie gaźnice”: Burmistrzowi
Uniejowa, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Uniejowie,
proboszczowi miejscowej parafii - księdzu Józefowi
Waszakowi oraz dla druha Ryszarda Szmaji, osobom, które
przyczyniły się do pozyskania dużych kwot pieniędzy na

Ks. proboszcz Józef Waszak dokonuje poświęcenia garaży

budowę nowych garaży. Ogólny koszt budowy obiektu
wyniósł około 180 tys. zł.
Klucze do nowych garaży wręczył Prezesowi Jednostki
OSP Wielenin - Zastępca Burmistrz Miasta Uniejów - pan Piotr
Majer, a wstęgę symbolizującą otwarcie garaży przecinały
wszystkie osoby zaproszone na uroczystość. Poświęcenia
nowego obiektu dokonał ksiądz proboszcz Józef Waszak.
Na zakończenie odbyła się defilada pododdziałów
strażackich i strażacki poczęstunek.
Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Miasta
Uniejów, Rada Miejska w Uniejowie, Ochotnicza Straż
Pożarna w Wieleninie – gospodarze imprezy, P.G.K. „Termy
Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie i Miejsko-Gminny Ośrodek
Kultury w Uniejowie.  

Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze
Seniorów – Zaborów 2015

Lech Krajewski

28 czerwca br. w Zaborowie 13 drużyn pożarniczych, w tym 2 żeńskie, rywalizowało podczas Gminnych
Zawodów Sportowo - Pożarniczych Seniorów.
Sędzią głównym zawodów był starszy kapitan
Andrzej Tomczyk - funkcjonariusz Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach. Na poszczególnych odcinkach zawodów sędziowali druhowie
z jednostek OSP gminy Uniejów.
Zawody zostały rozegrane w konkurencjach - ćwiczenia
bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami
z podziałem na grupy żeńskie i męskie.
W grupie żeńskiej wystartowały 2 drużyny: OSP
Wielenin - zajęła I miejsce (145 pkt.), a OSP Rożniatów zajęła II miejsce (157 pkt.).
W grupie męskiej 11 jednostek OSP wystawiło swoje
drużyny pożarnicze i zajęły miejsca: OSP Brzeziny - I
miejsce (121 pkt.), OSP Zaborów - II miejsce (128 pkt.), OSP
Wielenin - III miejsce (132 pkt.), OSP Wola Przedmiejska

- IV miejsce (134 pkt.), OSP Spycimierz - V miejsce (135
pkt.), OSP Wilamów - VI miejsce (136 pkt.), OSP Orzeszków
- VII miejsce (138 pkt.), OSP Felicjanów II - VIII miejsce
(142 pkt.), OSP Felicjanów I - IX miejsce (150 pkt.), OSP
Rożniatów - X miejsce (151 pkt.), OSP Czepów - XI miejsce
(152 pkt.).
Po rozegraniu wszystkich konkurencji nagrody i pamiątki wręczyli: zastępca burmistrza - Piotr Majer oraz
prezes OSP Zaborów - dh Jan Michalak.
Za zajęcie I miejsca w zawodach, w grupie żeńskiej jak
i męskiej, zespoły otrzymały talony wartościowe na kwotę
800 zł, pamiątkowe statuetki oraz bilety wstępu na baseny
termalne. Za zajęcie II miejsca wręczono drużynom talony
wartościowe na kwotę 720 zł, statuetki pamiątkowe oraz
bilety wstępu na baseny termalne, a za zajęcie III miejsca w
>>>
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zawodach startujących uhonorowano talonami wartościowymi na kwotę 600 zł, pamiątkowymi statuetkami oraz biletami
na baseny termalne. Drużyny, które zajęły dalsze miejsca dostały również talony wartościowe na kwotę 200 zł i bilety wstępu
na baseny termalne. Ponadto wszystkie drużyny startujące otrzymały tabliczki okolicznościowe - podziękowanie za udział
w zawodach .
Całość nagród, bez względu na ich rodzaj i wartość, ufundowana została przez Radę Miejską w Uniejowie i Burmistrza
Miasta Uniejów. Biorący udział w zawodach strażackich druhny i druhowie oraz publiczność mogli posilić się grochówką
ufundowaną i przygotowaną przez P.G.K. „Termy Uniejów” Spółka z o.o. w Uniejowie.

Zwycięskie drużyny otrzymują statuetki od zastępcy Burmistrza
Miasta Uniejów – Piotra Majera

VII Jarmark Wilamowski

Alicja Własny

arch. R. Troczyński

Już po raz siódmy spotkaliśmy się na dorocznym Jarmarku Wilamowskim - lokalnym święcie rękodzieła
i twórczości ludowej. Coroczne edycje stają się coraz bardziej popularne wśród mieszkańców gminy Uniejów.
Wśród atrakcji, które czekały na placu OSP w Wilamowie, tradycyjnie znalazły się stoiska lokalnych rzemieślników,
produkty rękodzielnicze, domowe wypieki. Były pokazy walk rycerskich w wykonaniu adeptów Uniejowskiej Akademii
Rycerskiej, koncert „Kapeli ze Wsi Wilamów”, Zespołu Śpiewaczego „Włościanki” z Wielenina oraz żaków Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, a także koncert fortepianowy i występy uczniów Szkoły Podstawowej w Wilamowie.
Na wszystkich, którzy od zasiadania na widowni woleli sportową rywalizację czekała strzelnica paintballowa oraz
dmuchane atrakcje. Co więcej dzieciaki zainteresowane obecnością służb mundurowych przekonały się jak wygląda wnętrze
radiowozu. Być może zaspokojona ciekawość pozwoli najmłodszym uniknąć „przejażdżki” takim autem w przyszłości - żartowali
rodzice. Bez wątpienia jednak największym powodzeniem cieszyła się wyczekiwana „fantówka”.
Organizatorami jarmarku byli: Szkoła Podstawowa w Wilamowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Wilamowie, PGK Termy
Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie, Słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniejowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Uniejowie.
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Coroczny koncert z okazji Dni Uniejowa przyciąga, za sprawą znanych artystów, do termalnego uzdrowiska
tłumy publiczności. Także w tym roku nie mogło być inaczej. Tegoroczni artyści, Beata Kozidrak i Bajm
z największymi przebojami oraz Rafał Brzozowski, zachęcali publiczność do wspólnej zabawy i śpiewania.
O tym, że im się to udało świadczył wypełniony po brzegi fanami plac koncertowy. Dowodzi to również,
że odwiedzające nas Gwiazdy cieszą się ogromną popularnością i sprawiają, że wszyscy dobrze się bawią.

W sobotni wieczór, poprzedzający koncert, plaża miejska
zgromadziła, za sprawą pierwszego seansu kina plenerowego,
miłośników i melomanów kina. „Kinomaniacy” obejrzeli,
wygodnie w leżakach, polską komedię „Wkręceni 2”. Seans
spotkał się z dużym zainteresowaniem, dlatego też miała
miejsce jego druga emisja. Tym razem jednak to publiczność
sama wybrała film. Spośród pięciu propozycji filmowych
najwięcej głosów oddano na „Wilka z Wall Street”. Kapryśna
pogoda spowodowała, że został wyświetlony w późniejszym niż
zaplanowano terminie – 8 sierpnia.
Dniom Uniejowa towarzyszył Jarmark Uniejowski, oferujący
świeżą, smaczną i, co najważniejsze, zdrową żywność. Wystawcy

proponowali odwiedzającym stoiska m.in.: pieczywo, sery,
masła, wędliny wędzone z Podlasia, przyprawy, soki, przetwory.
Na stoiskach z rękodziełem sprzedawano ręcznie robioną
biżuterię, zabawki edukacyjne oraz wiele dekoracyjnych,
pięknych przedmiotów. Była również okazja do zaopatrzenia
się w instrumenty muzyczne oraz ubrania rodem z Ameryki
Południowej.
Obchody Dni Uniejowa zbiegły się tradycyjnie ze szczególnym
świętem – Dniem Matki. Z myślą o mamach przygotowano
- 25 maja - upominki i strefę urody, w której mogły się poczuć
pięknie i wyjątkowo, i choć na chwilę zapomnieć o codziennych
obowiązkach.
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25 lat Samorządu Miasta i Gminy Uniejów
25 maja 2015 r. Samorząd Miasta i Gminy Uniejów oficjalnie obchodził 25-lecie swojego istnienia.
Z tej okazji na zamku w Uniejowie odbyło się okolicznościowe spotkanie, na które zostali zaproszeni:
byli przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, burmistrzowie, radni oraz sołtysi gminy Uniejów.
Z zaproszonych gości w uroczystości wzięli udział: Poseł na Sejm RP - Piotr Polak oraz Wojewoda
Łódzki - Jolanta Chełmińska.
Spotkanie było okazją do podsumowania działań samorządu na przestrzeni ostatniego
ćwierćwiecza oraz podziękowania tym, którzy byli inicjatorami przedsięwzięć oraz pomagali w ich
realizacji. Szczególne gratulacje z rąk Wojewody Łódzkiego otrzymali sołtysi, którzy w ostatnich 25
latach najdłużej sprawowali swoje stanowisko. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Stanisław Pełka
- sołtys Spycimierza, Ryszard Pietrucha - sołtys Woli Przedmiejskiej, Jerzy Tybura - sołtys Łęgu
Balińskiego, Tadeusz Michałowski - sołtys Zielenia, Henryk Kałucki - sołtys Skotnik.
Ostatnie 25 lat samorządu podsumował Burmistrz Miasta - Józef Kaczmarek. Podziękowanie za
współpracę, w formie okolicznościowych medali, otrzymali wszyscy przybyli na spotkanie. Podczas
uroczystości dr Jan Chańko z Uniwersytetu Łódzkiego odczytał referat pn. „Działalność samorządowa
i samorządy w Uniejowie  w latach 1793-1989”, którego treść zamieszczamy poniżej.

Działalność samorządowa i samorządy w Uniejowie w latach 1793-1989
W programie uroczystości jest prezentacja dorobku 25-lecia Samorządu Gminy Uniejów przez Pana Burmistrza
Miasta Uniejów. Dorobek ten w naturalny sposób bazuje na osiągnięciach, ale i na niedostatkach poprzednich lat. Związki
teraźniejszości z przeszłością bywają niezwykle różnorodne i skomplikowane a zadaniem historyka jest ich odnajdywanie
i popularyzowanie. Żadne miasto nie powinno żyć jedynie swą historią, ale też nie może się od niej odwracać.
Spojrzenie badacza jest zwykle pozbawione elementów emocjonalnych, ale dążenie do pełnego obiektywizmu,
to jedynie zmierzanie ku nieosiągalnemu ideałowi. Osobiście czuję się w pewnym stopniu związany z Uniejowem,
odwiedziłem to miasto wielokrotnie i spędziłem w 1994 r. miesiąc wakacyjny, poświęcony na gromadzenie materiałów
do monografii miasta i na badania zabytkowych napisów zachodniej części województwa konińskiego. Opublikowana
w 1995 r. monografia „Uniejów. Dzieje miasta”, pod red. Jana Szymczaka, może być przedmiotem dumy i stanowi do dziś
dobitny dowód zainteresowania ówczesnych władz i mieszkańców przeszłością. Rad jestem, że znalazły się w niej trzy
fragmenty przeze mnie opracowane.
Dokonanie charakterystyki samorządności Uniejowa na przestrzeni nieomal dwóch wieków to zadanie trudne
i w obliczu „przydzielonego” mi limitu czasu, którego przecież nie chciałbym przekroczyć, zmuszające do ujęcia bardzo
skrótowego. Zatem dlaczego tak szeroko zakreśliłem ramy chronologiczne mego wystąpienia? Po pierwsze, chciałbym
pokazać w szerokiej perspektywie zmiany jakie zaszły w zakresie rozumienia i funkcjonowania samorządności. Po drugie
zaś liczę, że w świetle wypowiedzi Pana Burmistrza, zobaczą Państwo, jak różniła się samorządność poprzednich okresów
w stosunku do tej współczesnej.
Użyłem w tytule określenia „działalność samorządowa”, przez co rozumiem różnorodne poczynania obywateli
miasta na rzecz szerszej społeczności niż rodzina, czyli na rzecz społeczności lokalnej, podejmowane w trosce o własne, ale
i cudze warunki życia (mieszkania, pracy, odpoczynku). Często nie miało to nic wspólnego z instytucjonalnymi formami,
czyli kolejnymi samorządami, których albo nie było wcale, albo przybierały formy nie akceptowane przez mieszkańców
Uniejowa1.
1 Trzeba też postawić dwa pytania badawcze: 1. W jakim stopniu samorządność w Uniejowie była odbiciem ogólnych warunków jej funkcjonowania (lub nie funkcjonowania) w poszczególnych okresach dziejowych? 2. Czy można mówić o specyfice w zakresie samorządności Uniejowa, o
cechach charakterystycznych odmiennych, odróżniających  miasto od innych ośrodków tej wielkości w regionie?
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Po drugim rozbiorze Polski, w 1793 r. Uniejów znalazł się w obrębie państwa pruskiego i podlegał inspekcji kaliskiej.
Władzę administracyjną, policyjną i skarbową sprawowały kamery. Do nich też należało mianowanie urzędników
miejskich. O działalności samorządowej, która prężnie rozwijała się w latach 80. i na początku 90. XVIII w. mieszkańcy
Uniejowa mogli zapomnieć. Natomiast dolegliwe było bezwzględne egzekwowanie podatków przez nowo powołanych
inspektorów podatkowych. W 1794 r., z którego to roku dysponujemy ścisłymi danymi spisowymi, Uniejów liczył 359
mieszkańców (79 domów mieszkalnych, wyłącznie drewnianych). Władze miejskie stanowili: burmistrz – Jan Borowicz,
rajcy miejscy – Jan Kollonowicz, Feliks Trzebiński i Michał Zajączkowski, ławnicy – Ignacy Drzewiecki, Jakub Kazikowski,
Paweł Ścibior, Jan Traliński. Dochody miejskie (w wysokości 1330 złp, z czego 642 z podatku od piwa i 319 od gorzałki)
wydatkowane były na opłacenie pisarza, jego pomocnika oraz sługi (razem 350 złp) oraz na utrzymanie ratusza, ulic
i miejskich studzien.
Niewiele wiemy o samorządności w Uniejowie w okresie Księstwa Warszawskiego (1807-1815). Konstytucja
Księstwa nadała pewne uprawnienia samorządowe radom miejskim, lecz w praktyce ich wpływ na funkcjonowanie
urzędów municypalnych był bardzo skromny. Burmistrz był ściśle nadzorowany przez prefekta, a gospodarka miejska
poddana została ścisłemu nadzorowi finansowemu. W latach 1806-1819 burmistrzem był Teodor Jurkiewicz, który nie
zapisał się pozytywnie jako włodarz miasta. Lecz czasy były trudne, a miasto zniszczone pożarem z 1803 r. W skład rady
miejskiej wchodzili: Filip Cieślewski, Andrzej Dobrowolski i Stanisław Pieczyński. W 1808 r. liczba ludności miasta wzrosła
do 450 osób, zaś było już 133 domów2.
Gdy po kongresie wiedeńskim powstało połączone z Rosją Królestwo Polskie, Uniejów znalazł się w województwie
kaliskim (obwód kaliski, pow. warcki) a następnie w guberni kaliskiej (1837-1844) i warszawskiej (1845-1866). Urzędy
municypalne zarządzające dotychczas miastami zostały przemianowane w 1842 r. na magistraty. Uniejów w 1820 r. miał
1152 mieszkańców i 135 domów. Od 1805 r. wzrastała liczba ludności żydowskiej (1808 - 80, 1820 - 234). W 1819 lub
1820 r. funkcję burmistrza objął Maksymilian Szumowski, który doprowadził do uporządkowania zabagnionych finansów
miasta.
2 Dobra uniejowskie podlegały w całości  zarządowi dóbr skarbowych Księstwa.
>>>
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Mimo nieudanych prób osadnictwa fabrycznego i stagnacji gospodarczej lat 1830-1870, liczba ludności Uniejowa
nieznacznie wzrastała z 1853 osób w 1828 do 2202 w latach 1868-1871. Stan miasta był jednak opłakany: zniszczone bruki,
zapadłe chodniki. W r. 1845 stwierdził to raport sporządzony dla gubernatora. Burmistrz ówczesny, Józef Januszewski
uznany został za nieudolnego i obojętnego, zaś akta miasta były w stanie „zupełnego zaniedbania” i wkrótce zaginęły.
Sytuacja nie uległa poprawie za rządów Jana Słodkowskiego (1845-1847). Kolejnym burmistrzem został Antoni Bobowski
(1848-1856), który zbudował drewniany dom dla siebie, będący także siedzibą Magistratu. Znamy nazwiska kolejnych
burmistrzów Uniejowa, którzy wywodzili się spośród mieszczan uniejowskich. Byli nimi: Teodor Jurkiewicz (1807-1818),
Józef Januszewski (1844-1845), Jan Słodkowski (1845-1847). Pozostali burmistrzowie: Antoni Bobowski (1848-1856),
Józef Zbiegniewski (1857-1863), Józef Piotrowski (1864-1867) i Maksymilian Borowski (1867-1870) byli urzędnikami
państwowymi i pracowali w różnych miastach.
W 1870 r. Uniejów liczył 1988 mieszkańców. Jedną z represji władz carskich za powstanie styczniowe, była utrata
statusu miejskiego przez mniejsze skupiska ludności. Ten los dotknął, w nowopowstałym powiecie tureckim, miasta Dobra
i Uniejów, które przemianowano na osady. Oznaczało to utratę poprzednich uprawnień samorządowych i tak przecież
dotychczas bardzo ograniczonych.
Za to Uniejów jako ośrodek gminny stał się siedzibą gminnej administracji i samorządu chłopskiego (wójt,
zebranie gminne, sołtysi). W Uniejowie powołano zebranie gminne. Uprawnionych do udziału w nim było w 1870 r. 150
gospodarzy (na ponad 2 tys. mieszkańców), w początkach XX w. – 186 (na 3275 mieszkańców), a w 1908 r. – 206 (na 3800
mieszkańców). Zebrania gminne, zwoływane przez wójta, odbywały się kilkakrotnie w ciągu roku, a uchwały zapadały
większością głosów. Choć nie zachowały się akta samorządowe z lat 1870-1914, to wiadomo, że mieszkańcy odwoływali
się co najmniej kilkakrotnie od uchwał zebrań gminy do władz guberni kaliskiej, co świadczy o tym, że byli świadomi
swych praw. Sporne były m. in. kwestie korzystania z pastwiska gminnego przez posiadaczy małych działek i bezrolnych
oraz taksy opłat za ubój zwierząt w miejscowej rzeźni.
Na przełomie XIX i XX w. zaznaczyły się inne niż wynikające z zadań administracyjnych sfery działalności samorządowej
reprezentowane przez organizacje społeczne i stowarzyszenia: straż pożarna (1899), Uniejowskie Towarzystwo
Pożyczkowo-Oszczędnościowe (1900), Towarzystwo Spożywców „Troskliwość” (1907).
Podczas I wojny światowej Uniejów miał status gminy miejskiej. Okupant niemiecki zezwolił też na ograniczone
działania samorządu i instytucji charytatywnych.
W II Rzeczypospolitej Uniejów odzyskał prawa miejskie i był miastem pow. tureckiego w woj. łódzkim (a od 1938 r.
w woj. poznańskim). Dekretem z 4 II 1919 r. określony został ustrój gminy miejskiej. Na czele miasta stał burmistrz (lub
prezydent), zaś rada miejska uzyskała dość szerokie kompetencje, włącznie z wyborem burmistrza i członków Magistratu.
Pierwsza po odzyskaniu niepodległości Rada Miejska Uniejowa liczyła 24 osoby (12 radnych i 12 ich zastępców).
Burmistrzem do 1924 r. był Franciszek Kucharski, jego zastępcą (podburmistrzem) Franciszek Świątczak, zaś ławnikami,
tj. członkami magistratu: Bolesław Szymański i Szczepan Ścibior. Kolejnymi burmistrzami Uniejowa byli: Piotr Badowski
(1924-1928), Feliks Wojciechowski (1928-1934), Juliusz Ponsyliusz (1934-1939). Do licznych osiągnięć samorządu miejskiego należy zaliczyć: uporządkowanie przestrzenne centrum miasta, budowę elektrowni miejskiej, powstanie latarni ulicznych, przejęcie w administrację szkoły podstawowej i Gimnazjum Humanistycznego, które zmieniło nazwę na
Koedukacyjne Gimnazjum Miejskie. Do niemniej licznych zaniedbań (bruki, kanalizacja) przyczyniła się polityka władz
wojewódzkich i powiatowych preferujących wyraźnie rozwój Turku. Poprawę sytuacji mieszkańców Uniejowa zapewniły
w pewnym stopniu inwestycje komunikacyjne, w tym budowa mostu (1931-1934) i działalność stowarzyszeń: spożywców
i oszczędnościowo-pożyczkowego. Organizacje społeczne, m.in. takie jak: Ochotnicza Straż Pożarna, Związek Strzelecki,
Liga Obrony Powietrznej Państwa, Kółko Łowieckie czy Towarzystwo Budowy Domu Ludowego pozwalały realizować
różnorodne zainteresowania i aspiracje mieszkańców.
Okupacja hitlerowska wykluczała jakąkolwiek, także niemiecką, działalność samorządową. Natomiast działalność
rozwijała organizacja uniejowska ZWZ-AK jako IV Rejon „Powrozy” wchodzący w skład Obwodu Tureckiego „Ogrody”
w Okręgu Łódzkim. Uniejów był miejscem licznych kompletów tajnego nauczania. Mieszkańcy miasta uczestniczyli
w sabotażu gospodarczym, przemycie i nielegalnym uboju.
18 stycznia 1945 r. nastąpił kres niemieckiej okupacji. Pierwszym burmistrzem Uniejowa został Jan Morawski, mianowany przez radzieckiego komendanta miasta, a po nim od 1946 r. Bogumił Ircha. Już 14 marca 1945 r. odbyły się
„wybory”, ale w znacznej mierze niedemokratyczne, do Powiatowej Rady Narodowej w Turku i do rad gminnych w 14
gminach powiatu. Powstała 18 osobowa (12 przedstawicieli PPR) rada narodowa w Uniejowie. Przewodniczącym został Jan Morawski, wójtem gminy Jan Jankowski, a sekretarzem Stanisław Podczaski. Ze zmianami personalnymi i uzupełnieniami składu działała do grudnia 1954 r. Wybory z 5 XII 1954 r. wyłoniły 20 osobową Miejską Radę Narodową.
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Sołtysi gminy Uniejów sprawujący swoją funkcję od 25 lat otrzymują gratulacje od Wojewody Łódzkiego – pani Jolanty Chełmińskiej

W jej składzie było 12 członków PZPR, 4 z ZSL, 2 z SD i 2 bezpartyjnych. Kolejne wybory (1958, 1961, 1965 i 1969) przyniosły, jeśli idzie o przynależność partyjną, podobne rezultaty. Problematyka prac MRN koncentrowała się na działaniach
na rzecz poprawy warunków pracy, życia i odpoczynku (w tej kolejności) w Uniejowie i gminie, choć nie brakło posiedzeń
o charakterze ogólnopolitycznym a nawet ideologicznym. Miasto wyraźnie się zmieniało, można zaryzykować stwierdzenie, że nawet piękniało.
Funkcję Przewodniczącego Prezydium MRN pełnił aż do śmierci w 1968 r. Bogumił Ircha. Sekretarzem miejskim
(sekretarzem Prezydium MRN, następnie sekretarzem Urzędu Miasta i Gminy) była od 1953 r. aż do 1989 r. Stanisława
Pełka, aktywistka wielu organizacji społecznych. Od 1969 r. Prezydium MRN kierował Leon Sawicki.
Reforma administracyjna w 1972 r. i kolejne wybory doprowadziły do powstania 40 osobowej Rady Narodowej
Miasta i Gminy Uniejów, której przewodniczył Stanisław Kasprzak. Kolejnymi przewodniczącymi tego organu samorządowego byli: Wojciech Tomczewski (1978-1980), Bolesław Kotulski (1981-1984) i Stanisław Urbaniak (1984-1990). Wybory
„powojenne” z 1984 r. miały pozór demokratycznych, bowiem na każde miejsce kandydowały 2 osoby. Ale nadal przy
braku skreśleń zaliczano głos temu kandydatowi, który był na pierwszym miejscu. Rada podjęła szereg inicjatyw, które
zaowocowały budową szkoły, wodociągu, Przychodni Rejonowej, remontem pałacyku na Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. Dostrzeżono perspektywy jakie dawało odkrycie złóż wód geotermalnych i rozpoczęto prace przygotowawcze dla tej
inwestycji.
Ostatnie w PRL wybory do rad narodowych z 19 VI 1988 r. przyniosły rezultaty podobne do poprzednich. Ale kampania wyborcza świadczyła o coraz silniej narastającej woli demokratyzacji, odbyły się liczne spotkania przedwyborcze,
zaś o każde miejsce w radzie rywalizowało 3 kandydatów. W 40 osobowej radzie było 20 członków PZPR. Funkcjonowała
tylko dwa lata, do w pełni demokratycznych wyborów samorządowych z 27 maja 1990 r.
Niezależnie od ograniczonych kompetencji rad narodowych okresu PRL i skromnych możliwości finansowych, działaczom samorządowym udało się wiele zmienić w Uniejowie. Wiele też dla swego miasta zrobili członkowie różnych organizacji społecznych, m. in. Ochotniczej Straży Pożarnej, Związku Harcerstwa Polskiego, Koła Łowieckiego, Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa3.
								

dr Jan Chańko
Uniwersytet Łódzki
Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Łodzi

3 Podejmując próbę odpowiedzi na pierwsze pytanie postawione w przypisie 1, trzeba stwierdzić, iż samorządność nie miała zbyt wielkich
możliwości rozwoju w całym  omawianym okresie. Zależała ściśle od ogólnych warunków politycznych i społeczno-gospodarczych.  Osiągnięcia miał
samorząd Uniejowa w okresie międzywojennym i fasadowa w znacznej mierze samorządność okresu PRL. Zwłaszcza pod koniec istnienia tej formacji
zaznaczyła się narastająca aktywność mieszkańców na rzecz swej „małej ojczyzny”.
Odpowiedź na pytanie drugie nie   jest raczej pozytywna. Tak, Uniejów to ośrodek specyficzny, ale w sensie swego położenia, posiadania
w pobliżu, a potem w granicach miasta zamku. Kolegiata to miejsce kultu bł. Bogumiła znacznie wykraczającego poza region. Ostatnim, współczesnym
i  specyficznym elementem są zasoby wód geotermalnych i ich wykorzystanie. Liczne grono działaczy społecznych pojawiło się w tym mieście dopiero
od okresu międzywojennego, a więc nawet nieco później niż w innych ośrodkach regionu.
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3 latka Uzdrowiska Termalnego Uniejów

Minęły już trzy lata odkąd Uniejów może poszczycić się statusem uzdrowiska. Oficjalne obchody tego
wydarzenia przypadły 25 maja 2015 r. Z tej okazji Burmistrz Miasta Uniejów oraz Prezes   P.G.K. „Termy
Uniejów” przygotowali dla mieszkańców naszej gminy niespodziankę w postaci bezpłatnego wejścia na kompleks termalno – basenowy.
Jak na  prawdziwe urodziny przystało był okazały tort i zabawa taneczna z zespołem muzycznym. Mieszkańcy
również tym razem nie zawiedli i przybyli tłumnie, aby razem z samorządem świętować kolejną rocznicę tego
wyjątkowego wydarzenia.

Dzień Dziecka na wesoło

Aleksandra Kałużna - Płaczek

1 czerwca - Dzień Dziecka na trwale wpisał się
w kalendarz imprez organizowanych przez Miejsko
– Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie oraz
Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie.
O to, żeby zapewnić dzieciom wiele atrakcji zadbała
kadra MGOK i biblioteki. Przygotowania odbywały
się w wielkiej tajemnicy, a dorośli sprawili dzieciom
ogromną niespodziankę wcielając się w bajkowe
i filmowe postacie. Teren wokół Domu Kultury
zamieniony został w duży plac zabaw z piaskownicą,
mini boiskiem do siatkówki, torami przeszkód
i punktami animacyjnymi.
Każdy z dzieciaków znalazł coś dla siebie,
uczestnicząc w konkurencjach sportowo - zabawowych, zabawach tanecznych i plastycznych. Było
barwnie, głośno i wesoło.

Na zakończenie zabawy wspólne zdjęcie z bajkowymi postaciami

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

UNIEJOWSKIE STRONY

43

Maciej Bartosiak

Znana już chyba w całej Polsce spycimierska tradycja układania
kwietnych dywanów na Boże Ciało ściąga do tej niewielkiej parafii
tysiące turystów, a od niedawna stała się również przedmiotem
zainteresowania uczelni i organizacji integrujących regiony.
Co więcej, uczniów oraz pedagogów z sąsiedzkiej parafii Wilamów
zainspirowała do zdobienia trasy procesji u siebie.

arch. UM Uniejów

Dywany rozwijane coraz bardziej
– uroczystość Bożego Ciała

Uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu

2 kilometry w kilka dni – i tak przez 200 lat
Zgodnie z 200-letnią tradycją we wsi Spycimierz, leżącej zaledwie 3 km od Uniejowa, mieszkańcy układają na drodze
procesji Bożego Ciała dwukilometrowy dywan z kwiatów. Prace na trasie rozpoczynają się rankiem, ale kwiaty potrzebne
do ułożenia zaprojektowanego wcześniej wzoru zbiera się już nawet tydzień przed „finałowym” czwartkiem. Wydawać
się może, że spycimierskie dywany, komponowane rok w rok, to efekt wysiłku jednego dnia, który na dodatek dłużej niż
ten jeden dzień trwać nie może. Nic bardziej mylnego. Praca nad własnym odcinkiem, mierzącej łącznie ponad 2 km trasy,
rozpoczyna się tak naprawdę już wczesną wiosną, kiedy parafianie planują jakie i ile sadzonek kwiatów należy posadzić,
aby za kilkanaście tygodni płatków wystarczyło do skomponowania motywu. Dużo wcześniej trzeba też zaprojektować co
pojawi się na kobiercu i skonsultować to w większym gronie, bo obrazy na całej trasie procesji nie powinny się powtarzać.
Kilka dni przed Bożym Ciałem przychodzi czas na zebranie materiału – nietrudno   wtedy o widok grup mieszkańców
kroczących z koszami przez łąkę, m.in. przy „krajówce” prowadzącej z Uniejowa do Turku. Czwartkowy poranek, kiedy na
Trasie Bożego Ciała w Spycimierzu rodziny uwijają się, by zdążyć z ułożeniem swojego odcinka dywanu, to już właściwie
zwieńczenie prac tworzących to jedyne w swoim rodzaju widowisko.
Za finał bezdyskusyjnie możemy przyjąć popołudniową mszę św., połączoną z procesją eucharystyczną po kwietnych
dywanach. Symbolika tradycji jest w tym miejscu nie bez znaczenia – miesiące oczekiwań oraz kilkudniowy wysiłek,
którego efektem są kolorowe kobierce. Ich trwałość, podobnie jak zakwitającej rośliny, jest relatywnie krótka a piękno,
którym cieszymy oczy, wraz z osiągnięciem zamierzonego celu, znika bezpowrotnie. I dobrze, bo czy spycimierskie
konstrukcje nadal były by zachwycające, gdybyśmy mogli je oglądać na co dzień? Na pewno nie.

Międzynarodowe towarzystwo
Choć w naszym regionie tradycja kwietnych dywanów jest rzadko spotykana (ale nie jedyna), na południu Europy,
skąd z resztą zwyczaj się wywodzi, można na nią trafić znacznie częściej.
W ubiegłym roku przedstawiciele parafii ze Spycimierza zostali zaproszeni do ułożenia „naszego” odcinka trasy
w hiszpańskim mieście Ponteareas, w prowincji Pontevedera. W tym roku natomiast swój fragment do ułożenia
w Spycimierzu dostali goście z Włoch, z regionu Lazio, które również słynie z kwietnych dywanów. Skład delegacji stanowili
członkowie stowarzyszenia „Infioritalia”: przewodniczący stowarzyszenia - dr Andrea Melilli, wiceprzewodniczący Valentino Lacobucci, radny - Fausto Sabellico. Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz popularyzacji zwyczaju w Europie.

Spycimierz w sieci najciekawszych wsi
Spycimierz wziął udział w projekcie pn. „Tworzenie sieci najciekawszych wsi”, realizowanym przez firmę Imedes  
z siedzibą w Hiszpanii, na zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa   FAPA, we współpracy z ośrodkami
akademickimi. Przeprowadzona w Spycimierzu inwentaryzacja, dokumentacja fotograficzna oraz sporządzony raport
>>>
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>Dywany rozwijane coraz bardziej – uroczystość Bożego Ciała

Malowanie dywanów na trasie Bożego Ciała w Wilamowie

Układanie kwietnych dywanów w Spycimierzu

o miejscowości pozwoliły uzyskać jej pozytywną ocenę, która  z kolei umożliwiła udział w dalszych pracach nad tworzeniem
sieci najciekawszych wsi.
Uczestnictwo w programie daje wiele możliwości – promocji nie tylko zwyczaju układania dywanów na Boże Ciało,
a bogactwa naszej kultury regionalnej, naturalnych produktów czy walorów turystycznych. „To niezwykle budująca
nowina, że otwierają się przed nami kolejne drzwi, za którymi czeka szansa rozwoju. Niedawno obchodzone przez nas
Pierwsze Spycimierskie Święto Tulipana jest dowodem na to, że 200-letnią tradycję można w sposób kreatywny rozwijać,
nie poprzestając na tym, co już mamy. Trzymam kciuki za nasz Spycimierz! Oby tak dalej!” -  przyznał Stanisław Pełka,
sołtys miejscowości.

Nie od razu Wilamów pomalowano
Dwuwiekowy zwyczaj parafian ze Spycimierza zainspirował uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej im. Marii
Skłodowskiej-Curie. Chociaż tutaj dywany na trasie Bożego Ciała powstają dopiero po raz siódmy, to tempo rozwoju
dorocznej akcji jest godne pozazdroszczenia. Kobierce w tym przypadku nie są usypywane, a malowane. Początkowo
dzieci używały w tym celu kolorowej kredy, ale ornamenty nie były trwałe, zwłaszcza jeśli przed procesją padał deszcz.
Ubiegłego roku sięgnęły po farbę w sprayu – motywy rzeczywiście utrzymywały się jeszcze długo po Bożym Ciele, ale
wydajność puszki farby nie pozwalała całkowicie się rozwinąć. W tym roku zastosowano farbę emulsyjną, nakładaną
pędzlem, której efekt można było oglądać w Wilamowie długo, w dodatku dzieciaki mogły zaszaleć i malować całą
szerokość jezdni, a nie jak poprzednio – wąski pas na jej środku. „Myślę, że znaleźliśmy technikę, której szukaliśmy.
Ma same plusy, a najważniejsze jest to, że sprawia frajdę dzieciakom, które jednocześnie angażują się w ważne dla parafii
święto i mogą je zrozumieć i przeżywać w sposób zupełnie nowy, pobudzający ciekawość.” – usłyszeliśmy od jednego
z pedagogów mających pieczę nad projektem w Wilamowie.
A szkole należą się brawa, ponieważ pokazuje jak uczyć się od innych, unikając bezmyślnego kopiowania. Uczy,
że tradycja jest bogactwem, z którego należy czerpać i którym można się inspirować, a nie jedynie martwym zwyczajem
opartym na rutynowej ceremonii. Uczy w końcu, że do sukcesu dochodzi się powoli i czasem pierwsza metoda nie jest tą
najlepszą, ale też jest ważna, bo stanowi krok do finiszu – jeden z tysiąca kroków, bo tyle metrów liczy sobie Wilamowska
Trasa Bożego Ciała.
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I Bieg ExTERMYnator

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze Seniorów  w Zaborowie
Lato z Radiem - Zespół Enej

Indiańskie Lato

Zawody w Powożeniu Zaprzęgami
Konnymi

Piknik Sołtysów Gminy Uniejów
foto - arch. UM Uniejów/R. Troczyński

Dni Uniejowa - Beata
Kozidrak i Bajm
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Koncert „Lata ZET i Dwójki”
Lady Pank

Ewelina Lisowska

LemOn

Margaret

Blue Café

Ewa Farna

Maria Sadowska

foto - arch. UM Uniejów/Termy Uniejów
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Koncert „Lata ZET i Dwójki”
Najlepszy Przekaz W Mieście

Prowadzący koncert - Halina
Mlynkova i Damian Michałowski

Obecny na koncercie Marszałek
Województwa Łódzkiego
– pan Witold Stępień

foto - arch. UM Uniejów/Termy Uniejów

Patrycja Markowska
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3 latka Uzdrowiska Termalnego Uniejów

Boże Ciało w Spycimierzu

Miejsko-Gminne obchody Dnia
Strażaka w Ostrowsku

Gminny Festiwal
Strażackich Orkiestr
Dętych
w Spycimierzu

Jarmark Średniowieczny - 650 lat zamku

VII Jarmark Wilamowski

Uroczystość ku czci Matki Bożej Pocieszenia w Wilamowie

Wielki Turniej Rycerski

foto - arch: UM Uniejów/Termy Uniejów/R. Troczyński
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Milena Pamfil

Letnia Scena
20 czerwca 2015 r. odbył się inauguracyjny
koncert na letniej scenie. Scena, ustawiona przed
amfiteatrem zamku, gościła podczas lata artystów
i zespoły, które chciały zaprezentować w Uzdrowisku
Termalnym Uniejów swój repertuar. Podczas
koncertu inauguracyjnego Letnia Scena Koncertowa
gościła: Zespół „Kwiaty Polne” z Kwiatkowic, Chór
Żeński „Kantylena” z Uniejowa i Stowarzyszenie
Śpiewacze „Harmonia” z Łodzi.
19 lipca 2015 r. w ramach koncertów letniej sceny
zagrały kapele ludowe: „Złoczewianie” ze Złoczewa,
„Szadkowiacy” z Szadku,  „Spod Baszty” z Uniejowa,
„Ze wsi Wilamów” z Wilamowa.
Organizatorami koncertów byli: Uzdrowisko
Termalne Uniejów, PGK „Termy Uniejów”, MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.

Greasen

Marcin Jaśkiewicz

Powitanie lata na rockowo
26 czerwca 2015 roku, w amfiteatrze przy zamku
w Uniejowie, odbył się koncert „Powitanie lata na rockowo”.
Przed publicznością wystąpiły zespoły: „Greasen”, „Dead
Richard”, „Simple Heroes” oraz „Tested on Animals”.
Jako pierwszy zaprezentował się na scenie łódzki zespół
„Dead Richard”, który dostarczył publiczności dużą dawkę
mocnych rockowych brzmień, następnie wystąpił „Tested on
Animals” złożony z czterech muzyków, grający nu-metal, kolejny
był poddębicko-uniejowski „Simple Heroes” z punk-rockowym
brzmieniem.
Koncert zakończył uniejowski „Greasen”, który zagrał własne
rockowe kompozycje oraz kilka coverów. Wszystkie występujące
zespoły zaprezentowały wysoki poziom artystyczny, warto więc
było je usłyszeć.
Najbardziej wytrwali fani muzyki rockowej mogli wziąć
udział w konkursach przygotowanych przez organizatorów, gdzie
nagrodami były gadżety zespołów.

Zespół „Kwiaty Polne” z Kwiatkowic

Simple Heroes

arch. MGOK Uniejów

arch. MGOK Uniejów

Kapela „Ze wsi Wilamów”
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Robert Palka

arch. MGOK Uniejów

Wianki 2015

Tuż po zmroku wianki popłynęły Wartą

Kwiat paproci w tym roku znalazła Lidia Pająk

Noc Kupały - święto ognia, wody, słońca i księżyca, urodzaju, płodności, radości i miłości - powszechnie obchodzone
było na obszarach zamieszkiwanych przez ludy słowiańskie, bałtyckie, germańskie i celtyckie. Wigilia św. Jana,
potocznie zwana też Nocą Świętojańską, obchodzona jest w nocy z 23 na 24 czerwca.
Tegoroczna aura nie sprzyjała imprezie plenerowej, mimo
to na plaży nad rzeką Wartą zebrała się spora grupa dorosłych
i dzieci, aby wspólnie uczestniczyć w imprezie wiankowej.
Noc Świętojańska oczywiście nie odbyłaby się bez
własnoręcznie wykonanych wianków. Gdy nadszedł zmrok
i zapłonęło ognisko, w jego blasku wszystkie wianki zostały
puszczone na wodę.
W konkursie na wianek wzięli udział: Maja Wappa,
Michalina Wappa, Maksymilian Brudkowski, Joanna Gogol,
Aleksandra Gogol, Maja Wódka, Patrycja Szafran, Alicja
Burska, Magdalena Burska, Michał Jezierski, Eliza Wojtczak,

Danuta Troczyńska, Barbara Troczyńska, Ewa Tomaszewska,
Jan Tomaszewski, Aleksandra Wójcik, Kacper Wójcik. Podobnie
jak w latach poprzednich każdy mały i duży wykonawca
otrzymał nagrodę za wykonany wianek.
Ze świętem Nocy Świętojańskiej związana jest także
legenda o kwiecie paproci. Według wierzeń słowiańskich
paproć zakwitała tylko raz w roku, natomiast szczęście miało
dopisywać przez cały rok temu, kto go znalazł. W tym roku
kwiat paproci znalazła Lidia Pająk, która jako nagrodę za jego
znalezienie otrzymała rower.

XI Wielki Turniej Rycerski

Jędrzej Kałużny
Angelika Wochna

Uniejowski Turniej Rycerski jest tradycyjnym
miejscem spotkania i ostatniego sprawdzenia sprzętu
rycerzy przed Bitwą pod Grunwaldem. Wyjątkowo
piękna pogoda zachęciła wiele osób do wspólnej zabawy
z rycerzami. Dla najmłodszych przygotowano wyjątkowe
interaktywne zajęcia, podczas których można było
nauczyć się wszystkiego o obleganiu zamku i strzelić
z katapulty, a także „wyszkolić się na średniowiecznego
złodziejaszka”.

arch. Termy Uniejów

Jak co roku kwiat rycerstwa polskiego przybył do Uniejowa na Wielki
Turniej Rycerski, który został zorganizowany, już po raz jedenasty,
w dniach 4-5 lipca 2015 roku.
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V Festiwal „Królestwo Lilii”

arch. UM Uniejów

Rycerze konni przygotowali również
nie lada atrakcję dla publiczności, gdyż po
ich występach można było sfotografować
się z wybranym jeźdźcem, a nawet wsiąść
na bojowego konia. Również i sokolnicy
umożliwili fotografię się z drapieżnymi
ptakami.
Sobotni wieczór zakończyliśmy losowaniem nagród dla publiczności, inscenizacją bitwy o zamek, pokazem fireshow
z elementami pirotechnicznymi a także
tradycyjnym przemarszem z pochodniami.

Karolina Smętkiewicz
ks. Andrzej Ziemieśkiewicz

arch. UM Uniejów

Początek lipca to czas kwitnienia ozdobnych lilii – herbowych kwiatów Uniejowa.
Tradycyjnie w pierwszy weekend lipca (4-5) odbył się w Uniejowie Festiwal „Królestwo Lilii”. Tegoroczny piąty z kolei
festiwal nawiązywał do symboliki lilii, umieszczonych w herbie Uniejowa, który wywodzi się z czasów, kiedy nasze miasto
stanowiło siedzibę arcybiskupów gnieźnieńskich.
Atrakcją wydarzenia była dekoracja terenu wokół uniejowskiej kolegiaty, stworzona z 1000 żywych kwiatów lilii
w różnych kolorach – żółtym, pomarańczowym, różowym i oczywiście białym. Plac przy kolegiacie został udekorowany
w tygodniu poprzedzającym festiwalowy weekend, aby kwiaty mogły rozwinąć się i utworzyć ozdobny kobierzec.
W upiększanie terenu wokół kościoła zaangażowali się pracownicy Działu Promocji. Z kilkuset doniczkowych kwiatów
powstał herb Uniejowa wypełniony liliami i niebieskimi zrębkami. Liliowy herb Uniejowa o powierzchni ponad 30 m2
został wyrysowany tuż obok dzwonnicy przez mieszkańca Spycimierza – pana Franciszka Górkę.
Ksiądz Proboszcz – Andrzej Ziemieśkiewicz zadbał o to, aby liliowe dekoracje wypełniły wnętrze uniejowskiej kolegiaty.
W kolegiacie można było zobaczyć i podziwiać przepiękne bukiety z lilii wykonane przez panie Anetę Grzelak i Mariolę
Rezel.
Dopełnieniem święta było przybliżenie historii lilii w uniejowskim herbie podczas niedzielnych mszy św.  Szczególnie
uroczystego charakteru nabrała msza dla dzieci o godz. 10.30, w czasie której radny Rady Miejskiej w Uniejowie – pan
Tomasz Wójcik przedstawił najmłodszym parafianom historię herbu. Na zakończenie dzieci uczestniczące we mszy św.
otrzymały od pana Tomasza słodki upominek.
Lilie – piękne herbowe kwiaty Uniejowa jak zawsze cieszyły oczy mieszkańców naszej gminy i licznych turystów, którzy
w lipcu odwiedzili Uniejów.
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XIII Ogólnopolskie Dni Wody

Aleksandra Zielonka

arch. A. Sobczak

arch. Termy Uniejów

Trzynastka nie okazała się pechowa, wręcz przeciwnie – tegoroczna impreza przebiegła
w doskonałej atmosferze, a nawet wzbogacona została o jeden ekstremalny element. Jak wiadomo,
w Uniejowie wody nie brakuje. Rzeka Warta, zbiornik retencyjny oraz uniejowskie solanki dają
możliwość świętowania Dni Wody na różne sposoby.

Tradycyjnie imprezę rozpoczęły poranne Zawody
w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Burmistrza Miasta
Uniejów, zorganizowane przez miejscowe Koło Wędkarskie
nr 16 w Uniejowie. Przy zbiorniku na Strudze Spycimierskiej
zgromadzili się wędkarze, jednak nikomu nie udało się
pobić rekordu zawodów ustanowionego przez prezesa
Krzysztofa Walczaka w 2013 r. Prezes podniósł wędkarzom
poprzeczkę, łowiąc wtedy prawie 7-kilogramowego amura.
Niemniej jednak są powody do radości. Tegoroczne zawody
zapiszą się w historii jako pierwsze, na których oficjalnie
przyznano nagrody dla kobiet.
Kolejna atrakcja miała swój początek w rzece Warcie.
To jej nurt był pierwszą przeszkodą z jaką zmierzyli się
uczestnicy I ExTERMYnatora, czyli ekstremalnego biegu
z przeszkodami. Bieg wycisnął ze 127. uczestników nie
tylko pot i łzy, ale również niesamowite emocje i wielką
radość z ukończenia trasy. Pomysłodawcy: Klub Biegacza
Geotermii Uniejów oraz 1 Dywizjon Lotniczy z Leźnicy
Wielkiej już zapowiadają, że impreza na stałe zagości
w kalendarzu imprez.  
Dni Wody zakończył koncert inaugurujący letnią
trasę koncertową Lata z Radiem 2015. Program Pierwszy
Polskiego Radia przywiózł ze sobą mnóstwo atrakcji
zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
W   koncertowym miasteczku nie zabrakło cieszącego
się dużym zainteresowaniem studia plenerowego Radiowej
Jedynki. Dzięki gościnności tegorocznych gospodarzy:
Karoliny Rożej i Romana Czejarka wszyscy chętni mogli

zobaczyć jak wygląda nagrywanie audycji radiowych „od
kuchni”.   
Koncertowi towarzyszyła akcja Euro Lato, czyli pełne
atrakcji namioty Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce. Przygotowano w nich mnóstwo konkursów i
zabaw z nagrodami. Było można m.in. zakręcić europejskim
kołem fortuny,   przenieść się w odległe zakątki innych
kontynentów za pomocą specjalnych googli, czy zrobić
sobie zdjęcie w kąciku fotograficznym na tle budynku
Berlaymont – brukselskiej siedziby Komisji Europejskiej.
W miasteczku koncertowym można było znaleźć
namioty ZUS-u. Przy specjalnie przygotowanych stoiskach
czekali eksperci, którzy udzielali porad związanych
ze świadczeniami systemu ubezpieczeń społecznych,
a dorośli bez przeszkód mogli założyć konto indywidualne
na Platformie Usług Elektronicznych.
Główna impreza miała swoje miejsce na letniej scenie
Lata z Radiem, gdzie funkcję gospodarza pełnił Bogdan
Sawicki. Z myślą o najmłodszych przygotowano blok
rozrywkowy Centrum Uśmiechu, a dla nieco starszych
show Szafa Gra z największymi przebojami muzycznymi.
Tłumy osób przyciągnęły występy gwiazd. Zgromadzeni
pod sceną  żywo reagowali na występy zespołu Pectus oraz
Formacji Nieżywych Schabuff. Gwiazdą wieczoru był zespół
Enej, którego niezwykle energetyczny koncert porwał do
zabawy zebraną publiczność.
Inauguracyjny koncert trasy Lata z Radiem   zakończył
widowiskowy pokaz sztucznych ogni.
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Zawody w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów

arch. UM Uniejów

W ramach Ogólnopolskich Dni Wody zostały
zorganizowane, 27 czerwca 2015 r., zawody wędkarskie na
zbiorniku retencyjnym za Zagrodą Młynarską, pełniącym
na co dzień rolę płatnego łowiska dla turystów i miłośników
wędkarstwa.  
W zawodach uczestniczyło 55 osób - w kategorii
seniorów wystartowało 46 zawodników, w tym jedna
kobieta, natomiast w kategorii juniorów uczestniczyło
9 wędkarzy.
Zawody trwały 3 godziny. Mimo sprzyjającej pogody
ryby brały leniwie. Wyniki były dużo gorsze niż na zawodach
rok temu. Na 55 startujących ryby złowiło jedynie 33
zawodników. Główną zdobyczą wędkarzy były: leszcze,
ukleje, wzdręgi, płocie i jazgarze, złowiono również jazia,
karasia i okonia.
Po zakończeniu i podsumowaniu wyników zawodów
okazało się, że zwycięzcą w kategorii juniorów został Kacper
Strzelczyk, który złowił 6 ryb /wzdręgi/ o wadze 0,34 kg, II
miejsce zajął Michał Bogusiak z wynikiem 0,21 kg - 4 ryby /
płocie i jazgarz/, III - Krzysztof Kulczycki - 0,16 kg - 3 ryby /

Najmłodszy uczestników zawodów - Marcel Leśniewski

płocie/, IV - Gracjan Madajski - 0,12 kg - 2 ryby /wzdręga,
płoć/, V - Sebastian Galoch - 0,08 kg /2 płocie/, VI - Jakub
Szuber - 0,07 kg /krąp/, VII - Jakub Dudziński - 0,02 kg /
krąp/.
Zawody w kategorii seniorów wygrał kol. Albert
Niedźwiecki, który złowił 46 ryb /głównie krąpie, leszcze
i ukleje/ o wadze 2,23 kg,   II miejsce zajął kol. Krzysztof
Kubiak z wynikiem 1,07 kg -16 szt. /krąpie, ukleje i jazia/,
III - kol. Robert Szymczak - 1,03 kg - 32 szt. /ukleje/. Miejsca
od IV do X przedstawiają się następująco: IV miejsce
zajął kol. Waldemar Koczkodon - 1,03 kg,   V - kol. Paweł
Strzelczyk - 0,96 kg, VI - kol. Wiesław Mikołajczyk - 0,93
kg , VII - kol. Zbigniew Kołata - 0,93 kg, VIII - kol. Kazimierz
Marciniak - 0,84  kg,  IX - kol. Witold Przytuła - 0,60 kg oraz
X - kol. Tomasz Bartosik - 0,54 kg.
Ryby złowiło jeszcze 16 zawodników, uzyskując wyniki
w granicach od 0,50 kg do 0,02 kg. 20 zawodników seniorów
nie złowiło nic. Wśród kobiet I miejsce przypadło kol. Emilii
Kaczyńskiej, która złowiła 2 ryby /płocie/ o wadze 0,09 kg.
Najcięższą rybę zawodów - leszcza o wadze 0,64 kg złowił
kol. Zbigniew Kołata.                                                                                      
Po zakończeniu zawodów puchary dla zwycięzców
wręczył z-ca Burmistrza Miasta Uniejów - pan Piotr
Majer. Wszyscy uczestnicy wędkarskiej imprezy otrzymali
jednorazowe  wejściówki na kompleks termalno-basenowy
oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu i akcesoriów
wędkarskich, ufundowanych przez P.G.K. „TERMY Uniejów”.
Końcowym akcentem imprezy była smaczna
grochówka, przygotowana przez Zagrodę  Młynarską, którą
uczestnicy spożyli w scenerii zabytkowej stodoły.
							
Do zobaczenia na zawodach za rok
Z wędkarskim pozdrowieniem
„połamania kija” Roman Kowalewski
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Aleksandra Zielonka

arch. UM Uniejów

Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów

trasę w jak najszybszym czasie i bez punktów karnych. Publiczność
nagradzała zmagania gromkimi brawami. Największy aplauz
wzbudzały zaprzęgi kucy. Koniki mimo filigranowych rozmiar
w niczym nie ustępowały swoim większym kolegom.
Mieszkańcy gminy mocno dopingowali naszego przedstawiciela i jednocześnie współorganizatora zawodów – pana
Mariusza Pęcherzewskiego. Ku uciesze dopingujących pan
Mariusz ponownie stanął na podium, zajmując trzecie miejsce
w zaprzęgach parokonnych.
Po ostatecznym podsumowaniu zawodów w gronie zwycięzców zawodów znaleźli się:
- kategoria do lat 18 (kuce i konie duże): miejsce I: Powożący:
Jan Godek, Luzak: Tadeusz Godek, konie: Tercja i Tosca; miejsce
II: Powożący: Jan Godek, Luzak: Tadeusz Godek, kuce: Ira i Inka;
miejsce III: Powożący: Mateusz Głodny, Luzak Andrzej Głodny, koń:
Pamela.
- kategoria: kuce pojedynki: miejsce I: Powożący: Bartosz Złoty,
Luzak: Damian Jakuboszczak, kuc: Paloma.
- konie duże - pojedynki: miejsce I: Powożący: Bartosz Złoty,
Luzak: Damian Jakuboszczak, koń: Wicher; miejsce II: Powożący:
Andrzej Głodny, Luzak: Mateusz Głodny, koń: Doda; miejsce III:
Powożący: Andrzej Głodny, Luzak: Mateusz Głodny, koń: Pasja.
- konie duże - para: miejsce I: Powożący: Jarosław Wroński,
Luzak: Maciej Kikolski, konie: Rota i Rita; miejsce II: Powożący:
Sławomir Sawicki, Luzak: Anna Wiśniewska, konie: Rolka i Arka;
miejsce III: Powożący: Mariusz Pęcherzewski, Luzak: Mateusz
Głodny, konie: Blanka i Bazyl.

arch. R. Troczyński

arch. UM Uniejów

12 lipca 2015 r. w Uniejowie miały miejsce Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów.
Impreza odbyła się po raz drugi i jak można było wnioskować
po zgromadzonej publiczności, cieszy się coraz większą popularnością.
Imprezę zainaugurowała parada bryczek ulicami miasta,
która zachęcała mieszkańców i turystów do przybycia na
zawody. W tym roku, wśród pięknie przygotowanych zaprzęgów
i powożących zaprezentowała się wzbudzająca zachwyt, pełna
królewskiego przepychu karoca.  
Otwarcie zawodów nastąpiło na parkurze przy kompleksie
termalno – basenowym. Zgodnie z tradycją na tor konkursowy
wniesiony został sztandar organizacji, która objęła patronatem
imprezę, czyli Wielkopolskiego Związku Jeździeckiego.
Uroczystego otwarcia zawodów dokonali radni Rady Miejskiej
w Uniejowie.
Zawody rozegrane zostały w czterech kategoriach: zawody
dla dzieci do lat 18, zawody w powożeniu zaprzęgami w konie
duże jedynki i pary oraz pojedyncze zaprzęgi kucy. Zawodników
oceniali: sędzia główny - Ewa Żuławska oraz sędzia techniczny Krzysztof Rembowski.
Zaprzęgi do pokonania miały kilkanaście przeszkód, które
trzeba było pokonać w odpowiedniej kolejności, odpowiednim
czasie i bez potrącenia elementów toru konkursowego. Nad
szybkością przebycia toru czuwał system pomiaru czasu, który
precyzyjnie określał szybkość pokonania wyznaczonego dystansu.
Powożący dawali z siebie wszystko, aby przemierzyć zaplanowaną
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Robert Palka

Strażackich Orkiestr Dętych Spycimierz 2015

OSP Spycimierz) nie tylko poprowadzili swoje orkiestry,
ale również sięgnęli do wspomnień z poprzednich edycji.
Gospodarze przygotowali niespodziankę dla publiczności, występując w nietypowych strojach. Każda
orkiestra uhonorowana została pamiątkowym pucharem
i specjalnymi nagrodami, które wręczyli: Piotr Majer –
zastępca Burmistrza Miasta Uniejów, Jolanta Ilska – radna
Rady Miejskiej w Uniejowie, dh Stanisław Pełka – prezes
OSP Spycimierz oraz Milena Pamfil – dyrektor MGOK
w Uniejowie.
Dla licznie zgromadzonych słuchaczy i miłośników
muzyki gospodarze przygotowali konkursy z nagrodami.
Wieczór zakończyła zabawa z zespołem „Ponieważ”.
Organizatorami X Festiwalu Strażackich Orkiestr
Dętych byli: Rada Miejska w Uniejowie, Burmistrz Miasta
Uniejów, Ochotnicza Straż Pożarna w Spycimierzu, Sołectwo
Spycimierz,  PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie,  
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.

arch. UM Uniejów

18 lipca 2015 r. Spycimierz po raz X gościł Orkiestry
Dęte Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Uniejów. Tego
dnia do Spycimierza przyjechały: Dziecięca Orkiestra Dęta
ZHP-OSP Uniejów, Orkiestra Dęta OLD   BAND Uniejów,
Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów,   Orkiestra
Dęta OSP Wielenin oraz gospodarze festiwalu Orkiestra
Dęta OSP Spycimierz.  
Jubileuszowy koncert odbył się przy nowej remizie
strażackiej, oddanej do użytku w ubiegłym roku. Koncert
poprzedził przemarsz orkiestr przez Spycimierz. X edycja
festiwalu przybrała formułę wieczornego koncertu, który
otworzyli: Piotr Majer – zastępca Burmistrza Miasta
Uniejów, Jolanta Ilska – radna Rady Miejskiej w Uniejowie,
dh Stanisław Pełka – prezes OSP w Spycimierzu.
Kapelmistrzowie orkiestr: Marian Pięgot (Dziecięca
Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów,   Orkiestra Dęta OLD  
BAND Uniejów), Jakub Pięgot (Młodzieżowa Orkiestra Dęta
ZHP-OSP Uniejów), Maksymilian Mielczarek (Orkiestra
Dęta OSP Wielenin), Włodzimierz Smolarek (Orkiestra Dęta

Grupa dzieci z terenu wschodniej Ukrainy, dotkniętego działaniami
wojennymi, przyjechała na wypoczynek do Uniejowa. Zmiana otoczenia
i wakacyjny klimat sprawiły, że dzieci choć na chwilę mogły zapomnieć
o towarzyszącym im na co dzień niepokoju i strachu, oderwać się od
realiów życia w targanej konfliktem rodzinnej miejscowości.
Dwudziestoosobowa grupa dzieci w wieku od 8 do 11 lat przyjechała
do Polski na prośbę Ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej.
W przygotowaniu wyjazdu pomagała Dziecięca Fundacja Ukrainy resztę, czyli tygodniowy program pobytu oraz koszty wzięła na siebie
gmina Uniejów oraz P.G.K „Termy Uniejów”, ZOO Safari w Borysewie,
Kopalnia Soli w Kłodawie, Uniejowska Akademia Rycerska oraz Zespół
Szkół w Uniejowie.
Radość i uśmiech malujący się na twarzach dzieci świadczyły
o tym, że pobyt ich był udany i miło spędziły ten czas.

Maciej Bartosiak

arch. UM Uniejów

Dzieci z Ukrainy wypoczywały w Uniejowie
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650-te urodziny uniejowskiego zamku

Jędrzej Kałużny
Angelika Wochna

W dniach 1-2 sierpnia 2015 roku, już po raz dziesiąty, zjechało się rycerstwo z różnych stron Polski
i nie tylko, aby wraz z publicznością świętować X Jarmark Średniowieczny i Turniej Rycerski.
Obchody
urodzin
zamku
zakończyliśmy
w pierwszym dniu turniejowym losowaniem nagród
(jubileuszowych kubków i monet z wizerunkiem
zamku), a także pokazem pirotechnicznym
i ogniowym. Ponadto na wszystkich czekał przepyszny
urodzinowy tort z czekoladowym rysunkiem zamku.
Po wszystkich sobotnich atrakcjach na polu
turniejowym, rycerze wraz z zebraną gawiedzią
tradycyjnie już wyruszyli w przemarszu z pochodniami,
by na rynku zakończyć pierwszy dzień obchodów
tegorocznego święta.

arch. UM Uniejów

W tym roku atrakcji było wiele, ponieważ świętowaliśmy
urodziny uniejowskiego Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich.
Obok znanych nam już z ubiegłych lat występów i pokazów,
takich jak: walki rycerzy pieszych, pokazy rycerzy konnych,
występy sokolników, nauki tańca dawnego i zabaw plebejskich,
przygotowane zostały nowe wydarzenia, które uatrakcyjniły
całe widowisko.
I tak też, w sobotę rozegrana została gra miejska, w której
udział wzięło dwadzieścia osiem dwu- lub trzyosobowych
drużyn, których zadaniem było rozwiązać 13 zadań
oceniających sprawność i wiedzę. Animatorami gry miejskiej
byli rekonstruktorzy przybyli na Uniejowski Jarmark.

Podczas XIV Pikniku Sołtysów Gminy Uniejów, który tradycyjnie odbył się 15 sierpnia w Ostrowsku, do rywalizacji
o miano najlepszej, najsprawniejszej i najbardziej utalentowanej miejscowości stanęło osiem drużyn. Jak co roku, na
śmiałków z zespołów sołeckich czekał pakiet różnorodnych
konkurencji. Oprócz drużyny gospodarzy swoje  reprezentacje
wystawiły: Felicjanów, Lekaszyn, Orzeszków, Pęgów, Wielenin,
Wola   Przedmiejska oraz radni Rady Miejskiej w Uniejowie
z zastępcą burmistrza – Piotrem Majerem na czele.
Rozgrywane w pocie czoła konkurencje wskazywały, że
członkowie drużyn powinni być między innymi: obdarzeni
„wielką stopą”, silni - „rzut  sołtysem”, wysportowani - „skok
w dal” oraz doświadczeni w wypełnianiu domowych obowiązków - „pranie”.

Aleksandra Kałużna – Płaczek

arch. A. Sobczak

XIV Piknik Sołtysów Gminy Uniejów
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Końcowa klasyfikacja wykazała, że wszechstronnie
uzdolnioną, a tym samym zwycięską drużyną  XIV Pikniku
Sołtysów została reprezentacja miejscowości Lekaszyn.
Podczas pikniku nie zabrakło również loterii fantowej,
w której do wygrania były cenne nagrody. O oprawę muzyczną zadbały Chór „Kantylena” oraz Zespół Śpiewaczy
„Włościanki” z Wielenina.

Power Dance & Disco

„Czekam tu na Ciebie” - wyznaje Tomasz Niecik
w swoim nowym klipie. Ten i wiele innych przebojów
muzyki disco polo wysłuchali, po raz pierwszy
w Uniejowie w sierpniową niedzielę, fani tego gatunku
muzycznego podczas koncertu Power Dance & Disco.
Oprócz Tomasza Niecika wystąpili: Soleo, Veegas,
Toledo oraz po długiej przerwie Kasia Lesing i Jamrose.
Koncert Power Dance & Disco rozpoczął pokaz
mistrzów świata WPA w wyciskaniu sztangi leżąc –
zespołu Tytan Team, a zakończył pokaz sztucznych ogni.
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami wybrano
również Miss Festiwalu. Nagrodą dla zwyciężczyni
w tym konkursie był udział w teledysku disco polo.

arch. Termy Uniejów

Maciej Bartosiak

arch. A. Sobczak

Organizatorami pikniku byli: Rada Miejska w Uniejowie, Burmistrz Miasta Uniejów, Rada Sołecka, Ochotnicza
Straż Pożarna i Koło Gospodyń Wiejskich z Ostrowska,
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie, MGLKS Termy Uniejów/
Ostrowsko, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.
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Indiańskie Lato – Święto Alei im. Sat Okha

Szina Sarnecka

Po raz siódmy gościliśmy w Uniejowie indianistów podczas Indiańskiego Lata
– Święta Alei im. Sat Okha. Co się wydarzyło podczas tej imprezy? Jakie wrażenia?
bez atrakcji dla dorosłych – podczas wspólnych tańców
społecznych arena tańca była pełna – nie tylko przez
tancerzy i tancerki w strojach, ale także przez widzów,
którzy chętnie uczestniczyli w imprezie. Odbył się także
konkurs z nagrodami Potato Dance.
Poza pokazem tańców w sobotę gościliśmy także zespół  
Mariachi Los Amigos, który wprowadził uczestników
w klimat muzyki meksykańskiej. Pokaźną kolekcję broni
z Dzikiego Zachodu zaprezentował Michał Kuropatwa  
z Saguaro Arms. Na zakończenie sobotniego dnia odbył
się koncert muzyki andyjskiej w wykonaniu zespołu
„Leyenda”.
W niedzielę ponownie spotkaliśmy się z Michałem
Kuropatwą, którego opowieści i   prezentacja broni
przyciągnęła spore grono słuchaczy. Zaprezentował się
także zespół Ravens Łódź, który przedstawił fragment
indiańskiej gry Lacrosse. Widzowie mieli okazję
wypróbować swoich możliwości w tej dyscyplinie.
Na zakończenie Indiańskiego Lata wystąpił zespół
Ahaju Fusion Bolivia, który poruszył przybyłych gości
latynoskimi klimatami muzycznymi.
Jesteśmy wdzięczni za pomoc w organizacji
Indiańskiego Lata spółce PGK „Termy Uniejów” i Urzędowi
Miasta w Uniejowie, a tym samym za   możliwość
krzewienia kultury indiańskiej na terenie Uniejowa.
Serdecznie dziękujemy naszym rodzinom, tancerzom,
zespołom za pomoc i uczestnictwo w tegorocznej imprezie.
Zapraszamy za rok!

arch. Zespół Ranores

arch. UM Uniejów

Indiańskie Lato jest imprezą organizowaną w celu
przypomnienia o Sat Okhu – Indianinie z plemienia
Shawnee, który był z Indianistami od początku istnienia
Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. Niestety Stanisław
Supłatowicz (Sat Okh) zmarł w 2003 roku. Pamiętamy
o nim dzięki książkom, które napisał: „Ziemia Słonych Skał”,
„Biały mustang”, „Tajemnica Rzeki Bobrów” i wiele innych.
To właśnie imieniem tego wspaniałego człowieka została
nazwana najpiękniejsza parkowa aleja w Uniejowie.
Każdego roku staramy się zapewnić zarówno
indianistom, jak i przybyłym gościom więcej atrakcji.
Program tegorocznej imprezy zarówno w sobotę , jak
i w niedzielę był wypełniony po brzegi. W tych dniach
pomiędzy 14.00 a 19.00 przenieśliśmy się do indiańskiego
świata. Już od piątku, przy boiskach piłkarskich tuż obok
basenów termalnych, powstawała wioska indiańska.
Pojawiło się około 30 namiotów tipi, co stworzyło piękną
scenerię imprezy.
Podczas imprezy dzieci mogły uczestniczyć w grach
i zabawach indiańskich, a także we wspólnych tańcach.
Sobotni i niedzielny program rozpoczęliśmy od pokazu
tańców Pow Wow, podczas którego tancerze i tancerki
w strojach północnoamerykańskich mieli niebywałą
okazję zaprezentować swoje umiejętności przy muzyce na
żywo, którą zapewnił zespół Maka Sapa. Na arenie tańca
stanęło około 35 kobiet i mężczyzn z różnych kategorii
tanecznych. Korowód tancerzy podczas Wielkiego Wejścia
prowadził Ranores – wieloletni działacz i propagator
kultury indiańskiej w Uniejowie. Nie obyło się także
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IX Wakacyjny Koncert Organowy
BWV 565 - Johann Sebastian Bach (1685-1750), Christus, der ist
mein Leben - Friedrich Wilhelm Markull (1816-1887), Praeludium
und Fuge ďż˝ber B-A-C-H - Franz Liszt (1811-1886), Improwizacja
- Krzysztof Urbaniak (1984), Symphonischer Choral Ach bleib mit
deiner Gnade - Sigfrid Karg-Elert (1877-1933).
Organizatorom koncertu (od 2007) - Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa i Parafia Rzymskokatolicka w Uniejowie ogromną radość sprawiła przyjazna i pełna entuzjazmu reakcja
publiczności, nagradzającej gromkimi brawami wykonania
poszczególnych utworów.
Na kolejne, dziesiąte jubileuszowe wydarzenie artystyczne,
skupione wokół uniejowskich organów, zapraszamy za rok.
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa

arch. M. Charuba

16 sierpnia 2015 r. w uniejowskiej Kolegiacie miłośnicy
muzyki poważnej wysłuchali koncertu organowego. Z solowym
recitalem wystąpił Krzysztof Urbaniak - organista i klawesynista,
muzyk ceniony w kraju i zagranicą.
Zgromadzonych melomanów muzyki klasycznej serdecznie
powitał gospodarz świątyni - ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz.
Jego słowa były potwierdzeniem otwartości uniejowskiego
Kościoła na interesujące i odpowiadające randze miejsca
inicjatywy artystyczne.
Schlagowskie organy po raz kolejny udowodniły, że bez
wysiłku wypełniają swym brzmieniem wnętrze kolegiaty, a dzięki
swoim zróżnicowanym rejestrom w sposób przekonujący oddały
atmosferę właściwą wykonanym kompozycjom.
Na program koncertu złożyły się: Toccata und Fuge d-moll

Uczniowie Jezusa prosili Go „Wzmocnij naszą wiarę”
/Łk 17.5/ i tak samo jest dzisiaj. Dla wielu ludzi wielkim
problemem jest ich mała wiara, albo zupełny jej brak.
Aby wzmocnić wiarę, pokój, przyjaźń, ubogacić łaskami
nasze rodziny, duchowo przygotować się do Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie i wiele dobra zasiać, parafianie
z Wilamowa i okolic udali się 1 lipca w szczególną wyprawę
do Gidel i Częstochowy. Powierzyli Maryi naszą Ojczyznę,
Diecezję z naszym Pasterzem - Ojcem bp. Wiesławem
Meringiem, który zawsze zdecydowanie i jasno wskazuje
nam drogę prawdziwej wiary, naszą Parafię i naszą Gminę,
wszystkich, których nosimy w naszych sercach i spotykamy
po drodze.
16 lipca, dzięki wsparciu Urzędu Miasta, wyruszyliśmy
do Kalisza. Pielgrzymi odwiedzili miejsca, w których żył
pochodzący z Wilamowa płk Antoni Paczesny, naczelny lekarz
29. Pułku Strzelców Kaniowskich w Kaliszu i Szczypiornie,
zamordowany w Katyniu. Od 2008 roku rośnie dąb papieski,
a w sierpniu 2012 roku młodzież ofiarowała obelisk ku czci

ks. Bogusław Karasiński

arch. Parafia Wilamów

Rajdy rowerowe z parafii Wilamów

>>>
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>Rajdy rowerowe z parafii Wilamów

Koncert „Lata ZET i Dwójki”
Jak mówi doskonale wszystkim znane staropolskie
powiedzenie: „Wszystko co dobre, szybko się kończy”.
Niestety… Tak mogli z pewnością powiedzieć miłośnicy
letnich koncertów w Uniejowie – mieszkańcy, turyści
bawiący się podczas licznych koncertów i imprez
w naszym uzdrowisku. Przypomnijmy niektóre z nich:
Dni Uniejowa z Beatą Kozidrak i Bajmem, Lato z Radiem
podczas Dni Wody, Wielki Turniej Rycerski i Jarmark
Średniowieczny i wieńczący sezon letnich imprez
koncert letniej trasy „Lata Zet i Dwójki”. Nie sposób
wszystkich wymienić, gdyż koncertowy kalendarz jest
bardzo bogaty.
Finałowy koncert największej trasy koncertowej
w Polsce - „Lata ZET i Dwójki” zgromadził, podobnie
jak w latach ubiegłych, za sprawą największych Gwiazd

Na scenie Blue Café

Marta Pokorska

i największych przebojów tłumy ludzi przy Termach
w Uniejowie. Transmisja koncertu rozpoczęła się na
antenie TVP 2 o godz. 20.05. Koncert poprowadzili:
Halina Mlynkova, Tomasz Kammel (TVP 2), Damian
Michałowski i Kamil Nosel (Radio Zet).
Na uniejowskiej scenie koncertowej wystąpili: Lady
Pank, Blue Café, Halina Mlynkova, Patrycja Markowska,
LemOn, Ewelina Lisowska, Ewa Farna, Margaret,
Najlepszy Przekaz W Mieście, Marta Podulka i Maria
Sadowska.
Poznaliśmy przebój 25-lecia Radia ZET - została nim
piosenka „Scarlett” zespołu LemOn, najlepszy wkręt
Kamila Nosela oraz zwycięzcę konkursu ZET Dance.
Koncert zakończył fantastyczny pokaz sztucznych
ogni i występ zespołu BE.MY.

arch. UM Uniejów

arch. Parafia Wilamów

Parafian pomordowanych na Wschodzie. To szczególne
miejsce poświęcił JE ks. bp. Wiesław Mering.
4 sierpnia rowerami z Wilamowa pielgrzymowało 30
osób, za rzeką, po przeprawie promem, dołączyły 4 osoby
z Posoki, Gdańska i Łodzi. Najmłodszą uczestniczką była
2-letnia Karina, która jechała pod opieką mamy. Jej 6-letni
brat Marek przejechał samodzielnie na swoim rowerku
ponad 40 km. Z młodzieżą pielgrzymowało sporo osób
mających ponad 70 lat. Razem tworzyliśmy jeden wspaniały
„Boży peleton”.
12 września planujemy autokarową pielgrzymkę
z Wilamowa do Lichenia. Zapraszamy wszystkich chętnych,
a może jeszcze w tym roku wyruszymy rowerami, gdyż
chętnych nie brakuje…
30 sierpnia uczestniczyliśmy w Wilamowie w uroczystości MB Pocieszenia. Na zaproszenie Burmistrza Uniejowa
gościliśmy pielgrzymów z Włoch ze Stowarzyszenia
„Infioritalia”, którzy przed naszym kościołem ułożyli pierwszy
w Polsce kwiatowy obraz MB Pocieszenia.
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Maciej Bartosiak

Jedyny w Polsce dywan wykonany z pyłu kwiatowego

Co wyjątkowego jest w obrazach w wilamowskiej świątyni,
że włoskie stowarzyszenie postanowiło skorzystać z zaproszenia
do dalszej współpracy? Pierwszy z nich, obraz Matki Bożej
Pocieszenia, umieszczony w głównym ołtarzu, jest prawdziwą
chlubą parafian. Liczy sobie ok. 340 lat, prawie tyle samo trwa
jego kult w regionie. Drugi obraz, który dostrzeżemy w bocznej
nawie – wizerunek Matki Bożej Pocieszenia z paskiem jest równie
cenny: zarówno pod względem historycznym (powstał około 120
lat temu), jak i kompozycyjnym. Tytułowy pasek, który Maryja

trzyma w dłoni, jest symbolem pociechy a nie kary. Matka Boska
chce wiernym pomóc, podając strapionym symboliczny pasek.
Rzemień jest symbolem świeckiego bractwa Augustianów, które
istniało na naszym terenie ponad wiek temu. Obraz, namalowany
najprawdopodobniej na zamówienie bractwa, od wybudowania

kościoła wisiał w ołtarzu bocznym. Gromadził wokół siebie
dzieci, ale ta piękna tradycja zaniknęła, ponieważ obraz spadł
i został zaniedbany. Dawną świetność odzyskał podczas
zeszłorocznej gruntownej renowacji konserwatorskiej całego
ołtarza.

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

Ostatnia niedziela sierpnia jest dla Kościoła katolickiego
uroczystością ku czci Matki Bożej Pocieszenia. To wielkie święto
dla parafii Wilamów, która może być dumna z posiadania
w swojej świątyni datowanego na ponad 340 lat obrazu Matki
Bożej Pocieszenia. W tym roku lokalne święto wzbogaciło się
o unikalne w skali kraju zjawisko – na oczach wiernych powstała
usypana z pyłu kwiatowego kopia wizerunku Maryi.
Przepiękny Obraz Matki Bożej Pocieszenia z paskiem został
ułożony przed głównym wejściem do kościoła parafialnego
w Wilamowie. Autorami projektu byli członkowie włoskiego
Stowarzyszenia Artystycznego Układania Kwiatów „Infioritalia”.
Grupa już raz gościła w Polsce podczas tegorocznych przygotowań
Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu.
Kwiatową „replikę” Matki Bożej Pocieszenia z paskiem
rozpoczęto usypywać w sobotę. Główne obchody uroczystości
odbyły się w niedzielę. O godz. 11.30 Orkiestra Dęta OSP
Spycimierz dała koncert w kościele. W południe ks. prałat
Jacek Szymański, rektor wyższego seminarium duchownego
we Włocławku, poprowadził mszę świętą, a po niej procesję
z udziałem delegacji z Włoch. Patronat medialny nad
wydarzeniem objęła Telewizja Polska TVP Łódź.

Robert Palka

30 sierpnia 2015 r. w Człopach odbyła się impreza ph. „Niedziela na wsi”.
W jej programie o charakterze sportowo – zabawowym znalazł się Gminny
Strażacki Turniej Piłki Nożnej. Mecze rozegrały drużyny z Brzezin, Człop,
Zaborowa i Orzeszkowa. I miejsce zajęła drużyna z Brzezin, II z Orzeszkowa,
III z Zaborowa, a IV miejsce przypadło gospodarzom.
Oprócz turnieju piłkarskiego licznie zgromadzeni mieszkańcy
i goście mogli uczestniczyć w turnieju paintballowym oraz posłuchać muzyki
na żywo w wykonaniu zespołu „Świniczanki” ze Świnic Warckich.
Organizatorami „Niedzieli na wsi” byli: Rada Miejska w Uniejowie,
Burmistrz Miasta Uniejów, PGK „Termy Uniejów”, OSP Człopy i MGOK Uniejów.

arch. MGOK Uniejów

„Niedziela na wsi”
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Mix smaków i atrakcji

Dominika Jaśkiewicz
Produkt cieszył się ogromną popularnością wśród uczestników
imprezy, którzy licznie odwiedzali nasze stoisko. Uwagę przyciągała
również młodzież z Stowarzyszenia Kulturalno-Historycznego
„Dworzanie”, umilająca czas tańcem dawnym i muzyką.
Na naszym stoisku nie zabrakło również rycerzy z uniejowskiej
akademii.

Występ „Dworzan”

Pokaz produkcji papieru czerpanego

arch. UM Uniejów

100 wystawców, regionalne atrakcje i potrawy, występy łódzkich
artystów, liczne zabawy i konkursy - taki mix zafundowali nam
organizatorzy 12 edycji Mixera Regionalnego, który w weekend 5-6
września zagościł w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej. Na tym wydarzeniu
nie zabrakło również gminy Uniejów. W tym roku promowaliśmy
nowy uniejowski specjał, czyli ogórki kiszone na wodzie termalnej.

76. rocznica wybuchu II wojny światowej
oraz rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego –
Marcin Młynarczyk z przedstawicielami Urzędu Miasta

Wojskowa Asysta Honorowa I Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy
Wielkiej

arch. UM Uniejów

1 września br. miały miejsce dwa ważne wydarzenia: 76. rocznica
wybuchu II wojny światowej oraz rozpoczęcie nowego roku szkolnego
2015/2016. Tegoroczną uroczystość patriotyczno – religijną uświetnił
udział Wojskowej Asysty Honorowej I Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy
Wielkiej. Swoją obecnością zaszczycili również: Dyrektor Kancelarii
Marszałka Województwa Łódzkiego – Marcin Młynarczyk, Poseł na Sejm
RP – Piotr Polak, Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów – Piotr Majer,
Przewodniczący Rady Miejskiej – Janusz Kosmalski oraz przedstawiciele
jednostek gminy, oświaty, spółek, stowarzyszeń, organizacji, jednostek
OSP, hufca ZHP, partii politycznych, banków, komisariatu policji, a także
dzieci i młodzież szkolna wraz z nauczycielami i rodzicami.
Tegoroczne obchody rozpoczęła Msza św. w intencji Ojczyzny
i uczniów, celebrowana w miejscowej Kolegiacie przez ks.
Dziekana Andrzeja Ziemieśkiewicza przy udziale licznych Pocztów
Sztandarowych. Następnie orszak uczestników przemaszerował
pod Pomnik Bohaterów Września 1939 r. na Rynku, gdzie rys
historyczny dotyczący wybuchu wojny oraz powstania pomnika
przedstawił prowadzący – Robert Palka. Nie zabrakło też stałych
punktów uniejowskich uroczystości patriotycznych: apelu poległych,
salwy honorowej i złożenia wiązanek kwiatów przez licznie przybyłe
delegacje. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta ZHP – OSP
Uniejów.
Po zakończeniu obchodów zaproszeni goście udali się do Domu
Pracy Twórczej na nieoficjalną część uroczystości, a dzieci i młodzież
do szkoły na spotkania w klasach z wychowawcami.
Gminne obchody tychże wydarzeń zostały przygotowane
dzięki współpracy Burmistrza Miasta Uniejów, Proboszcza
Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie, Dyrekcji Zespołu Szkół
w Uniejowie, Prezesa Zarządu PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o. oraz
Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie.
W imieniu organizatorów dziękuję wszystkim zgromadzonym
w Kolegiacie i na Rynku za obecność.

Agnieszka Kaczmarek

Delegacje z Pocztami Sztandarowymi
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„Polak, Węgier, dwa bratanki...”

Marta Pokorska

Pobyt w Uniejowie przyczynił się do wspólnej wymiany
doświadczeń w dziedzinie rozwoju turystyki uzdrowiskowej
i nie tylko… Mamy nadzieję, że Goście byli zadowoleni
z pobytu i odwiedzą nas za rok.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie
i uświetnienie pobytu delegacji, w szczególności: Kapeli
Podwórkowej „Spod Baszty”, Stowarzyszeniu Historyczno
– Kulturalnemu „Dworzanie”, firmie Vattenball Macieja
Łuczaka, obsłudze obiektów, w których gościliśmy.

arch. UM Uniejów

Idąc za przysłowiem odwołującym się do historii polsko –
węgierskiej i naszej przyjaźni z Węgrami można śmiało rzec,
że to całkowita prawda. Przetrwała ona do dziś. Świadczy
o tym ustanowiony przez węgierski Parlament Dzień Przyjaźni
Polsko – Węgierskiej obchodzony 23 marca.
Uniejów nawiązał kilka lat temu współpracę z niewielkim
miasteczkiem uzdrowiskowym o nazwie Mórahalom,
położonym w południowo – wschodnich Węgrzech, niedaleko
miejscowości Szeged. Nawiązane porozumienie zaowocowało
długoletnią przyjaźnią, wymianą doświadczeń na polu
turystycznym, poznaniem kultury, tradycji partnerskich
krajów. W ramach podjętej współpracy organizowane są
corocznie wyjazdy przedstawicieli partnerskich miast.
W tym roku, na początku września odwiedziła nas
kilkuosobowa delegacja z Mórahalom: burmistrz - Zoltán
Nógrádi, dyrektor gabinetu - László Balog, sekretarz - Mária
Szántó, dyrektor centrum turystyki - Mariann Stampf, dyrektor
Spa - Gábor Farkas, dziennikarz - Levente Horvát, dyrektor
hotelu Elixír - Zsolt Berta, tłumaczka - Tàncos Andràsne.
Wizyta rozpoczęła się wspólną kolacją z włoską delegacją
ze Stowarzyszenia   „Infioritalia” i była doskonałą okazją
do poznania się naszych Gości. Włoska delegacja została
zaproszona na uroczystość ku czci Matki Bożej Pocieszenia
w Wilamowie. Na tę uroczystość ułożyła przepiękny
i niespotykany dotąd w Polsce dywan z pyłu kwiatowego
z wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia.
Nasi węgierscy Przyjaciele podczas kilkudniowego pobytu
w Uniejowie zapoznali się z funkcjonowaniem obiektów
uzdrowiskowych (ośrodków spa, Geotermii Uniejów),
zwiedzili skansen w Kwiatkówku, przepiękną Archikolegiatę
w Tumie, zamek i więzienie w Łęczycy, Łódź oraz wioskę
indiańską „Tatanka” w Solcy Małej. Część grupy wybrała się
także na spływ kajakowy.
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Włoska i węgierska delegacja

Karolina Smętkiewicz

W pierwszy wrześniowy weekend miłośnicy dobrej
kuchni i łowienia smaków mieli okazję wzięcia udziału
w najbardziej apetycznym wydarzeniu w Uniejowie. Tegoroczny II Uniejowski Festiwal Smaków odbył się pod hasłem
„Szlakiem uniejowskich restauracji”. Bardzo duża frekwencja
świadczyła o tym, że nowa forma tej kulinarnej imprezy
w Uniejowie przyjęła się nie tylko wśród turystów, lecz
także wśród mieszkańców naszej gminy. Wszyscy goście
tłumnie spacerowali po mieście z Paszportami Degustatora
w dłoniach i opracowywali swój własny szlak restauracji. Była
to najwyraźniej przednia zabawa nie tylko dla najmłodszych,
lecz także i dla dorosłych, którym zbieranie pieczątek
za spróbowanie specjalnej potrawy przypominało czasy
dzieciństwa i zabawę w podchody.
Podczas gdy goście wędrowali od restauracji do restauracji
właściciele dziesięciu festiwalowych lokali uwijali się w du-

arch. UM Uniejów

Uniejowskie smaki podbiły serca degustatorów

Pokaz kulinarny w wykonaniu pani Urszuli Czyżak – szefowej kuchni Medical
Spa Hotel**** Lawendowe Termy

>>>
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żym tempie, aby zapewnić degustatorom zawsze świeże,
smaczne i ładnie podane potrawy festiwalowe. Właściciele
i szefowie kuchni każdej z festiwalowych restauracji podeszli
do udziału w Festiwalu Smaków z wielką starannością,
kreatywnością, zaangażowaniem i tym samym doskonale
sprostali wyzwaniu, aby potrawy festiwalowe zaoferować
zaskakująco licznej rzeszy degustatorów. Kulinarny weekend
w Uniejowie przełożył się na dobrą promocję uniejowskiej
gastronomii, a przy okazji przybliżył wszystkim to, co
u nas najsmaczniejsze. Dodatkowym walorem odwiedzania
restauracji była oczywiście dobra zabawa, okazja do miłego
spędzenia czasu poza domem w gronie rodziny i znajomych
oraz wzajemna wymiana doświadczeń kulinarnych pomiędzy
degustatorami, którzy niemalże co chwilę spotykali się
w tych samych restauracjach.
II Uniejowski Festiwal Smaków miał na celu promowanie
regionalnych produktów i potraw, przedstawienie bogatej
i różnorodnej bazy gastronomicznej Uniejowa, a także
zdrową rywalizację w ubieganiu się o tytuł Najbardziej
Apetycznego Miejsca II Uniejowskiego Festiwalu Smaków
2015. Miano to zdobyła Restauracja Zorbas z liczbą głosów
69 za danie festiwalowe „Uniejowskie Jadło Chłopa”.
Na drugim miejscu znalazła się Restauracja Termalna
Bistro&Café z liczbą głosów 54 za potrawę „Gąska
z uniejowskiej łąki z ziemniakami księżnej”. Trzecie
miejsce przypadło Restauracji w Gościńcu nad Wartą,
która otrzymała 48 głosów za danie „Uniejowskie cepeliny
z mięsem i kapustą myśliwską”. W konkursie oddano
łącznie 351 ważnych głosów. Wszystkim właścicielom
i szefom kuchni festiwalowych restauracji dziękujemy za
zaangażowanie oraz gratulujemy kreatywnych pomysłów na
festiwalowe potrawy. Degustatorom dziękujemy za udział
w konkursie z nadzieją, że była to dobra zabawa i przyjemny
sposób na spędzenie wolnego czasu w Uniejowie.
Gwoździem programu II Uniejowskiego Festiwalu Smaków
były pokazy kulinarne pani Urszuli Czyżak – szefowej kuchni
w Medical Spa Hotel**** Lawendowe Termy, które odbyły się
w sobotę i niedzielę. Pani Urszula przygotowała wyjątkowe
potrawy na bazie uniejowskiej wody termalnej – zupę
ogórkową z ogórków kiszonych na wodzie termalnej, chłodnik
z botwiny z jajkami w koszulkach, dwa rodzaje kaszotta
z kaszy gryczanej i kaszy pęczak z dodatkiem sezonowych
warzyw, świeżych ziół i mięsa. W międzyczasie goście mogli
skosztować autorskiej propozycji Pani Urszuli w postaci
niecodziennych kanapek z chleba z Zagrody Młynarskiej
ze słoniną polaną miodem lawendowym z dodatkiem
pieprzu oraz kanapek z pastą tzatziki. Dodatkową atrakcją
była możliwość spróbowania piwa zagrodowego. Produkty
spożywcze do przygotowania potraw degustacyjnych
były zapewnione przez Urząd Miasta w Uniejowie, P.G.K
„Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie, Marka Komajdę
– właściciela firmy P.H.U. „KOMA” oraz Łukasza Warycha.
Wodę termalną do gotowania potraw dostarczyła Geotermia
Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o.
Gastronomicznymi atrakcjami Festiwalu Smaków były
plenerowe stoiska uniejowskich restauracji. Swoje produkty
i potrawy zaprezentowały: Restauracja Herbowa na Zamku,
Karczma na Zagrodzie Młynarskiej, Restauracja Termalna
Bistro&Café oraz Restauracja LaRegina w Hotelu**** Uniejów

arch. UM Uniejów

>Uniejowskie smaki podbiły serca degustatorów

Występ Zespołu Śpiewaczego „Włościanki” z Wielenina

ecoActive&Spa. Przy deptaku przed kompleksem termalnobasenowym „Termy Uniejów” można było odwiedzić również
stoiska regionalnych producentów zdrowej żywności
oraz wystawców prezentujących rękodzieło. Na Jarmarku
Produktów Regionalnych można było zakupić lokalne
smakołyki: wędlinę, pieczywo i wypieki, miody, przyprawy,
oleje oraz różne przetwory. Swoją premierę miały również
Ogórki Termalne – ogórki kiszone na uniejowskiej wodzie
termalnej. Goście mogli też odwiedzić stoiska z rękodziełem
ludowym oraz rękodziełem indiańskim. Atrakcją dla dzieci
była oferta malowania twarzy. Do Uniejowa przyjechali także
przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Fundacja „PRYM”,
której gmina Uniejów jest członkiem od lipca br. Na stoisku
LGD „PRYM” przedstawiono regionalne wyroby artystyczne,
a Pani Prezes udzielała informacji na temat funkcjonowania
stowarzyszenia oraz opowiadała o działaniach fundacji.
Swoje stoisko miało także założone w tym roku
Uniejowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych,
które pre-zentowało ofertę noclegową, gastronomiczną
i rekreacyjną gminy Uniejów. Przedsiębiorcy turystyczni
zapraszając do Uniejowa częstowali gości uniejowskim
chlebem z domowymi konfiturami.
Oprawę muzyczną II Uniejowskiego Festiwalu Smaków
zapewnił Zespół Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina, który
wystąpił w niedzielne popołudnie. Goście mogli doświadczyć
wrażeń nie tylko artystycznych, lecz także i kulinarnych,
ponieważ Panie z Zespołu Śpiewaczego przygotowały do
skosztowania pyszne domowe ciasta.
Organizatorzy II Uniejowskiego Festiwalu Smaków –
Urząd Miasta w Uniejowie i P.G.K. „Termy Uniejów” Sp. z o.o.
dziękują wszystkim Osobom zaangażowanym w udział w tym
wydarzeniu.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mieli
równie dobrą okazję do poznawania Uniejowa od kuchni
i kosztowania najsmaczniejszych walorów naszej gminy.
Podsumowując tegoroczny II Uniejowski Festiwal Smaków
zamieszczamy fraszkę o potrawie festiwalowej, która została
uznana za najsmaczniejszą. Opinię taką wyraził co piąty
degustator. Zwycięskie danie – „Uniejowskie Jadło Chłopa”
czyli placek ziemniaczany, tradycyjny schab panierowany,
bigos, gulasz, posypane serem żółtym serwowała Restauracja
Zorbas przy ul. Bogumiła 9. Gratulujemy zwycięzcy!
Uniejowskie Jadło Chłopa,
w super ekstra klasie,
gdy je serwuje „Zorbas”,
zawsze jest na czasie.
(Witold Smętkiewicz)
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Malarstwo Joanny Walendzik - Stefańskiej
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Marek Sak

Prezentowana w czerwcu 2015 roku wystawa w Galerii DPT to kolekcja wedut i pejzaży autorstwa
profesor Joanny Stefańskiej z Warszawy.
Obrazy wykonane zostały w różnych technikach i formacie. Zarówno tematyka jak i wielkość powoduje, że wyglądają
w większości jak malarski pamiętnik z podróży po Europie. Na obrazach można zobaczyć między innymi motywy weneckie,
łódki na kanałach, które szczególnie budzą we mnie wspomnienia i nostalgię za podróżą.                                

Plenery łódzkiej ASP

arch. UM Uniejów

Z dzieł emanuje cisza, oczekiwanie, a także i wrażenie pustki.
Odczucie to jest tym mocniejsze, że przestrzenie i budynki  pozbawione
są jakiegokolwiek sztafażu. O pobycie w tych miejscach człowieka
świadczą jedynie porozwieszane prania, puste ławki czy wspomniane
już   łodzie. Autorka potrafi środkami malarskimi doskonale oddać
klimat przedstawianych miejsc. Najczęściej posługuje się chłodną,
białoniebieskawą gamą dopełnioną okruchami czerwieni, oranżów i ugrów.
Nawet,  gdy stosuje w pracach ciepłą tonację, np. ugrowo-złotą, to schładza
ją bielą, jakby bojąc się, że obrazy zaczną płonąć. Z kolei w ekspresyjnych,
niebieskich w gamie pastelach pt. Zima widać ekspresję i dynamikę, która
dla  Joanny jest czymś naturalnym. Ten typ jej ekspresji pojawia się głównie
w pastelach, co powoduje, że prace nabierają życia.
Autorka, zestawiając w pracach linię z wibrującą plamą, ukazuje
się nam nie tylko jako malarz, ale również jako wytrawny obserwator,
potrafiący w syntetycznej formie zapisać otaczające życie, relacje panujące
w otaczającym, dynamicznie zmieniającym się świecie.

Marek Sak

W Domu Pracy Twórczej w Uniejowie, w kwietniowo - majowe weekendy można było spotkać działających
twórczo studentów Katedry Architektury Wnętrz z łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Podczas kolejnych
spotkań realizowali różne zadania. Pierwsze to klasyczny rysunek i malarstwo pozwalające bliżej poznać
miejsce, przestrzeń i historię. Kolejne poświęcone było działaniom kolorem w przestrzeni. Ostatnie majowe
dotyczyło roli malarstwa w architekturze i urbanistyce. Zaproponowali działania malarskie na kładce, łączącej
miasto z termami i zamkiem.

arch. UM Uniejów

Po dyskusji wybrali projekt do wspólnej
realizacji, aby był jednolity stylistycznie.
Założeniem było spowodowanie, aby
ciężka, długa kładka stała się lżejsza
optycznie i bardziej ulotna. Projekt
jest ornamentalny i dałoby się go
kontynuować  bez końca. Wzorów takich
kompozycji nie trzeba szukać daleko,
można je znaleźć w Spycimierzu podczas
Bożego Ciała czy podczas majowego
Święta  Tulipanów.
Od 13 do 26 lipca można było
spotkać kolejną grupę studentów z Katedry Architektury Wnętrz. Tym razem
powstało więcej prac rysunkowych
i malarskich, choć nie zabrakło
interesujących działań przestrzennych.
>>>
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>Plenery łódzkiej ASP

arch. UM Uniejów/ASP w Łodzi

Podczas dwutygodniowego pleneru studenci zrealizowali kilkadziesiąt prac w różnych formatach. Skromny wybór prac można
było oglądać do początku września.
W ramach pleneru, tradycyjnie już, studentki i studenci przeprowadzili warsztaty plastyczne z uniejowskimi dziećmi.
Część zajęć odbywała się w MGOK-u, a część w gościnnym DPT.

Monotypie Janusza Czumaczenki

Marek Sak

arch. UM Uniejów

W połowie czerwca, w zamkowym parku pojawiły się dwie nowe rzeźby wykonane w granicie. Autorami ich
są dziekan Wydziału Rzeźby z łódzkiej ASP - dr hab. Janusz Czumaczenko i Marzena Mirewicz - Czumaczenko.
Rzeźba Janusza jest niczym antyczny, wznoszący się do nieba obelisk, a przez rytm wypolerowanych „łezkowatych”
elementów może na myśl przywodzić skojarzenia z drzewem życia.
Postawione w parku obiekty rzeźbiarskie dopełniła lipcowa prezentacja, w Galerii DPT, obrazów
w technice monotypii. Prace o tematyce erotycznej, ekspresyjne w formie, ukazują nam napięcie towarzyszące
zafascynowanymi sobą ludźmi. Pomimo znacznej swobody obyczajowej, erotyka to ciągle tabu. Prace Janusza
pokazują nam ten dualizm kulturowy w sposób szczególny: poetycki, romantyczny i brutalny zarazem. Obrazy
nie budzą najmniejszej wątpliwości, że zrealizował je mężczyzna. Pełne są wirujących, niczym w pogańskich
obrzędach, nagich, bezpruderyjnych kobiet, którym często towarzyszą postacie ukryte za maskami. Co ciekawe,
maski – twarze, pomimo znacznie uproszczonej formy, wyrażają: fascynację, zaskoczenie, uwielbienie, a może
i miłość. Są mocno przesiąknięte odwiecznymi emocjami, a zarazem emanuje z nich historia cywilizacji ludzkiej
i kultura autora.
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Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce
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Piotr Izydorczyk

W ramach obchodów 70-lecia Zespołu Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi został
zorganizowany, w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie, Międzynarodowy Plener Malarski Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce.

arch. UM Uniejów

Uczestnikami pleneru byli uczniowie szkół:
- Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi,
- Střední umělecká škola Ostrava, příspěvková organizace – Ostrava – Republika Czeska,  
- Mińsk State Art College im. A.K. Glebova – Mińsk - Białoruś,
- Rosyjski Collage Tradycyjnej Kultury – Sankt Petersburg – Rosja.
Celem zorganizowanej imprezy plenerowej - Międzynarodowy Plener Plastyczny Międzykulturowe Poszukiwania w Sztuce
Termy Uniejów 2015 - była wspólna wymiana doświadczeń oraz sposobów realizacji prac plenerowych przez uczniów z czterech
krajów.
Wspólne korekty oraz obserwacje pozwoliły na szersze spojrzenie na te same problemy oraz zapoznanie się z różnorodnością
wypowiedzi, zaznajomienie z kulturą, tradycją, obrzędem, religią czy językiem innych narodów, społeczności i grup.
Wszyscy uczestnicy pleneru byli bardzo zadowoleni z pobytu, czego owocem były doskonałe prace malarskie i graficzne.
Szczególne podziękowania należą się prezesowi PGK „Termy Uniejów” – Marcinowi Pamfilowi oraz Burmistrzowi Miasta
Uniejów – Józefowi Kaczmarkowi.

Marta Kozanecka

Podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie uczestniczyli, 13 maja 2015 r., w Regionalnym
Turnieju Olimpiad Specjalnych w Piłce Nożnej. Zawody odbyły się już po raz szesnasty, a po raz drugi w Zduńskiej Woli.
Sekcja sportowa „Trampek” z Czepowa obroniła tytuł wicemistrza z 2014 roku. W decydujących meczach z SOSW  „Leśni”
z Gromadzic (1:3) i „Olimpijczykiem” z ZSS ze Zduńskiej Woli
(4:2) rozegraliśmy bardzo dobre i pełne walki pojedynki.
Jedną z piękniejszych bramek turnieju zdobył Piotr Tarcz.
Zawody, organizowane przez Olimpiady Specjalne, bez
względu na wynik, za każdym razem przynoszą wiele radości
grającym piłkarzom. Zawodnicy i trenerzy znają się wiele
lat, dlatego zawody rozgrywane są w wyjątkowo serdecznej
atmosferze.
„Trampek” z Czepowa reprezentowali: Krzysztof Kmiecik,
Waldemar Kos, Paweł Bielawski, Radosław Kos, Krzysztof
Bielawski, Piotr Tarcz, Damian Berczyński, Joanna Grubska,
Sylwia Pietrzak, Marzena Tomczyk, Beata Szczepaniak.
Opiekunami byli Marta Kozanecka i Mirosław Madajski.
Reprezentacja drużyny „Trampek” z Czepowa

arch. PŚDS w Czepowie

Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych
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X Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2015”
Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2015” została zorganizowana już po raz
dziesiąty, a po raz pierwszy odbyła się 21 maja na Kompleksie Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie.
W zorganizowanej przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Olimpiadzie wzięło udział przeszło 455
niepełnosprawnych zawodników z 54 placówek z terenu całego województwa łódzkiego (25 środowiskowych domów
samopomocy, 28 warsztatów terapii zajęciowej i 1 centrum zajęć pozaszkolnych).
Zawodnicy  konkurowali w zawodach lekkoatletycznych, obejmujących biegi, sztafetę, skok w dal czy pchniecie kulą. Dla
zawodników o niższym poziomie możliwości przewidziano takie konkurencje jak: rzut piłeczką palantową, skok w dal z miejsca,
rzut piłką lekarską z miejsca, wyścig na wózkach inwalidzkich, rzut piłeczką palantową z wózka. Dla grup z poszczególnych
placówek zorganizowano zabawy i gry plenerowe: przeciąganie liny, rzuty do celu, sprawnościowy tor przeszkód.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali medale, a wszyscy zawodnicy dyplom oraz bluzę z logo X Wojewódzkiej
Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2015”.
Puchar ufundowany przez Marszałka Województwa Łódzkiego dla zdobywców największej liczby medali odebrała,
z rąk pani Joanny Skrzydlewskiej - Członka Zarządu Województwa Łódzkiego, drużyna Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czepowie. Wszystkie nagrody sfinansowane zostały ze środków budżetu województwa.
Gośćmi zawodów byli: pani Ilona Rafalska - wiceprzewodnicząca Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Sejmiku
Województwa Łódzkiego, pan Bogusław Gałązka – Zastępca Dyrektora Wydziału Realizacji Programów w Państwowym
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pan Władysław Skwarka - Dyrektor Łódzkiego Oddziału Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pan Piotr Binder - Wicestarosta Powiatu Poddębickiego, pan Józef
Kaczmarek - Burmistrz Miasta Uniejów,   pan Piotr Majer - Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów, inspektor Marek
Krzemiński - Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach, bryg. mgr inż. Jacek Grzelakowski - Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach, pan Jarosław Terlecki - p.o. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Poddębicach, pani Zofia Kwapis - Leśniewicz - Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Poddębicach, pani Jolanta Figurska - Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Uniejowie,
pani Bożenna Piotrowicz - Przewodnicząca Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, pan Maciej GrubskiCzłonek Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, pan Andrzej Zielonka - Dyrektor Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Świnicach Warckich.
Województwo łódzkie, jako pierwsze w Polsce, zorganizowało Wojewódzką Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie. Odbyła się ona wspólnie z XII Olimpiadą Młodzieży w Sportach Letnich „Ziemia Łódzka 2006”. Inicjatywa ta
spotkała się z żywym oddźwiękiem w środowisku osób niepełnosprawnych, dlatego też organizowana jest co roku. Każda
kolejna edycja aktywizuje coraz większą grupę niepełnosprawnych sportowców z terenu naszego regionu.
RCPS w Łodzi

arch. PŚDS w Czepowie

Wojewódzka Olimpiada Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2015” była dla podopiecznych i opiekunów
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie wyjątkowa, bowiem po raz pierwszy została zorganizowana
w Uniejowie oraz dlatego, iż zdobyliśmy puchar Marszałka Województwa Łódzkiego!
Trzy lata temu nasza drużyna sportowców była najlepsza w ogólnej klasyfikacji. W tym roku w pierwszej kolejności
przeprowadzone zostały konkurencje indywidualne, następnie rywalizacja drużynowa, a na końcu każdy zawodnik mógł wziąć
udział w grach i zabawach, w których dla każdego czekała miła niespodzianka. Wszyscy z dużym zaangażowaniem przystępowali
do startu w swoich konkurencjach, a kibice głośnymi okrzykami dopingowali swoich kolegów.
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Drużynę z Czepowa reprezentowali: Dagmara Berczyńska, Damian Berczyński, Krzysztof Kmiecik, Marzena Tomczyk, Emilia
Olejnik, Radosław Kos, Waldemar Kos, Sylwia Pietrzak, Joanna Grubska, Marek Kucharski, Piotr Tarcz, Anna Świątczak, Monika
Ziarkowska, Beata Szczepaniak, Paweł Bielawski, Bronisław Kwieciński, Dominik Zieliński, Katarzyna Łukaszewska. Trenerem
drużyny była Marta Kozanecka.
Przedstawiamy wyniki zawodników: 50 m mężczyzn – Dominik Zieliński – II miejsce; 100 m kobiet – Beata Szczepaniak
– I miejsce; 100 m mężczyzn – Waldemar Kos – II miejsce; 200 m kobiet – Monika Ziarkowska – III miejsce; 200 m mężczyzn
– Krzysztof Kmiecik – I miejsce, Damian Berczyński – II miejsce; 400 m kobiet – Dagmara Berczyńska – I miejsce, Marzena
Tomczyk – III miejsce, sztafeta 4x100 m – Radosław Kos, Damian Berczyński, Waldemar Kos, Krzysztof Kmiecik – I miejsce; skok
w dal z rozbiegu kobiet – Sylwia Pietrzak – III miejsce; skok w dal z rozbiegu mężczyzn – Krzysztof Kmiecik – I miejsce; rzut piłką
lekarską kobiet – Anna Świątczak – I miejsce; pchnięcie kulą kobiet – Marzena Tomczyk – III miejsce; pchnięcie kulą mężczyzn
– Waldemar Kos – III miejsce; rzut piłką palantową z wózka – Katarzyna Łukaszewska – III miejsce; rzut piłką palantową kobiet
– Anna Świątczak – III miejsce; rzut piłeczką palantową mężczyzn – Dominik Zieliński – II miejsce; konkurencje drużynowe
– Krzysztof Kmiecik, Damian Berczyński, Waldemar Kos, Radosław Kos, Paweł Bielawski, Piotr Tarcz – II miejsce; klasyfikacja
ogólna – I miejsce i puchar Marszałka Województwa Łódzkiego.
W imprezie startowali również: Joanna Grubska, Emilia Olejnik, Marek Kucharski i Bronisław Kwieciński. Chociaż tym
razem nie zdobyli medalu, to byli bardzo ważnym ogniwem drużyny z Czepowa.
Marta Kozanecka

X Forum OZE „Energia w Gminie”

Karolina Smętkiewicz

Po raz drugi Uniejów gościł samorządowców i osoby zainteresowane tematyką odnawialnych źródeł energii podczas
X Forum OZE „Energia w Gminie”. Forum odbyło się 11 czerwca 2015 r. na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich.
zainteresowaniem cieszyły się też zagadnienia związane z inwestowaniem
gmin w elektrownie wiatrowe i fotowoltaiczne w kontekście ustawy o OZE oraz
z praktycznymi aspektami wykonywania instalacji fotowoltaicznych. Ostatnia
prezentacja dotyczyła planowania energetycznego w gminie w kontekście
problemu niskiej emisji. Omawiano działania na szczeblu samorządowym,
które należy podejmować, aby poprawiać stan powietrza.
Na zakończenie Forum „Energia w Gminie” uczestnicy mieli okazję
na miejscu zapoznać się z funkcjonowaniem zakładu ciepłowniczego Geotermia
Uniejów im. Stanisława Olasa.

arch. Anna Będkowska/GLOBEnergia

„Energia w Gminie” to cykl konferencji
organizowanych przez Redakcję czasopisma
GLOBEnergia, na których poruszane są
tematy odnawialnych źródeł i poszanowania
energii skierowane do samorządów
lokalnych i inwestorów zainteresowanych
nowymi technologiami. Podczas spotkania
eksperci dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem z zainteresowanymi, odpowiadali na liczne pytania i pomagali
rozwiązywać kluczowe dla gmin problemy
związane z inwestowaniem w odnawialne
źródła energii.
W czasie Forum zaprezentowano
Uniejów jako pierwsze uzdrowisko termalne
w Polsce, w którym wykorzystywane
są OZE – wody geotermalne i biomasa.
Zostały przedstawione także prezentacje
o możliwościach finansowania inwestycji
publicznych w zakresie ograniczania
zużycia energii, a także o tym, czy budynki
publiczne mogą być samowystarczalne
energetycznie dzięki zastosowaniu ogniw
fotowoltaicznych. Dla
przedstawicieli
gmin ważnymi zagadnieniami okazały
się praktyczne rozwiązania dotyczące
energooszczędnych systemów grzewczych
oraz monitorowanie zużycia energii
w obiektach użyteczności publicznej. Dużym
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Turniej Małego Karateki 2015

numer 3 / 47 / 2015

Maja Ostrowska

arch. R. Troczyński

30 maja do Uniejowa zjechali się najmłodsi zawodnicy karate! Na zaproszenie Uniejowskiego Klubu Karate BASSAI,
na halę Zespołu Szkół, przybyło 72. zawodników od czwartego do jedenastego roku życia z klubów i przedszkoli z całej Polski.
Dzień Dziecka na macie odbył się już po raz czwarty. Dzięki współorganizatorom i sponsorom dzieciaki miały turniej marzeń,
w wielu przypadkach ich pierwszy w życiu.
Po porannych eliminacjach rozdano maluchom słodki poczęstunek – domowe ciasta zrobione przez mamy zawodników.
Wielkim zainteresowaniem cieszył się punkt malowania buzi, kącik do rysowania czy grania w kosza. Wszystkie te atrakcje

Święto Piłki Nożnej w Uniejowie

Mirosław Madajski

Z okazji Dnia Dziecka Uniejowska Akademia Futbolu zaserwowała swoim młodym piłkarzom nie lada gratkę. Ponad stu
zawodników stanęło 31 maja 2015 r.  na Kompleksie Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka do rozgrywek piłkarskich.
Mecze rozgrywano w trzech grupach sprawnościowych. Zanim jednak to nastąpiło każda młoda drużyna musiała przebrnąć
przez eliminacje, w których dzieciom na drodze do pojedynków grupowych stanęli ich rodzice, a nawet dziadkowie.
Mecze eliminacyjne rozgrywane były w iście rodzinnej atmosferze, chociaż wyniki 3:2 czy 2:1 świadczą o tym,
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arch. R. Troczyński

miały na celu urozmaicenie czasu spędzonego na hali
sportowej i zachęcenie dzieciaków do rywalizacji. Największe
emocje wzbudził start zawodników turnieju pierwszego
kroku, w którym to prezentowali poznane techniki zawodnicy
najmłodsi stażem. Pod okiem profesjonalnych sędziów swoje
pierwsze starty na macie wykonało osiemnastu zawodników
w wieku od 4 do 7 lat. Poza grupą początkującą do rywalizacji
stanęło również wielu utytułowanych już zawodników,
mistrzów Europy i Polski. Najlepszą wśród dziewcząt okazała
się Aleksandra Bierzyńska z UKK Bassai, a wśród chłopców
na najwyższym podium stawali dwukrotnie Wiktor Głodek
i Piotr Łuczak, obaj z klubu IPPON Łęczyca. Najmłodszym
zawodnikiem turnieju okazał się 4-letni Jakub Biland, trenujący
w przedszkolu Playschool w Łodzi.
Po rozegraniu finałowych walk wręczono medale i puchary dla zwycięzców. Nagrodzono również, jak co roku, „Przyjaciół
Klubu BASSAI”, wręczając pamiątkowe medale. Swoją obecnością turniej uświetniły władze i gospodarze szkoły.
W cudownej sportowej, przyjaznej atmosferze organizatorzy, zawodnicy i działacze powiedzieli zgodnie: do zobaczenia za rok!

Dziękuję za pomoc w organizacji wszystkim, którzy przyczynili się do tego sportowego święta (Dnia Dziecka na macie):
Sponsorom, Działaczom, Zawodnikom, ich Rodzicom, a także swoim Rodzicom.
Podczas turnieju odbył się również jubileusz Mai Ostrowskiej. Podsumowała ona swoje 18-lecie spędzone na matach
i salach treningowych. Prezentacja zawierająca materiały archiwalne z kariery sportowej Mai oraz zdjęcia zawodników
UKK Bassai sprzed lat wzbudziły u niej, na przemian, uśmiech i chwile wzruszenia.
Po wyświetleniu filmu Trenerka odebrała od wszystkich zawodników kwiaty, prezenty „urodzinowe” oraz życzenia
dalszej pracy zawodowej.

arch. UAF

że rodzice, pomimo porażek, nie ulegli łatwo przeciwnikowi. We wszystkich meczach eliminacyjnych zwyciężyły dzieci
i to one awansowały do dalszych pojedynków. To był tylko przedsmak piłkarskich emocji. Każda z 12 drużyn miała swojego
trenera, którymi byli uniejowscy piłkarze, na co dzień grający w starszych zespołach MGLKS Termy Uniejów.
Trenerom udało się podzielić drużyny sprawiedliwie, dzięki czemu mecze były bardzo wyrównane, a rywalizacja
z kolegami i koleżankami przyniosła wyjątkowo dużo emocji.
Doskonały doping najbliższych, grill, świetna pogoda, złote medale dla wszystkich zawodników, dowcip prowadzącego
zawody, wszystkie te elementy sprawiły, że Dzień Dziecka z Uniejowską Akademią Futbolu okazał się prawdziwym Świętem
Piłki Nożnej.
Pojedynki sędziowali trenerzy UAF Piotr Woźniak i Tomasz Bartosik.
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VI Otwarta Powiatowa Spartakiada
dla Osób Niepełnosprawnych

numer 3 / 47 / 2015

Mirosław Madajski

25 czerwca br. na obiektach sportowych przy Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie odbyła
się coroczna Spartakiada dla Osób Niepełnosprawnych. W zmaganiach sportowych wzięło udział 9 placówek: SOSW
Stemplew, WTZ Łęczyca, ŚDS Łęczyca, DPS Gostków, DPS Karsznice, PŚDS Pęczniew, WTZ Poddębice, ŚDS Łask i oczywiście
gospodarze PŚDS Czepów. Gospodarze po sukcesie w Wojewódzkiej Olimpiadzie w Uniejowie, zorganizowanej przez RCPS,
gdzie zdobyli Puchar Marszałka dla najlepszej drużyny, byli pełni optymizmu. Z drugiej strony goście z zaprzyjaźnionych
placówek nie przyjechali po to, żeby przegrać, tylko po to, żeby walczyć i pokonać Czepów na ich własnym terenie.
Wiele konkurencji było bardzo wyrównanych, szczególnie konkurencje drużynowe, które wymagały od zawodników
pracy zespołowej. Oprócz rywalizacji sportowej równie ważnymi elementami spartakiady były: integracja, wymiana
doświadczeń opiekunów i trenerów oraz serdeczna atmosfera wśród rywalizujących zawodników.
Zmagania sportowe obserwowali zaproszeni goście: Piotr Binder - wicestarosta poddębicki i Marek Szczepaniak kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy, który wspólnie z Maciejem Grubskim - kierownikiem PŚDS
w Czepowie wręczył sportowcom medale i puchary.
Dziękujemy wszystkim placówkom, zawodnikom i trenerom za wspaniałą atmosferę.

Poniżej przedstawiamy wyniki spartakiady w konkurencjach indywidualnych i drużynowych:
▪ konkurencje indywidualne:
- tor przeszkód (kobiety): 1. Dagmara Berczyńska - PŚDS Czepów, 2. Iwona Wolska - WTZ Poddębice, 3. Sylwia Pietrzak
- PŚDS Czepów; tor przeszkód (mężczyźni): 1. Sylwester Ziółkowski - PŚDS Pęczniew, 2. Adam Pietrzak - WTZ Poddębice,
3. Jakub Kamiński - SOSW Stemplew; rzut piłeczką palantową (kobiet): 1. Joanna Grubska - PŚDS Czepów, 2. Anna
Świątczak - PŚDS Czepów, 3. Bożena Wasiak - WTZ Łęczyca; rzut piłeczką palantową (mężczyźni): 1. Piotr Szczepaniak
- SOSW Stemplew, 2. Krzysztof Liberski - DPS Karsznice, 3. Miśkiewicz Tomasz - ŚDS Łęczyca; skok w dal z miejsca
(kobiety): 1. Dagmara Berczyńska - PŚDS Czepów, 2. Monika Ziarkowska - PŚDS Czepów, 3. Sylwia Pietrzak PŚDS Czepów;
skok w dal z miejsca (mężczyźni): 1. Krzysztof Kmiecik - PŚDS Czepów, 2. Piotr Szczepaniak - SOSW Stemplew,
3. Krzysztof Liberski - DPS Karsznice; piłka lekarska (kobiety): 1. Anna Świątczak - PŚDS Czepów, 2. Katarzyna Pietrasiak
- ŚDS Łask; 3. Joanna Grubska - PŚDS Czepów; piłka lekarska (mężczyźni): 1. Krzysztof Kmiecik - PŚDS Czepów,
2. Radosław Kos - PŚDS Czepów, 3. Ryszard Gawrosiński - ŚDS Łask;   biegi przełajowe: bieg na 300 m (kobiety):
1. Dagmara Berczyńska - PŚDS Czepów, 2. Monika Matusiak - SOSW Stemplew, 3. Monika Ziarkowska - PŚDS Czepów;
bieg na 650 m (mężczyźni): 1. Damian Berczyński - PŚDS Czepów, 2. Krzysztof Kmiecik - PŚDS Czepów, 3. Jakub Kamiński
- SOSW Stemplew.

▪ konkurencje drużynowe:

arch. PŚDS Czepów

- przenoszenie wody: 1. PŚDS Czepów, 2. ŚDS Łęczyca, 3. SOSW Stemplew; wyścig rowerowy: 1. SOSW Stemplew,
2. PŚDS Pęczniew, 3. PŚDS Czepów; przeciąganie liny: 1. SOSW Stemplew, 2. PŚDS Czepów, 3. ŚDS Łask.
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Bagno fiction – czyli ekstremalny
Wiosną tego roku jeden z kolegów
z Klubu Biegacza Geotermia Uniejów
poinformował mnie, że po raz pierwszy
będzie organizowany w Uniejowie   bieg
przełajowy. Trudny? - zapytałam ciekawsko,
gdyż dotychczas miałam doświadczenie tylko
w biegach ulicznych. Nieeee - tajemniczo
przeciągnął odpowiedź, obdarzając mnie
szerokim uśmiechem. Nie zastanawiając
się długo, zapisałam się na zawody. Co
jakiś czas obserwowałam listę startową,
aby sprawdzić czy dołączyła jeszcze jakaś
dziewczyna z naszego Klubu. Długo nic. Płeć
męska z najbliższego otoczenia skwitowała
jedynie, że w wojsku już była i na bieg się
nie zapisuje. Jakim wojsku ? - pomyślałam
sobie. Przecież to będzie bieg   przełajowy
po lasach. Po pewnym czasie dowiedziałam
się, że oczywiście będzie to bieg terenowy  
po uniejowskich lasach, ale tych, w których
jest najwięcej terenów bagiennych. Do
tej pory bagna oglądałam tylko na filmach
lub obchodziłam je szerokim łukiem
podczas pieszych wycieczek po lesie. Nie
było potrzeby ani okazji, aby zanurzyć w
nich choćby małego paluszka. Przesadzają
- pomyślałam i nadal biegałam sobie
rekreacyjnie po dobrze utwardzonych
leśnych drogach.
Mijały kolejne wiosenne miesiące.
Organizatorzy biegu - Klub Biegacza
Geotermia Uniejów, I Dywizjon Lotniczy
Leźnica Wielka, Urząd Miasta w Uniejowie,
PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o., Geotermia
Uniejów im Stanisława Olasa Sp. z o.o.
- opracowywali w szczegółach trasę
oraz przeszkody, które będą musieli
pokonać uczestnicy 27 czerwca 2015 r.
Bieg przełajowy stanowił jedną z atrakcji
obchodów Dni Wody w Uniejowie.  
Udało się pozyskać dwóch sponsorów.
Pierwszym była firma Pizzaportal.pl
z Berlina, którą reprezentowała Pani
Dyrektor Ewa Szczepaniak, drugim
sponsorem została firma K-Flex Polska

arch. Klub Biegacza Geotermia Uniejów

bieg przełajowy w Uniejowie

na czele z Panem Dyrektorem Bartłomiejem Gröbnerem, która jest
liderem na rynku izolacyjnych materiałów kauczukowych w Polsce.
Dzięki sponsorom w pakiecie startowym znalazły się praktyczne worki
na plecy, a każdy zawodnik, który ukończył bieg, otrzymał bawełnianą
koszulkę pamiątkową, tzw. FINISHER. Organizator zapewnił też bardzo
okazałe medale.
Na miesiąc przed biegiem głównym, dla chcących sprawdzić
trasę, został   zorganizowany bieg zerowy. Po obejrzeniu zdjęć z biegu
testowego do mojej głowy zaczęły napływać natarczywe pytania:
A może jednak zacząć wzmacniać ręce, przecież nie potrafię zrobić
żadnej pompki? Może zapiszę się na siłownię albo na modniejszy
ostatnio crossfit? Ponownie odrzuciłam wszelkie myśli o wdrożeniu
treningu siłowego, nadal skupiając się jedynie na przyjemnym bieganiu
po lesie. Ponadto do listy startowej dopisała się koleżanka z Klubu. Jest
dobrze pomyślałam, powalczymy razem.  
Niepostrzeżenie nadszedł dzień startu - 27 czerwca. Poranek zimny
i deszczowy. Choć bieg miał odbyć się dopiero o godz. 10.30, na miejscu
stawiłam się już o godz. 8.00, przywożąc ze sobą dwóch wolontariuszy.
Miałam zatem dużo czasu na przyjrzenie się przeszkodom zgromadzonym
w pobliżu linii startu. Moje oczy niemalże od razu przyciągnął tajemniczy
kontener olbrzymich rozmiarów. A to co u licha? - zapytałam w myślach.
Pomagając Dyrektorowi Biegu przetransportować armatę na linię startu,
dowiedziałam się, że trzeba będzie wejść po drabince do kontenera,
w którym znajdują się pocięte kawałki otulin, a następnie wydostać się
z niego podskokiem lub wsparciem na rękach i zjechać po srebrnej macie
na ziemię. Prawda, że brzmi ciekawie? - zapytał Dyrektor z janusowym
uśmiechem na ustach.  Brrrr… to już nie przelewki. Moje ręce nadal się
nie wzmocniły, a pompkę to potrafi zrobić moja mama, która ukończyła
60 lat, a nie ja!
Przy odbiorze pakietu startowego dzielę się z dziewczynami z Klubu
trapiącym mnie problemem „kontenerowym”. Przecież nie będę pytała
chłopaków, dla których wspięcie się na rękach z pozycji szyi nie stanowi
>>>
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>Bagno fiction – czyli ekstremalny bieg przełajowy w Uniejowie

żadnego problemu. Moja wyobraźnia już podsuwa mi obrazek
jak zamieniam się w zajączka, który impulsywnie próbuje
wydostać się z pułapki. Na szczęście rezolutne, klubowe
koleżanki podsuwają mi pewną technikę pokonania przeszkody,
po przeanalizowaniu której moje obawy pękają jak bańka
mydlana. Kieruję się już do wyjścia, kiedy na progu zagaduje
mnie inna koleżanka, pytając czy nie wystartowałabym
w drużynie z żołnierzami z Kanady. Aby stworzyć drużynę
potrzebna jest jedna kobieta, a tych na starcie jak na lekarstwo.
W międzyczasie druga koleżanka z Klubu, ostatnim rzutem
na taśmę, decyduje się na uczestnictwo w biegu. Orientując
się, że mój Klub ma podwójne „kobiece” zabezpieczenie,
dołączam do drużyny kanadyjskiej. Teraz mogę już  spokojnie
iść się przebierać i przygotowywać do startu. Mam dylemat
niemalże kobiecej natury - czy ubrać długie czy krótkie spodnie.
Ostatecznie wybieram krótkie spodenki i T- shirt z krótkim
rękawem. Przecież zawsze się rozgrzewam w czasie biegu.
Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że to był jeden z większych
błędów. Nie zapominam natomiast o dokładnym oklejeniu
butów taśmą uniemożliwiającą ich zgubienie w bagiennych
Zwycięzcy biegu
czeluściach.
Organizator zaplanował start i metę na plaży przy basenach
termalnych nad rzeką Wartą. Stoimy na linii startu. Organizator
przekazuje ostatnie informacje techniczne. Słyszę coś
o bagnach, błocie, drutach kolczastych, rowach melioracyjnych,
trzęsawiskach, zaroślach, rzece, innych   przeszkodach
naturalnych i sztucznych. Ogólnie mówią o bezpieczeństwie.
Moi kanadyjscy koledzy patrzą na mnie pytającym wzrokiem,
a ja porozumiewawczo rzucam: He wishes us good luck
during this swamp race (Organizator życzy nam powodzenia
na tym bagiennym biegu). Przecież nie będę im tłumaczyć, że
w trzęsawiskach przygotowali na nas zasadzki czy inne tam
utrudnienia. Po pierwsze, że nie ma już czasu, a co najważniejsze
mój angielski nie jest aż tak kwiecisty w obliczu błotnego
wyzwania. Wszyscy czekamy na strzał z armaty, co skutecznie
uniemożliwiła wilgoć wisząca w powietrzu. Zatem przygotować
się: STAAAAAART ! - krzyczy Dyrektor Biegu.
Ruszamy po piaszczystej plaży i nagle zawrotka, wracamy, zanurzając nogi po kolana w rzece. Skipy - dlaczego ich
wcześniej nie poćwiczyłam? Po pierwszych 100 m czuję się zmęczona. Jak zwykle nie poświęciłam dość dużo uwagi
na porządną rozgrzewkę. Moi koledzy z drużyny wyrwali do przodu. Po jakiś 300 m utworzyła się kolejka przy wejściu
do pierwszego bagniska. I zaczęło się bagno, bagno, bagno i tak przez 70 % trasy ekstremalnego biegu z przeszkodami
na dystansie 9 km. Przypominam sobie hasła z plakatu informującego o biegu. Woda - jest, pot - jest, łzy - jeszcze nie.
Za to co jakiś czas słyszę dobiegające mnie męskie głosy - „do licha znów bagno?!” Widzę jedną koleżankę z Klubu. Biegnie
w asyście swojego narzeczonego. Za dwa tygodnie mają ślub. Wypadałoby się nie sponiewierać za mocno, aby godnie
się zaprezentować w sukience ślubnej. Mnie ta okoliczność nie dotyczy, zatem napieram do przodu, pokonując kolejne
przeszkody.
Biegnę tunelem pod wałem. Czołgam się pod drutem kolczastym w iście kobiecym stylu, raniąc gołe kolana i zahaczając
spodenkami o druty. W końcu w wojsku nie byłam. Raczkuję w ciemnym okopie, obłędnie szukając wyjścia. Wspinam się
po wysokich słomianych belach. Wiszę na ruchomej drabince pod mostkiem, czekając na wsparcie. Pokonuję mostek,
biegnę po równoważni. Przepływam krótki odcinek bagnistej rzeki – w końcu pierwszy triathlon mam za sobą. Cel był jasny
- przetrwać.
W lesie mam przypływ energii, na chwilę odzyskuję siły. Poganiam chłopaków, aby biegli szybciej. Puszczają mnie przodem.
Skaczę przez zwalone drzewa niczym młoda koza. Moja radość nie trwa długo, na horyzoncie znów widzę bagnistą ścieżkę...
Mam dwa wyjścia: biegnę nią lub okrakiem przeskakuję z nóżki na nóżkę. Drugie rozwiązanie w pakiecie z pokrzywami po
pachy. Wolę już te pokrzywy, niż wsysające grzęzawisko! To tak dla zdrowotności - myślę sobie. Ze zmęczenia potykam się
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o własne nogi. Niespodziewanie ląduję twarzą w błocie. W pierwszym odruchu sprawdzam, czy nie straciłam soczewek
kontaktowych. Delikatnie mówiąc łzy niezadowolenia napływają mi do oczu. Po trzecim razie pozostawiam fakt błotnej
maseczki na mojej twarzy bez żadnej reakcji osobistej, budząc za to chwilowe zainteresowanie osób tworzących fotorelację
z naszych wyczynów. No i bardziej uśmiechają się do mnie inni zawodnicy, co mam okazję obserwować na tzw. agrafce.
Kontener zaliczam bez problemu, wypracowaną wcześniej techniką podpowiedzianą przez dziewczyny. Przeskakuję
przez drewnianą strażacką przeszkodę, nie zważając na ból. Przy hotelu „Lawendowe Termy” nikt już nawet nie próbuje
pokonywać nadrzecznego kanału  na nogach, bowiem można się zapaść po pachy. Ten odcinek pokonujemy na czworakach.
Przydają się rękawiczki, szkoda tylko, że mam rowerowe. Trzcina rani opuszki palców. Na ostatnich 200 m walczymy
z prądem rzeki. Doświadczam dwóch uczuć jednocześnie: ulgi z powodu schłodzenia ran na kolanach w zimnej wodzie
i trudu związanego ze stawiającą opór rzeką Wartą. Widzę metę, ostatni podbieg po piasku i medal zdobyty. Składamy sobie
wzajemne gratulacje z kolegami z Klubu i kanadyjskiej drużyny. Robimy pamiątkową fotkę, bo jest niemalże pewne, że nigdy
się już nie spotkamy. It was really swamp race! (To był naprawdę bagienny wyścig) - komentuje jeden z Kanadyjczyków.
Bieg wygrał Krzysztof Krygier, wychowanek Klubu Biegacza Geotermia Uniejów. Ku zaskoczeniu Organizatora najlepszy
zawodnik pokonał trasę I Ekstremalnego Biegu z przeszkodami „ExTermynator” w czasie 55:14. Godzina została złamana.
Zwycięzca - Krzysztof Krygier, oprócz nagrody w postaci skoku ze spadochronem, otrzymał także gigantyczny puchar „Lata
z Radiem”. Drugi był Krzysztof Bałatka z czasem 55:41, a trzeci Krzysztof Nowosielski, który dobiegł w czasie 56:33. Męska
czołówka Krzyśkami stoi!
A co z dziewczynami? Najszybciej na mecie zameldowała się Anna Włoch z Wojskowej Akademii Technicznej (1:10:07),
przed Pauliną Biernasiak (1:11:57) i Bogusławą Ozimek (1:13:26).
Nagrodami dla najlepszej damskiej i męskiej trójki zwycięzców były: skok ze  spadochronem  z instruktorem, zabawa
w tunelu aerodynamicznym i lot na paralotni, oczywiście też z instruktorem.
W klasyfikacji drużynowej Klub Biegacza Geotermia Uniejów zajął III miejsce. Najlepszą okazała się drużyna Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie, a drugie miejsce zajęła ekipa I Dywizjonu Lotniczego w Leźnicy Wielkiej.
Zawodnicy chwalili Organizatora za przygotowanie trasy z wyjątkowo trudnymi naturalnymi przeszkodami. To był bieg
godny swojej nazwy - przyznawali niemal wszyscy ubłoceni i zadowoleni uczestnicy przekraczający linię mety. Wystartowało
i bieg ukończyło 127 zawodników. W tym roku wystartowało 27 pań.
Miejmy nadzieję, że za rok więcej kobiet zdecyduje na uniejowskie, błotne spa, bo wcale nie jesteśmy gorsze
od mężczyzn. Tym bardziej, że Organizator zapewnił, iż za rok przygotuje dużo trudniejszy bieg.
Po biegu był czas na relaks podczas, odbywających się przy basenach termalnych,  koncertów „Lata z Radiem”.  
Do zobaczenia za rok podczas II edycji ExTERMYnatora
Szisabela

Autorzy Komiksu jako pierwsi deklarują udział w kolejnej edycji biegu ExTERMYnator
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Mocne otwarcie sezonu
Uniejowskiej Akademii Futbolu

Mirosław Madajski

Wyjątkowo ważne wydarzenia zapoczątkowały sezon naszych
najmłodszych uniejowskich piłkarzy.
Najpierw, podczas pierwszego wakacyjnego treningu, odwiedził nas pięciokrotny olimpijczyk (Atlanta 1996 - 13 miejsce,
Sydney 2000 - 6 miejsce, Ateny 2004 - 4 miejsce, Pekin 2008 - 1 miejsce, Londyn 2012 - 6 miejsce), czterokrotny mistrz świata
w wioślarstwie (2005, 2006, 2007, 2009), mistrz olimpijski z Pekinu, a obecnie Minister Sportu i Turystyki – pan Adam Korol.

arch. UAF

Podczas wizyty w Uniejowie Pan Minister spotkał się
m.in. z najmłodszymi sportowcami z Uniejowskiej Akademii
Futbolu, trenerami oraz rodzicami piłkarzy. Na kompleksie
boisk piłkarskich młodzi adepci piłki nożnej mieli okazję
zaprezentować swoje umiejętności sportowe. Choć
spotkanie na obiektach piłkarskich trwało niespełna pół
godziny, to z pewnością na długo zostanie w pamięci piłkarzy.
Kolejne wydarzenie to wizyta Bartłomieja Zalewskiego
– trenera Kadry Polski w Piłce Nożnej do lat 17. Pan
Bartek przyjechał na kilka dni do Uniejowa na zaproszenie
Burmistrza Uniejowa, PGK „Termy Uniejów” i Uniejowskiej
Akademii Futbolu. Obserwował, a także sam poprowadził
treningi z młodymi piłkarzami. Wymienił się swoimi
spostrzeżeniami dotyczącymi treningów z trenerami
prowadzącymi uniejowskie drużyny, przy okazji
komplementując bazę treningową Uniejowa. Bartłomiej

Wspólne zdjęcie z Ministrem Sportu i Turystyki

Zalewski w latach 1989-2005 był zawodnikiem m.in. takich
klubów jak: MKS PMOS Zduńska Wola, Amica Wronki,
Warta Poznań, Aluminium Konin czy Ekolog Wojsławice.
Przygodę trenerską w Ekstraklasie rozpoczął w 2007 roku
w Cracovii. Najpierw był trenerem drużyny w Młodej
Ekstraklasie, a następnie drugim szkoleniowcem oraz
trenerem przygotowania fizycznego pierwszej drużyny. W
latach 2009-2012 pełnił rolę asystenta Michała Probierza
w Jagiellonii Białystok, ŁKS-ie Łódź, Arisie Saloniki, Wiśle
Kraków oraz GKS-ie Bełchatów. Równolegle pełnił także rolę
asystenta w młodzieżowych reprezentacjach Polski (m.in.
u boku Marcina Dorny czy Stefana Majewskiego). Był także
drugim trenerem w reprezentacji Polski za kadencji Stefana
Majewskiego. Przed rozpoczęciem kariery trenerskiej odbył
wiele staży trenerskich, m.in. w Queens Park Rangers, GAK
Graz, Hannover 96, S.C Freiburg i Widzewie Łódź.
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Piłkarze z Bartłomiejem Zalewskim

arch. UAF

Nie czekając na początek roku szkolnego Uniejowska Akademia
Futbolu od około połowy lipca trenuje i rozgrywa mecze
sparingowe. Chociaż forma sportowa na razie iście wakacyjna,
to trenerzy i rodzice mocno wierzą, że spotkanie i możliwość
treningu z tak wyśmienitymi sportowcami na początku sezonu da siłę
i motywację piłkarzom do systematycznej i ciężkiej pracy na cały
rok szkolny 2015/2016.

Wakacyjnie i z żartem - Trenerzy Uniejowskiej Akademii Futbolu:
Piotr Kozłowski i Piotr Woźniak (trener bramkarzy)
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Kamil Pecyna

Bieganie to nie tylko zawody - sztafeta biegowa
Uniejów - Jasna Góra
W kalendarzu biegów organizowanych przez Klub Biegacza Geotermia Uniejów
pojawiła się najnowsza pozycja, mianowicie sztafeta biegowa Uniejów - Jasna Góra.
Bieg zorganizowany został we współpracy z ks. prałatem Andrzejem Ziemieśkiewiczem proboszczem parafii Uniejów, zaś jego intencją były Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016.

arch. Klub Biegacza Geotermia Uniejów

W sztafecie, która odbyła się w dniach 17-18 lipca 2015 r., uczestniczyło 24 biegaczy z Uniejowa, Turku, Wyszyny i Dobrowa.
Trasa licząca ok. 155 km obejmowała 23 zmiany biegowe. Każdy z uczestników przebiegł średnio ok. 30 km. W skrócie wyglądało
to tak, że trasa podzielona była na dystanse 5 km i 10 km, do których pokonania zgłaszali się sami uczestnicy - najczęściej były
to grupy 4-5 osobowe. Kierowca autokaru śmiał się przy tym, iż tak krótkiego odcinka trasy nie przejeżdżał nigdy tak długo
i z tak dużą ilością postojów.
Sama sztafeta, choć trwała tylko (i aż) 14 h, odbywała się zarówno w nocy, jak i w dzień, w towarzystwie słońca, deszczu,
a nawet i chwilowo w czasie burzy. Trasa przebiegała przede wszystkim drogami asfaltowymi oraz miejskimi chodnikami.
Bezpieczeństwo uczestników było dla organizatorów priorytetem – wszyscy musieli posiadać latarki oraz stroje odblaskowe.
Klub biegacza zapewnił również komfortowy autobus, wodę i napoje izotoniczne oraz słodkie przekąski.
Biegowa pielgrzymka poprzedzona została krótką Mszą św. w intencji uczestników biegu, którą sprawował ks. prałat Andrzej
Ziemieśkiewicz. Tuż po niej ks. prałat zamienił sutannę na dres, by móc towarzyszyć biegowym pielgrzymom wraz z licznym
gronem parafian do granic miasta.
W czasie sztafety odbył się tylko jeden krótki postój na ok. 110 kilometrze w Strzelcach Wielkich. Przygotowane zostało
tam śniadanie przez ks. prałata przy pomocy - ks. wikariusza Krzysztofa Kaczmarka, Małgorzaty Zimnowłockiej i Adriana
Zimnowłockiego.
Pyszne bułeczki i gorąca herbata, przywiezione specjalnie z Uniejowa dla biegaczy, zrobiły swoje. Wszyscy się pokrzepili
i z werwą ruszyli w dalszą drogę. Wbrew przypuszczeniom sztafeta, pomimo narastającego zmęczenia, specjalnie nie zwalniała
tempa, przez co dotarła na miejsce ok. 2 godziny przed planowanym czasem. Ostatnie 4 km do Klasztoru na Jasnej Górze biegli
wszyscy. Na miejscu nikt nie krył radości i dumy z dokonanego wysiłku. Każdy z biegaczy przybiegł tu w jakiejś intencji, przybył
by dać świadectwo wiary. Uczestnicy byli dumni jeszcze z jednego powodu: „wybiegali” bowiem „bilet dla brata” na ŚDM
w Krakowie 2016, który to ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz ufundował za przebiegnięcie sztafety.
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Będąc na Jasnej Górze biegacze uczestniczyli we Mszy św. oraz obejrzeli cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej.
Następnie udali się w podróż powrotną do Uniejowa. Nie do domu co prawda,  a na Kasztel Rycerski, gdzie Klub Biegacza
przygotował ognisko dla strudzonych pielgrzymów i ich sympatyków. Na ognisku nie zabrakło również gości specjalnych:
ks. prałata oraz ks. wikariusza.
Sądząc po opiniach uczestników, sztafeta w pełni spełniła swoje założenia - każdy uczestniczył w niej wg swoich preferencji
dystansowych, wszyscy dotarli do celu o własnych siłach, cali, zdrowi (nie licząc jednej niegroźnej wywrotki na trasie biegu)
i z ogromnym uśmiechem na twarzy. Było mnóstwo humoru i pozytywnej energii. Nie skłamie ten, kto powie, że uczestnikami
były osoby zarówno „do tańca jak i różańca” – w czasie drogi były modlitwy, ale również i tańce. Wszyscy jednogłośnie orzekli,
że w przyszłym roku również wezmą udział w sztafecie.
Biegi o tym charakterze najdobitniej świadczą o tym, że bieganie to pasja, a nie pogoń za medalami czy wynikami.
P.S. Jak nieoficjalnie udało mi się dowiedzieć w okresie zimowym Klub Biegacza planuje zorganizować następną sztafetę,
tym razem do Lichenia.

Uniejów nowocześnie i mobilnie
Prezentacja Uniejowa w internecie przeszła dużą
metamorfozę. Nowa odsłona, zrealizowana według
autorskiej koncepcji, polegała na stworzeniu czterech
połączonych ze sobą tematycznych stron internetowych,
z których każda przeznaczona jest dla innej grupy
odbiorców. Są to oddzielne, lecz jednak spójne witryny
– dla mieszkańców gminy, turystów, przedsiębiorców
oraz dla osób zainteresowanych ochroną środowiska
i koncepcją Eko Uniejowa. Dodatkowo, turyści
i przed-siębiorcy z innych krajów mogą również
zdobyć potrzebne wiadomości o Uniejowie dzięki
tłumaczeniom treści na język angielski i niemiecki.
Strony internetowe Uniejowa wyróżnia:
-nowoczesny, przejrzysty design,
-tylko niezbędna, odpowiednio zredagowana treść,
-promocyjny styl zamieszczanych informacji oraz przys-  
tępnie podane wiadomości,
-profesjonalne i atrakcyjne zdjęcia,
-wysokiej jakości tłumaczenia wersji angielskoi niemiecko-języcznej stron.
Nowa cyfrowa odsłona Uniejowa wykonana została
zgodnie z najnowszymi trendami w e-marketingu,
które obserwujemy w wielu miastach europejskich.
Przede wszystkim, każda ze stron jest przystosowana
do wyświetlania na urządzeniach mobilnych –
smartfonach, tabletach, a także oczywiście na komputerach. Każda strona została wykonana w technologii
responsywnej, pozwalającej na płynne dostosowanie
do rozdzielczości ekranu każdej wielkości i intuicyjną
nawigację. Dzięki temu zapewniony jest wysoki komfort
korzystania z portalu, przeglądania poszczególnych
podstron, oglądania zdjęć, a także wykonywania
telefonów z poziomu portalu i kopiowania adresów
mailowych do programu pocztowego w celu napisania
maila.
Drugą ważną cechą jest przypisanie kluczowej
roli treści, która jest sercem promocji w internecie.

Karolina Smętkiewicz

Pracownicy Urzędu Miasta we współpracy z firmą
Smartlink przygotowali zupełnie nowe teksty z myślą
o konkretnych grupach docelowych i zasadach
prezentacji na urządzeniach mobilnych. Pod tę treść
przygotowany został projekt i konkretne funkcjonalności
stron internetowych. Równolegle wykonane zostały
promocyjne fotografie.  
Warto jeszcze przypomnieć, że od 2014 r. działa
nowoczesna aplikacja mobilna „Uniejów Turystyczny”.
Można ją pobrać bezpłatnie na swój smartfon lub tablet
w każdym z najważniejszych sklepów (Google Play dla
systemu Android, AppStore dla systemu Ios oraz sklep
w systemie Windows Phone). Dzięki aplikacji można
bardzo wygodnie poznawać wszystkie atrakcje
turystyczne Uniejowa i okolic oraz zasięgnąć wszelkich
potrzebnych informacji praktycznych podczas pobytu
w naszym mieście. Link do pobrania aplikacji można
znaleźć na stronie: ekouniejow.pl/eko-turystyka/
aplikacja-uniejow-turystyczny/
Systematyczny i dynamiczny rozwój Uniejowa
w kierunku turystyki uzdrowiskowej i rekreacji wymaga
tego, aby nasza gmina była wzorcem w promocji atrakcji
i walorów, które przyciągają do nas gości. To niezwykle
ważne i wyjątkowe, że jesteśmy teraz jedną z nielicznych
gmin w Polsce, które wyróżniają się nowoczesnymi
produktami cyfrowymi   dostosowanymi do urządzeń
mobilnych, spełniającymi oczekiwania mieszkańców
i odwiedzających.
Efekty metamorfozy internetowego wizerunku gminy
Uniejów można zobaczyć pod dobrze znanym adresem:
www.uniejow.pl (oficjalny serwis internetowy miasta
Uniejów, strona dla mieszkańców gminy), gdzie jest
przejście do strony Eko Uniejów (www.ekouniejow.pl)
oraz do stron w trzech wersjach językowych:
turystycznej (uniejow.gotopoland.eu/pl/turystyka)
i biznesowej (uniejow.gotopoland.eu/pl/biznes).
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Uroczystość wręczenia nominacji generalskich 1 sierpnia 2015 r. w Warszawie

Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył 1 sierpnia 2015 roku, w rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego, na dziedzińcu Belwederu nominacje generalskie, admiralskie oraz
Ordery Odrodzenia Polski. Zgodnie z tradycją ceremonia ta odbywa się zawsze 15 sierpnia w dniu
Święta Wojska Polskiego, ale w związku ze zmianą na stanowisku prezydenta została przesunięta
na wcześniejszy termin. Wśród awansowanych przez Prezydenta RP na stopień generała
dywizji znaleźli się Przyjaciele Uniejowa: generał brygady Wiesław Grudziński i generał brygady
Zygmunt Mierczyk, z kolei wśród
mianowanych na stopień generała
brygady - podporucznik rezerwy
ksiądz Józef Guzdek.
Samorząd Miasta i Gminy Uniejów
z ogromnym uznaniem i szacunkiem
składa serdeczne gratulacje z tytułu
otrzymania awansu, życząc naszym
Przyjaciołom pomyślnej realizacji
założonych celów, służących dobrej
przyszłości Wojska Polskiego.
Wraz z gratulacjami łączymy
życzenia zdrowia oraz wszelkiej
pomyślności w życiu osobistym.
Od lewej: Biskup Polowy Wojska Polskiego - gen. bryg. biskup Józef Guzdek,
prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński
i Dowódca Garnizonu Warszawa – gen. dyw. dr Wiesław Grudziński

arch. ks. płk. Zbigniew Kępa

Wojskowi Przyjaciele Uniejowa awansowali

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

Dowódca Garnizonu Warszawa
– gen. dyw. dr Wiesław Grudziński
Urodził się 8.06.1956 r. w Braniewie (woj. warmińskomazurskie). Po ukończeniu w 1981 r. Wyższej Oficerskiej
Szkoły Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu, zawodową
służbę wojskową rozpoczął jako dowódca plutonu
pontonowego w batalionie saperów w Pułtusku. Rok
później, wyznaczony został na stanowisko zastępcy
dowódcy Kompanii Reprezentacyjnej WP.
Po kilku latach pełnił różne funkcje w Komendzie
stołecznego garnizonu, m. in. na stanowisku instruktora młodzieżowego, starszego oficera wydziału
operacyjnego oraz pełniącego obowiązki szefa sztabu
KG. W 1998 r. obronił pracę doktorską w Wojskowym
Instytucie Historycznym.
W 2000 r. mianowany został dowódcą 10 Warszawskiego Pułku Samochodowego im. mjr. S. Starzyńskiego w Warszawie. Następnie, w latach 2003-2005,
był szefem Oddziału Organizacyjno-Koordynacyjnego
Akademii Obrony Narodowej, a w 2006 r. powierzono
mu funkcję szefa Oddziału Spraw Reprezentacyjnych
- zastępcy komendanta Garnizonu w Dowództwie
Garnizonu Warszawa. W styczniu 2007 r. objął stanowisko
komendanta stołecznego garnizonu. Po zmianach
organizacyjnych w Dowództwie Garnizonu Warszawa
i rozwiązaniu Komendy Garnizonu, z dniem 27 lipca
2007 r. wyznaczony został na stanowisko zastępcy
dowódcy Garnizonu Warszawa.
Jest autorem publikacji poświęconych dziejom budownictwa wojskowego w stołecznym garnizonie.
Decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 882 z dniem
9 sierpnia 2010 r. wyznaczony został na stanowisko
Dowódcy Garnizonu Warszawa. W dniu 15 sierpnia
2010 r. awansowany do stopnia generała brygady i
1 sierpnia 2015 r. awansowany do stopnia generała
dywizji
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Rektor-Komendant
Wojskowej Akademii Technicznej
– gen. dyw. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk
Urodził się 31.05.1956 r. w Katowicach. Jest fizykiem, specjalistą inżynierii materiałowej, optoelektroniki, w tym techniki laserowej, wykładowcą akademickim,
rektorem-komendantem
Wojskowej
Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego
w Warszawie (WAT) od 2008 r., do chwili obecnej.
Ukończył fizykę techniczną na Wydziale Chemii
i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie. W czasie studiów dwukrotnie
otrzymał nagrodę specjalną Sekretarza Naukowego
PAN w zakresie fizyki. Po odbyciu uprzednio
rocznej praktyki podstawowej w 9 Pułku Łączności
rozpoczął pracę naukowo-dydaktyczną w 1983 r.
Na Wojskowej Akademii Technicznej przeszedł kolejno
szczeble inżyniera, asystenta, adiunkta, kierownika
Zakładu Techniki Laserowej, komendanta Instytutu
Optoelektroniki WAT, komendanta Wydziału Techniki
Wojskowej WAT, a od 2005 r. zastępcy komendantarektora Wojskowej Akademii Technicznej podczas
urzędowania gen. bryg. prof. dr. hab. inż. Bogusława
Smólskiego i gen. bryg. dr. inż. Adama Sowy.
Funkcję rektora uczelni sprawuje od 8 maja 2008 r.
Tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie
elektronika - specjalność elektronika kwantowa otrzymał w WAT w 1990 r., temat doktoratu: Wpływ
stabilności centrów barwnych w monokryształach
LiF na charakterystyki generacyjne lasera monoimpulsowegop YAG:Nd3+ z modulatorem LiF:F2.
Dziesięć lat później, w 2000 r., uzyskał habilitację
w dyscyplinie inżynieria materiałowa - specjalność
materiały optoelektroniczne, temat habilitacji:
Nieliniowe
absorbenty.
Badanie
właściwości,

>>>
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technologia i wybrane zastosowania. Od 2002r.
jest profesorem nadzwyczajnym WAT. Jego dorobek
naukowo-dydaktyczny
obejmuje
cztery
mo-nografie i ponad 170 publikacji. W 2004 r.,
w uznaniu zasług, został wyróżniony wpisem do
„Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej”.
Jest specjalistą w zakresie optoelektroniki, w tym
techniki laserowej. Prowadzi prace naukowo-badawcze
i wdrożeniowe w obszarze inżynierii materiałowej,
konstrukcji i technologii laserów oraz elementów
i zespołów optoelektronicznych stosowanych
w systemach wojskowej techniki laserowej, a także
w urządzeniach dla przemysłu, medycyny i ochrony
środowiska. Rozwijana tematyka badawcza obejmuje
zagadnienia zdalnej detekcji skażeń chemicznych
i biologicznych, zastosowania laserowo wzbudzanej
fluorescencji, opracowanie dalmierzy laserowych
i systemów telemetrii laserowej.
Jest współautorem wielu patentów, unikatowych
technologii i wdrożeń, m.in. podzespołów optycznych
i optoelektronicznych do dalmierzy laserowych,
systemów kierowania ogniem, układów detekcji
promieniowania i laserowych symulatorów strzelania oraz sensorów optoelektronicznych do systemów monitorowania środowiska. Uczestniczył
również w opracowaniu urządzeń medycznych do
diagnostyki i terapii chorób nowotworowych metodą
fotodynamiczną. Zestawy te stosowane są w wielu
klinikach w całym kraju.
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień wojskowych
i cywilnych, w tym 22 medali na Światowych
Wystawach Wynalazków i Innowacji (Bruksela,
Genewa, Osaka, Londyn, Moskwa, Pekin), „Krzyża
Wynalazczości” nadanego przez Stowarzyszenie
Wynalazców Belgijskich, nagrody magazynu Żołnierz
Polski „Buzdygan’97”, nagrody „Polski Produkt
Przyszłości” (2002), tytułu Wynalazcy Wojska
Polskiego 2002 oraz medalu im. T. Sendzimira (2005).
W 2004 roku został wyróżniony wpisem do „Księgi
Honorowej Ministra Obrony Narodowej”.
W latach 1987-2005 był dziewięciokrotnie
wyróżniany nagrodą rektorską Komendanta WAT.
Bierze czynny udział w pracach towarzystw
naukowych i technicznych. Jest członkiem Research
& Technology Board NATO Research & Technology
Organisation, Zespołu Naukowo-Przemysłowego
przy Radzie Uzbrojenia MON, Sekcji Optoelektroniki
oraz Sekcji Technologii Elektronowej i Technologii
Materiałów Elektronicznych Komitetu Elektroniki
i Telekomunikacji PAN, Polskiej Sekcji SPIE - The
International Society for Optical Engineering,
Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP oraz
Stowarzyszenia Wynalazców i Racjonalizatorów.

Kieruje pracami sekretariatu Polskiej Platformy
Technologicznej Systemów Bezpieczeństwa.
Dorobek naukowo-dydaktyczny obejmuje cztery
monografie, ponad 170 publikacji naukowych oraz ponad
200 referatów i komunikatów prezentowanych na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowotechnicznych.
W ostatnich latach kierował pracami, które zakończyły
się wdrożeniami systemów zdalnej detekcji metanu
na potrzeby przemysłu wydobywczego nafty i gazu.
Urządzenia te zapewniają bezpieczeństwo systemów
przesyłu gazu ziemnego oraz bezpieczeństwo pracy
w kopalniach węgla kamiennego.
Kierował również pracami nad hybrydowymi,
wieloczujnikowymi analizatorami skażeń i zanieczyszczeń atmosfery. Opracowane systemy umożliwiają
ciągły monitoring zanieczyszczeń emitowanych między
innymi przez przedsiębiorstwa energetyki cieplnej,
elektrownie i elektrociepłownie, zakłady chemiczne,
spalarnie odpadów komunalnych, niebezpiecznych
i szpitalnych, przemysł petrochemiczny i rafinerie.
Ponadto w ramach programu strategicznego
„Rozwój Niebieskiej Optoelektroniki”, zespół kierowany
przez płk. Zygmunta Mierczyka wdrożył radiometry
promieniowania UV do zastosowań militarnych
i ochrony środowiska oraz urządzenia do diagnostyki
medycznej wykorzystujące niebieskie lasery. Kieruje
pracami Zespołu Laserowej Teledetekcji, który
wchodzi w skład Centrum Doskonałości utworzonego
przy Instytucie Optoelektroniki WAT pod nazwą
CD Optoelektronicznych Systemów Monitoringu
Bezpieczeństwa (OptoSec).
Główne kierunki prac badawczo-rozwojowych
realizowane przez zespół obejmują sensory optoelektroniczne do monitorowania środowiska, systemy
monitorowania bezpieczeństwa, wielospektralne
systemy wykrywające IR i UV oraz dalmierze i skanery
laserowe.
Prowadzi wykłady z przedmiotów specjalistycznych: Optyka Stosowana, Podstawy Techniki
Laserowej, Materiałoznawstwo i Technologie Optoelektroniczne, Metrologia Optoelektroniczna oraz
Urządzenia Laserowe. Wypromował jednego doktora
nauk technicznych, kierował wieloma pracami
dyplomowymi, sprawuje opiekę merytoryczna nad
sześcioma doktorantami.
Jest autorem wielu publikacji i wykładów
popularyzujących badania naukowe.
Był organizatorem sympozjów, konferencji oraz kursów
i szkoleń z dziedziny techniki laserowej i optoelektroniki.
Jest członkiem Interdyscyplinarnego Zespołu d/s
Projektów Badawczych Zamawianych MNiSzW oraz
Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju MNiSzW.
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Jest członkiem Senatu WAT i Akademii Obrony Narodowej oraz Rady Naukowej Centrum Badań Wysokociśnieniowych Polskiej Akademii Nauk.
W 2008 r dostał Order Odrodzenia Polski V klasy od
Prezydenta. 3 maja 2008 r. awansowany do stopnia
generała brygady i 1 sierpnia 2015 r. awansowany
do stopnia generała dywizji.

Biskup Polowy Wojska Polskiego
gen. bryg. biskup Józef GUZDEK doktor teologii
Urodził się 18 marca 1956 r. w Wadowicach,
a pochodzi z parafii św. Jana Chrzciciela w Choczni.
Po zdaniu matury w Liceum Ogólnokształcącym
im. M. Wadowity w 1975 r., rozpoczął studia
w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym
w Krakowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 17 maja
1981 r. w katedrze na Wawelu przez posługę kard.
Franciszka Macharskiego
Jako wikariusz pracował w parafiach: Świę-tych
Apostołów Piotra i Pawła w Trzebini, św. Klemensa
w Wieliczce i w kolegiacie akademickiej św. Anny
w Krakowie. W latach 1994–1998 pełnił funkcję
prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym
Archidiecezji Krakowskiej. W kwietniu 1998 r. uzyskał
tytuł doktora teologii na Wydziale Teologicznym
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, na
podstawie rozprawy napisanej pod kierunkiem ks.
prof. dr. hab. Edwarda Stańka pt. „Koncepcja narodu
i jego wolności w kaznodziejskim przekazie ks.
Hieronima Kajsiewicza”. W latach 1998–2004 pełnił
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funkcję kierownika Studium Formacji Stałej dla kapłanów archidiecezji krakowskiej.
Od czerwca 1999 r. do 11 września 2001 r. był
dyrektorem Wydawnictwa św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej. 12 września 2001 r. został
mianowany przez kard. Franciszka Macharskiego
rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.          
14 sierpnia 2004 r. papież Jan Paweł II mianował ks.
Józefa Guzdka biskupem pomocniczym metropolity
krakowskiego i przydzielił mu stolicę tytularną Treba. Jako
dewizę swojego posługiwania bp Józef Guzdek przyjął
słowa „In Te Domine speravi” (Tobie Panie zaufałem).
Święcenia biskupie przyjął 15 września 2004 r.
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach. Głównym konsekratorem był kard.
Franciszek Macharski, a współkonsekratorami abp
Józef Kowalczyk i abp Stanisław Dziwisz.
W latach 2004–2010 bp Józef Guzdek był
wikariuszem generalnym archidiecezji krakowskiej.
W 2006 r. prze-wodniczył krakowskiemu zespołowi
przygotowującemu pielgrzymkę papieża Benedykta
XVI do Polski.
W strukturze Konferencji Episkopatu Polski pełni
obowiązki wiceprzewodniczącego Rady ds. Apostolstwa
Świeckich, delegata ds. Ruchu „Wiara i Światło” oraz
Stowarzyszenia „Arka”.  4 grudnia 2010 r. papież Benedykt
XVI mianował bp. Józefa Guzdka Biskupem Polowym
Wojska Polskiego. 19 grudnia 2010 r. bp Józef Guzdek
odbył ingres do katedry polowej Wojska Polskiego
w Warszawie. Z dniem 20 stycznia 2011 r. został
powołany przez Prezesa Rady Ministrów RP w skład
Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Od 7
lutego do 15 marca 2011 r., na prośbę abp. Józefa
Michalika - przewodniczącego KEP, pełnił funkcję
delegata KEP ds. Duszpasterstwa Policji, ds. Harcerzy,
ds. Kombatantów, ds. Duszpasterstwa Służby Celnej
oraz ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony Kolei. 16
marca 2011 r. podczas 354. zebrania plenarnego
Konferencji Episkopatu Polski został mianowany
delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds.
Duszpasterstwa Policji, Konferencji Episkopatu
Polski ds. Duszpasterstwa Służby Celnej, Konferencji
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Straży Ochrony
Kolei, Konferencji Episkopatu Polski ds. Harcerzy
oraz delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds.
Kombatantów
1 sierpnia 2015 r. awansowany do stopnia generała
brygady.
       

Informacje uzyskane
z Wojskowej Akademii Technicznej
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów

Zazwyczaj, proponując danej osobie zaprezentowanie swojego
zakładu pracy, działalności gospodarczej, na łamach naszego
kwartalnika, przekazuję pewne sugestie, tezy, do samodzielnego
przygotowania, by je później poszerzyć, rozwinąć do postaci
ostatecznej wersji artykułu. Tak było i tym razem.

arch. R. Troczyński

Od lewej
Małgorzata
Krzesłowska
wykonuje makijaż
Oli Krupińskiej

„Beauty Thermal – kosmetyka, zabiegi SPA, wizaż”
Małgorzaty Krzesłowskiej z Uniejowa

Panią Małgosię wyręczyła w tym, współpracującą
z nią pani Anna Gorzela, zajmująca się m.in. marketingiem.
Owocem tej współpracy jest poniższa treść informacji
o tym młodym, ale prężnie działającym zakładzie pracy:
„Beauty Thermal – kosmetyka, zabiegi SPA, wizaż”
to nowoczesny salon kosmetyczny oddalony o około 100
metrów od głównego rynku w Uniejowie. Właścicielem
salonu jest mgr Małgorzata Krzesłowska (27 l), drobna,
życzliwa, pewna siebie i swoich umiejętności młoda
kobieta, która od samego początku skrupulatnie podążała
ścieżkami kariery zawodowej. Ukończyła dwie policealne
szkoły - fryzjerską i kosmetyczną w Łodzi oraz studia
magisterskie na kierunku etnologii na Uniwersytecie
Łódzkim, aby w kolejnych latach z wyróżnieniem
ukończyć podyplomowe studia w Wyższej Szkole
Artystycznej w Warszawie na kierunku: „Malarstwo
w technikach scenograficznych. Nowoczesny wizaż” (…)
Ściana w salonie kosmetycznym jest pełna dyplomów

oraz świadectw ukończenia szkoleń. Wprowadziła do
Uniejowa nową, świeżą jakość oraz bezcenną wiedzę tzw.
„know how”, którą od razu doceniły i pokochały Klientki.
Doskonała lokalizacja i unijne fundusze choć
nieocenione, nie były dla salonu wyłącznym gwarantem
sukcesu. Co zatem sprawiło, że „Beauty Thermal” tak
mocno zagościło w sercach Klientek?
Przede wszystkim podejście do prowadzenia salonu
kosmetycznego. To nie tylko salon kosmetyczny.
To w zasadzie miejsce spotkań, tu się bywa i przebywa
z ogromną przyjemnością. Poświęca się swoim Klientom
maksimum uwagi, gdyż jakość usług jest tutaj kluczowa.
Tu wiedza łączy się z pomysłowością, doświadczeniem
oraz niebywałą pasją, która widoczna jest w każdym
nawet najdrobniejszym działaniu salonu. Nie ukrywajmy
– Klientki czują się tu jak boginie. To miejsce, które posiada
doskonałą renomę oraz zaufanie swoich Klientek.
„Beauty Thermal” to niezapomniane miejsce, dosko-
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nałe i skuteczne zabiegi na twarz oraz
ciało, profesjonalne masaże wykonywane
przez doświadczonego fizjoterapeutę,
które pozostawiają po sobie nieocenione
i warte każdych pieniędzy wrażenie.
Wyselekcjonowane kosmetyki, szyte na
miarę potrzeb Klientek, kameralna miła
i profesjonalna atmosfera, przyjazne
otoczenie oraz wyjątkowi mieszkańcy
Uniejowa, to właśnie tajemnica sukcesu
(…)
Jakie zabiegi są wykonywane?
Wszystkie najskuteczniejsze i faktycznie
istotne dla pielęgnacji naszego ciała. Od
pod-stawowych jak stylizacja paznokci
(hybrydy itp.), po peelingi i zabiegi spa
na twarz oraz ciało. Wyposażenie salonu
jest solidne w osprzęt: autoklaw,
urządzenie wielofunkcyjne do mikrodermabrazji diamentowej, peelingu kawitacyjnego, ultradźwięków, mezoterapii
bezigłowej itp., Wapozon, D’arsonval,
łóżko do masażu nefrytowego oraz inne.
Jakie są dalsze plany rozwoju?
Właścicielka objęła je słodką tajemnicą.
Dowiedzieliśmy się jedynie, że teraz jak
i w przyszłości planuje być daleko przed
konkurencją. Dalszy rozwój salonu oraz
zakup kolejnych nowoczesnych urządzeń
i najlepszych kosmetyków do pielęgnacji
wydają się być oczywiste. Szkolenia,
kursy i jeszcze raz szkolenia pozwolą na
zachowanie odpowiedniego poziomu
jakości usług. Od właścicielki usłyszeliśmy,
że zakład kosmetyczny to spełnienie jej
marzeń i kolejna droga do samorealizacji.
Plany dotyczące rozwoju samego salonu,
jak i samej społeczności Uniejowa, są
aktualnie życiowym priorytetem Gosi.
Właścicielka salonu, jako rodowita
mieszkanka Uniejowa, wiążę swój dalszy
rozwój z tym miastem oraz społecznością
Uniejowa (…).
Salon kosmetyczny „Beauty Thermal”
w Uniejowie, ul. Targowa 8A, Małgorzaty
Krzesłowskiej zatrudnia wykwalifikowaną
stylistkę paznokci oraz współpracuje
z magistrem fizjoterapii. Na swoje usługi
przyjmuje rezerwacje pod nr. telefonu
695 487 427, a więcej informacji
o salonie kosmetycznym można znaleźć
na Facebooku, wpisując Beauty Thermal.
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31 lipca br. odbyła się impreza urodzinowa z okazji pierwszej rocznicy
założenia. Licznie zaproszeni goście mogli uczestniczyć w dwóch częściach
tej imprezy. W godzinach od 12.00 do 18.00 w siedzibie „Beauty Thermal”
przyjmowani goście składali życzenia i gratulacje, podejmowani byli
poczęstunkiem przygotowanym przez restaurację „Herbowa”. Pani Małgosia
obliczyła, że w tym czasie jej zakład odwiedziło około 40 osób.
Od godz. 19.00 do późnych godzin po północy w klubie „Nautilus”
odbyła się impreza dla Klientów. Każdy z gości otrzymał urodzinowego
drinka. Klientki wcielały się w role modelek i wzięły udział w pokazie
makijażu. Imprezę uświetniło Radio Eska. Z tej drugiej części jubileuszowej
imprezy skorzystało ok. 60 osób. Wszystkim uczestnikom, którzy przybyli do
salonu kosmetycznego i klubu nocnego pani Małgorzata, wraz z zespołem,
serdecznie dziękują.
Następnego dnia, jak zwykle w sobotę, „Beauty Thermal” otworzył swoje
podwoje, by rozpocząć drugi rok pracy salonu kosmetycznego…
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Ślub koszykarza Macieja Lampe
w rodzinnym Uniejowie

numer 3 / 47 / 2015

Marta Pokorska

arch. UM Uniejów

Uroczystość odbyła się 26 lipca 2015 roku w Kolegiacie
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Uniejowie,
natomiast przyjęcie weselne w XIV-wiecznym zamku
w Restauracji „Herbowa”. Wzięli w nim udział bliscy, krewni
i znajomi pary, goście z Polski, Hiszpanii i całego świata.  
Koszykarz wybrał Uniejów na to szczególne wydarzenie,
gdyż czuje się związany z tym miastem. Jak podkreśla,
ma sentyment do Uniejowa, ponieważ stąd pochodzili
jego dziadek i ojciec. Ma tutaj również krewnych, których
odwiedza. Jako małe dziecko przyjeżdżał do Uniejowa
na prawie każde wakacje. Koszykarz wspomniał również,
że w uniejowskim zamku planuje z żoną obchodzić kolejne
rocznice ślubu.  
Młodej parze życzymy dużo szczęścia na nowej drodze
życia, a poniżej prezentujemy przebieg kariery sportowej
Macieja Lampe, zamieszczony na jego oficjalnej stronie –
www.maciejlampe.com:
Maciej Lampe urodził się 5 lutego 1985 roku w Łodzi.
Gdy miał 6 lat przeniósł się wraz z rodziną do Sztokholmu.
W wieku 9 lat rozpoczął treningi w klubie Stockholm Polisen
Basketball, skąd po kilku latach przeniósł się do Hiszpanii,
gdzie podpisał kontrakt z Realem Madryt, mając wtedy
zaledwie 15 lat. W styczniu 2002 roku został najmłodszym
koszykarzem w historii Realu Madryt – w debiucie
w Eurolidze miał 16 lat i 360 dni.

arch. Studio fotograficzne Uno per Due/M. Lampe

Maciej Lampe – pierwszy polski koszykarz grający w NBA, obecnie w hiszpańskiej lidze ACB w klubie FC Barcelona,
wybrał rodzinny Uniejów na miejsce zawarcia sakramentu małżeństwa z Luaną Sandien de Oliveira Amorim. Wybranka
koszykarza pochodzi z Brazylii, w wieku 6 lat przeprowadziła się do Hiszpanii, gdzie się poznali – dokładnie w Sewilli.

>>>
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arch. Studio fotograficzne Uno per Due/M. Lampe

W 2003 r. został wybrany w drugiej rundzie
draftu z numerem 30. przez drużynę New York
Knicks. Maciej został sprzedany do Phoenix Suns
w styczniu 2004 roku i stał się najmłodszym
(18 lat i 353 dni) graczem w historii Suns. Rok
później został sprzedany po raz drugi w swojej
karierze w NBA, tym razem do New Orleans
Hornets. Pod koniec swojego trzeciego roku
w NBA reprezentował również Houston Rockets.
W sezonie 2006/07 Lampe podpisał kontrakt
z Chimki, gdzie przebywał przez kolejne trzy lata.
W sezonie 2007/08 wraz z Chimki pokonał
CSKA Moskwa w finale Pucharu Rosji. Został
wtedy uznany MVP. W ostatnim sezonie z Chimki
Maciej dotarł do finałów Euroligi i ligi rosyjskiej.
Po trzech sezonach w Rosji Lampe podpisał
kontrakt z Maccabi Tel Aviv, występującym
również w Eurolidze. Podczas inauguracyjnego
meczu z Olimpiją Lublana przeszedł do historii,
zdobywając pierwsze punkty w sezonie euroligowym 2009/2010.
7 stycznia 2010 wrócił do ligi rosyjskiej,
dołączając do zespołu Uniks Kazań. W sezonie 2010/11 został wybrany MVP sezonu
regularnego ligi rosyjskiej i centrem w drużynie
All Star Euroligi.
W lipcu 2011 Lampe wrócił do Hiszpanii
i podpisał dwuletni kontrakt z Caja Laboral.
W 2012 roku został wybrany MVP grudnia
w Eurolidze. 3 sierpnia 2013 podpisał kontrakt
z drużyną FC Barcelona. Jest on tym samym
drugim polskim sportowcem (po szczypiorniście
Bogdanie Wencie), który podpisał kontrakt
z zawodową sekcją FC Barcelony.
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Rubrykę redaguje Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Uniejowie

Napisano o nas...

O Uniejowie w prasie ogólnopolskiej

Gazeta Wyborcza, dodatek o inwestycjach, 23.04.2015 r.
„Wypoczynek i rozrywka kusi kapitał”
Gdy w 2012 r. delegacja Komisji Środowiska Unii Europejskiej
przyjechała do Uniejowa w woj. łódzkim, nie mogła wyjść
z podziwu nad zbudowanymi przez gminę termami. –
Inni powinni brać z was przykład - chwalił w „Wyborczej”
Michel Lebrun, gość z Belgii. Delegacja unijna nie była
w tym mieście przypadkowo. Bruksela daje pieniądze nie
tylko na budowę dróg, innowacje czy kanalizację. Pieniądze
płyną szerokim strumieniem także na budowę basenów
termalnych, łaźnie, zjeżdżalnie. Wszystko po to, żeby
rozruszać turystykę w regionie i dać miejsca pracy. Obecnie
trzytysięczny Uniejów nad Wartą odwiedza rocznie nawet
milion gości. Z turystycznego niebytu Uniejów wydobyli
samorządowcy, bo inwestorem i właścicielem obiektu jest
gmina. Budowa term kosztowała 106 mln zł. Skąd włodarze
tego miasteczka wzięli tyle pieniędzy, skoro dochody budżetu
gminy nie przekraczają 50 mln zł? Aż 90 mln zł inwestycji
to kwota dofinansowania unijnego. Pieniądze poszły nie
tylko na wyposażenie basenów, ale też na drogi dojazdowe
– w sumie 27 mln zł, czy budowę kanalizacji, oczyszczalni
ścieków. (…) Ale są też niewypały. Wielu samorządowców
zainspirowanych przykładem Uniejowa i zachęcanych
unijnymi dotacjami chciało budować aquaparki (…) Budowa
parku rozrywki, wesołego miasteczka czy nawet dużego
aquaparku jest trudnym wyzwaniem (…)
Gazeta Wyborcza, 23.06.2015 r.
„Do sanatorium z ZUS”
ZUS wysyła ludzi do sanatorium, by przywracać im sprawność i zdolność do pracy. Dokąd można pojechać? Ośrodki
rehabilitacyjne znajdują się w górach, nad jeziorami i nad
morzem. ZUS kieruje do ośrodków położonych najbliżej
miejsca zamieszkania. Można pojechać m.in. do Krynicy,
Augustowa, Kołobrzegu, Muszyny, Uniejowa (…).
Wiadomosci.wp.pl, 03.08.2015 r.
„Gdzie żyje się najlepiej? Ranking polskich gmin”
Na podstawie sprawozdań finansowych oraz odpowiedzi na
rozesłane ankiety spośród zwycięzców głównego rankingu
tygodnik „Wprost” wytypował najlepsze gminy do życia.
Analizując zebrane dane, można pokusić się o stwierdzenie,
że w polskich gminach poprawia się jakość życia. Coraz
więcej wydają one na ochronę środowiska i kulturę. Istotnym
elementem jest spadek poziomu bezrobocia (…) W gronie
najlepszych gmin miejsko-wiejskich w naszym rankingu
znalazły się te położone wokół wielkich aglomeracji oraz
miejscowości typowo turystyczne. To w nich jakość życia jest
największa, a wskaźnik bezrobocia najniższy (…) Uniejów
zajął 30 miejsce w Rankingu Gmin Miejskich i MiejskoWiejskich.
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W dniach 8-10 czerwca 2015 r. odbył się w województwie łódzkim II Kongres
„Łódzkie Energetyczne”. Drugiego dnia uczestnicy odwiedzili nasze uzdrowisko.  

Uniejowskie Energetyczne

Energetyka i odnawialne źródła energii zostały zaliczone do branż
z największym potencjałem rozwojowym. Wśród celów, chociażby
w Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS
2030 znajduje się zwiększenie konkurencyjności energetycznej oraz
bezpieczeństwa energetycznego kraju.
Drugiego dnia Kongresu „Łódzkie Energetyczne” goście mieli okazję
odwiedzić nasze miasto. Najpierw Piotr Zapałowski, dyrektor kompleksu
termalno-basenowego „Termy Uniejów”, zaprezentował gościom
sposób funkcjonowania term od strony technicznej i oprowadził po
miejscach niedostępnych dla regularnych gości. Kolejne spotkanie miało
miejsce w Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa, gdzie prezes Jacek
Kurpik podzielił się z uczestnikami wiedzą i praktycznymi informacjami
na temat działania Geotermii i sposobu wydobywania wody.
Po lunchu, w Domu Pracy Twórczej gości przyjął zastępca Burmistrza
Miasta Uniejów - Piotr Majer, a dr Karolina Smętkiewicz wygłosiła
prelekcję pt. „Wykorzystanie wód geotermalnych w Uniejowie”, która
przybliżyła uczestnikom obraz korzyści, jakie płyną z posiadania tak
cennych zasobów.
Ostatnim punktem wizyty w Uniejowie było zwiedzanie zamku,
którego historię zdradził gościom przewodnik. Dzięki jego przebraniu
uczestnicy mogli poczuć klimat dawnych czasów, a z baszty zamkowej
podziwiać panoramę uzdrowiska.
Tematem przewodnim trzeciego dnia Kongresu było światło jako
źródło energii oraz inicjatywa ogłoszenia roku 2015 Międzynarodowym
Rokiem Światła.
Organizatorem Kongresu była ProAkademia, a imprezie towarzyszyły
także Targi „Łódzkie Energetyczne”.

arch. ProAkademia

Województwo łódzkie jest liderem
energetyki konwencjonalnej w Polsce oraz
ma potencjał, aby zająć pozycję lidera
w obszarze odnawialnych źródeł energii.
Corocznie organizowane Kongresy „Łódzkie
Energetyczne” są impulsem dla pobudzenia
dyskusji na temat aktualnej sytuacji
i perspektyw rozwojowych sektora energetyki
w kontekście regionalnym, europejskim i światowym. W Kongresach biorą udział eksperci
polscy i zagraniczni. Ich wiedza, przykłady
dobrych praktyk zagranicznych i doświadczenia
międzynarodowe, skonfrontowane z trwającą
debatą na temat zrównoważonego rozwoju
regionalnego i odpowiedzialnej społecznie
i środowiskowo energetyki, są nieocenionym
wsparciem dla budowania inteligentnej
specjalizacji na poziomie regionu oraz do
stymulowania współpracy interdyscyplinarnej,
międzysektorowej i międzynarodowej.
W pierwszym dniu uczestnicy Kongresu
mogli zapoznać się m.in. z tematami: „Nowa
Unia Energetyczna i gospodarka cyrkulacyjna”,
„Znaczenie i cele Unii Energetycznej”,
„Gospodarka cyrkulacyjna – szanse, zagrożenia,
wyzwania”, „Nowa ustawa o innowacyjności”,
„Transfer technologii: innowacje dla biznesu”,
„Wydajność
energetyczna
budynków
z uwzględnieniem finansowania inwestycji
proekologicznych”, „E – mobility oraz transport
niskoemisyjny”,
„Budownictwo
energooszczędne i rozwiązania dla rozproszonej
energetyki”, „Możliwości finansowania inwestycji proekologicznych”, „Społeczne zyski z innowacyjnej energetyki”.
Odbyła się także Debata oxfordzka pomiędzy
kołami naukowymi Uniwersytetu Łódzkiego
i Uniwersytetu Medycznego „O wyborze
zielonych technologii w energetyce nie powinny
decydować względy ekonomiczne, ale przede
wszystkim bezpieczeństwo społeczeństwa”.
Energetyka stała się siłą napędową
województwa łódzkiego. Z tego też powodu
władze samorządowe, wielu przedsiębiorców
oraz naukowców popierają i włączają się
w działania mające na celu rozwój energetyczny
województwa.

Pawel.Wroniszewski@onet.pl
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Sprostowanie dotyczące artykułu pt. „Nadejszła wiekopomna chwila”
autorstwa red. Andrzeja R. Tyczyno, opublikowanego w 32. numerze
tygodnika „Echo Turku”
W nawiązaniu do artykułu „Nadejszła wiekopomna
chwila” autorstwa redaktora Andrzeja R. Tyczyno czuję
się zobowiązany do wskazania błędów, które pojawiły się
w tekście. Odnoszę bowiem wrażenie, że artykuł narusza
podstawową zasadę dziennikarstwa, omawiając temat
wybiórczo, a rację jednej ze stron przedkłada nad drugą.
Otóż, z artykułu wynika, że Starosta Poddębicki
wyszedł z propozycją realizacji inwestycji drogowej na
drodze powiatowej, po czym zadbał o to, aby w kosztach
partycypował Samorząd Gminy Uniejów. Starosta Rytter
„odtrąbił” zwycięstwo w negocjacjach i sukces pijarowy
nakręcanego w mediach konfliktu miedzy samorządami.
Prawda natomiast jest taka, że każdy z samorządów
powinien w pierwszej kolejności realizować swoje
zadania i tak jest w przypadku opisywanej inwestycji
– droga powiatowa powinna być remontowana przez
starostwo, które otrzymuje środki na  tego typu zadania.
Jeżeli starosta uważa dzielenie kosztów pomiędzy
samorządami za warunek porozumienia, to mamy
do czynienia z szan-tażem, którego ofiarami padają
mieszkańcy. 200 tysięcy złotych dofinansowania,
podobnie jak poprzednie, niejednokrotnie wyższe
kwoty, dołożone przez gminę do inwestycji starostwa
powinny być traktowane jako dobra wola, a nie warunek
konieczny na zasadzie: droga jest nasza i nie możecie
sami jej wyremontować. Być może wyremontuje ją
powiat, ale pod warunkiem, że podzielimy się kosztami
z gminą. Czy tylko dla mnie jest to dziwne?
Jeżeli zaś chodzi o inicjatywę, której bohaterem w artykule redaktora Tyczyno został starosta Rytter, pierwszy
krok w kierunku remontu omawianej drogi zrobili sołtysi
(nie wspominając już o wcześniejszej korespondencji,
która wyszła w tej sprawie z uniejowskiego magistratu).
Ci trafili jednak na opór, a w zamian otrzymali kopie
korespondencji, która w żaden sposób nie rozwiązuje
problemu. Wbrew temu, co wynika z artykułu, powiat nie
określił kwoty dofinansowania. Rzeczone 200 tys. zł było
moją propozycją oraz decyzją, zgodnie z obowiązującym
prawem, Rady Miejskiej w Uniejowie. Zatem, Panie
Redaktorze Tyczyno, proszę rzetelniej przygotowywać
kolejne materiały, patrząc na problem obiektywnie.
Warto również pamiętać o szacunku do instytucji,
o których Pan pisze. Użycie sformułowania „Kosmalski”
w stosunku do Przewodniczącego Rady Miejskiej
świadczy o prowincjonalności artykułu autorstwa (i tu
analogia) dziennikarzyny…
Z poważaniem,
Józef Kaczmarek
Burmistrz Miasta Uniejów

Bardzo mi przykro, że artykuł, który został napisany przez redaktora
Andrzeja R. Tyczyno nie przedstawia całej prawdy, stawiając Starostę
w świetle inicjatora budowy drogi powiatowej Wielenin-Miniszew.
Okoliczności podjęcia współpracy w sprawie wspomnianych dróg
powiatowych są nieco inne niż przedstawione w artykule. Jako
przedstawiciel mieszkańców gminy Uniejów w Radzie Powiatu czuję
moralny obowiązek monitowania w zagadnieniach dotyczących
gminy. Mój udział w  tej sprawie nie był bez znaczenia, dlatego też
pozwolę sobie przedstawić swój punkt widzenia, gdyż brałem udział
w rozmowach z Sołtysami, Burmistrzem i Starostą.
Wszystko rozpoczęło się od problemów z przejezdnością drogi
powiatowej Wielenin-Miniszew, którą powiat rok wcześniej
wyremontował. Niestety inwestycja ta na bardzo krótko poprawiła
komfort jazdy i już po kilku miesiącach stan nawierzchni był gorszy
niż przed remontem. Wówczas mieszkańcy trzech wsi: Zaborowa,
Pęgowa i Kozanek zwrócili się z prośbą o poprawienie drogi, którą
przed wyborami obiecał Pan Starosta. Niestety nie otrzymali
odpowiedzi na swoje pismo, a w zamian wszyscy Sołtysi otrzymali
plik papierów od Starosty, które zawierały korespondencję między
samorządami. Zdaniem sołtysów kopie pism w żaden sposób
nie rozwiązywały problemów poszczególnych sołectw. Wręcz
przeciwnie, wynikało z nich, że za wszelkie problemy odpowiada
samorząd Uniejowa. Naszym zdaniem prawda jest inna. Wówczas
Sołtysi wystosowali pismo do Starosty z prośbą o konkretne działania
i wywiązywanie się ze swoich zadań statutowych i dotrzymanie
danego nam słowa. Przypomnę, że takową przedwyborczą obietnicą
była budowa wspomnianej drogi Wielenin-Miniszew. Po oficjalnym
piśmie skierowanym do Starosty od Sołtysów, w którym przedstawili
własny punkt widzenia na temat spraw dotyczących sołectw,
nastąpiła zdecydowana reakcja ze strony powiatu. Wówczas Pan
Starosta zaproponował wspólną budowę drogi w ramach PROW.
Oficjalne pisma otrzymali w tej sprawie wszyscy Sołtysi oraz
Przewodniczący Rady.
Jako Radny Powiatu i jednocześnie Sołtys wsi poinformowałem
Pana Burmistrza o propozycji Starosty. Wówczas Burmistrz wyraził
chęć współpracy, o czym poinformowałem Starostę. Po kilku dniach
dotarło oficjalne pismo do Urzędu Miasta, na które samorządowcy
odpowiedzieli pozytywnie, przyznając odpowiednią sumę z budżetu
gminy na projekt partnerski.
Mam nadzieję, że główna droga dojazdowa do trzech wsi zostanie
w końcu wybudowana i to w odpowiednim standardzie. Ze swej
strony mogę być zadowolony z podjętych decyzji przez samorządy.
Jest szansa, że skończy się koszmar użytkowników tej drogi, która
była w bardzo złym stanie, że autobusy szkolne oraz mieszkańcy nie
będą już mieli problemów z dojazdem do celu.
          Z poważaniem
          Piotr Kozłowski
          Radny Powiatu Poddębickiego
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Mirosław Madajski to kolejna „Perełka” w bardzo długim sznurze pereł w uniejowskim społeczeństwie. Tych pozytywnie zakręconych, którzy pracują i żyją nie
tylko dla siebie, jest u nas co niemiara. Sukcesy naszego miasta nie byłyby możliwe
bez zaangażowania tak wielu społeczników i ich pracy społecznej, a w szczególności
zaś tych „Perełek” o niekończącym się sznurze.

Pan Mirosław urodził się w Turku w 1976 r., ma
żonę z Wilamowa - Magdalenę i syna Gracjana (10 lat).
Z wykształcenia jest arteterapeutą. Ukończył również
organizację pomocy społecznej, zarządzanie i marketing.
Od 1996 r. do 2000 r. pracował jako specjalista ds.
marketingu w firmie „Korinex” w Turku. Od 2001 r. realizuje
się w pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy
w Czepowie.
Sam obserwuję jak oddaje się tej pracy, podziwiam
jego entuzjastyczne zaangażowanie. Na sukcesy, jak
sam skromnie twierdzi, pracuje całe środowisko PŚDS

w Czepowie. W tym roku „zabłysnęli” występem
w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Jest
dumny z ubiegłorocznej współpracy z zespołem Raz
Dwa Trzy i Anną Dymną, a wcześniej z Krzysztofem
Cwynarem. Wymarzył to sobie i się spełniło.
W codziennej pracy z uczestnikami najbardziej cieszy
go fakt, że oprócz „odtwarzania” utworów udaje
się również podejmować twórczy wysiłek. Piszą,
komponują, nagrywają płyty i jak na autorów mają
całkiem pokaźny dorobek.
Cieszy też pana Mirosława proces integracyjny
pomiędzy miejscowymi dziećmi, młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi. Od kilku już lat udaje się
połączyć te środowiska na jednej scenie. Naturalnie
dołożył do tego swoją „cegiełkę”. Integracyjny
Koncert Pastorałkowy, Projekty: „Punkt Widzenia”
oraz „Dajmy Sobie Siły” były tego żywym przykładem.
Bez zaangażowania i cierpliwości nie byłoby to
możliwe. Jak wszyscy u nas wiedzą pan Mirosław
jest, jak i wiele osób w gminie (dzięki Orkiestrze
Dętej ZHP-OSP Uniejów), muzykiem – trębaczem
i gitarzystą. Gra obecnie w zespole „paso doble”,
a wcześniej przez ponad 15 lat grał w orkiestrze Dętej
ZHP-OSP Uniejów. Orkiestrze zawdzięcza podstawy do
tego co robi obecnie. Grał pod batutą Mariana i Jakuba
Pięgotów. Jest z tego dumny i jest z orkiestrą w ciągłym
kontakcie. „Ciągnie wilka do lasu” i chyba skończy się
to tym, że będzie grał w Old Band Uniejów.
Zainteresowania pana Mirosława nie kończą się na
muzyce. Już drugą kadencję jest radnym Rady Miejskiej
w Uniejowie, zagorzałym kibicem i działaczem
Uniejowskiej Akademii Futbolu, wiceprezesem
Centrum Promocji Sportu i  Rekre-acji „Dragon”. Jest też
członkiem koła Plat-formy Obywatelskiej, wieloletnim
członkiem Koła Wędkarskiego PZW nr 16 w Uniejowie,
a także współautorem artykułów do czasopism
„Uniejowskie Strony” i „W Uniejowie”. Kolejny
wielozadaniowiec!
Sznur z „Perełkami” robi się coraz dłuższy.
Pozytywnie zakręconych jest u nas pod dostatkiem…

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

Zapraszamy na tradycyjne polskie pierogi do nowo otwartej Uniejowskiej
Pierogarni „Pod 30-ką”.
Można zamówić je na miejscu lub na
wynos! W naszym lokalu każdy gość
odnajdzie swoje smaki, nad którymi
będzie mógł się rozkoszować w miłej
atmosferze i urokliwym wnętrzu.
Dla gości, którzy szukają czegoś więcej
proponujemy dania dnia, zupy, placki
ziemniaczane, naleśniki, desery, ciasta,
pyszną kawę oraz nieco mocniejsze
trunki!

Pierogarnia pod 30-ką,
ul. Bł. Bogumiła 30,
99-210 Uniejów
tel. 795 063 081

Od 17.08.2015 r. funkcjonuje nowy Gminny System Powiadamiania SMS.Jeżeli chcą Państwo nadal otrzymywać drogą sms-ową
informacje i komunikaty dotyczące tego, co dzieje się w gminie Uniejów,
to zapraszamy do ponownego rejestrowania swoich numerów w systemie.
Użytkownik, który rejestruje się w systemie akceptuje wszystkie
postanowienia zawarte w regulaminie, który jest dostępny na stronie:
www.uniejow.pl

Przepisy z zagrody Młynarskiej

Sernik z owocami
Składniki:
1,5 kg sera,
2,5 szklanki cukru,
0,5 szklanki mąki,
2-3 łyżki kakao,
400 g masła,
1 łyżeczka proszku do
pieczenia,

1 budyń śmietankowy,
100 g płatków migdałów,
aromat śmietankowy,
16 jaj,
drobne owoce jak:
jagody, borówki, maliny
lub inne.

Z 1 szklanki mąki, 0,5 szklanki cukru, 150 g masła, kakao i proszku do pieczenia przygotować kruszonkę na spód ciasta i wysypać
na wyłożoną papierem do pieczenia formę. Następnie utrzeć resztę masła z 1 szklanki cukru, potem dodać żółtka, ser- trzykrotnie
zmielony, budyń i aromat do ciasta, oczywiście cały czas mieszając. W osobnej miseczce ubić białka z pozostałą ilością cukru. Białka
połączyć z masą serową, wsypać migdały i delikatnie wymieszać. Całość wylać na przygotowany wcześniej spód. Posypać owocami
i piec w piekarniku nagrzanym do 170 C przez około 1 godzinę i 20 minut. Najlepiej smakuje z domowej roboty konfiturą malinową.
								Smacznego! Teresa Bamberska, Zagroda Młynarska
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Chcesz popływać, przyjedź do Uniejowa

Foto Kontrasty

Foto Zagadka

Ryszard Troczyński

Ryszard Troczyński

Co i gdzie to jest ?

W ostatnim numerze kwartalnika foto zagadką było zdjęcie
budynku firmy K-Flex Polska Sp. z o.o. w Wieleninie Kolonii.
Wpłynęło kilka prawidłowych odpowiedzi.
Nagrodę wylosował pan Krzysztof Mruk z Wilamowa.
Gratulujemy!
Kolejna zagadka to obiekt znajdujący się na terenie gminy
Uniejów – Co, gdzie to jest? Na odpowiedzi – smsy
z dopiskiem „Foto zagadka”, kierowane pod numerem tel.
517-138-165, czekamy do 15 listopada 2015 r.

