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66 Pobiegli dla Matki Ziemi i Ani Płoszyńskiej

Szanowni Czytelnicy

Od Redakcji

Mają Państwo w rękach 50-ty, jubileuszowy numer „Uniejowskich Stron”. Obrazowo ilustruje to rozkładówka ze zdjęciami wszystkich
okładek naszego kwartalnika.
Pierwszy numer pisma Urzędu Miasta w Uniejowie ukazał się w marcu 2004 roku. W słowie wstępnym Burmistrz Miasta – Józef
Kaczmarek napisał wówczas: Każda cezura czasowa skłania do podsumowań, refleksji oraz wytyczania kolejnych planów na przyszłość
(…) Szerokie spektrum spraw poruszanych w tej gazecie przypomina o wydarzeniach, dzięki którym Uniejów zyskiwał ogólnopolski
rozgłos, inwestycjach poprawiających codzienną egzystencję, a także inicjatywach, poprzez które możliwe będzie zebranie w najbliższej
przyszłości, przekładających się na zrównoważony rozwój, plonów (…)
O tych inicjatywach, inwestycjach, wydarzeniach przez 12 kolejnych lat informował kwartalnik redagowany przez obszerne grono
autorów. To dzięki osobom zaangażowanym w życie lokalnej społeczności udało się wydać 50 numerów kwartalnika, stanowiących
swoisty rodzaj kroniki naszej gminy. Dziękujemy za poświęcony czas przy współredagowaniu „Uniejowskich Stron”. Doceniamy Państwa
pracę.
W tym numerze dostarczamy kolejną porcję informacji o tym, co wydarzyło się w ostatnim czasie…
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Z prac Samorządu

Józef Kaczmarek

marzec - maj 2016

Wybraliśmy wykonawcę zadania pn. „Budowa infrastruktury
polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Gminie
Uzdrowiskowej Uniejów”. Zadanie wykona firma Usługi Projektowe
Owczarek Krzysztof z Turku.
W związku z remontem drogi wojewódzkiej, firma SKANSKA
zobowiązała się do uzupełnienia uszkodzonych poboczy dróg
gminnych za łączną kwotę 35.000,00 zł brutto.
Złożyliśmy wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na przebudowę
ul. Jana Pawła II wraz z budową kanalizacji deszczowej.
Rozstrzygnęliśmy przetarg na opracowanie dokumentacji
projektowej zagospodarowania terenu wokół kolegiaty w Uniejowie.
Wygrała oferta złożona przez firmę KERRiA Piórkowski z Koła. Mamy
już wstępną koncepcję projektu zagospodarowania, którą, we
współpracy z Parafią Uniejów, konsultujemy z wykonawcą.
Jesteśmy po przetargu sprzedaży przez gminę dwóch działek
budowlanych o powierzchni kolejno 0,1043 ha oraz 0,1188 ha,
położonych w Uniejowie, przy przedłużeniu ul. Targowej (w kierunku
Pierwszego Lasu).
Gmina zakupiła działkę o powierzchni 60 mkw. na potrzeby
poszerzenia jezdni wzdłuż ul. płk. Szczepana Ścibiora.
Gmina przekazała Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej
„Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie, w formie dzierżawy,
teren o powierzchni 0,9397 ha z przeznaczeniem na działalność
gastronomiczną, rekreacyjną oraz parking.
Otrzymaliśmy od Marszałka Województwa Łódzkiego dotację
w wysokości 60.000,00 zł na remont „cerkiewki” oraz 15.000,00 zł
na działalność OSP Uniejów.
Uzupełniliśmy projekty przeznaczone do termomodernizacji
o kolejne obiekty.
Przygotowujemy przetarg na drogę dojazdową do terenów
inwestycyjnych. Inwestycja jest realizowana w ramach dotacji
uzdrowiskowej.
Wniosek na działalność przedszkola integracyjnego w Uniejowie
przeszedł ocenę formalną.
Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie usługi dla zadania: Dowożenie
uczniów do przedszkola, szkół podstawowych i gimnazjum
znajdujących się na terenie gminy Uniejów w roku szkolnym
2016/2017 od dnia 1 września 2016 do dnia 31 grudnia 2016 r.
Podpisaliśmy umowy na dofinansowanie dwóch projektów:
promocji gospodarczej regionu oraz zagospodarowanie terenów
inwestycyjnych w Uniejowie.
Wystąpiliśmy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi o sprzedaż akcji Geotermii Uniejów
im. Stanisława Olasa, dzięki temu gmina będzie mogła być jedynym
właścicielem uniejowskiej ciepłowni.
Lokalna Grupa Działania „PRYM” oraz Lokalna Grupa Rybacka,
których gmina Uniejów jest członkiem, otrzymały pełne
dofinansowanie bieżącej działalności, dzięki czemu i my będziemy
mogli przeprowadzić tzw. miękkie inwestycje (m.in. zakup strojów dla
asyst parafialnych, wydanie monografii przez Towarzystwo Przyjaciół
Uniejowa, zagospodarowanie terenu przy OSP w Orzeszkowie oraz
w miejscowości Kuczki, założenie strony internetowej Uniejowskiego

Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych i wydruk materiałów
promocyjnych, wyposażenie obozowiska średniowiecznego oraz
zakup rekwizytów i akcesoriów dla Dworzan).
Przygotowujemy projekt zagospodarowania terenu na potrzeby
targowiska miejskiego.
Jesteśmy w trakcie opracowywania dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół kościoła parafialnego w Wilamowie oraz
projektu „Trasa Bożego Ciała w Spycimierzu – Etap III”.
Pozyskaliśmy dofinansowanie na modernizację drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Hipolitów. Dotacji w wysokości
92.000,00 zł udzieli gminie Urząd Marszałkowski w Łodzi.
Złożyliśmy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego na przebudowę 7 odcinków dróg gminnych w miejscowościach: Wilamów (2 odcinki), Czepów (2 odcinki), Kozanki,
Zaborów i Spycimierz.
Zamierzamy dokonać zakupu wozu ratowniczo – gaśniczego dla
jednostki OSP Wilamów. Nabycie samochodu będzie w dużej mierze
zrealizowane ze środków z dofinansowania od Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
(250.000,00 zł), Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży
Pożarnej w Łodzi (150.000,00 zł) i Komendanta Głównego
Państwowej Straży Pożarnej (100.000,00 zł). Resztę pokryje gmina
ze środków własnych.
P.G.K. „Termy Uniejów” Sp. z o.o. jest po rozstrzygnięciu przetargu
i wyborze wykonawcy budowy dwóch nowych bloków mieszkalnych
przy ul. Targowej.
Opracowujemy projekt budowlany zagospodarowania bulwarów
nad rzeką Wartą.
Firma FRAPO, która prowadzi budowę Polomarketu otrzymała
od gminy decyzję na zjazd z drogi gminnej na swoją działkę pod
warunkiem poszerzenia w tym miejscu ul. Bł. Bogumiła z wydzielonym
pasem do skrętu w lewo (jadąc od centrum w kierunku ronda) oraz
prawoskrętem i lewoskrętem w miejscu wyjazdu z parkingu.
Gmina nie wyraziła zgody spółce ENERGA-OPERATOR SA na wejście
na teren działki dawnego młyna gospodarczego. Firma zamierzała
wykonać przyłącze energetyczne z tamtejszego transformatora dla
budowanego po drugiej stronie drogi Polomarketu.
Odbyły się spotkania z mieszkańcami w sprawie możliwości
dofinansowania odnawialnych źródeł energii: paneli słonecznych,
ogniw fotowoltaicznych i pomp ciepła. W efekcie do urzędu
wpłynęło ponad 460 wniosków o dofinansowanie inwestycji.
Obecnie pracownicy firmy Dotacje Optymalne DO EKO Sp. z o.o.
przeprowadzają inspekcje. Na ich podstawie ocenią możliwości
techniczne montażu w/w instalacji w gospodarstwach, które zgłosiły
chęć uczestnictwa w projekcie.
23 marca sołtysi z terenu gminy wzięli udział w corocznym
spotkaniu z przedstawicielami instytucji sektora rolniczego.
W zebraniu wzięli udział również Zastępca Burmistrza Uniejowa Piotr Majer, Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie - Janusz
Kosmalski oraz Radni Rady Miejskiej w Uniejowie. Sołtysi mieli
okazję, aby dowiedzieć się o najnowszych sprawach związanych
z działaniami podejmowanymi przez instytucje rolnicze. Przedstawili
je reprezentanci: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
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Rolnictwa, KRUS-u, Izby Rolniczej, Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Poddębicach, a także Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska,
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego
w Poddębicach oraz Powiatowy Lekarz Weterynarii.
Jednostki straży OSP z terenu gminy Uniejów otrzymały nowe
hełmy paradne, zakupione ze środków własnych gminy. Hełmy już
służą druhom podczas uroczystości.
W budynku urzędu miasta został przeprowadzony remont, który
usprawnił organizację pracy: utworzono m.in. na parterze nowy
punkt obsługi interesantów.
31 marca podpisaliśmy umowę o dofinansowanie projektu pn.
„Przebudowa dróg gminnych w Uniejowie”. Całkowita wartość
projektu to 2 285 221,42 zł, zaś kwota dofinansowania z EFRR to
113 280,04 zł.
Tego samego dnia (tj. 31.03.2016) została również podpisana
umowa o dofinansowanie projektu, pn. „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – działanie I.1
– drogi – etap II”. Projekt dotyczył przebudowy dróg gminnych
w miejscowościach: Wielenin Kolonia, Łęg Baliński, Człopy, Wilamów
– Góry, Wilamów oraz Kozanki Wielkie. Całkowita wartość projektu
to 3.469.228,30 zł, zaś kwota dofinansowania z EFRR wyniosła
2.609.778,04 zł.
Pozyskaliśmy środki z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 18.000,00
zł na realizację zadania pn. „Program usuwania azbestu z gminy
Uniejów na lata 2015 – 2020”. Koszt całkowity zadania wyniósł
20.000,00zł.
Gmina Uniejów otrzymała dotację z WFOŚiGW na realizację
dwóch wniosków, złożonych w ramach ogłoszonego przez Fundusz
konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach
w roku szkolnym 2015/16”. Dofinansowane wnioski to: Projekt pn.
„Nasza misja – ekologia w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół
w Uniejowie”: wartość projektu – 32.700,00 zł. (dofinansowanie:
29.400,00 zł) oraz Projekt pn. „Spacery po Uniejowskich Zdrojach
i Okolicy” – program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole
Podstawowej w Wieleninie: wartość projektu – 19.700,00 zł (dofinansowanie: 17.500,00 zł).
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W Domu Pracy Twórczej trwa wystawa malarstwa pn. „Podróż
do Miasta Wody” autorstwa Julity Polipowskiej i Wojciecha
Witkowskiego. Obrazy można oglądać do końca czerwca br.
Pierwszy z cyklu koncertów „Muzyka w murach zamku” odbył
się 4 czerwca na dziedzińcu uniejowskiego zamku. Na koncercie
wystąpili: Żu-Brass, czyli: Dzmitry Kastiushka, Szymon Kamrowski,
Piotr Cedzyński, Bartosz Koliński, Karol Nyczka, Robert Dominiak,
Dominik Kaszczyszyn, Remigiusz Kuropka, Marcin Lesiewicz, Andrzej
Nestorowicz, Łukasz Witczak. Cykl koncertów potrwa do 20 sierpnia.
W ramach Ogólnopolskiego Dnia Młynów, 4 czerwca został
bezpłatnie udostępniony do zwiedzania zabytkowy wiatrak w Zagrodzie Młynarskiej w Uniejowie. Z kolei 5 czerwca udostępniony był
młyn gospodarczy Braci Pelców w Wilamowie. Inicjatorem dni
otwartych, a tym samym utrwalania historii młynarstwa na terenie
naszej gminy był kustosz muzeum w Zagrodzie, Filip Tomaszewski.
1 czerwca na terenie kompleksu termalno-basenowego odbył
się Dzień Dziecka – dla najmłodszych przewidziano zniżki na basen,
zabawy i animacje.
Odbyły się już 3 wydarzenia połączone w cyklu „Spycimierskie
Boże Ciało 2016”: Tulipany dla Jana Pawła II (30.04-3.05), Odpust Św.
Bogumiła (16 maja), Procesja Bożego Ciała w Spycimierzu (26 maja).
Więcej na temat obchodów wewnątrz kwartalnika.
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Ozdobioną trasę na Boże Ciało przygotowali również uczniowie
SP w Wilamowie oraz podopieczni PŚDS w Czepowie. Na ulicach
Wilamowa – inspirowane kwietnymi dywanami w Spycimierzu –
powstały dużo trwalsze ornamenty, które uczniowie i podopieczni
namalowali farbą elewacyjną. Ponadto, w ramach tworzenia trasy
odbył się konkurs na projekty czterech fragmentów – ołtarzy.
Między 14 a 16 maja obchodziliśmy Dni Uniejowa, w ramach
których odbyły się dwa jubileusze – 35-lecie Orkiestry Dętej OSPZHP Uniejów oraz 4. urodziny Uzdrowiska Termalnego – z tej okazji
mieliśmy przyjemność poczęstować mieszkańców gminy tortem
i wspólnie bawić się na terenie kompleksu termalno-basenowego
„Termy Uniejów”.
12 i 13 maja braliśmy udział w Dniach Otwartych Funduszy
Europejskich, udzielając 50% zniżki dla mieszkańców woj. łódzkiego
korzystających z usług kompleksu termalno-basenowego.
W szkołach odbyły się w tym okresie liczne konkursy,
zorganizowane pod patronatem Urzędu Miasta w Uniejowie: XIV
Konkurs Matematyczny Klas III oraz Konkurs Języka Angielskiego
w Wilamowie, XIII Gminny Konkurs Recytatorski w Wieleninie.
Gratuluję zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom i życzę dalszych
sukcesów naukowych!
8 maja odbyło się uroczyste otwarcie strażnicy OSP Rożniatów,
w której strażacy przeprowadzili remont generalny. Finansowe
wsparcie remontu kapitalnego remizy OSP w Rożniatowie,
w latach 2007-2015, przedstawia się następująco: Urząd Miasta
i Rada Miejska w Uniejowie – 73 270 zł, Lokalna Grupa Działania
„Między Wartą a Nerem” – 50 000 zł, Zarząd Główny Związku OSP
w Warszawie – 37 000 zł, Zarząd Wojewódzki Związku OSP
w Łodzi – 3 765 zł, PGK „Termy Uniejów” – 13 500 zł, Rejonowy
Bank Spółdzielczy w Malanowie – 1600 zł, Bank Spółdzielczy
w Poddębicach – 500 zł, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole –
800 zł, Strażacy/Mieszkańcy/ Darczyńcy – 10 960 zł.
4 maja odbył się Dzień Strażaka w Uniejowie, podczas którego ks.
Prałat Andrzej Ziemieśkiewicz poświęcił figurę św. Floriana, patrona
strażaków, zamontowaną w elewacji strażnicy OSP Uniejów.
Gminne Obchody Święta Narodowego 3 Maja w Uniejowie odbyły
się z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej I Dywizjonu Lotniczego
z Leźnicy Wielkiej. Świętowanie 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja rozpoczęła w południe uroczysta Msza św. w uniejowskiej
kolegiacie, po której delegacje złożyły wiązanki pod pomnikiem
Bohaterów Września 1939 r.
Za sprawą Uniejowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Turystycznych na teren polany w parku zamkowym wróciła
„Majówka” – piknik i zabawa taneczna z atrakcjami związanymi
z lokalną ofertą turystyczną.
Na przełomie kwietnia i maja odbył się Międzynarodowy Kongres
Sztuki Ulotnej z udziałem zagranicznych delegacji, głównie z Włoch.
Wydarzenie poprzedził tzw. włoski tydzień zorganizowany przez
Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną, w którym uczestniczyli
uczniowie wszystkich szkół z terenu gminy. Kongres zwieńczyło
spycimierskie wydarzenie, które od ubiegłego roku włączyliśmy do
gminnego kalendarza imprez cyklicznych: „Tulipany dla Jana Pawła
II”. W ramach niniejszego święta Parafianie stworzyli kompozycje
z główek tulipanów, a delegacja z włoskiego Stowarzyszenia
„Infioritalia” obraz Matki Boskiej Kasztelańskiej z pyłu kwiatowego.
30 kwietnia gościliśmy przedstawicieli Zarządu Województwa
oraz chińską delegację z prowincji Syczuan. Obie delegacje podpisały
w zamku w Uniejowie umowę o współpracy.
23 i 24 kwietnia miejscowi restauratorzy stanęli do walki o „Lilię
Smakosza” i tytuł Najbardziej Apetycznego Miejsca III Uniejowskiego
Festiwalu Smaków 2016. Artykuł opisujący ogromne zainteresowanie
zarówno ze strony uniejowskich restauratorów, mieszkańców, jak
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i turystów oraz relację z wydarzenia znajdą Państwo w dalszej części
„Uniejowskich Stron”. Tutaj zaś, korzystając z okazji, w imieniu
Samorządu jeszcze raz serdecznie gratuluję zwycięskiej „Restauracji
Parkowej” mieszczącej się w Uzdrowisku Uniejów Park.
22 kwietnia odbyło się otwarcie pierwszej lokalnej warzelni
piwa w Uniejowie. „Browar Wiatr” to połączenie restauracji, pubu,
przestrzeni konferencyjnej i hotelu, który jest przede wszystkim
źródłem nowych miejsc pracy i dowodem na to, że w gminie Uniejów
warto inwestować.
17 kwietnia w sali OSP w Wilamowie zbierano odzież i zabawki dla
dzieci. Akcja pod hasłem „Wiosenne wietrzenie szaf” była inicjatywą
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „RTG-Duszy”,
wspartą przez Jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilamowie
i Szkołę Podstawową im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilamowie.
16 kwietnia odbył się I Sejmik Stowarzyszeń Regionalnych
Województwa Łódzkiego, który wspólnie zainicjowały Towarzystwo
Przyjaciół Uniejowa i Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli. Na
zaproszenie do Sali Rycerskiej Uniejowskiego Zamku odpowiedziało
30 stowarzyszeń z regionu łódzkiego.
13 kwietnia, w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, uczniowie ZS
w Uniejowie, harcerze, licznie zgromadzone delegacje i mieszkańcy
gminy zebrali się na Placu Dębów Katyńskich, by złożyć hołd ofiarom.
9 kwietnia po raz kolejny Uniejów stał się stolicą dorocznego
Festiwalu Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej. Wydarzeniu
towarzyszył „Bieg Na Rzecz Ziemi”, nawiązujący do indiańskiego
Świętego Biegu. W tym roku grupa „Aktywne Wartkowice” biegła
również w intencji Ani Płoszyńskiej. O kolorowym święcie indianistów
i inicjatywie biegaczy przeczytacie Państwo na łamach kwartalnika.
Gmina Uniejów została patronem debiutanckiej książki kulinarnej
Adama Kozaneckiego. Pochodzący z Uniejowa finalista kulinarnego
show „MasterChef” promował wydawnictwo ze zbiorem autorskich
przepisów 9 kwietnia w Domu Pracy Twórczej.

Wydarzenia sportowe

5 czerwca UKS „Orientuś” Łódź oraz Polski Związek Orientacji
Sportowej zorganizowali w Uniejowie Sprinterskie Mistrzostwa
Polski w Biegu na Orientację. Impreza odbyła się pod patronatem
Marszałka Województwa Łódzkiego.

Młodzi uniejowscy piłkarze przez 3 dni aktywnie obchodzili
tegoroczny Dzień Dziecka. 1 i 2 czerwca grupa 45-ciu uczniów
wzięła udział w wycieczce rekreacyjnej do Gdańska. Zwieńczeniem
świętowania były niedzielnie (5 czerwca) rozgrywki piłkarskie,
do których stanęło ponad 130 zawodników. Organizatorem Dnia
Dziecka na sportowo było Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”.
Inną formę świętowania Dnia Dziecka zaproponował Uniejowski
Klub Karate „BASSAI”. Do corocznego, piątego już Turnieju Małego
Karateki stanęło ponad 60-ciu zawodników.
Gmina Uniejów brała udział w Europejskim Tygodniu Sportu dla
Wszystkich w dniach 26.05 – 1.06.
29 maja odbył się „Bieg do zdrowia”, który zorganizował Klub
Biegacza „Geotermii Uniejów”. Trasę biegu wytyczono ścieżkami
parku zamkowego, m.in. wzdłuż tzw. „Ścieżki zdrowia”.
12. Weekend Polska Biega zorganizowano u nas w dwóch
odsłonach:19 maja na boisku szkolnym Zespołu Szkół w Uniejowie
– dla uczniów oraz 20 maja na trasie wytyczonej po terenach
uzdrowiskowych dla pozostałych mieszkańców.
Wiosenny sezon zgrupowań na uniejowskiej murawie rozpoczęła
kadra reprezentacji Polski do lat 17. Podopieczni Bartłomieja
Zalewskiego trenowali na Kompleksie Boisk Piłkarskich im. Wł.
Smolarka w dniach 23-24 marca br.
Wybrane wydarzenia opisaliśmy szerzej na łamach kwartalnika.
Zachęcamy do lektury!

Gmina Uniejów w mediach

Relacja z Międzynarodowego Kongresu Sztuki Ulotnej ukazała się
w programie „Migawka” stacji TOYA TV.
Układanie obrazu Św. Bogumiła w kolegiacie relacjonowała stacja
TVP Łódź w Łódzkich Wiadomościach Dnia oraz za pośrednictwem
programu „Niezwykły obraz w Uniejowie”.
Relacja z Bożego Ciała w Spycimierzu ukazała się w Łódzkich
Wiadomościach Dnia i w Polsat News.
Sejmik Stowarzyszeń Regionalnych Województwa Łódzkiego
z uwagi na podniosłość, w zasadzie pierwszej tego typu inicjatywy
w naszym województwie, cieszył się zainteresowaniem mediów
regionalnych. Relację z wydarzenia przeprowadziła TVP Łódź.

Anna Pająk – Kowalska

Dotacja na Program usuwania azbestu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie.pl) udzielił gminie Uniejów
dotację na dofinansowanie zadania: „Program usuwania azbestu z gminy Uniejów na lata 2015 – 2020”.
Koszt całkowity zadania wyniósł 20.000,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi stanowi kwotę
18.000,00 zł.
Posiadanie programu usuwania azbestu umożliwi zaplanowanie i przedsięwzięcie działań zmierzających do wyeliminowania
azbestu z użytkowania oraz usunięcie z miejsc tymczasowego magazynowania i unieszkodliwienie.

Ujemne skutki przezimowania

Urszula Łukasik

Rolnicy po raz kolejny ponoszą straty w swoich gospodarstwach w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego. Tym razem
są to straty poniesione w wyniku ujemnych skutków przezimowania. Do Urzędu Miasta w Uniejowie wpłynęło około 90 wniosków
od rolników o szacowanie szkód. Obecnie sporządzane są protokoły strat.
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Janusz Kosmalski

Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie
(marzec – maj 2016 r.)

W okresie marzec – maj 2016 r.
odbyły się trzy sesje Rady Miejskiej
w Uniejowie, których porządki obrad
zawierały dwa wspólne punkty:
wprowadzenie zmian do budżetu
gminy Uniejów na 2016 r. oraz zmian
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 – 2020, a dodatkowo dwa
razy rozszerzono wykaz inkasentów
opłaty uzdrowiskowej.
W związku z wprowadzeniem
dodatkowego świadczenia wychowawczego, uchwalono na marcowej
sesji stosowne zmiany w Statucie
Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Uniejowie. Ponadto
uznano
częściową
nieaktualność
Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
miasta i gminy Uniejów i konieczność
dokonania zmian aktualizujących
Studium. Zdecydowano także o pozbawieniu statusu pomnika przyrody
drzewa w Uniejowie ze względu
na utratę wartości przyrodniczych
i krajobrazowych, a także zagrożenie
bezpieczeństwa
lokalnego,
jak
również przyjęto „Program opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz

zapobiegania bezdomności zwierząt
w gminie Uniejów na rok 2016”.
Na koniec podjęto kilka decyzji
dotyczących nieruchomości i wyrażono
zgodę na: wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym
działki
rolnej,
wynajęcie w trybie bezprzetargowym
dotychczasowemu najemcy pomieszczeń w budynku ośrodka oraz przyjęcie
przez gminę Uniejów, w drodze
darowizny, prawa własności działki
gruntu na poszerzenie drogi – ul. płk.
Szczepana Ścibiora.
Na kwietniowych sesjach kontynuowano tematykę związaną z gospodarowaniem
nieruchomościami
i postanowiono wyrazić zgodę na:
wydzierżawienie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”
sp. z o.o. w Uniejowie, na okres 30
lat, niezabudowanej nieruchomości
gruntowej; zamianę niezabudowanych
działek, stanowiących własność gminy
Uniejów, na niezabudowaną działkę,
stanowiącą własność osoby fizycznej;
nabycie w drodze komunalizacji, na
rzecz gminy Uniejów, nieruchomości
Skarbu Państwa, położonej w Brzezinach oraz wniesienie aportem do

spółki komunalnej Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” sp. z o.o. w Uniejowie prawa
własności zabudowanej nieruchomości,
stanowiącej własność gminy Uniejów.
Podjęta została także uchwała
w sprawie pomnika przyrody – drzewa
w miejscowości Rożniatów Kolonia,
które podlega ochronie w celu
zachowania szczególnej wartości przyrodniczej i krajobrazowej. W związku
ze zmianą przepisów oświatowych,
zdecydowano o utworzeniu dwóch
oddziałów zamiejscowych Miejskiego
Przedszkola w Uniejowie z siedzibą
w Zespole Szkół w Uniejowie.
Ponadto wyrażono zgodę na zawarcie
porozumień z powiatem poddębickim
w sprawie partnerstwa w realizacji
zadań
pn.
„Przebudowa
dróg
powiatowych na terenie powiatu
poddębickiego 3727 E, odc. Biernacice
– Felicjanów dł. 2,3 km”, „Przebudowa
dróg powiatowych na terenie powiatu
poddębickiego 2526 E, odc. Wielenin
– Miniszew dł. 2,49 km”, „Przebudowa
drogi gminnej w miejscowości Zaborów,
gm. Uniejów” oraz „Przebudowa drogi
gminnej nr 111160 E w miejscowości
Kozanki Wielkie, gm. Uniejów”

Odnawialne źródła energii

Urszula Łukasik

– dofinansowanie dla mieszkańców
Gmina Uniejów rozpoczęła przygotowania do pozyskania
zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję
proekologiczną – instalację na obiektach prywatnych
ogniw fotowoltaicznych, służących do produkcji energii
elektrycznej ze słońca oraz kolektorów słonecznych
i pomp ciepła. Umożliwi to mieszkańcom znaczne
obniżenie rachunków za prąd i ciepło przy jednoczesnej
ochronie środowiska. Poziom dofinansowania wynosi do
85%. Gmina będzie odpowiedzialna za przygotowanie
i wdrożenie projektu.
W kwietniu gmina Uniejów wraz z firmą „Dotacje
Optymalne do Eko” zorganizowała osiem spotkań

z mieszkańcami w miejscowościach: Wilamów, Wielenin,
Spycimierz i Uniejów, przedstawiając możliwości przystąpienia do projektu.
Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem
mieszkańców. Zgłosiło się ponad 460 chętnych do uczestnictwa w projekcie.
W czerwcu zostaną przeprowadzone inspekcje
terenowe technicznych możliwości budowy źródła
OZE, która pozwoli określić rodzaj i moc instalacji OZE.
Inspekcje przeprowadzą przedstawiciele firmy „Dotacje
Optymalne do Eko”. O dalszych działaniach będziemy
informować mieszkańców indywidualnie.
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Marek Jabłoński

Wywiad z Panią Urszulą Urbaniak
– Prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
W tym roku mija ćwierćwiecze istnienia Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa. Od 17. lat jest Pani jego prezesem. Jakie
były początki tego stowarzyszenia?
Wszystko zaczęło się 26 grudnia 1989 roku. W tym dniu,
na IX Sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy w Uniejowie,
na wniosek Przewodniczącego Rady Stanisława Urbaniaka
oraz Naczelnika Miasta i Gminy Uniejów Stefana Janiaka
podjęto uchwałę w sprawie obchodów 700-lecia Uniejowa.
Przedstawiono i zatwierdzono skład Społecznego Komitetu
Obchodów Jubileuszu. Jego przewodniczącym został pan
Dariusz Piotrowski, a cały skład Komitetu liczył 30 osób. Rok
Jubileuszu – 1990 rok – zaowocował wieloma inicjatywami,
dokonaniami, imprezami uświetniającymi obchody…

Jak na jeden rok kalendarzowy było tego sporo: loty
śmigłowcami i samolotami, pokazy skoków spadochronowych
czy postawienie balonu, „Spotkanie po latach”. Były 4 wystawy prac malarskich, umocowano 2 tablice pamiątkowe
na zamku i na dzwonnicy, ufundowano kielich mszalny
i witraż dla uniejowskiej kolegiaty. Wydano folder „700 lat
Uniejowa 1290-1990”, okolicznościowy medal i datownik
pocztowy na kopercie. Społeczny Komitet… był inicjatorem
nazwania powstającego wówczas osiedla mieszkaniowego
„Osiedlem 700-lecia Uniejowa” wraz z propozycją założenia
tam wodociągu. Współuczestniczył w odsłonięciu Pomnika
Bohaterów Września 1939 r. na Rynku. Dokonano renowacji
i poświęcenia przykościelnej tablicy POW, a w połowie grudnia
miało miejsce podniesienie uniejowskiego kościoła do rangi
kolegiaty. Wykonano też plany miasta – tablice informacyjne
rozmieszczone w kilku miejscach miasta…

arch. U. Urbaniak

Jakieś przykłady…

Od lewej: Urszula Urbaniak, Jerzy Król i Małgorzata Charuba

dokonania stowarzyszenia z tego okresu. Zasygnalizujmy więc
te najważniejsze.

27 grudnia 1990 r. Społeczny Komitet… dokonał podsumowania swojej pracy i zakończył działalność. Jednocześnie
powołano grupę inicjatywną w celu utworzenia Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa. Z 21-osobowej listy założycieli TPU
wyłoniono kilku przedstawicieli, którzy złożyli w Sądzie
Wojewódzkim w Koninie wniosek o zarejestrowanie
Towarzystwa. Postanowieniem z 29 kwietnia 1991 r. TPU
zostało wpisane do rejestru stowarzyszeń. Przez pierwsze
dwie kadencje (1991-1999) dziewięcioosobowemu Zarządowi
prezesował pan Dariusz Piotrowski. Odbyło się w tym okresie
szereg imprez, pokazów, spotkań, wystaw, zgłoszono wiele
inicjatyw, propozycji…

Z chwilą powołania TPU Zarząd z wielką werwą zaczął
realizować podstawowe cele statutowe Towarzystwa.
Z bogatą historią miasta zapoznano szerokie grono odbiorców,
a niewątpliwie największym na tym polu sukcesem było
wydanie w 1995 roku monumentalnej monografii „Uniejów
– dzieje miasta” pod redakcją prof. Jana Szymczaka. W tym
miejscu już wspomnę, że zainteresowanie tą publikacją jest
tak duże, iż w tym roku nawiązaliśmy współpracę z Łódzkim
Towarzystwem Historycznym w sprawie nowej monografii.
Powstanie ona w ciągu około dwóch lat, ponownie pod
kierunkiem prof. J. Szymczaka. W tej chwili ma roboczy tytuł
„Uniejów i region uniejowsko-spycimierski poprzez wieki”. Prof.
Szymczak skompletował już skład autorów. Jest to ogromne
przedsięwzięcie pod względem finansowym. Działania
podejmowane są we współpracy z Panem Burmistrzem
i w ramach Lokalnej Grupy Działania „Prym”. Gromadzimy
środki na wydzielonym koncie – prosimy o wsparcie…

Przeglądając obszerne kroniki i dokumentację TPU z lat
1991-2016 nie sposób w tym wywiadzie zamieścić wszystkie

Skoro poruszyliśmy już działalność wydawniczą TPU – jest
to imponujący dorobek.

Ale na tym się nie skończyło…

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
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Przypomnijmy więc najpierw wydanie specjalne gazety
okolicznościowej „W Uniejowie” z maja 1993 roku. Wydanie
„powielaczowe” – kto pamięta dziś tę metodę druku?
Następne wydanie specjalne było w grudniu 1999 roku,
a kwietniowemu z 2000 roku nadano numer 1. Corocznie
ukazują się 4 kwartalniki, tegoroczny, wiosenny ma numer
65. Wydano albumy fotograficzne: „W stronę Uniejowa”
i „Uniejów. Dotyk czasu”. Kilka publikacji związanych jest
z kultem bł. Bogumiła: „Opowieść o bł. Bogumile”, „Ku czci
bł. Bogumiła”, „Rozśpiewały się dzwony i serca ludzi”, czy
ostatnio wydana - „Błogosławiony Bogumił. W 90. rocznicę
uroczystości beatyfikacyjnych”. Były też broszury biograficzne:
„Ksiądz Władysław Góra” i „Ksiądz Stanisław Smolarski”.
Wydaliśmy książkę „Tam zostali” z 45. biogramami ofiar
katyńskich oraz broszurę podsumowującą projekt „Katyń
– pamięć ocalona”. W książce „Zapamiętane z Brückstädt”
przedstawiono wspomnienia
wojenne i powojenne
mieszkańców naszej gminy. Napływają kolejne wspomnienia
z II wojny światowej, a jest już ich wiele, będzie na pewno
druga część książki. Prosimy o zaangażowanie, pomoc
w dotarciu do osób, o których może nie wiemy. W okresie
mijającego 25-lecia 7-krotnie wydaliśmy serie widokówek…
W broszurach wydawanych z okazji 10-, 15- i 20-lecia TPU
chronologicznie wymieniono różnego rodzaju wystawy,
koncerty, spotkania itp.
Licząc cztery wystawy prac malarskich z Roku Jubileuszu
Uniejowa (1990 r.) do dnia dzisiejszego zorganizowano
36 różnych wystaw (malarskich, fotograficznych, rzeźby,
kwiatów, dokumentów itp.). Odbyło się 5 koncertów/recitali
z udziałem znanych artystów i aktorów, 4 koncerty kolęd
i pastorałek w wykonaniu chórów, corocznie w wakacje, od
2007 roku, w uniejowskiej Kolegiacie odbywają się koncerty
muzyki organowej. Zorganizowaliśmy 4 spotkania z cyklu
„Zwyczajni a Niezwykli” oraz dwa „Moje podróże małe
i duże”. Było też spotkanie z byłym więźniem Ostaszkowa
oraz przedstawienie „Droga życia płk. pil. Szczepana Ścibiora”.
Współuczestniczyliśmy w organizacji trzech koncertów
w ramach Festiwalu „Muzyka dawna u gorących źródeł”.
Niezwykle cenne, a niektóre z nich dziś nieco dziwnie
brzmiące były inicjatywy/propozycje TPU w tym 25-leciu.
Większość z nich zrealizowano.
Pierwszą inicjatywą (czerwiec 1991 r.) było powołanie
Fundacji Zagospodarowania Wód Termalnych, a we wrześniu
– utworzenie Izby Regionalnej. W czasach dzisiejszych
telefonów komórkowych jakoś dziwnie brzmi inicjatywa
utworzenia „Społecznego Komitetu Telefonizacji Gminy”
(1992 r.). Pomysłem TPU było zorganizowanie w 1992 roku
pierwszych Dni Uniejowa i w tym samym roku kontynuowania
tradycji grania pieśni maryjnych na wieży dzwonnicy w maju
każdego roku.
W kolejnych latach były też inicjatywy: renowacji zegara
na dzwonnicy, powitania Nowego Roku na Rynku i napisu
świetlnego na dzwonnicy, powołania (2000 r.) Społecznego
Komitetu Renowacji Dzwonnicy. W 2008 roku przystąpiliśmy
do ogólnopolskiej akcji „Katyń… pamięć ocalona” (po
uporządkowaniu starego cmentarza przy ul. Kilińskiego
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posadzono tam dęby pamięci, zbudowano pomnik z tablicą,
corocznie 13 kwietnia organizowane są obchody Dnia Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej; dąb pamięci posadzono również
w Wilamowie). W 2014 roku udało się uruchomić Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Działa on jako sekcja Domu Kultury, ale
organizacyjnie wspierany jest przez TPU. W pierwszym roku
uczestniczyło w nim 131 słuchaczy, w tym roku – 156.
Dokonania TPU spotkały się z uznaniem władz, instytucji.
Przeglądając różnego rodzaju wyróżnienia, dyplomy, które
z nich są najważniejsze?
Każdy rodzaj i forma wyróżnienia TPU jest dla nas cenna.
Pierwszy był dyplom honorowy Wojewody Konińskiego z 1996
roku. W 2001 r. otrzymaliśmy medal Senatu RP, a później: złoty
medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznany przez
Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
w Łodzi, złoty medal „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Uniejów” od
Burmistrza Uniejowa. Otrzymaliśmy też bardzo liczne dyplomy,
pamiątkowe tabliczki, podziękowania, za które serdecznie
dziękujemy.
Dzisiaj, rozmawiając w siedzibie TPU, przypominam sobie
tułaczy los stowarzyszenia.
Pierwszą siedzibą TPU było pomieszczenie w uniejowskim
zamku, a później przez kilka lat budynek Miejsko –
Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie. Dopiero w 2006 r.
wyremontowano budynek przy ul. Szkolnej z przeznaczeniem
na siedzibę TPU i Izbę Regionalną Ziemi Uniejowskiej.
Przedsięwzięcie to wymagało sporego nakładu środków
finansowych. Stało się możliwe do realizacji dzięki akceptacji
i pomocy finansowej Samorządu Uniejowa oraz wkładu
miejscowych przedsiębiorców, rzemieślników. W 2012 roku
wyremontowaliśmy kolejne pomieszczenie –pozyskaliśmy
środki finansowe z Urzędu Marszałkowskiego, otrzymaliśmy
pomoc finansową ze strony Burmistrza Miasta, pomoc
rzeczową od kilku sponsorów. Jest więc teraz Sala Wystawowa.
Mamy ostatnio przyzwolenie pana Burmistrza na adoptowanie
kolejnych pomieszczeń. Będzie miejsce na archiwum, którego
nam brakuje. Przed nami więc kolejny remont i poszukiwanie
sponsorów. W tym miejscu należy złożyć podziękowanie
dotychczasowym Zarządom TPU i członkom stowarzyszenia,
Samorządowi Uniejowa, darczyńcom i sponsorom za wszystkie
formy pomocy i wsparcia naszej działalności…
Na czym koncentruje się praca Zarządu TPU i co jest Pani
największym marzeniem?
Praca Zarządu koncentruje się wokół zadań związanych
z pielęgnowaniem dorobku kulturowego naszej gminy i regionu,
gromadzeniu i dokumentowaniu pamiątek z przeszłości,
prowadzeniu Izby Regionalnej, działalności wydawniczej
i działaniach promocyjnych. A marzeniem naszym jest znaleźć
następców, równie zaangażowanych jak obecny Zarząd TPU
w kontynuowaniu naszej działalności. Marzenie to na pewno
się spełni, bo wśród nowych członków Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa przybywa przedstawicieli młodego pokolenia
uniejowian...
Życzymy dalszych sukcesów i godnych następców…
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Parafialne Stowarzyszenie „Spycimierskie Boże Ciało”
Ponad dwustuletnia tradycja układania kwietnych dywanów na uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu stała się
inspiracją do sformalizowania działań promujących tę tradycję poprzez założenie stowarzyszenia. Idea Parafialnego
Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” nawiązuje do naszej starej i pobożnej tradycji układania kwietnych dywanów na
Boże Ciało. Stowarzyszenie ma gwarantować podtrzymywanie tej wyjątkowej tradycji i dziedzictwa kultury niematerialnej,
a także aktywizację i integrację społeczności lokalnej. Aby parafialne Stowarzyszenie powstało, musiało przejść pewne
procedury prawne. Zebranie założycielskie stowarzyszenia miało miejsce w Spycimierzu na początku marca, zaś już
na początku maja organizacja została oficjalnie wpisana do krajowego rejestru sądowego. Dzięki życzliwości Urzędu
Miasta i Gminy Uniejów powstał projekt Statutu Stowarzyszenia oraz logotyp nawiązujący do Bożego Ciała i monstrancji
z Najświętszym Sakramentem. Monstrancja jest zbudowana z płatków kwiatów i wkomponowana w Krzyż, który jest
obecny w nazwie naszej parafii od jej początków.

arch. Parafialne Stowarzyszenie „Spycimierskie Boże Ciało”

Podobne stowarzyszenia kwiatowe istnieją w krajach,
gdzie od wielu wieków jest kultywowana tradycja
układania kwiatowych dywanów. Przedstawiciele tych
stowarzyszeń gościli w naszej gminie i parafii, biorąc
także udział w strojeniu trasy. Są również gotowi do
dalszej współpracy. Niewątpliwie ich obecność i praca
zachęciły do utworzenia podobnego stowarzyszenia
w Polsce, a parafia Podwyższenia Krzyża Św. jest
uprawniona do tego w sposób szczególny.
Celem głównym Stowarzyszenia, jak stanowi Statut,
jest aktywne podtrzymywanie wśród parafian ponad
dwustuletniej tradycji układania dywanów kwiatowych
na uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu i dbanie
o religijny wymiar i sakralny charakter uroczystych
obchodów Bożego Ciała w Spycimierzu. Stowarzyszenie
ma być okazją do większego włączenia całej wspólnoty
parafialnej w tę piękną tradycję z naciskiem na jej
religijną symbolikę i chrześcijański wymiar.
Zarząd i członkowie stowarzyszenia kładą nacisk
na to, by organizacja włączała się w działalność
społeczności gminy Uniejów i zachowała swój
wymiar ściśle parafialny. Oczywiście zapraszamy do

Dywan ułożony przez członków naszego Stowarzyszenia we
Włoszech

stowarzyszenia osoby z zewnątrz, ale na prawach członków wspierających
i honorowych, bo członkiem zwyczajnym może być tylko osoba należąca
do naszej parafii. Prezesem powinna być osoba należąca do parafii,
a stałym wiceprezesem każdorazowy proboszcz parafii Spycimierz. Do
Zarządu Stowarzyszenia, komisji i członków powinni należeć wszyscy sołtysi
z parafii, przedstawiciele poszczególnych wiosek w zależności od wielkości
miejscowości, przedstawiciele rodzin zaangażowanych w ubieranie
kwietnych dywanów, szczególnie mieszkający przy trasie Bożego Ciała, radni
gminni, naczelnicy OSP, prezes orkiestry, organista, osoby odpowiedzialne
za asystę, za Żywy Różaniec itp. Obecny Zarząd Stowarzyszenia, który pełni
funkcję reprezentacyjną składa się z następujących osób: Maria Pełka
(prezes), ks. Wojciech Kaźmierczak (wiceprezes), Zofia Walczyk (skarbnik),
Sylwia Bednarek (sekretarz), Jolanta Sobczak (członek).
Parafialne Stowarzyszenie „Spycimierskie Boże Ciało” było już widoczne
przy organizacji wydarzeń związanych ze sztuką ulotną, które pod wspólną
nazwą całego cyklu „Spycimierskie Boże Ciało 2016” uatrakcyjniają
tegoroczny kalendarz imprez gminy Uniejów. Członkowie stowarzyszenia
brali aktywny udział w Międzynarodowym Kongresie Sztuki Ulotnej
„Artystyczne Układanie Obrazów Kwiatowych: przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość”, który odbył się w dniach 28-29.04.2016 r., a także włączyli się
w organizację uroczystości pod nazwą „Tulipany dla Jana Pawła II” oraz w
układanie dzieła z pyłu kwiatowego – obrazu Matki Boskiej Kasztelańskiej
przed kościołem w Spycimierzu w wykonaniu artystów z Włoch
z zaprzyjaźnionego Stowarzyszenia Kwiatowego „Infioritalia”. Kontakty
z Włochami owocują również intensywną wymianą doświadczeń podczas
wzajemnych wizyt w Polsce i we Włoszech. Na przełomie kwietnia i maja
gościliśmy blisko pięćdziesięcioosobową delegację z Italii, zaś w połowie
maja delegacja z gminy Uniejów wyjechała do miejscowości Noto na Sycylii,
aby na światowym kongresie sztuki ulotnej (VI Congresso internazionale
delle arti effimere) ułożyć zgodnie z tematem kongresu „Legendy i podania”
kwiatowy obraz ukazujący naszą legendę o niewidomej kasztelance, która
odzyskała wzrok i ujrzała krzyż płynący rzeką. Wzorem ubiegłego roku,
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>>>
podczas tegorocznego Bożego Ciała w Spycimierzu przedstawiciele
„Infioritalii” ułożyli swój fragment kwiatowego dywanu
przedstawiający kwiatowy obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Działania prowadzone przez Parafialne Stowarzyszenie
„Spycimierskie Boże Ciało” są upowszechniane w mediach
poprzez udzielanie wywiadów na potrzeby relacji telewizyjnych
dla TV TOYA (program „Migawka” pt. „Infiorata w Uniejowie”
z 20.05.2016 r.) oraz dla TVP 3 Łódź (program pt. „Niezwykły obraz
w Uniejowie” z 24.05.2016 r.). Emitowane były również relacje
telewizyjne z uroczystych obchodów Bożego Ciała 26.05.2016 r.
w ramach Łódzkich Wiadomości Dnia TVP3 oraz w stacjach TVN24
i TVN Meteo.
Nawet przy obecnie niewielkiej liczebnie parafii i przy tak
wielkim zaangażowaniu parafian jesteśmy w stanie przez
kolejne lata podtrzymywać i rozwijać tradycję kwietnych
dywanów z zachowaniem jej religijnego wymiaru. Jest to dobro
i pokoleniowy skarb, którego musimy bronić przed zeświecczeniem

i komercjalizacją oraz zawłaszczeniem przez osoby i instytucje do
tego niewskazane.
I ostatnia dobra wiadomość oraz cytat z postanowienia sądu:
„Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział
Krajowego Rejestru Sądowego w składzie: Starszy Referendarz
Sądowy Michał Wyka po rozpoznaniu w dniu 02.05.2016 r.
w Łodzi na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku Parafialnego
Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” z siedzibą w Spycimierzu
o rejestrację w Rejestrze Stowarzyszeń, innych Organizacji
Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów
Opieki Zdrowotnej postanawia wpisać do Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 00006122464.”
Zapraszamy również do odwiedzenia naszej nowy strony
internetowej parafii pod adresem: parafiaspycimierz.org.pl
				
				

ks. Wojciech Kaźmierczak
Karolina Smętkiewicz

Z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Uniejowie
Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci ma na celu
częściowe pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb
życiowych dziecka. Pierwszym okresem nabywania prawa do
świadczenia przyznawanego na dziecko jest okres od 1 kwietnia
2016 roku do 30 września 2017 roku. W pierwszym okresie pod
uwagę brane są dochody uzyskane w 2014 roku z uwzględnieniem
zapisów o dochodzie uzyskanym i utraconym. Na terenie gminy
Uniejów, jak wynika z danych Urzędu Miasta w Uniejowie,
zameldowanych jest 1.145 dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia.
Do Ośrodka Pomocy, który jest realizatorem zadania wpłynęło
w maju br. 445 wniosków dla 704 dzieci – wnioski są nadal
przyjmowane i sukcesywnie weryfikowane, czego następstwem
jest wydawanie decyzji i wypłata świadczeń.

Rodziny, w których jest troje i więcej dzieci, a nie złożyły
jeszcze wniosku, mogą ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny, zarówno
Wojewódzką, jak i Ogólnopolską. Karta daje prawo między innymi
do zniżek w obiektach sportowych, muzeach czy komunikacji
publicznej. Rodziny zainteresowane powinny zgłosić się do
Ośrodka Pomocy z dokumentem potwierdzającym wielodzietność
w celu wypełnienia wniosku, który zostanie przesłany do
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Karty wydawane
są bez żadnych opłat i bez względu na osiągane w rodzinie dochody.
Zapraszamy do składania wniosków na świadczenia
wychowawcze „500+” oraz na Kartę Dużej Rodziny codziennie
od poniedziałku do piątku w Ośrodka Pomocy Społecznej przy
ul. Orzechowej 6 w Uniejowie.

Umowa o dofinansowanie przebudowy dróg
31 marca 2016 r. podpisana została umowa o dofinansowanie
projektu pn. „Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt
Turystyki Uzdrowiskowej – działanie I.1 – drogi – etap II”. Projekt
dotyczył przebudowy następujących dróg gminnych:
1.
2.
3.
4.
5.

Nr 111160 E Wielenin Kolonia,
Nr 111152 E Spycimierz – Łęg Baliński,
Nr 111154 E w m. Człopy,
Nr 111172 E w m. Wilamów – Góry,
Nr 111160 E w m. Kozanki Wielkie.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 519 085,00 zł, natomiast
kwota dofinansowania z EFRR stanowi 3 482 000,00 zł.

Jolanta Figurska

Marcin Wegner

Podpisana została również umowa o dofinansowanie
projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w Uniejowie”. Dotyczył
on przebudowy drogi gminnej Nr 111176 E w m. Brzozówka
– Lekaszyn.
Całkowita jego wartość wynosi 2 285 221,42 zł, zaś kwota
dofinansowania z EFRR to 113 280,04 zł.
Głównym celem projektu była poprawa dostępności
województwa łódzkiego i wzmocnienie roli infrastruktury
drogowej jako czynnika sprzyjającego rozwojowi społeczno
– gospodarczemu regionu.
Projekt zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.
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Elżbieta Wysakowska-Walters

Pod tą tajemniczą nazwą kryje się inicjatywa społeczna, która ma na celu propagowanie
twórczości współczesnych poetów uniejowskich. Niewiele osób wie, że na terenie
Uniejowa i okolic mieszka wielu twórców poezji, którzy wydają swoje wiersze i spotykają
się z sympatykami swojej twórczości.

arch. E. Wysakowska-Walters

arch. E. Wysakowska-Walters

Projekt 8 powstał w ramach cyklicznych spotkań ze sztuką
współczesną, które odbywają się w siedzibie TPU od 2015
roku. Na początku spotkania były przede wszystkim rodzajem
klubu dyskusyjnego – zaproszeni goście (współcześni
Polscy artyści) i uczestnicy spotkań próbowali wspólnie
odpowiedzieć na pytanie: Czym jest sztuka współczesna?
W czasie spotkań poruszano takie tematy jak: performance,
akcje artystyczne, instalacja, sztuka wideo.		
Po przerwie wakacyjnej spotkania powróciły w trochę
zmienionej formie. Oprócz dyskusji, wprowadzono trochę
inną formę działania. Współczesny artysta to nie tylko twórca
pracujący w zaciszu pracowni, ale również osoba, która
ma na celu dzielenie się swoimi umiejętnościami z innymi.
Pracując z ludźmi, staje się uczestnikiem, nie ma tu mowy
o pozycji autorytetu. Artysta staje się osobą, która bierze
udział w dialogu i pomaga realizować pomysły osób, z którymi
pracuje. 						

W czasie jesiennego spotkania (21.11.2015 r.) pod
tytułem: „Słowo w przestrzeni publicznej”, słowo stało się
głównym bohaterem. W jaki sposób może wiersz, słowo
funkcjonować w mieście? Po co? Po obejrzeniu przykładów
ze świata, artystka zaproponowała uczestnikom realizację
ich pomysłów w Uniejowie. Burza mózgów zaowocowała 10
pomysłami. Pierwszy z nich, Projekt 8, można już obejrzeć
w uniejowskim parku zamkowym. Autorem pomysłu jest
Pan Ryszard Troczyński. To on zaproponował umieszczenie
szklanych tafli w uniejowskim parku. Grupa bardzo szybko to
podchwyciła i już po chwili pojawił się pomysł promowania
uniejowskich poetów. Należy tu podkreślić, że wszystkie
pomysły zaproponowane przez uczestników są ich oryginalnymi
i autorskimi realizacjami. 		
W uniejowskim parku można znaleźć 8 tafli szklanych
z fragmentami poezji: Barbary Pastorczak, Marii Pastwińskiej,
Włodzimierza Rzadkiewicza, i Joanny Wicherkiewicz. Ideą
projektu jest to, żeby zaproponować odbiorcy pewien rodzaj
gry, zachęcić do zaangażowania się.
Projekt 8 nie daje gotowych odpowiedzi, niczego nie
uświadamia – zaprasza, pobudza, a może również trochę
prowokuje.

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

UNIEJOWSKIE STRONY

13

Karolina Smętkiewicz

Zapraszamy do udziału w liliowych konkursach
Przypominamy, że trwają zgłoszenia do konkursów specjalnie dedykowanych mieszkańcom gminy Uniejów. Gmina Uniejów
ogłosiła wiosną nowe konkursy: Złota Lilia –„Nagroda gospodarcza i społeczna Burmistrza Uniejowa” oraz Lilia Ogrodnika –
Konkurs „Najpiękniejszy ogród, balkon i okno w gminie Uniejów”. Nagrody nawiązują do herbowego kwiatu Uniejowa – lilii.
Właściciele ogrodów przydomowych – zarówno w Uniejowie,
jak i przy gospodarstwach wiejskich w gminie mają szansę
otrzymać atrakcyjne nagrody w ogłoszonym konkursie pod nazwą
Lilia Ogrodnika – „Najpiękniejszy ogród, balkon i okno w Gminie
Uniejów”. Mieszkańcy mogą zgłaszać nie tylko przydomowe
ogródki (miejskie lub wiejskie), lecz także ukwiecone balkony lub
okna. Właściciele posesji, w których wynajmowane są pokoje
gościnne bądź domki turystyczne mogą ubiegać się o nagrodę
w kategorii „ogród przyjazny turyście”.
Nagroda Lilia Ogrodnika będzie przyznana w czterech
kategoriach: ogród przydomowy miejski, ogród przy gospodarstwie
wiejskim, balkon lub okno oraz ogród przyjazny turyście.
W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy Uniejów, będący
właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości, przy/na których
znajdują się zgłaszane do konkursu ogrody, balkony i okna. Do
konkursu nie mogą być zgłaszane ogródki działkowe. Zgłoszenia
przyjmowane są do 10 września 2016 r., zaś jego rozstrzygnięcie
nastąpi 15 października 2016 r. Komisja konkursowa oceni
zgłoszenia do konkursu według następujących kryteriów:
a) zastosowanie roślinności rodzimego pochodzenia (rośliny
ozdobne i zioła),
b) pomysłowość kompozycji,
c) widoczność kompozycji z zewnątrz,
d) zastosowanie i estetyka małej architektury ogrodowej,
e) dostępność dla turystów (w przypadku kategorii ogród
przyjazny turyście).
Zalecane jest dołączenie do karty zgłoszenia max.
5 zdjęć ogrodu/balkonu lub okna. Należy je dostarczyć w formie
cyfrowej lub wydrukowanej według wymogów zamieszczonych
w regulaminie konkursu. Wszystkie fotografie muszą być opisane
(dane właściciela ogrodu/balkonu lub okna i dzień, w którym były
wykonane oraz krótką informacją co przedstawiają).
Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetkę
Lilia Ogrodnika oraz możliwość indywidualnych konsultacji ze
specjalistami z branży ogrodniczej. Wszystkim nominowanym
wręczone zostaną: dyplomy, wyjazd na międzynarodową wystawę
„Zieleń to Życie 2016” w Warszawie, zestaw profesjonalnych
zdjęć, promocję podczas wystawy fotograficznej oraz na łamach
wydawnictw Urzędu Miasta w Uniejowie.
Przedsiębiorczość mieszkańców jest motorem napędowym
lokalnej gospodarki gmin i niewielkich miast, nic więc dziwnego,
że oprócz stałego wsparcia dla przedsiębiorców oraz inicjatyw,
Burmistrz Uniejowa postanowił również nagrodzić tych
mieszkańców, którzy aktywnie wspierają rozwój lokalny.
Nagroda Złota Lilia będzie przyznawana w czterech
kategoriach: firma/organizacja roku, turystyka, zdrowie oraz
zaangażowanie społeczne. Uczestnikami konkursu mogą być
osoby fizyczne, mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa oraz
organizacje społeczne spełniające następujące kryteria:
a) posiadają siedzibę, oddział lub wykonują działalność na
terenie gminy Uniejów,

b) terminowo i rzetelnie regulują należności o charakterze
publiczno-prawnym wobec gminy (podatek od nieruchomości
podlegającej działalności gospodarczej, opłata uzdrowiskowa),
c) osiągają wyróżniające wyniki w działalności gospodarczej
lub/i społecznej,
d) przestrzegają zasad etyki i uczciwej konkurencji,
e) inwestują w rozwój (angażują środki materialne i niematerialne w rozwój infrastruktury technicznej, poprawę jakości
produktów i usług oraz poszerzenie wiedzy i doświadczenia),
f) przyczyniają się do rozwoju usług i produktów opartych na
lokalnych zasobach materialnych i społecznych.
W konkursie nie mogą brać udziału spółki, w których
udziałowcem jest gmina Uniejów. Konkurs trwa do 14 października
2016 r. Wyniki zostaną ogłoszone do 15 listopada 2016 r.
Kapituła konkursowa ocenia zgłoszenia do konkursu według
następujących kryteriów:
a) wielkość i jakość inwestycji,
b) wpływ inwestycji na rozwój firmy/organizacji, poprawę
jakości świadczonych usług lub produktów oraz zwiększenie
konkurencyjności,
c) wpływ inwestycji na tworzenie nowych miejsc pracy,
d) plany rozwoju firmy/organizacji,
e) korzystanie z lokalnych zasobów naturalnych, kulinarnych,
kulturowych lub historycznych,
f) wpływ inwestycji i/lub realizowanych projektów na jakość
życia w gminie,
g) wpływ projektów i działalności społecznej na pobudzenie
aktywności mieszkańców gminy,
h) terminowe i rzetelne regulowanie należności o charakterze
publiczno-prawnym wobec gminy (podatek od nieruchomości
podlegającej działalności gospodarczej, opłata uzdrowiskowa).
Wszyscy nominowani w konkursie otrzymają dyplomy, zaś
zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają statuetkę Złota
Lilia i pakiet promocyjny (profesjonalny film promocyjny do 2
min. długości, zestaw 15 profesjonalnych fotografii, promocję
w postaci artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej
i lokalnej).
Bliższe informacje o konkursach oraz ich regulaminy
i formularze zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej
Urzędu Miasta w Uniejowie w zakładce „Urząd”, dalej „Pliki
do pobrania” (www.uniejow.pl) oraz w Dziale Promocji w UM
w Uniejowie przy ul. Bł. Bogumiła 13, pok. nr 6.
Nowe konkursy przyczynią się do rozwoju postaw
proinwestycyjnych i prospołecznych w gminie ze szczególnym
uwzględnieniem kluczowych branż (turystyka, zdrowie) oraz
poprawy wyglądu prywatnych posesji oraz balkonów. Wspólną
cechą nowych konkursów jest obiektywny wybór laureatów przez
niezależną kapitułę oraz atrakcyjne nagrody.
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursach. Naprawdę
warto starać się o liliowe nagrody!
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Spotkanie regionalistów

Urszula Urbaniak

W imieniu Krajowej Rady RSR RP wystąpiła jej
wiceprzewodnicząca – Bożena Konikowska. Dziękowała
organizatorom za inicjatywę i odczytała list, jaki
uczestnikom Sejmiku zadedykował wybitny regionalista
Jerzy Damrosz.
W dyskusji przedstawiciele stowarzyszeń dzielili
się własnym doświadczeniem. Podkreślano potrzebę
tworzenia następstwa pokoleń, zwracano uwagę na
rolę edukacji regionalnej i patriotycznej, na codzienne
trudności w rozwiązywaniu swoich problemów. Dużo
miejsca poświęcono współpracy z samorządami
lokalnymi.
Wszyscy byli zgodni, że spotkanie było bardzo
potrzebne, że regionalizm, którego nie można mylić
z folklorem, to „zdrowy oddech” każdej miejscowości.
Regionaliści zaś muszą uwierzyć, że są potężną siłą
społeczną, chociaż owoce ich działalności nie są
materialną wartością w kulturze. Pewne jest, że na
pewno dalej będą robić swoje, nie zważając na bariery
ekonomiczne, pchani do przodu przez swoje pasje, przez
patriotyzm lokalny.

arch. R. Troczyński

Wśród zaproszonych gości byli: Tomasz Dominiak –
Zastępca Dyrektora Kancelarii Marszałka Województwa
Łódzkiego, Rafał Jaksa – Kierownik Biura Wojewody
i Oddziału Dziedzictwa Kulturalnego i Ochrony Pamięci
Narodowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Piotr
Majer – Zastępca Burmistrza Uniejowa, Bożena
Konikowska i Zdzisław Lisowski - przedstawiciele
Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP,
prof. dr hab. Elżbieta Kobojek – Kierownik Zakładu
Fizjografii i Planowania Przestrzennego Wydziału Nauk
Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, dr Damian
Kasprzyk – Adiunkt Instytutu Etnologii i Antropologii
Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, Ewa Wierzbowska
– Przewodnicząca Rady Organizacji Pozarządowych
Województwa Łódzkiego.
Na podstawie ankiet, jakie wpłynęły do organizatorów, Jarosław Stulczewski – Prezes Towarzystwa
Przyjaciół Zduńskiej Woli przedstawił wyniki badania
kwestionariuszowego przeprowadzonego wśród uczestników na potrzeby tego spotkania.
Wprowadzeniem do dyskusji był referat dr Damiana Kasprzyka pt. „Radości i smutki regionalistów
w zglobalizowanym świecie”, a wybrane działania
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, obchodzącego w tym
roku swoje 25- lecie, przedstawiła jego prezes Urszula
Urbaniak.
Przed otwarciem dyskusji głos zabrał Zastępca
Burmistrza Uniejowa – Piotr Majer, który podkreślił wagę
współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.
Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi –
Tomasz Dominiak odczytał list, który do uczestników
Sejmiku skierował Marszałek Województwa Łódzkiego
– Witold Stępień, podkreślając rolę regionalizmu jako
ważnego elementu życia społecznego.

arch. R. Troczyński

16 kwietnia br. w Sali Rycerskiej uniejowskiego zamku odbył się pierwszy I Sejmik Stowarzyszeń
Regionalnych Województwa Łódzkiego, zorganizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa
i Towarzystwo Przyjaciół Zduńskiej Woli, przy współudziale Burmistrza Uniejowa. Uczestniczyli w nim
przedstawiciele 30-tu stowarzyszeń (zaproszenia wysłano do 70-ciu), których pierwszoplanowym
celem jest pielęgnowanie dorobku kulturowego związanego z własną miejscowością i regionem.
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Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
w naszej „małej ojczyźnie”

Joanna Pawlak

hymn państwowy. Pani Małgorzata Komajda, Dyrektor Zespołu
Szkół w Uniejowie, powitała zebranych oraz przypomniała tragiczne
wydarzenia sprzed 76 lat. Następnie uczniowie odczytali wiersz
ks. Zdzisława Peszkowskiego „Modlitwa” i wykonali żołnierską
piosenkę pt: „Deszcz jesienny”. Potem był apel poległych. Przy
dźwiękach werbla przypomniano nazwiska naszych rodaków
zamordowanych na Wschodzie. W dalszej części uroczystości ks.
Paweł Robak odmówił modlitwę za poległych, a po niej młodzież
z zapalonymi zniczami – symbolami naszej pamięci – udała się
pod dęby pamięci. Poszczególne delegacje złożyły kwiaty pod
pomnikiem ofiar zbrodni katyńskiej. Uroczystość zakończyła się
wspólnym odśpiewaniem pieśni pt.„ Na wyspie Iłowej”. Utwór ten
był potajemnie śpiewany przez więźniów obozu w Ostaszkowie.
Cała uroczystość miała charakter patriotyczny, była wyrazem
naszej pamięci i hołdem złożonym bohaterskim mieszkańcom
naszej „małej ojczyzny”.

arch. A. Sobczak

Od kilku lat mieszkańcy Uniejowa spotykają się na Placu
Dębów Katyńskich, przy ulicy Kilińskiego, w dniu 13 kwietnia, aby
ocalić od zapomnienia pamięć o poległych na „nieludzkiej ziemi”.
Parę dni wcześniej uczniowie Zespołu Szkół w Uniejowie, pod
fachowym kierownictwem pana Jerzego Króla, pomagali w pracach
porządkowych na Placu.
Uroczystość kwietniowa zgromadziła rodziny katyńskie,
przedstawicieli parlamentarzystów, policji, władze miasta z panem
burmistrzem Józefem Kaczmarkiem, mieszkańców Uniejowa oraz
młodzież z Zespołu Szkół w Uniejowie. Pięknie zaprezentowali się w
swoich mundurach zuchy i harcerze z Hufca ZHP w Uniejowie, którzy
przybyli pod opieką druhny Magdaleny Derlacz. Harcerze pełnili
również honorową wartę przy pomniku ofiar Katynia. Tradycyjnie już
organizatorem uroczystości było Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa.
Wprowadzeniem do uroczystości była zagrana na trąbce
melodia żołnierska „Śpij kolego”, następnie zgromadzeni odśpiewali
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Z województwa łódzkiego do Chin

Podczas podpisywania porozumienia obecni byli: Ambasador
Chin w Polsce – Xu Jian oraz Wiceminister Spraw Zagranicznych
– Katarzyna Kacperczyk. Uniejów reprezentował Burmistrz Miasta
– Józef Kaczmarek.
Przed południem wyruszył z kolei z Kutna pierwszy pociąg
do Chengdu. W odprawie składu towarowego uczestniczyli
przedstawiciele obydwu stron porozumienia. Polskim operatorem
nowego połączenia z Kutna jest grupa PCC Intermodal. Podróż
pociągu do Chin trwa11 dni.

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

30 kwietnia na zamku w Uniejowie nastąpiło podpisanie strategicznego porozumienia między województwem łódzkim a prowincją
Syczuan (Chiny).
Województwo łódzkie rozwija od 2013 r. połączenia kolejowe
między Łodzią a Chengdu, stolicą prowincji Syczuan.
Porozumienie o dalszej współpracy gospodarczej miedzy
regionami podpisali Witold Stępień – Marszałek Województwa
Łódzkiego oraz Wang Dongming – sekretarz KPCh Prowincji Syczuan,
Przewodniczący Stałego Komitetu Kongresu Prowincji Syczuan.

Aleksandra Zielonka
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Strażacki początek maja
Obchody strażackiego święta w Uniejowie

W dniach 30.04-1.05.2016 roku na polanie, w pięknej scenerii
wiosennej uniejowskiego parku (pierwszy raz w tym miejscu od
upadku PRL-u), Uniejowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców
Turystycznych zorganizowało ogólnodostępną „Majówkę” dla
uciechy Uniejowian i goszczących tutaj turystów. Przedsiębiorcy
wystawili swoje stoiska z napojami i jadłem oraz reklamowali
swoją turystyczną działalność. Zapewnili też zespół muzyki
tanecznej.
Swoją obecność na „Majówce” zaznaczyła też Ochotnicza Straż
Pożarna w Uniejowie. W sobotnie popołudnie druhowie strażacy
zaprezentowali swoje samochody gaśnicze oraz znajdujący się
w nich sprzęt gaśniczy. Wykonali też (kontrolowany) pokaz gaszenia
pożaru. Gasili palący się snopek słomy. W niedzielę strażacki
pokaz powtórzono. Poinstruowano zebranych jak powinien
zachować się człowiek udzielając pierwszej pomocy medycznej
osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych czy też innych
zasłabnięciach. Zademonstrowano posiadany sprzęt ratownictwa
medycznego i jego działanie. Przeprowadzono pogadankę ze
znajdującymi się na polanie dziećmi jak zachować się w przypadku
zauważenia pożaru, gdzie i w jaki sposób zgłaszać pożar, dzwonić
na numer 998 lub 112, podając swoje dane, miejsce pożaru,
ewentualne znane dane dotyczące pożaru. Strażacki akcent na
„Majówce” cieszył się dużym zainteresowaniem i uznaniem.
W dniu św. Floriana – patrona strażaków, już o godz. 6.00
rano, syrena obwieściła, że strażacy mają dzisiaj swoje święto.
Potwierdziły to syreny objeżdżających miasto samochodów
strażackich. Dla strażaków z Uniejowa było to święto szczególne.
Z inicjatywy ks. prałata Andrzeja Ziemieśkiewicza – Proboszcza
Parafii Uniejów została zakupiona figura św. Floriana, którą 28
kwietnia umieszczono na frontowej ścianie uniejowskiej strażnicy.
4 maja, przed wymarszem kolumny strażaków na
popołudniową, uroczystą Mszę św. do kolegiaty, najstarsi
druhowie OSP Uniejów – Zygmunt Kwiatosiński, Jan Adamiak,
Władysław Nowak i Edward Adamczyk odsłonili, a ksiądz prałat
Andrzej Ziemieśkiewicz, w towarzystwie księży pomocniczych,
poświęcił figurę. Świadkami tego aktu byli druhowie z: Uniejowa,
Czepowa, Felicjanowa, Kuczek, Orzeszkowa, Ostrowska, Woli
Przedmiejskiej i Biernacic. Po poświęceniu figury kolumna
strażaków ze swymi sztandarami, razem z księżmi i Chórem
„Kantylena”, prowadzona przez Orkiestrę Dętą ZHP-OSP Uniejów,
przemaszerowała do Kolegiaty. We Mszy św., razem ze strażakami,
uczestniczył również Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek oraz
Komendant Powiatowy PSP w Poddębicach – bryg. mgr inż.
Jacek Grzelakowski. Oprawę muzyczną podczas Mszy zapewniła
Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów oraz Chór „Kantylena”, członek
OSP Uniejów.
Po wyjściu z kościoła i powrocie w szyku marszowym przed
strażnicę, gdzie odprowadzono sztandary, jednostki OSP udały się
do swoich strażnic na uroczystą kolację.
					

Dzień Strażaka w Spycimierzu

Lech Krajewski

Obchody Dnia Strażaka w Spycimierzu połączone są ze
Świętem Narodowym i obchodzone w dniu 3 Maja. Tegoroczne

uroczystości rozpoczęły się koncertem w wykonaniu Orkiestry
Dętej OSP Spycimierz o godz. 11.00 na placu przy kościele
parafialnym. Po wysłuchaniu koncertu strażacy udali się do
kościoła na Mszę św. w Ich intencji oraz w intencji Ojczyzny. Na
zakończenie obchodów orkiestra, strażacy z OSP w Spycimierzu
oraz poczet sztandarowy udali się do miejscowej strażnicy.
					

Stanisław Pełka

Parafialne Obchody Dnia Strażaka w Wieleninie

Obchody Święta Strażaków w Wieleninie odbyły się
tradycyjnie w dniu św. Floriana. Wzięły w nim udział jednostki
z OSP: Wielenin, Rożniatów, Zaborów, Brzeziny i Zelgoszcz.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. o godz. 18.00w kościele
parafialnym w Wieleninie.
Po Mszy św. poczty sztandarowe, Orkiestra Dęta OSP Wielenin
oraz druhowie uczestniczący w uroczystości i zaproszeni goście:
Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Janusz Kosmalski,
Prezes Geotermii Uniejów – Jacek Kurpik, Radny Rady Miejskiej
w Uniejowie – Wojciech Głowacki, właściciele firmy „Tolmet”
Karina i Piotr Wawrzyniakowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wieleninie – Elżbieta Goszczyk, a także sympatycy straży udali
się do remizy na poczęstunek. W strażnicy prezes OSP Wielenin
powitał oficjalnie gości oraz wszystkich zebranych.
					

Bogdan Marciniak

Obchody Dnia św. Floriana w Wilamowie

Tegoroczny Dzień Strażaka Druhowie z jednostki OSP
w Wilamowie uczcili nieco wcześniej, 3 maja, a więc w przeddzień
wspomnienia w Kościele katolickim ich patrona, św. Floriana.
Tego dnia Druhowie uroczyście przemaszerowali od remizy do
kościoła parafialnego, w którym odprawiona została Msza św.
w ich intencji.
Po Mszy Druhowie Strażacy udali się wraz z księdzem
proboszczem – Bogusławem Karasińskim do nowo wybudowanej
w sąsiedztwie remizy kapliczki św. Floriana. Tam nastąpiło jej
uroczyste poświęcenie. Święty patron strażaków spogląda
teraz na wyjeżdżających do akcji druhów. Inskrypcja na cokole
figury głosi: „Święty Florianie, chroń nas, którzy dziś ratujemy,
a Druhów, którzy odeszli zachowaj w naszej wdzięcznej pamięci”.
W ten sposób Druhowie nie tylko chcieli powierzyć się opiece
swego patrona, ale także upamiętnić wszystkich swoich
poprzedników i poprzedniczki. Po uroczystościach nastąpił
poczęstunek na świeżym powietrzu, w którym uczestniczyli
Strażacy wraz ze swoim księdzem proboszczem.
					

Filip Tomaszewski

Niezależnie od czasów, w których żyjemy, pomoc drugiemu
człowiekowi to bezcenna wartość, niezbędna w środowisku
i przez nie niezwykle ceniona.
Wszystkim Strażakom składamy wyrazy uznania i szacunku dla
trudnej, odpowiedzialnej i niebezpiecznej służby. Życzymy, aby ta
trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy,
a społeczne uznanie towarzyszyło w codziennej działalności.
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Robert Palka

Gminne obchody Święta Narodowego 3 Maja
Gminne obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Uniejowie odbyły się z udziałem Wojskowej
Asysty Honorowej I Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej.
Uniejów, Urzędu Miasta w Uniejowie, jednostek organizacyjnych
gminy oraz Rady Miejskiej w Uniejowie, delegacje jednostek
OSP z: Uniejowa, Zaborowa, Czepowa, Rożniatowa
i Orzeszkowa; przedstawiciele Związku Wysiedlonych Ziemi
Łódzkiej Koło w Uniejowie, delegacje sołeckie gminy Uniejów,
Koła Łowieckiego „Gęgawa”, Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa,
Koła Emerytów i Rencistów, Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Uniejowie,
Uniejowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych,
Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni” oraz przedstawiciele
partii politycznych. Szkolnictwo reprezentowali: członkowie
Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz delegacje: Zespołu Szkół
w Uniejowie, Szkół Podstawowych w Wilamowie, Wieleninie
i Spycimierzu, Przedszkola Miejskiego w Uniejowie oraz Szkoły
Muzycznej I Stopnia w Uniejowie.

arch. UM Uniejów

Uroczystości rozpoczęły się w samo południe Mszą św.
w uniejowskiej Kolegiacie. Po zakończeniu nabożeństwa ks.
prałat Andrzej Ziemieśkiewicz zaprosił wiernych na Rynek
Miejski, gdzie odbyła się druga część obchodów. Przy Pomniku
Bohaterów Września 1939 roku prowadzący przywitał zebranych
gości, delegacje i poczty sztandarowe, asystę honorową oraz
mieszkańców. Przypomniana została historia uchwalenia
Konstytucji oraz idea ustawy zasadniczej.
Wiązanki kwiatów złożyli: w imieniu Senatora RP Przemysława
Błaszczyka – pani Sylwia Prażnowska, Poseł na Sejm RP – Piotr
Polak, dowódca Garnizonu Łęczyca i I Dywizjonu Lotniczego
z Leźnicy Wielkiej – mjr Waldemar Tomaszek, z ramienia Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – Dyrektor Kancelarii
Marszałka – Marcin Młynarczyk, Komendant Komisariatu Policji
w Uniejowie – kom. Adam Czerwiński, przedstawiciele Parafii

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

UNIEJOWSKIE STRONY

19

Aleksandra Zielonka

Otwarcie wyremontowanej strażnicy OSP w Rożniatowie

arch. UM Uniejów

Dzięki przeprowadzonej inwestycji i pracy włożonej przez
gospodarzy, strażnica zyskała estetyczne i bardzo funkcjonalne
wnętrze, pomieszczenie kuchenne, sanitariaty, salę, a garaże nowe
elektryczne bramy.
Z łącznej kwoty dofinansowania ponad 190 tys. zł, które
przeznaczono na remont generalny strażnicy, Urząd Miasta
w Uniejowie oraz Rada Miejska przekazali 73 270 zł, LGD
„Między Wartą a Nerem” 50 000 zł, Zarząd Główny Związku OSP
w Warszawie 37 000 zł, Zarząd Wojewódzki Związku OSP w Łodzi
ok. 4 000 zł. Ponadto, wśród sponsorów remontu strażnicy znaleźli
się: P.G.K. „Termy Uniejów” (13 500 zł), Rejonowy Bank Spółdzielczy
w Malanowie (1600 zł), Bank Spółdzielczy w Poddębicach (500
zł), Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Kole (800 zł). Strażacy,
mieszkańcy/darczyńcy przekazali 10 960 zł.
Impreza otwarcia nabrała bardzo uroczystego charakteru.
Przybyło wielu sympatyków i przyjaciół jednostki, darczyńców
oraz zaproszonych gości. Wśród nich znaleźli się: Przemysław
Błaszczyk – Senator RP wraz z Dyrektor Biura – Sylwią Prażnowską,
Jakub Mielczarek – Sekretarz Województwa Łódzkiego, dh
Ryszard Szmaja – Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku
OSP RP w Warszawie, dh Marian Mikołajczyk – Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Związku OSP RP, dh Piotr
Tomaszewski – Dyrektor Wykonawczy Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Wiesław Łukomski
– Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, mł. bryg. Wiesław
Grzybowski – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy
Powiatowej PSP w Poddębicach, Janusz Kosmalski – Przewodniczący
Rady Miejskiej wraz z radnymi, Piotr Majer – Zastępca Burmistrza
Uniejowa, ks. Józef Waszak – Proboszcz Parafii Wielenin, Ireneusz
Pajor – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP
w Uniejowie, dh Lech Krajewski – Wiceprezes Zarządu Oddziału
Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Uniejowie, dh Wojciech Kałużny –
Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Wartkowicach,
dh Tadeusz Chmielewski – Członek Zarządu Miejsko – Gminnego
Związku OSP RP w Uniejowie, dh Paweł Czerwiński – Prezes
Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Dąbiu, Maciej Pawłowski –
Członek Zarządu Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
Województwa Wielkopolskiego. Oddział Miejsko – Powiatowy

arch. UM Uniejów

Druhny i druhowie z jednostki OSP w Rożniatowie z dumą powitali gości przybyłych 8 maja do Rożniatowa,
otwierając przed nimi podwoje świeżo wyremontowanej strażnicy.

Dh Marian Mikołajczyk – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zarządu
Głównego Związku OSP RP i dh Piotr Tomaszewski – Dyrektor Wykonawczy
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Kujawsko – Pomorskiego
wręczają medal pamiątkowy dh. Wiesławowi Pawłowskiemu

w Poznaniu, Tadeusz Bednarek – Prezes Lokalnej Grupy Działania
„Między Wartą a Nerem”.
Sekretarz Województwa przekazał na ręce organizatorów listy
gratulacyjne, które wystosowali: Artur Bagieński – Wicemarszałek
Województwa Łódzkiego oraz Jolanta Zięba-Gzik – Członek
Zarządu Województwa Łódzkiego.
Na otwarciu obecni byli również prezesi, naczelnicy oraz
druhny i druhowie jednostek OSP z terenu gminy Uniejów oraz
jednostek zaprzyjaźnionych z: Chwalborzyc, Domanina, Karszewa,
Zelgoszczy, Świnic Warckich i Biernacic. Największą grupę
stanowili gospodarze jednostki, czyli członkowie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rożniatowie oraz mieszkańcy Rożniatowa
i Rożniatowa – Kolonii.
Uroczystość na placu strażackim rozpoczęła się złożeniem
raportu, przeglądem pododdziałów oraz podniesieniem na maszt
flagi Ochotniczych Straży Pożarnych.
Otwarcie remizy było okazją do przedstawienia zebranym
zakresu zrealizowanej inwestycji i źródeł jej finansowania, którego
dokonał gospodarz dh Wiesław Pawłowski – Prezes Jednostki OSP
w Rożniatowie. Natomiast krótki rys historyczny funkcjonowania
jednostki przybliżył dh Tomasz Milczarek. Przewodniczący Rady
Miejskiej w Uniejowie – Janusz Kosmalski i Zastępca Burmistrza
Uniejowa – Piotr Majer przekazali Prezesowi Wiesławowi
Pawłowskiemu symboliczny klucz do strażnicy oraz, w imieniu
Burmistrza i Samorządu, kuchnię gazową na wyposażenie nowej
strażnicy.
Otwarcia strażnicy dopełniło przecięcie wstęgi przez gości
oraz poświęcenie budynku przez ks. Józefa Waszaka – Proboszcza
Parafii Wielenin.
Uroczystości połączono z obchodami Dnia Strażaka, podczas
których wręczono również druhom ochotnikom odznaki za zasługi
dla pożarnictwa. Wśród wyróżnionych znalazł się Prezes Jednostki
OSP w Rożniatowie – dh Wiesław Pawłowski, który za długoletnią
aktywną działalność otrzymał Złoty Znak Związku OSP RP.
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Złotymi „Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali
odznaczeni: dh Tadeusz Warych, dh Wojciech Stasiak, dh Henryk
Nowak (OSP Rożniatów), dh Jarosław Galoch, dh Grzegorz Urbaniak,
dh Andrzej Stefański, dh Ireneusz Wojech, dh Sławomir Wojech, dh
Zbigniew Żabiński (OSP Czepów). Srebrnymi „Medalami za Zasługi
dla Pożarnictwa” zostali uhonorowani: dh Gabriel Milczarek, dh Jerzy
Chmielecki, dh Witold Koziński, dh Jan Górka, dh Adam Łukaszewicz
(OSP Rożniatów). Brązowe „Medale za Zasługi dla Pożarnictwa”
otrzymali: dh Wiesław Berczyński, dh Lech Skibiński, dh Jan Nadolny,
dh Marek Wawrzyniak (OSP Rożniatów), dh Ryszard Twardowski,
dh Łukasz Twardowski, dh Mateusz Pietrzak (OSP Czepów).
Gospodarz dh Wiesław Pawłowski, w imieniu Zarządu OSP
Rożniatów, wręczył gościom podziękowania w postaci pamiątkowych
tabliczek za pomoc i współpracę okazaną jednostce.
Uroczystość zakończyła defilada jednostek z udziałem Młodzieżowej Orkiestry Dętej ZHP – OSP w Uniejowie, po której gospodarze
zaprosili wszystkich na tradycyjny strażacki poczęstunek.

Uniejowskie szkoły przyjazne ekologii

uczniów: ZOO w Borysewie (4 grupy uczniów – ok. 190 osób),
Bełchatów (ok. 44 osób), Łódź (2 grupy – ok. 85 osób), Spała (ok.
45 osób), Rogów (ok. 41 osób), Szczyrk – wycieczka trzydniowa
(ok. 41 osób); warsztaty i zajęcia stacjonarne dla poszczególnych
poziomów szkoły podstawowej (ok. 294 uczestników); konkursy
z nagrodami – szkolne: plastyczne, wiedzowe; gminny plastyczny
(dla klas I SP w Uniejowie i oddziałów przedszkolnych).
2. W Szkole Podstawowej w Wieleninie: warsztaty stacjonarne
prowadzone metodami aktywizującymi z wykorzystaniem
technik twórczego myślenia dla poszczególnych klas; zakupione
zostaną drobne pomoce dydaktyczne; dzieci wezmą udział
w wycieczkach: do Geotermii Uniejów (3 grupy), ścieżka
edukacyjna Zieleń (2 grupy), Zagroda Młynarska – wiatraki
(6 grup), Zbiornik Jeziorsko i elektrownia wodna (1 grupa),
odkrywka węgla brunatnego Adamów i Nadleśnictwo Turek
(2 grupy), Uniejów – park zamkowy (2 grupy); organizowane
są następujące konkursy: Gminny konkurs przyrodniczy
o tytuł „Młodego przyrodnika”, Gminny Konkurs Recytatorski
o tematyce ekologicznej, Szkolny Konkurs Plastyczny
„Oszczędzam wodę i energię”, Szkolny Konkurs Plastyczny
„Szanuję przyrodę – nie depczę, nie śmiecę, nie hałasuję”.
Poza tymi działaniami w obu szkołach program
ekologiczny realizowany jest także podczas zajęć lekcyjnych
i akcji proekologicznych. Dofinansowane programy edukacji
ekologicznej są przewidziane na cały rok szkolny 2015/2016.

arch. ZS w Uniejowie

Gmina Uniejów otrzymała dotację z WFOŚiGW w Łodzi na
realizację dwóch wniosków, przygotowanych przez nauczycieli
i dyrektorów zainteresowanych szkół, złożonych na ogłoszony
przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi konkurs „Edukacja ekologiczna w szkołach
i przedszkolach w roku szkolnym 2015/16”. W ramach konkursu
złożono 302 wnioski o przyznanie dofinansowania. Zarząd
Funduszu przyznał dofinansowanie dla 164 wniosków, które
zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym
przez kolegium konkursowe.
Dofinansowane wnioski to:
1. Projekt (zadanie) pn. „Nasza misja – ekologia w Szkole
Podstawowej w Zespole Szkół w Uniejowie”: całkowita wartość
projektu – 32.700,00 zł. (z czego – 29.400,00 dofinansowanie
WFOŚiGW w Łodzi, 3.300,00 zł – środki własne gminy).
2. Projekt (zadanie) pn. „Spacery po Uniejowskich Zdrojach
i Okolicy” – program edukacji ekologicznej realizowany w Szkole
Podstawowej w Wieleninie: całkowita wartość projektu –
19.700,00 zł (z czego – 17.500,00 zł dofinansowanie z WFOŚiGW
w Łodzi, 2.200,00 zł – udział własny gminy).
W ramach Programów zrealizowane są m.in. następujące
zadania:
1. W Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w Uniejowie: zakup
pomocy dydaktycznych (184 szt. na łączną kwotę 8.380,00
zł); wycieczki, warsztaty i zajęcia terenowe (poza Uniejów) dla

Małgorzata Komajda
Elżbieta Goszczyk

Uczniowie Szkoły Podstawowej podczas zajęć ekologicznych w Bełchatowie ....i w ekopracowni w Uniejowie dofinansowanej przez WFOŚiGW w Łodzi
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Wiosenne wieści z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie
Powitanie wiosny

				

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny przedszkolaki
z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie powitały z radością –
piosenką i zabawą. Na początku dzieci dowiedziały się jak ludzie
z innych krajów żegnają zimę i jak dawniej w Polsce witano
wiosnę. Obejrzały inscenizację „Oznaki wiosny” oraz wsłuchiwały
się w odgłosy budzącej się przyrody. Dzieci 4-letnie z grupy IV
wzięły udział w improwizacji ruchowej „Taniec kwiatów”.
Stroje dzieci przedstawiały 3 pory roku oraz związane z nimi
nieodzowne emblematy: słoneczko, kwiaty, deszcz, śnieg.
Wszystkie przedszkolaki radośnie śpiewały wiosenne piosenki,
tańczyły i bawiły się. Na wspólny spacer w poszukiwaniu wiosny
zaprosiły nauczycielki Małgorzata Kaźmierczak i Monika Szafarz,
które przygotowały i poprowadziły tę uroczystość.
Małgorzata Kaźmierczak

Wielkanoc, Wielkanoc, świat z zimy
się obudził, te święta to pamiątka, że
Chrystus zbawił ludzi
22 marca 2016 r. w naszym przedszkolu odbyło się
„Spotkanie wielkanocne”, w którym uczestniczyła cała
społeczność przedszkolna oraz zaproszeni goście: ks. Krzysztof
Kaczmarek oraz ks. Paweł Robak z Parafii pw. Św. Floriana
w Uniejowie. Podczas spotkania dzieci wyrecytowały wiersz
H. Metry pt. „Wielkanoc”, wykonały inscenizację muzycznoruchową pt „Z jajkiem i zającem”, odgadywały zagadki oraz
śpiewały świąteczne piosenki. Nie zabrakło również zabaw
muzyczno – ruchowych: „Baranek”, „Bóg nie umarł, Jezus żyje”
i wiele innych. Przedszkolaki poznały „Tajemnicę wielkanocnego
koszyka”, a zaproszeni goście przybliżyli dzieciom symbolikę
produktów święconych w Wielką Sobotę. Wszystkim zebranym
świąteczne życzenia złożyła Pani Dyrektor Romana Kozińska.
Na zakończenie uroczystości wszyscy podzieliliśmy się jajkiem.
Wiele radości i śmiechu wywołał „lany poniedziałek”, którego
namiastkę poczuliśmy na własnej skórze. Na wielkanocnym stole
królowały baby wielkanocne, mazurki i jajka, a także chleb, sól,
pieprz, kiełbasa, baranek, czy świąteczne stroiki. Takie radosne
przeżycia na długo pozostaną w pamięci.
				

Marta Pajor, Iwona Tomaszak

Spotkanie z pielęgniarką – rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego „Dbam
o Zdrowie”
25.04.2016 r. w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie odbyło
się spotkanie z panią pielęgniarką – Małgorzatą Stachowiak.
Celem spotkania było propagowanie zdrowego trybu życia
oraz zapoznanie z pracą pielęgniarki. W ramach programu
edukacyjnego „Kubusiowi Przyjaciele Natury” pani Małgosia
opowiedziała przedszkolakom o zasadach prawidłowego
odżywiania, o tym że dzięki kolorowym, smacznym owocom

Pani Małgorzata Stachowiak – pielęgniarka prezentuje dzieciom działanie
stetoskopu

i warzywom wszystkie dzieci mają siłę i energię do całodziennej
zabawy oraz do tego, aby z uśmiechem witać każdy dzień.
To dzięki witaminom mamy piękne, zdrowe włosy i paznokcie,
mocne kości i wspomagamy odporność na różne choroby.
Przedszkolaki wspólnie z gościem bawili się przy piosence
pt. „Witaminki” oraz naśladowali ruchem piosenkę „Taniecprzyklejaniec”. Oprócz zabaw, zagadek i rozmowy pani Małgosia
przyniosła dla przedszkolaków rekwizyty, które pomagają jej
w codziennej pracy. Dzieci chętnie uczestniczyły w prezentacji
urządzeń oraz w badaniach.
Następnym etapem spotkania było rozstrzygnięcie
wewnątrzprzedszkolnego Konkursu Plastycznego „Dbam
o zdrowie”, mającego na celu: kształtowanie wyobraźni dzieci,
propagowanie zdrowego stylu życia, a także kształtowanie
aktywnych postaw i nawyków dzieci wobec zdrowia. Komisja
konkursowa przyznała nagrody w dwóch kategoriach wiekowych.
W kategorii 3-4- latków nagrody otrzymały: Apolonia Dałek,
Julia Kowal, Eliza Wojtczak, Laura Wolak, natomiast w kategorii
5-6- latków: Maja Pilarczyk, Lidia Szulc, Damian Zygmunt.
Uczestnicy konkursu otrzymali z rąk pani dyrektor Romany
Kozińskiej wspaniałe nagrody. Serdecznie gratulujemy i życzymy
dalszych sukcesów.
Zorganizowane zajęcia, z udziałem pielęgniarki pani Małgosi
Stachowiak, bardzo podobały się dzieciom. Na pewno na
długo pozostaną w ich pamięci, a co najważniejsze przyczynią
się do większego zwrócenia uwagi na konieczność dbania
o własne zdrowie. Koordynatorami spotkania były: Małgorzata
Kaźmierczak, Monika Szafarz oraz Marta Pajor.
				

Monika Szafarz, Marta Pajor
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mydlanych. Stuprocentowo zaspokoiły swoją potrzebę ruchu
w sali „Kinder fun”. Jednak największym hitem okazały się
zabawy przy kulkach tsunami. Po tak dużej porcji atrakcji,
dla uzupełnienia energii, dzieci zjadły posiłek przygotowany
przez przedszkole. Aż w końcu szczęśliwe, zadowolone, pełne
wrażeń i bogatsze o nowe doświadczenia wróciły do domu,
żeby rodzicom i swoim bliskim opowiedzieć o przeżyciach
i pozytywnych doznaniach, jakich mogły doświadczyć podczas
majowego wypadu do Konina.
				
Marta Pajor, Małgorzata Dzieran

Przedszkolaki, ubrane w barwy narodowe, podczas zabawy przy piosence
„Biało-czerwona”

Obchody Święta Narodowego 3 Maja
Święto Flagi oraz Święto Konstytucji 3 Maja od kilku lat są
okazją do utrwalenia u przedszkolaków wiadomości dotyczących
naszej ojczyzny oraz jej symboli. Tuż przed majowym weekendem,
29 kwietnia 2016 r., odbyło się w naszym przedszkolu uroczyste
spotkanie pod hasłem „Szanujemy polskie symbole”. Tego dnia
wszystkie dzieci przyszły do przedszkola w biało-czerwonych
strojach, które podkreśliły charakter tej uroczystości. Dzieci
3 i 4- letnie wyrecytowały wiersze „Znak” oraz „Barwy ojczyste”.
Wszystkie dzieci śpiewały piosenki o tematyce patriotycznej,
rozwiązywały quizy i zagadki. Całość urozmaicona była
prezentacją multimedialną, dotyczącą godła Polski, flagi i hymnu
państwowego. Spotkanie zakończyło uroczyste odśpiewanie
„Mazurka Dąbrowskiego” w postawie „na baczność”.
Jako nauczyciele i wychowawcy zdajemy sobie sprawę, że
rozbudzanie w dzieciach szacunku do symboli narodowych,
poczucia przynależności narodowej i wzbogacanie wiedzy
o swojej Ojczyźnie to jeden z najważniejszych celów edukacji
najmłodszych.
				
Monika Bartnik, Wioletta Gralka

Wycieczka to fajna sprawa
5 maja 2016 r. dzieci 4- letnie z grupy pani Marty Pajor
i dzieci 5 i 6- letnie z grupy pani Małgorzaty Dzieran wybrały
się na wycieczkę do „Mikroskali” do Konina. Wszystkie dzieci
z niecierpliwością czekały na wyjazd. Kiedy wreszcie przyszedł ten
upragniony dzień, podekscytowane i pełne pozytywnej energii
wyruszyły do miasta, które w swoim herbie ma „konia”. Po
przyjeździe na miejsce przewodnik zaprosił dzieci do aktywnego
uczestnictwa w zajęciach, obfitujących w mnóstwo atrakcji.
Przedszkolaki zwiedzały „Mikroskalę”, bawiły się interaktywnymi
makietami, poszerzając swoją wiedzę z zagadnień przyrodniczych,
historycznych oraz filmowych. Obejrzały pracownię modelarską,
dowiedziały się wielu ciekawych rzeczy na temat powstawania
makiet, a także z pomocą instruktora wycinały na ploterze
termicznym figurki styropianowe, które zabrały ze sobą do domu.
Przebierały się również w kostiumy ulubionych postaci z bajek.
Korzystały z gier manualnych oraz zabawek konstrukcyjnych,
rozwijając wyobraźnię, spostrzegawczość i inwencję twórczą.
Szalały na dyskotece przy kolorowych światłach i bańkach

W tym samym dniu dzieci z grupy III i V, czyli 4-, 5- i 6- latki
pojechały do Teatru Arlekin w Łodzi na przedstawienie pt:
Czerwony Kapturek”. Była to nowa wersja przygód dziewczynki,
stworzona na podstawie tekstu ze zbioru: „Bajki Samograjki”
Jana Brzechwy. Przedszkolaki obejrzały bardzo dobre widowisko,
wypełnione wesołą muzyką i licznymi piosenkami oraz tańcami.
Dzieci śledziły z zainteresowaniem wydarzenia, rozpoznawały
kolejne sceny, żywo reagowały na grę aktorów manipulujących
lalkami.
Po spektaklu w teatrze wycieczkowicze pojechali do
ogrodu botanicznego. Tam obejrzeli botaniczne cuda, które
o tej porze oferuje nam wiosna: barwną kolekcję tulipanów,
bylinowe rabaty z białymi niebieskimi niezapominajkami,
skalniaki w alpinarium. Wrażenie robiły wspaniałe ściany
zieleni, które utworzyły różnorodne drzewa iglaste, cyprysy,
jałowce i tuje. W części japońskiej ogrodu podziwialiśmy
przepięknie kwitnące, w różnych odcieniach różu, jabłonie
i wiśnie oraz oczka wodne i dzikie kaczki. Uroku kwitnącym
roślinom i całej wycieczce dodała wspaniała wiosenna
pogoda. W słońcu rośliny wyglądały jeszcze piękniej
i radośniej. W takich warunkach dzieci poznawały kolejne
przyrodnicze zasady, wzbogacały wiedzę botaniczną i poszerzały
swoje wycieczkowe doświadczenie.
					

Małgorzata Wojtasiak

Spotkanie ze strażakami
Jednym z celów podstawy programowej wychowania
przedszkolnego jest wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. Dziecko, kończące edukację
przedszkolną i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej,
powinno wiedzieć jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia
i gdzie można otrzymać pomoc oraz umieć o nią poprosić.
9 maja 2016 r. w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie odbyło
się spotkanie ze strażakami z OSP w Uniejowie. O pracy strażaków
opowiedział Komendant Straży Pożarnej w Uniejowie – pan
Krzysztof Janiak. Dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach
należy wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary,
ale również są wzywani do wypadków samochodowych. Jak
zawsze, największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki.
Przedszkolaki miały możliwość z bliska podziwiać wyposażenie
strażaków, tj. mundur i kombinezon ognioodporny.
Jednym z atrakcyjniejszych elementów spotkania był
pokaz i zaprezentowanie pierwszej pomocy udzielonej osobie
poszkodowanej w wypadku, którą zagrała jedna z nauczycielek
przedszkola. Dzieci w ten sposób dowiedziały się w jaki sposób
należy się zachować i w jaki sposób strażacy pomagają,
dopóki nie dojedzie profesjonalna pomoc karetki pogotowia.
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Występy przedszkolaków podczas Dnia Matki

Następnym etapem spotkania był pokaz lania wody z węża
strażackiego. Przedszkolaki wykazały ogromne zainteresowanie
spotkaniem, podczas którego nabyły cenną wiedzę dotyczącą
wielozadaniowej, odpowiedzialnej i pożytecznej pracy strażaka.
Dzieci, dzięki pokazom strażackim, poznały niebezpieczną, pełną
zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę. Cóż może
być piękniejszego w życiu człowieka niż dawanie siebie samego
bliźnim? A właśnie takie idee przyświecają strażakom.
Na zakończenie spotkania strażacy poczęstowali przedszkolaki słodyczami. Dzieci podziękowały strażakom za słodką
niespodzianką oraz za ciekawe i pouczające spotkanie, wręczając
podziękowanie w formie dyplomu.
					

Monika Szafarz

„Jesteś Mamo skarbem mym, kocham
Ciebie z całych sił”
Dzień Matki to wielkie wydarzenie w życiu każdego dziecka.
Tego dnia wszystkie dzieci, te małe, średnie i duże nie zapominają
o swoich kochanych mamusiach. Obdarzają ich kwiatami,
prezentami, buziakami, ale przede wszystkim wyrażają swoją
miłość oraz kierują do nich ciepłe życzenia, płynące prosto
z serca. 25 maja 2016 r. w amfiteatrze przy uniejowskim zamku
odbyła się wielka uroczystość poświęcona kochanym mamusiom

z okazji ich święta. Na wstępie pani dyrektor Romana Kozińska
przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami, złożyła wszystkim
mamom życzenia w imieniu organizatorów i zaprosiła na
występy w wykonaniu dzieci 3-,4-,5-,6- letnich, przygotowane
przez panie: Wiolettę Gralkę, Martę Pajor i Małgorzatę Dzieran.
„Witajcie nam goście, witajcie nam mili. Bardzo się
cieszymy, żeście tu przybyli...” – od takich słów przedszkolaki
rozpoczęły swój występ. Wszystkie dzieci wyglądały wyjątkowo.
Świetnie zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie,
taneczne, wokalne, a także grę na instrumentach perkusyjnych
do utworów „Bravade” i „Orzeszek” oraz inscenizację pt. „Dwie
mamy” na podstawie utworu D. Gellner.
Na zakończenie, wzruszone i szczęśliwe mamusie zostały
obdarowane laurkami z życzeniami od swoich ukochanych
pociech.
Atmosfera była wspaniała. Przedszkolaki naprawdę poczuły
się prawdziwymi gospodarzami tej wyjątkowej uroczystości.
Poprzez swój występ mogły wyrazić kochanym mamusiom
swoje uczucia za trud włożony w ich wychowanie. Pani dyrektor
Romana Kozińska podziękowała wszystkim, a szczególnie
dzieciom za ich występ, nauczycielkom za przygotowanie
programu artystycznego oraz pani dyrektor Milenie Pamfil
i pracownikom M-GOK w Uniejowie za współorganizację
uroczystości. Oby takich pięknych chwil było jak najwięcej…
				

Z życia szkoły w Spycimierzu

Wioletta Gralka, Marta Pajor

Paulina Jaśkiewicz

Wiosna w kolorowej sukience…
Wszyscy dobrze znają powiedzenie „W marcu jak w garncu”. W marcu jedno jest pewne - kończy się zima i zaczyna się
astronomiczna, kalendarzowa wiosna. Nasze dzieci, chcąc
pożegnać zimę i przywitać wiosnę 2016, wybrały się na spacer
z panną Marzanną. Pochód był okazją do wspólnego powitania
Pani Wiosny i zaobserwowania zmian nadchodzących w okolicy.

“Tulipany dla Papieża Jana Pawła II”
Na kilka dni przed zorganizowanym w Uniejowie Międzynarodowym Kongresem Sztuki Ulotnej dzieci z naszej szkoły wzięły

udział w warsztatach twórczości, które tematyką nawiązywały
do cyklu „Spycimierskie Boże Ciało”. Zajęcia prowadziła Pani
Maria Pełka -prezes założonego niedawno Stowarzyszenia
„Spycimierskie Boże Ciało”. W trakcie warsztatów dzieci
przygotowały z zielonych gałązek girlandę, którą umieszczono
wokół obrazu Matki Boskiej Kasztelańskiej, wysypanej z pyłu
kwiatowego przez Włochów.
30 kwietnia chętne dzieci, wraz z rodzicami oraz
nauczycielami naszej szkoły, pomagały ciąć płatki kwiatów oraz
zielone gałązki tui. Włosi wykorzystali je do wykonania ramy
obrazu Matki Boskiej. Obserwowanie pracy gości z zagranicy było
nowym doświadczeniem dla naszych uczniów.
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9 maja udaliśmy się do Miejsko-Gminnej Biblioteki
w Uniejowie pod hasłem „Podróż do Włoch”. Pani Beata
Szymczak przygotowała różnorodne ciekawostki związane ze
wspomnianym krajem. Dzieci poznały flagę Włoch, oglądały
widokówki, pamiątki i słuchały muzyki. Nie zabrakło rozmowy
na temat Watykanu oraz naszego rodaka Papieża Jana Pawła
II. Pani Beata przypomniała nam fragment bajki pt. „Pinokio”,
napisanej przez włoskiego pisarza Carla Collodiego. W rozmowie
dotyczącej Włoch nie można było także nie wspomnieć o pięknej
Wenecji i o organizowanym tam karnawale. Podczas warsztatów
dzieci samodzielnie wykonały maski karnawałowe. Dziękujemy
Pani Beacie za zajęcia, które przybliżyły nam tajemnice Włoch.
Warsztaty twórczości

Wydarzenia ze szkoły w Wieleninie
„Oddali swe życie za sen o wolności”
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 		
Wyklętych w Szkole Podstawowej
w Wieleninie
Od sześciu lat, z inicjatywy Prezydenta RP śp. Lecha
Kaczyńskiego, obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień
Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wówczas przywołujemy pamięć
Polaków, którzy w latach 1944 – 1963 podjęli nierówną,
podziemną walkę z władzą komunistyczną, podległą Sowietom,
o wyzwolenie spod ich jarzma naszej Ojczyzny. Ci żołnierze
zyskali miano „niezłomnych”- za wierność idei wolnego
państwa, za niezłomną postawę wobec współtowarzyszy
walki, podczas represji i tortur, jakimi byli poddawani w czasie
przesłuchań. Komuniści nazwali ich „wyklętymi”, bo na zawsze
mieli być wyrzuceni ze społeczeństwa, a pamięć o nich miała
zginąć. Mówi się, że byli żołnierzami nienazwanego powstania.
Bojownicy podziemia niepodległościowego, dawni członkowie
Armii Krajowej, byli represjonowani różnymi metodami do
upadku PRL, czyli do 1989 roku. Najbardziej odczuli to zaraz
po zakończeniu wojny i w latach pięćdziesiątych XX wieku.
Zaangażowani w walkę o wyzwolenie się spod wpływów
Związku Radzieckiego, byli w okrutny sposób szykanowani,
bezpodstawnie aresztowani, wtrącani do więzień. Uczestniczyli
w fikcyjnych procesach, odmawiano im prawa do obrony,
wywożono do sowieckich łagrów, skąd często nie było
powrotu. Podczas przesłuchań, poddawani torturom, mieli
przyznawać się do rzeczy, których nigdy nie uczynili. Wielu
z nich nie przeżyło strasznych metod śledczych lub wyroków,
które skazywały na śmierć, bo według władzy byli bandytami
i mordercami. Taki los zgotowali im rodacy, będący na usługach
obcego reżimu. Ciała ofiar zakopywano w różnych miejscach,
sadzono na nich drzewa, wrzucano w doły z wapnem, aby
szybko uległy rozkładowi i nie pozostał po nich żaden znak. Na
cmentarzach grzebano ich w bezimiennych mogiłach, by szybko

pochować na nich innych ludzi i zatrzeć ślady zbrodni, utrudnić
ekshumację i identyfikację. Od przeszło trzech lat IPN w wielu
miejscach Polski prowadzi wykopaliska, także na Powązkach
w Warszawie, w kwaterze Ł, zwanej Łączką. W ubiegłym
roku odbył się pogrzeb trzydziestu pięciu ofiar komunizmu,
których personalia udało się ustalić. Na szczęście, dla nas
i przyszłych pokoleń, nie udało się zbrodniarzom unicestwić
w narodzie pamięci o bohaterach tamtych dni. Historycy dziś
porządkują te tragiczne wydarzenia, a od niedawna możemy
uroczyście przywracać pamięć, honor i cześć Żołnierzom
Wyklętym. Dla społeczności naszej szkoły jest to ważne, gdyż
nasz Patron - płk pil. Szczepan Ścibior również po wojnie
podzielił los owych żołnierzy, choć w pełnym tego słowa
znaczeniu nie był Żołnierzem Wyklętym. Nie walczył z władzą
komunistyczną, ale stał się, jak wielu z nich, jej ofiarą. Piękny,
wojenny życiorys pułkownika wystarczył, aby podstępnie go
aresztować i przesłuchiwać. Spreparowane dowody winy
stały się argumentem, aby oskarżyć go o zdradę Ojczyzny,
wymierzyć karę śmierci i zakopać w bezimiennej mogile,
nieodnalezionej do dziś. Jego symboliczny, bo pusty grób
i innych osób, oskarżonych w tym samym procesie, znajduje się
na warszawskich Powązkach. Los Patrona Szkoły jest powodem,
aby wśród uczniów kultywować pamięć Żołnierzy Wyklętych
i ofiar Polski Ludowej. Staramy się to czynić od czasu nadania
placówce imienia płk. pil. Szczepana Ścibiora.      
Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
dzieci ze starszych klas uczestniczyły w lekcji otwartej,
poświęconej tej tematyce. Oglądały prezentację przygotowaną
przez katechetkę. Niezłomne postawy i losy bohaterów,
którzy mimo zakończenia wojny nie złożyli broni, podejmując
dalszą walkę o wolne i suwerenne państwo, zostały ukazane
na tle wydarzeń historycznych. Minutą ciszy i modlitwą
uczciliśmy ofiary walk, skrytobójczo zamordowanych Polaków,
pogrzebanych w bezimiennych mogiłach. Delegacja harcerzy
zapaliła znicz na miejscu pamięci poświęconym Patronowi
Szkoły. Uczniowie poznali prawdę o zbrodniach i zafałszowanej,
przez wiele lat milczącej historii. Trzeba przyznać, że tematyka,
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nieco trudna w przekazie, zainteresowała odbiorców.
Z dużą ciekawością i powagą słuchali o mało znanych im
wydarzeniach. Należy mieć nadzieję, że młode pokolenie
nie tylko zapamięta, ale również zadba o dobre imię tych,
którzy oddali życie za wolność w powojennej Polsce. Także
postawy Wyklętych będą pomocne młodym ludziom w
kształtowaniu patriotyzmu, pomogą wychowywać ich do
poszanowania wolności, czerpania wzorców do obrony
i wierności wyznawanym wartościom. Jest to także zadanie
i zobowiązanie dla nauczycieli, aby świadectwo dziejów było
zawsze żywe wśród uczniów, a szczególnie w odkrywanej dziś
trudnej, najnowszej historii naszego narodu.            
					

Beata Maciejewska

Z wizytą w Wojskowej Akademii
Technicznej
Młodzież z uniejowskich szkół, po raz kolejny, udała się do
Warszawy, by uczestniczyć w Dniach Otwartych Wojskowej
Akademii Technicznej. Kierowniczką naszej wyprawy była
tym razem Pani Aneta Sowa, a opiekę nad młodzieżą
sprawowały Panie: Elżbieta Bartnik, Joanna Wicherkiewicz,
Joanna Binkiewicz, Jolanta Wieczorek, Alicja Własny i Elżbieta Goszczyk. W stolicy dołączyli do nas przedstawiciele
uniejowskiego samorządu, w osobach Panów: Janusza
Kosmalskiego – Przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie
i Sławomira Goszczyka - V-ce Przewodniczącego Rady Miejskiej.
Po raz kolejny zostaliśmy zaproszeni i miło przyjęci przez
Prorektora WAT ds. naukowych - prof. dr. hab. inż. Krzysztofa
Czupryńskiego - Honorowego Obywatela Uniejowa.
Wizytę rozpoczęliśmy w klubie WAT od skosztowania
wojskowej grochówki. Następnie zostaliśmy zaproszeni do Sali
Tradycji WAT, gdzie poznaliśmy historię uczelni. Jak podczas
każdej wizyty było wiele atrakcji: pokaz pirotechniczny,
oglądanie czołgów, transporterów i Rosomaka, ciekawe
doświadczenia w pracowniach chemicznych oraz pokaz
pirotechniczny. Mieliśmy również możliwość poznania pracy
biblioteki WAT. Podczas wizyty towarzyszyli nam – Rektor
Komendant WAT – gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt
Mierczyk, Prorektor - prof. dr. hab. inż. Krzysztof Czupryński,
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Kanclerz WAT – Jan Klejszmit, Kierownik Biura Rektora – mgr
inż. Jarosław Powroźnik. Wyczerpani szybką wędrówką po
dużym terenie Wojskowej Akademii, zostaliśmy zaproszeni
do hotelu asystenckiego „Hilton” na pyszny obiad. Po uczcie
udaliśmy się do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia przed
głównym budynkiem WAT. Niestety po mile spędzonym czasie
przyszło się pożegnać.
Po południu udaliśmy się na Warszawską Starówkę, by poczuć
jej klimat i zrobić kilka pamiątkowych zdjęć. Po starym mieście
oprowadził nas przewodnik związany sercem z Uniejowem
– Pan Darek Łuczyński. Wieczorem, troszkę zmęczeni, ale
zadowoleni wróciliśmy do rodzinnych domów.
					

Elżbieta Goszczyk

„Źle mówić i pisać znaczy krzywdzić swoją
mową tych, którzy ją budowali” – Janusz Korczak

Potyczki Ortograficzne o Tytuł
„Gminnego Mistrza Ortografii”
23 marca 2016 r. braliśmy udział w Konkursie
Ortograficznym o Tytuł „Gminnego Mistrza Ortografii”, który
odbył się w Zespole Szkól w Uniejowie. W tegorocznych
zmaganiach ortograficznych wzięło udział 22 uczniów z 3
szkół gminy Uniejów. Naszą szkołę reprezentowały dwie
piątoklasistki: Klaudia Antosik i Vanessa Karcz.
Uczniowie rozpoczęli rywalizację od napisania dyktanda,
następnie rozwiązywali test. Musieli wykazać się doskonałą
znajomością reguł ortograficznych i interpunkcyjnych, by nie
dać się złapać w pułapki, czyhające na nich niemal na każdym
kroku. Nasze piątoklasistki, zarówno z dyktandem, jak i z testem
poradzili sobie rewelacyjnie. Vanessa Karcz i Klaudia Antosik
uzyskały 121 pkt. Obie uczennice obroniły Tytuł Laureata
Gminnego Konkursu Ortograficznego, pokonując próg 85%.
Laureatkom gratulujemy wyniku, a jednocześnie odwagi,
bowiem polska ortografia nie należy do najłatwiejszych.
Cieszymy się, że młodzi ludzie nadal chcą i potrafią szanować
Ojczysty Język. Uczestnicy konkursu potwierdzili słowa prof.
Witolda Taszyckiego: „Ortografię można polubić, a nawet się
z nią zaprzyjaźnić”
					
Jolanta Kwaśniewska

arch. SP Wielenin

W Szkole Podstawowej w Wieleninie
uczymy się oszczędzać!
W tym roku szkolnym uczniowie, a zarazem członkowie
Szkolnej Kasy Oszczędności, z klasy drugiej i trzeciej,
pod kierunkiem p. Danieli Kwiatosińskiej i p. Magdaleny
Andrysiewicz, zorganizowali przedstawienie pod hasłem:
„Szkolna Kasa Oszczędności uczy nas gospodarności,
solidności, zaradności, wytrwałości…”. Tym razem, członkowie
SKO próbowali propagować wśród nowych uczniów, a także
tych nie do końca przekonanych, oszczędzanie pieniędzy
wraz z SKO. Już od samego początku zobaczyliśmy przykłady,
jak oszczędzanie może nam ułatwić życie, a z drugiej strony,
jak brak tej ważnej umiejętności wpływa na to co posiadamy.
Jednak w trakcie przedstawienia nie tylko wspominaliśmy
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o oszczędzaniu pieniędzy, lecz także poruszyliśmy tematy
oszczędzania wody, prądu czy gazu, które mają wpływ na nasze
środowisko. Co więcej, uczniowie naszej szkoły dali przykład
młodszym, jak rozwiązywać konflikty, a nawet jak ich unikać
i jak zachowywać się w stosunku do rówieśników i starszych
osób. Z drugiej strony, mimo iż oszczędzanie to wspaniały
pomysł, mogliśmy dowiedzieć się na jakich rzeczach nie warto
jest oszczędzać. Co więcej, poprzez zabawę i grę aktorską
naszych uczniów, mogliśmy poznać terminologię związaną
z bankowością. Członkowie SKO przybliżyli nam sposoby i zasady
działania banków. Mogliśmy się dowiedzieć co to jest saldo, jak
ważne są dla nas książeczki SKO i dlaczego możemy uznać nasze
pieniądze w banku za bezpieczne. Dowiedzieliśmy się również
nieco o samym Banku Spółdzielczym w Poddębicach, pod który
bezpośrednio podlegamy.
Po części teoretycznej, w przedstawieniu uczniowie
ponownie przedstawili zalety oszczędzania i pracowitości.
Ta druga została pokazana na przykładzie zwierząt, takich
jak mrówki czy chomiki, które czerpią z niej wiele korzyści.
Na koniec poznaliśmy kilka cytatów znanych osób, które
wypowiedziały się o zaletach oszczędzania i płynących z tego
korzyściach.
Przedstawienie, mimo iż o charakterze edukacyjnym,
podobało się wszystkim uczniom i zgromadzonym gościom.
Wszystko dzięki wspaniałej grze aktorskiej naszych uczniów
i pięknie zrobionej aranżacji.
					

Daniela Kwiatosińska

Sprawdzian szóstoklasisty
5 kwietnia uczniowie szóstych klas napisali swój pierwszy
poważny egzamin – sprawdzian szóstoklasisty. Wszyscy w tym
dniu, w strojach galowych, pojawili się rano w murach szkoły,
by punktualnie o godzinie dziewiątej zająć miejsca i przystąpić
do pracy z zadaniami z języka polskiego i matematyki, a po
przerwie zmagać się z językiem angielskim.
					

Elżbieta Goszczyk

1050. rocznica Chrztu Polski

„Ziarno chrześcijaństwa zapadło w ziemię,
i to zapadło bardzo głęboko”.
W kwietniu Polacy obchodzili 1050. rocznicę Chrztu Polski.
Było to decydujące, w dziejach tworzącego się państwa,
wydarzenie religijne, polityczne i kulturowe, które zaważyło
na całym tysiącleciu dziejów naszego narodu. Dziś ciągle
czerpiemy z dziedzictwa wiary przodków. Wiara i kultura
chrześcijańska przenikają naszą codzienność. Nieraz nawet
nie jesteśmy do końca tego świadomi, że tak ściśle jesteśmy
z nią związani i dalej ją kształtujemy. W wymiarze politycznym
fakt chrztu w tamtym czasie był tak ważny, jak przystąpienie
Polski do Unii Europejskiej. Mieszko I przyjmując chrzest
od Czech w obrządku łacińskim, wprowadził Polskę w krąg
państw cywilizacji zachodniej. Gdyby tak się zdarzyło, że
chrzest dotarłby do księcia z Bizancjum, dziś bylibyśmy jako
naród i państwo w zupełnie innym miejscu. Dzięki działaniom

Kościoła, który pieczołowicie przez millenium pielęgnował
w Polakach wiarę, przetrwaliśmy najcięższe chwile, nawet
kiedy nie istnieliśmy jako państwo na żadnej mapie Europy
i świata. Przeżyliśmy okrutne totalitaryzmy XX wieku.
To Kościół, przy wielkiej zasłudze Prymasa Tysiąclecia Stefana
Wyszyńskiego, a później papieża Jana Pawła II, przyczynił
się do odrodzenia wspólnoty narodowej i odzyskania
wolności. Wszystko zdarzyło się nam Polakom dzięki decyzji
o przyjęciu chrztu przez Mieszka I sprzed tysiąca lat. To trzeba
mówić młodemu pokoleniu, sięgać do korzeni, by odkrywali
swoją tożsamość. Należy od najmłodszych lat uczyć historii,
zachowywania tradycji, świadomości skarbu wiary w Boga
w wymiarze osobistym i narodowym. To zadanie nie tylko
dla katechetów, nauczycieli historii, ale dla wychowawców
młodego pokolenia. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, aby
dziedzictwo wiary, wartości chrześcijańskie zachować dla
przyszłości. Szczególnie ważne jest to obecnie, w trudnych
i zawiłych czasach, w jakich żyjemy. Rocznica Chrztu Polski
stała się okazją, aby uczniowie naszej szkoły uczestniczyli
w lekcji otwartej, poświęconej temu zagadnieniu.
Przedszkolaki i młodsze klasy oglądały, dostosowaną do
ich poziomu, prezentację „Jak Polska uwierzyła w Pana Boga”.
Jej treść stanowiły: obrazy i krótkie teksty, nawiązujące do
tworzenia się na ziemi słowiańskiej początków państwowości
polskiej, fakt przyjęcia chrztu przez Mieszka I, rozwój wiary
wśród Polaków na przestrzeni wieków, na przykładzie
wybranych świętych i błogosławionych polskich aż do
dziś. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały opowieści
o odległych czasach i wzniosłych wydarzeniach. Pod koniec
spotkania okazało się, że dużo zapamiętały, gdyż niemal
chórem odpowiadały na zadawane pytania, sprawdzające ich
wiedzę. Klasy IV – VI uczestniczyły w prezentacji „Dziedzictwo
wiary”. Uczniowie poznali przyczyny, fakt chrztu i jego
dalekosiężne skutki, z którego owoców dziś korzystamy.
Sprawdzianem zdobytej wiedzy było rozwiązanie
tematycznej krzyżówki. Druga część spotkania w obu grupach
dotyczyła wydarzenia chrztu w wymiarze osobistym. Uczniowie
oglądali prezentację „Mój chrzest - obrzęd sakramentu chrztu”.
Jej cel to uświadomienie uczniom, że podczas chrztu stali
się dziećmi Bożymi. Poznali znaczenie symboli stosowanych
podczas udzielania sakramentu. Prezentacja miała także za
zadanie pobudzenie dzieci do refleksji, jak dziś wzrasta w nich
wiara w Pana Boga, którą zapoczątkował chrzest. Prezentacje
przygotowała i lekcje przeprowadziła katechetka. Miejmy
nadzieję, że spotkania zaowocują nie tylko znajomością faktów
historii Polski, ale świadomością uczniów skąd się wywodzą
i kim są dzisiaj.
					
Beata Maciejewska

„Żyj na ziemi pełnej zieleni”
– XIII Gminny Konkurs Recytatorski
w Wieleninie rozstrzygnięty!

Miło nam poinformować wszystkich kochających
przyrodę, teatr i sztukę recytacji, że wzorem lat ubiegłych
odbyła się kolejna edycja konkursu recytatorskiego poezji
o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Szkoła Podstawowa
w Wieleninie, w bieżącym roku szkolnym, gra w zielone.
Dużo czasu poświęca na realizację zadań z dziedziny ekologii,
zaplanowanych między innymi w projekcie z WFOŚiGW

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

w Łodzi. Dzieci uczą się co robić, by nasza Ziemia była piękna,
by wszystkim żyło się szczęśliwie w czystym środowisku.
W działania ekologiczne szkoły wpisał się też Gminny Konkurs
Recytatorski, który zorganizowała polonistka Jolanta Kulej –
Kwaśniewska, a patronat sprawował, jak co roku, Burmistrz
Miasta Uniejów – Józef Kaczmarek.
„Żyj na ziemi pełnej zieleni” – takie hasło przyświecało
XIII Gminnemu Konkursowi Recytatorskiemu, który odbył się
22 kwietnia w Szkole Podstawowej w Wieleninie. Wiersze
o tematyce ekologicznej prezentowało niemalże czterdziestu
uczniów z gminy Uniejów.
W konkursie brały udział dzieci w trzech kategoriach
wiekowych: przedszkole, klasy I-III, klasy IV-VI. Organizatorka
konkursu, pragnąc obiektywnej oceny, zaprosiła bezstronne
jury, w skład którego weszli: Piotr Majer – Zastępca Burmistrza
Miasta Uniejów, Anna Pająk- Kowalska – pracownik Urzędu
Miasta, Jacek Kurpik – Prezes Geotermii i Witold Ochapski –
przedstawiciel Nadleśnictwa w Turku. Czteroosobowe jury,
po wysłuchaniu wszystkich prezentacji, przyznało nagrody
w kategorii:
- przedszkole: I miejsce – Inga Olczyk, II – Oliwia Kwiatkowska,
Maja Perkowska – Uniejów, III – Maja Pawlak – Wielenin,
Elżbieta Maruszak –Wilamów;
- klas I- III: I miejsce – Kacper Wójcik, II – Natalia Musiała
– Uniejów, III – Ilary Controllo – Wielenin; Marcin Zygmunt –
Uniejów;
- klas IV-VI: I miejsce – Aleksandra Mirek – Wilamów, II
– Dominik Kolasa – Wielenin, Vanessa Karcz – Wielenin, III –
Natalia Izydorczyk – Uniejów.
Zanim jednak ogłoszono werdykt, w oczekiwaniu na
najważniejszy moment, uczestnicy udali się na poczęstunek.
Jesteśmy dumni z bardzo wysokiego poziomu recytacji
konkursowych. Dziękując, gratulujemy wszystkim, którzy brali
udział oraz tym, którzy przygotowywali swoich wychowanków.
Komisja obradowała długo, by starannie zliczyć poszczególne
punkty. A było o co walczyć, bo nagrody były wartościowe.
Laureaci I miejsc otrzymali tablety, II – zegarki typu smartwatch,
a za III miejsce nagrodą były słuchawki.
Nagrody wręczyła Pani Dyrektor Elżbieta Goszczyk wraz
z goszczącymi na konkursie jurorami. Dyplomy otrzymali nie
tylko laureaci, ale wszyscy uczestnicy konkursu. Podziękowania
trafiły również do opiekunów uczestników konkursu.
Szczególnie dziękujemy Nadleśnictwu w Turku, które
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ufundowało nam dodatkowe nagrody oraz Zakładowi
Piekarniczo-Cukierniczemu „Aspal” w Poddębicach za przekazanie pączków.
Była to kolejna wspaniała impreza z zakresu edukacji
leśno-przyrodniczej i polonistycznej, jednocześnie integrująca
dzieci i nauczycieli szkół z naszej gminy.

VIII Gminny Konkurs Matematyczny
„Potyczki matematyczne”
28 kwietnia 2016 r. w naszej szkole odbył się VIII Gminny
Konkurs Matematyczny „Potyczki matematyczne”.
Konkurs miał na celu rozwijanie umiejętności
matematycznych, ale przede wszystkim wyłonienie
najlepszych matematyków. Uczniowie mieli w ciągu
godziny do rozwiązania 4 zadania. Były one dostosowane
do trzech poziomów, odrębne dla uczniów klas IV, V i VI,
obejmowały materiał programowy danej klasy z zakresu treści
matematycznych.
Do konkursu przystąpiło 19 uczniów ze szkół podstawowych
z terenu gminy Uniejów. Ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie w
konkursie udział wzięli: Bartłomiej Adamczyk, Łukasz Pietrzak,
Marianna Stefańska, Bartosz Kąpielski, Witold Leśniewski,
Olga Wincenciak, Izabela Struś, Weronika Kujawa, Damian
Bartosiak, Michał Derlacz, Marcin Pająk. Szkołę Podstawową w
Wilamowie reprezentowali: Aleksandra Bamberska, Wojciech
Witczak, Hubert Budziarek, Michał Pajor, Justyna Rosiak.
Z naszej szkoły do konkursu przystąpili: Tomasz Cichomski,
Vanessa Karcz, Bartosz Czyżo. W kategorii klas IV w konkursie
wzięło udział 9 osób, z klas V- 5 i z klasy VI również 5.
Po godzinnym rozwiązywaniu zadań konkursowych komisja
konkursowa, w składzie: Anna Zbytniewska, Magdalena Pajor,
Barbara Fligiel, przystąpiła do sprawdzania prac.
Wyniki końcowe w poszczególnych grupach wiekowych
przedstawiają się następująco:
- klasa IV: I miejsce – Witold Leśniewski, II miejsca –
Bartłomiej Adamczyk, III miejsce – Marianna Stefańska – SP
Uniejów;
- klasa V: wyróżnienie – Vanessa Karcz – SP Wielenin,
Weronika Kujawa – SP Uniejów;
- klasa VI: I miejsce – Aleksandra Bamberska – SP Wilamów,
II miejsca – Damian Bartosiak, III miejsce – Marcin Pająk,
wyróżnienie – Michał Derlacz – SP Uniejów.
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w dalszej karierze
uczniowskiej. Zapraszamy nowych, odważnych uczniów
do udziału w kolejnej edycji konkursu w przyszłym roku.
Serdecznie dziękujemy Panu Burmistrzowi za ufundowanie
nagród.
					

arch. SP Wielenin
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Barbara Fligiel

Bijemy rekord! Czytamy Henryka
Sienkiewicza
5 maja 2016 r. odbywało się w całej Polsce bicie rekordu
Polski „Jak najwięcej osób czytających wspólnie Sienkiewicza”.
W akcji tej nie mogło zabraknąć Szkoły Podstawowej
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w Wieleninie. Nasi uczniowie również wzięli udział
w tym doniosłym wydarzeniu. Dzięki gazetce i prezentacji
multimedialnej wszyscy przypomnieli sobie sylwetkę pisarza
oraz jego twórczość, a następnie uczniowie z klas I – VI pochylili
się nad dziełami wielkiego pisarza.
Uczniowie klas I- IV, pod kierunkiem swoich wychowawczyń,
odczytali „Bajkę” Noblisty, piątoklasiści czytali „Legendę
żeglarską”, natomiast uczniowie klasy VI wspólnie odczytali
fragment „Potopu”. Była to wspaniała okazja, by raz
jeszcze przeżyć zapierające dech w piersiach przygody
Sienkiewiczowskich bohaterów. Bo choć doskonale znamy
treść jego książek, to przecież podczas każdej kolejnej lektury
na nowo trzymamy kciuki za Kmicica, Wołodyjowskiego czy
Skrzetuskiego. Uczniowie spisali się na medal. Przeczytali
głośno i wyraźnie wskazane fragmenty i czuli się bardzo dumni,
że mogą uczestniczyć w ustanawianiu Rekordu Guinnessa.
I w ten sposób symbolicznie uhonorowaliśmy polskiego
Noblistę w 170. rocznicę urodzin oraz 100. rocznicę śmierci.
					

Jolanta Kwaśniewska

Szkolne konkursy plastyczne
„Szanuję przyrodę – nie depczę,
nie śmiecę, nie hałasuję”
„Oszczędzam wodę i energię”

Również 5 maja br. w naszej szkole odbył się finał dwóch
konkursów plastycznych „Szanuję przyrodę – nie depczę, nie
śmiecę, nie hałasuję”, a także „Oszczędzam wodę i energię”.
Tego dnia spotkaliśmy się z jego zwycięzcami na sali, aby
wspólnie świętować, wręczyć nagrody oraz otworzyć wystawę
pokonkursową. Nagrody wręczyła Pani Elżbieta Goszczyk –
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wieleninie. Najważniejsi
tego dnia byli oczywiście zwycięzcy konkursu. Dzieci odbierały
dyplomy, nagrody i uściski dłoni.
W konkursie dla najmłodszych „Szanuję przyrodę – nie
depczę, nie śmiecę, nie hałasuję”, w kategorii klas O-I, I miejsce
zajęła Zuzanna Andrysiewicz i Kinga Warych, II – Jakub Koziński
i Patrycja Pawlak, a III – Eryk Czyszek i Jakub Macudziński.
Dodatkowo komisja wyróżniła prace Weroniki Powłoki oraz
Klaudii Wojtasiak. W kategorii klas II-III, I miejsce zajęła Julia
Pietrzak i Natalia Nowińska, II – Weronika Rogalska, III – Izabela
Rosik i Filip Pawlak. Wyróżnienia otrzymali: Oliwia Jaśkiewicz,
Maja Peraj i Adrian Kozławski.
W konkursie dla starszych klas „Oszczędzam wodę
i energię” I miejsce zajęła Patrycja Kaczka, II – Sebastian
Kolasa, III – Tomasz Cichomski. Wyróżnienia otrzymali Wiktoria
Królkiowska i Bartosz Czyżo.
Na koniec wszyscy wrócili na scenę, abyśmy mogli zrobić
pamiątkowe zdjęcie, a każdy uczestnik konkursu otrzymał
drobny upominek za trud i wysiłek włożony w wykonanie pracy
plastycznej.
				

Magdalena Andrysiewicz

Święto Patrona Szkoły
13 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej w Wieleninie, już
po raz 22., obchodziliśmy Święto Patrona płk. pil. Szczepana
Ścibiora. W tym roku postawiliśmy na rywalizację. Najmłodsi
uczniowie naszej szkoły uruchomili swoje talenty plastyczne,
malując prace pt. „Patron widziany moimi oczami”. W tym
samym czasie ich starsi koledzy zmagali się z testem wiedzy
o patronie i walczyli o tytuł Mistrza i Wicemistrza.
W konkursie plastycznym zwyciężyli: Maja Pawlak (kat.
przedszkole), Jakub Pietrzak (kat. kl. I), Natalia Nowińska (kat.
kl. II), Adrian Kozłowski (kat. kl. III). Ponadto wyróżnione zostały
prace: Agaty Wilk, Mikołaja Szafarza (przedszkole), Eryka
Czyszka, Szymona Rosika (kl. I), Izabeli Rosik, Amelii Nadolnej,
Agnieszki Kozłowskiej (kl. II), Julii Pietrzak oraz Sebastiana
Oliwieckiego (kl. III).
Tytuł Mistrza wiedzy o życiu Patrona Szkoły wywalczyli –
Klaudia Antosik (kl. V) i Rafał Olczyk (kl. VI), a tytuł Wicemistrza
otrzymała Vanessa Karcz (kl. V).
Podczas drugiej, oficjalnej części uroczystości nastąpiło
wręczenie dyplomów i wyróżnień nagrodzonym uczniom,
wspólne odśpiewanie hymnu szkoły oraz złożenie
przez delegację uczniów wiązanek kwiatów pod tablicą
upamiętniającą płk. pil. Szczepana Ścibiora.
W imieniu Pani Dyrektor Elżbiety Goszczyk i pozostałych
nauczycieli
gratulujemy
zwycięzcom
i
kierujemy
podziękowania do wszystkich uczniów za zaangażowanie
i pracę, którą włożyliście w postawione przed Wami
zadania konkursowe. Wierzymy, że wiedza, jaką zdobyliście
i utrwaliliście o naszym patronie – wielkim patriocie,
zaprocentuje w przyszłości, kształtując Was na wzorowych
Polaków, dla których dobro Ojczyzny jest najwyższą wartością.
				

Małgorzata Nitecka

Wielka uczta na Olimpie
Lekcja historii, która odbyła się 20 maja 2016 r. w klasie IV na
pewno pozostanie na długo w pamięci. Do tych zajęć uczniowie
przygotowywali się długo, solidnie i z wielkim zaangażowaniem.
Aby bliżej poznać mitologię grecką i związane z nią pojęcia,
urządziliśmy „ucztę na Olimpie”. Uczniowie opracowali krótkie
prezentacje wylosowanych wcześniej bogów i bogiń greckich.
Oprócz ciekawostek na ich temat niektórzy przygotowali
również naprawdę piękne stroje i rekwizyty. Dzięki temu
przez moment poczuliśmy się jak w starożytnej Grecji. Przy
jednym stole zasiedli sławni bogowie i piękne boginie greckie.
Nie mogło oczywiście na tej uczcie zabraknąć jedzenia
i picia. Po tej lekcji wszyscy uczniowie pewnie zapamiętają,
że pokarm bogów to ambrozja, a ich napój to nektar. My
również spożywaliśmy go i mamy nadzieję, że zapewni nam
wieczną młodość i nieśmiertelność. I podobnie, jak niegdyś
w mitycznych czasach, bogowie zstąpili do poszczególnych
klas, by odwiedzić i poplotkować z koleżankami i kolegami.
Lekcję uważamy za bardzo udaną. Było zabawnie i miło,
a przede wszystkim każdy mógł się wykazać wiedzą na temat
starożytnych bogów, uczyliśmy się od siebie wzajemnie.
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Wiosna w Szkole Podstawowej w Wilamowie
Wiosna, wiosna, ach to ty!!!
21 marca, tradycyjnie jak co roku, w naszej szkole odbyły
się obchody święta wiosny, czyli pierwszego dnia wiosny.
Nadejście nowej pory roku uczciliśmy poprzez udział w turnieju
szkolnym zorganizowanym przez Samorząd Uczniowski.
W pięciu konkurencjach zarówno sportowych, jak i artystycznych
wzięli udział uczniowie od przedszkola do klasy VI. Pierwszym
zadaniem każdej klasy było przygotowanie pisanki na papierze.
Następnie każda klasa musiała zaprezentować piosenkę lub wiersz
o wiośnie lub Wielkanocy. Trzecia konkurencja - ,,Kto doniesie
jajo” -wymagała szybkości, zwinności, a także opanowania. Wiele
emocji dostarczyła konkurencja ,,Masterchef Junior”. Wybrani
uczniowie przygotowywali potrawy, której głównym składnikiem
było jajko. Mieli na to 15 minut. Efekt końcowy zaskoczył
wszystkich! Ostatnie zadanie polegało na przebraniu jednej osoby
z klasy w strój ,,Pani Wiosny”. Rywalizacja była bardzo zaciekła,
zwłaszcza że za Panią Wiosnę przebrani byli również chłopcy.
Czas upływał nam bardzo szybko i wszyscy świetnie się bawiliśmy.
Komisja konkursowa miała trudny „orzech do zgryzienia”.
W końcu wyłoniono zwycięzcę — została nim klasa II. Radości było
co niemiara. Miejsce II przypadło klasie V, miejsce III oddziałowi
przedszkolnemu i klasie IV. Wszystkie klasy otrzymały pamiątkowe
dyplomy, a zwycięzcy nagrody: ,,Dzień bez czytanki” lub ,,Dzień
bez pytania”.
				
Sylwia Wrąbel, Izabela Wróbel

Wiosenny biwak w Piekarach

arch. SP Wilamów

Zuchy z naszej szkoły wzięły udział w dwudniowym biwaku,
zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Piekarach, pod hasłem
„Bal u Pani Wiosny”. Była to pierwsza impreza nowopowstałej
Gromady Zuchowej. Na biwak wyruszyliśmy spod Domu Harcerza
w Uniejowie. Wszyscy mieliśmy bardzo dużo bagaży (śpiwory,
koce, plecaki pełne smakołyków) i oczywiście dobry humor.
Po przybyciu na miejsce i zakwaterowaniu nastąpiło uroczyste
rozpoczęcie biwaku przez jego organizatorkę – hm. Alinę Karolak.
Integrację drużyn rozpoczęły pląsy i zabawy, podczas których małe
zuszki poznawały się wzajemne. Następnie druhna Alina, w formie
gawędy, przybliżyła wszystkim historię powstania, działalności
oraz zwyczajów i obrzędów gromad zuchowych. Zuchy nauczyły
się składać meldunek szóstek, przypomniały sobie Prawo Zucha
i omówiły wygląd znaczka zuchowego. Bogatsi w nowe wiadomości
udaliśmy się na kolację. Muszę przyznać, iż przygotowane „stosy”
kanapek w mgnieniu oka ginęły z talerzy. Po dużym i pysznym

posiłku odbyło się „Świecowisko”. Pierwszy dzień biwaku
zakończył się śpiewem i iskierką przyjaźni. Pomimo zmęczenia
i dość późnej godziny, nie od razu udało się wszystkim zasnąć,
a śmiechom i rozmowom nie było końca.
Drugi dzień przyniósł nam pochmurną i deszczową pogodę,
jednak zuchy z niecierpliwością oczekiwały kolejnych wyzwań.
Wszystkich „do życia” pobudziła poranna gimnastyka i przepyszne
śniadanko. Pierwszym zadaniem tego dnia była majsterka.
Z przywiezionych przez siebie materiałów plastycznych zuchy
wykonywały przebrania na „Bal u Pani Wiosny”. Sprawne
małe rączki wyczarowały kolorowe kwiaty, zwierzątka i ptaki.
Następnym punktem był zwiad terenowy. Nasza gromada udała
się do pobliskiej strażnicy, gdzie spotkaliśmy się ze strażakami,
którzy przybliżyli nam powstanie i działalność OSP w Piekarach.
Pomimo padającego deszczu oglądaliśmy wóz strażacki, remizę
i sprzęt. Na podsumowanie zwiadu złożyliśmy druhnie Alinie
raport. Później pląsaliśmy i śpiewaliśmy piosenki. Nie zabrakło
również czegoś dla żołądka – podczas obiadu zajadaliśmy
się wyśmienitym spaghetti. Niektórzy zjedli nawet po dwie
dokładki. Nadszedł wreszcie wyczekiwany czas na bal. Kiedy
zuchy znalazły Panią Wiosnę, musiały rozwiązać zadania przez nią
przygotowane. Wszystkie drużyny poradziły sobie wyśmienicie,
a w nagrodę z głośników popłynęła muzyka i rozpoczęły się tańcehulańce. Wszyscy bawili się znakomicie. Punktem kulminacyjnym
balu była degustacja tortu przygotowanego z okazji imienin
zucha. Po balu spakowaliśmy swoje rzeczy i udaliśmy się w drogę
do domu. To były niezapomniane chwile, do których wszyscy
wracamy wspomnieniami. Nasze zuchy już nie mogą doczekać się
kolejnego biwaku.
			
			

Z zuchowym pozdrowieniem Czuj!
Edyta Miśkiewicz

Zdrowie w Wilamowie
Jak co roku, w naszej szkole zorganizowane zostały dni,
których tematem przewodnim było zdrowie. 5 maja br., już od
samego rana, dzieci z przedszkola i klas I i II przygotowywały
zdrowe kanapki. Każde dziecko miało za zadanie samodzielnie
przygotować kanapkę, która będzie bogata w witaminy, ale też
kolorowa. Potem były występy dzieci. Uczniowie recytowali
wiersze i śpiewali piosenki dotyczące higieny osobistej
i zdrowego odżywiania. Każde dziecko zostało poczęstowane
jabłkiem. Następnie wszyscy udali się na naszą szkolną stołówkę,
na której czekała niespodzianka. Pani Gosia, nasza kucharka,
otworzyła okienko wydawcze, ale nie podała od razu obiadu,
tylko wyrecytowała wiersz pt. „O brudnym Grzesiu”. Kolejny
dzień również był pełen atrakcji. Był to „Dzień bez hałasu”.
Na przerwach nie było krzyków ani hałasu, dzieci porozumiewały
się ze sobą szeptem. Słuchały muzyki relaksacyjnej, leżąc na
materacach lub układały puzzle. Oprócz tego na korytarzach
przeprowadzane były różne ciche zabawy, takie jak głuchy telefon
czy pajęczynka. Mamy nadzieję, że uczniowie wysnuli właściwe
wnioski dotyczące zdrowego stylu życia.
			

Anna Gazda, Izabela Wróbel
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Mamy nadzieję, że takie zajęcia przyczynią się do bardziej
odpowiedzialnego zachowania się naszych uczniów jako
uczestników ruchu drogowego.
					
Magdalena Pajor

arch. SP Wilamów

Mobilne Planetarium
odwiedziło naszą szkołę
Wycieczki do Łodzi
5 maja 2016 roku uczniowie klas III-VI brali udział w wycieczce
do Łodzi. Celem wyprawy był kompleks „Manufaktura”. Pierwszym
punktem programu było kino. Podczas projekcji filmu pt. „Księga
Dżungli” panowała cisza, którą co jakiś czas przerywały okrzyki
emocji, świadczące o tym, że losy małego bohatera zrobiły na
widzach duże wrażenie. Po zakończonym seansie uczniowie wraz
z opiekunkami udali się na posiłek do restauracji McDonald’s.
Tam wszyscy najedli się do syta. Na zakończenie uczniowie
zwiedzili wystawę w Eksperymentarium, która w pasjonujący
i często zabawny sposób objaśnia prawa fizyki, bawi i uczy
dzięki znakomitym przyrządom interaktywnym. Wszyscy wrócili
z uśmiechami na twarzy i z nadzieją, że już niedługo powtórzymy
wycieczkę.
Kilka dni później,10 maja, dzieci z przedszkola i klas I – II
również były na wycieczce w Łodzi. Młodsi uczniowie pojechali
do Teatru Muzycznego na przedstawienie pt: „Smurfowisko
– czyli Gargamel złapany”. W czasie trwania spektaklu dzieci
były zapraszane do wspólnego klaskania i śpiewania razem
z bohaterami. Aktorzy wychodzili na widownię, witali się z dziećmi, podawali ręce, co zrobiło na dzieciach ogromne wrażenie.
Następnie udaliśmy się do sali zabaw „Agatka”. Tam dzieci bawiły
się, skakały na dmuchanym zamku, pływały w basenie z kulkami,
strzelały z armatek, chodziły w labiryncie, jeździły samochodami.
Największą atrakcją był automat z kulkami, z którego
można było wylosować niespodziankę, np. dinozaura, piłkę albo
bransoletkę. Wesołych zabaw nie było końca. Zmęczeni, ale
zadowoleni wróciliśmy do domu po udanej wyprawie.
				

Sylwia Wrąbel, Izabela Wróbel

Miasteczko Ruchu Drogowego
w naszej szkole
11 maja 2016 roku do naszej szkoły przyjechało Mobilne
Miasteczko Ruchu Drogowego z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu
Drogowego w Sieradzu. Uczniowie klasy IV z naszej szkoły oraz
ze Szkoły Podstawowej w Wieleninie uczestniczyli w zajęciach
teoretycznych i praktycznych z wychowania komunikacyjnego
prowadzonych przez pracowników WORD-u. Najpierw uczniowie
obejrzeli prezentację multimedialną i wzięli udział w pogadance
nt. podstawowych znaków oraz przepisów ruchu drogowego,
następnie praktycznie kształcili umiejętność jazdy rowerem.
Uczniowie musieli przejechać Miasteczko stosując się do
przepisów ruchu drogowego oraz wykazać się umiejętnością
sprawnej jazdy na rowerze.

11 maja br. uczniowie naszej szkoły mieli okazję wyruszyć
w wirtualną podróż po Wszechświecie. Zawitało do nas Mobilne
Planetarium, organizujące pokazy nieba w specjalnym
rozkładanym namiocie przyjmującym kształt kopuły imitującej
nieboskłon.
Starsi uczniowie obejrzeli film ,,Powrót na Księżyc”.
Opuszczając Księżyc, astronauci programu Apollo 17 myśleli, że
już wkrótce powrócą na srebrny glob. Tymczasem od ostatniego
lądowania na Księżycu minęło już ponad 40 lat. Czy ludzie
powrócą na Księżyc? Jeśli tak, niewykluczone, że stanie się to
dzięki konkursowi Google Lunar XPRIZE. Jego zwycięzcą zostanie
drużyna, która jako pierwsza umieści na powierzchni Księżyca
łazik, który pokona min. 500 m i zaprezentuje zrobione przez
niego zdjęcia. Wraz z twórcami filmu uczniowie mogli przyjrzeć
się Księżycowi oraz startującym w konkursie drużynom i wziąć
udział w ich kosmicznych zmaganiach.
Klasy OP-II obejrzały film „Mała Gwiazdka”. Podczas seansu
dzieci śledziły losy małej, żółtej gwiazdki poszukującej swoich
planet. W trakcie jej podróży po kosmosie uczniowie poznali
różne rodzaje gwiazd oraz zdobyli informacje o naszym Układzie
Słonecznym.
Miejmy nadzieję, że ta ciekawa lekcja astronomii przybliżyła
uczniom Wszechświat, dzięki czemu nie jest on już dla nich aż tak
obcy i odległy.
					
Izabela Wojtczak

Wycieczka do Muzeum Sztuki w Łodzi
11 maja odbyła się wycieczka do Muzeum Sztuki w Łodzi.
Wycieczka miała charakter integracyjny. Zorganizowano ją dla
członków kół fotograficznych ze szkół podstawowych gminy
Uniejów.
Warto podkreślić, iż Muzeum Sztuki w Łodzi mieści największą
w Polsce Międzynarodową Kolekcję Sztuki XX i XXI wieku.
Ekspozycje łączą prace z początku XX wieku (m. in. Fernanda
Légera, Maxa Ernsta czy Hansa Arpa) z dziełami twórców
działających po II wojnie światowej (Aliny Szapocznikow,
Krzysztofa Wodiczki, Mirosława Bałki) oraz wyróżniających się
artystów młodszego pokolenia z całego świata.
Z kółka fotograficznego, działającego w szkole w Wilamowie,
w wyjeździe wzięło udział w sumie siedmioro uczniów z klas III
– V. Wizyta w Muzeum Sztuki trwała trzy godziny i obejmowała
zwiedzanie muzeum oraz warsztaty filmowe. Pani przewodnik
oprowadziła dzieci po wystawie: „Atlas nowoczesności. Kolekcja
sztuki XX i XXI wieku” i omówiła niektóre z eksponowanych dzieł.
Na warsztatach filmowych, podzieleni na grupy uczniowie,
wcielali się w role twórców filmowych i nagrywali krótkie,
minutowe, nieme filmy dokumentalne, których tematyką były
proste czynności życia codziennego, takie jak: zmywanie naczyń,
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obieranie ziemniaków, mycie okien, wbijanie gwoździ czy obcinanie włosów u fryzjera.
Wizyta w muzeum zakończyła się prezentacją i omówieniem
filmów nagranych przez uczniów. Na twarzach młodych twórców
filmowych widoczne było uczucie satysfakcji.
					

Aneta Szkutnik

Gminne konkursy w naszej szkole
IV Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny

25 kwietnia 2016 r. odbył się IV Gminny Konkurs PrzyrodniczoEkologiczny. Organizatorkami konkursu były Izabela Wojtczak
i Edyta Miśkiewicz, a zorganizowany został dla uczniów klas IV-VI
z terenu naszej gminy. W konkursowych zmaganiach wzięło udział
18 uczniów (SP Uniejów – 6, SP Wielenin – 6 i SP Wilamów – 6).
Komisja w składzie: pani Izabela Wojtczak, pani Edyta
Miśkiewicz, pani Małgorzata Rybak i pani Elżbieta Goszczyk
wyłoniła laureatów: klasa IV: I miejsce: Amelia Józefowicz i Justyna
Rosiak, II miejsce Michał Pajor – SP Wilamów, III miejsce Witold
Leśniewski, wyróżnienie: Marianna Stefańska i Łukasz Pietrzak
– SP Uniejów; klasa V-VI: I miejsce Aleksandra Bamberska, II
miejsce Aleksandra Mirek, Martyna Paczesna – SP Wilamów,
Damian Bartosiak – SP Uniejów, III miejsce Vanessa Karcz – SP
Wielenin, wyróżnienie Marcin Pająk – SP Uniejów
Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.
			
			
Izabela Wojtczak, Edyta Miśkiewicz
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IV Gminny Konkurs Języka Angielskiego
Klas IV–VI
18 maja 2016 r. odbył się IV Gminny Konkurs Języka Angielskiego
klas IV –VI.
Organizatorką konkursu była pani Joanna Wójcik, a zorganizowany został dla uczniów klas IV-VI z terenu naszej gminy.
W konkursowych zmaganiach wzięło udział 18 uczniów (SP
Uniejów – 8, SP Wielenin – 5 i SP Wilamów – 5).
Komisja w składzie: pani Joanna Wójcik, pani Martyna
Janiak i pani Wiesława Stawicka wyłoniła laureatów: klasa IV:
I miejsce Witold Leśniewski, II miejsce Łukasz Pietrzak, III miejsce
Bartłomiej Adamczyk – ZS Uniejów; klasa V: I miejsce Klaudia
Antosik – SP Wielenin, II miejsce Aleksandra Mirek – SP Wilamów,
III miejsce Olga Wincenciak – ZS Uniejów; klasa VI: I miejsce
Martyna Ludwicka – SP Wilamów, II miejsce Sebastian Kolasa – SP
Wielenin, III miejsce Aleksandra Bamberska – SP Wilamów.
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe ufundowane przez Urząd Miasta w Uniejowie.
					

Joanna Wójcik

Sukcesy naszych uczniów
w konkursach pozaszkolnych

arch. SP Wilamów

- Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział w konkursach
organizowanych przez inne placówki i odnoszą w nich liczne
sukcesy. Wiosną tego roku Wiktoria Stołowska i Kacper Wróbel
zostali laureatami etapu wojewódzkiego i reprezentują naszą
szkołę w finale Ogólnopolskiego Harcerskiego Konkursu
XIV Gminny Konkurs Matematyczny Klas III
Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”.
- W Powiatowym Konkursie Plastycznym „Wiosenne
10 maja 2016 r. odbył się XIV Gminny Konkurs Matematyczny
i wielkanocne impresje” Ewa Tomaszewska zajęła I miejsce,
Klas III, którego organizatorkami były Magdalena Pajor i Beata
a Karolina Ludwicka otrzymała wyróżnienie w kategorii klas I – III,
Kos. Do konkursu przystąpiło 13 najlepszych matematyków
natomiast praca Amelii Józefowicz wyróżniona została w kategorii
z naszej gminy. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 10
klas IV – VI.
zadań, w tym także łamigłówki matematyczne.
- W Powiatowym Konkursie Literackim „Wiosna i Wielkanoc
Komisja w składzie: pani Marianna Polasińska, pani Małgorzata
wierszem pisana” wiersz Wiktorii Kokorzyckiej otrzymał II
Antoniak, pani Magdalena Andrysiewicz, pani Magdalena Pajor
nagrodę, a Nikoliny Polipowskiej wyróżnienie w kategorii klas
i pani Beata Kos wyłoniła laureatów: I miejsce Kacper Wójcik – ZS
I – III, natomiast Martyna Paczesna otrzymała wyróżnienie
Uniejów, II miejsce Dominik Budziarek – SP Wilamów, III miejsce
w kategorii klas IV – VI.
Marta Jeżewska, Kacper Miśkiewicz – ZS Uniejów, wyróżnienie
- Drużyna w składzie: Dawid Andrzejewski, Aleksandra
Martyna Grzelak – SP Spycimierz.
Bamberska i Łukasz Opas wywalczyła II miejsce w Powiatowym
Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody ufundowane
Turnieju „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, a Dawid
przez Urząd Miasta w Uniejowie, które wręczyli pani Piotr Majer
Andrzejewski zajął dodatkowo miejsce III w zmaganiach
– Zastępca Burmistrza Uniejowa i pani Alicja Własny – Dyrektor
indywidualnych.
Szkoły Podstawowej w Wilamowie.
- Aleksandra Bamberska wywalczyła tytuł „Mistrza Ortografii”,
								
a
Martyna
Ludwicka została laureatką Gminnych Potyczkach
				
Beata Kos, Magdalena Pajor
Ortograficznych klas IV – VI. Aleksandra Bamberska zajęła także
I miejsce w Gminnych Potyczkach Matematycznych, kat. klas VI.
- W XIII Gminnym Konkursie Recytatorskim „Żyj na ziemi
pełnej zieleni” Aleksandra Mirek zajęła I miejsce (kat. klas IV-VI),
a Elżbieta Maruszak III miejsce (kat. przedszkole).
Gratulując dotychczasowych sukcesów, mocno trzymamy
kciuki za uczestników kolejnych konkursów.
								
					
Joanna Binkiewicz
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Kartki z kalendarza Zespołu Szkół w Uniejowie
„Są baśnie krótkie i długie
jedne piękniejsze od drugich…”
Któż nie czytał pięknych baśni duńskiego bajkopisarza Hansa
Christiana Andersena? Wszystkie czytane były niemal jednym
tchem.
Z okazji Świętego Dnia Teatru uczniowie klas II i III wraz
z wychowawcami odbyli wycieczkę do Konina. W kinie „Centrum”
mieli możliwość obejrzenia jednej z najbardziej znanych baśni
H.CH. Andersena pt. „Królowa Śniegu”. Spektakl został wystawiony
przez Katolicki Teatr Edukacji z Krakowa. Opowiadał on o przyjaźni
Gerdy i Kaja wystawionej na próbę przez okrutną Królową Śniegu.
Barwne losy dwójki bohaterów i niesamowita postać zimowej
władczyni przeniosły widzów w baśniowy świat tajemnic i magii.
Dla małych odbiorców była to niezwykła podróż, podczas której
poznali postaci drugoplanowe ukazane w humorystyczny sposób.
Jak to w baśniach bywa, dobro zwyciężyło zło. Zabawne teksty,
wesołe piosenki, piękne stroje, efekty świetlne i dźwiękowe oraz
kunszt aktorski zostały nagrodzone gromkimi brawami.
Po spektaklu odbyły się warsztaty, podczas których uczniowie
mieli okazję poznać tajemnice pracy aktora. Były to zajęcia, które
uchyliły drzwi do świata teatru. Mali amatorzy doskonalili swoje
warunki głosowe i łamali języki na ćwiczeniach dykcji. Następnie
rozmawiali z aktorami, oglądali rekwizyty wykorzystane
w spektaklu i wykonywali zdjęcia. Każdy był pod wielkim
wrażeniem, co malowało się na twarzach dzieci.
A może za kilka lat będziemy oglądać naszych wychowanków
na deskach teatru?                                                                                             
Małgorzata Antoniak

II edycja konkursu „Bezpieczni,
świadomi, zdrowi”
3 marca 2016 r. w ZS w Uniejowie odbyły się kwalifikacje
międzypowiatowego konkursu pod hasłem „Bezpieczni,
świadomi, zdrowi”, organizowanego przez Konsorcjum Uczelni
Nauk Społecznych w Łodzi i Zespół Szkół RCKU w Wojsławicach we
współpracy z: Komendami Policji, Komendą Państwowej Straży
Pożarnej oraz Rzecznikiem Praw Konsumenta. Jedenastu uczniów
klas III gimnazjum zmagało się z pytaniami testowymi z zakresu
szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego, ekonomicznego
oraz zdrowotnego. Uczniowie określili, że pytania nie były
wcale łatwe. Obejmowały materiał kilku przedmiotów, przede
wszystkim edukacji dla bezpieczeństwa, wiedzy o społeczeństwie,
biologii i zasady ruchu drogowego.
Katarzyna Pruchlat

Łotysze i Rosjanie z przyjacielską
wizytą w Uniejowie
W dniach 10-12 marca br., na zaproszenie Burmistrza

Józefa Kaczmarka, przebywały w Uniejowie dwie zagraniczne
delegacje. Była to delegacja z miasta partnerskiego Krasława
(Łotwa) w składzie: Józef Dobkiewicz – Przedstawiciel ds.
Stosunków Międzynarodowych, Wiktoria Wengrewicz – Radna
Miasta Krasława, Lidia Miglane – Kierownik Wydziału Oświaty,
Inga Kawińska – Sekretarz Miasta. Drugą delegację stanowili
przedstawiciele powiatu i miasta Wołokołamsk (Rosja): Eugeniusz
Gawryłow Wasiliewicz – Starosta, Natalia Kozłowa Juriewna –
Zastępca Starosty, Wasilij Szarow Nikolajewicz – Burmistrz, Irina
Komliakowa Pawłowna – Naczelnik Wydziału Handlu, Nikołaj
Koliesnikow Tichonowicz – Kierownik Administracji Miejskiej.
Opiekę nad delegacjami, przez cały okres ich pobytu
w Uniejowie, sprawowała Agnieszka Bednarkiewicz – Główny
specjalista ds. księgowości oświatowej w Urzędzie Miasta Uniejów,
a w panelach dyskusyjnych uczestniczyli także: Józef Kaczmarek
– Burmistrz Uniejowa, Janusz Kosmalski – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Uniejowie, Rafał Jałkiewicz – Główny specjalista ds.
organizacyjnych.
Goście z Łotwy i Rosji mieli okazję zwiedzić kopalnię
soli w Kłodawie, zażyć kąpieli w naszych basenach
termalnych, odwiedzić Zakład Mięsny Stanisława Katuszy.
11 marca delegacje zawitały do Zespołu Szkół w Uniejowie.
Na ekranie dużego monitora w holu szkolnym wyświetlało
się powitanie w językach narodowych naszych partnerów, a na
tablicy umieszczonej na sztalugach znalazło się miejsce dla mapy
politycznej Europy z zaznaczonymi trzema miastami: Uniejowem,
Krasławą i Wołokołamskiem oraz wydrukowanymi flagami państw
naszych gości i tekstami ich hymnów państwowych.
Po uroczystym, smacznym obiedzie (opinia gości) odbyliśmy
spacer po naszej szkole, podczas którego członkowie delegacji
obejrzeli m.in.: dwie nowoczesne ekopracownie, laboratorium
językowe, dwie pracownie informatyczne z 26. komputerami
stacjonarnymi, bibliotekę szkolną z Internetowym Centrum
Informacji Multimedialnej, salę zabaw dla klas I – III SP, kilka
kolorowych, wyposażonych w nowe meble sal dla klas I i II SP, stołówkę
z nowocześnie wyposażonym zapleczem kuchennym, kolorowy
plac zabaw, boisko wielofunkcyjne i pełnowymiarową halę
sportową. Największym „hitem”(zarówno dla nas, jak i dla gości)
był jednak sprzęt komputerowy najnowszej generacji, tj. tablety
dla wszystkich uczniów – tzw. hybrydy, ultrabooki dla wszystkich
nauczycieli i dyrekcji, monitory interaktywne, projektory
z ekranami ściennymi w komplecie i zestaw do wideokonferencji,
urządzenia wielofunkcyjne, czyli wszystko to, co gmina pozyskała
dzięki zrealizowanemu projektowi pn. „E – usługi publiczne
w gminie Uniejów” (na sumę ponad 3,6 mln zł).
Goście byli zainteresowani tym, skąd „Gmina ma pieniądze”
na tak bogate wyposażenie multimedialne i otrzymali odpowiedź,
że to dzięki środkom zewnętrznym (unijnym i rządowym),
o które systematycznie zabiega gmina i szkoła oraz dokładanym
środkom własnym gminy (wymagany udział własny w wysokości
odpowiadającej najczęściej 15-tu/20- tu procentom całości zadania).
Rozmowa „poobserwacyjna” odbywała się w gabinecie
dyrektorskim przy „okolicznościowym” torcie, który zdobiły flagi:
Polski, Łotwy i Rosji. Następnie wymieniliśmy się upominkami,
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nastąpiły wpisy do kroniki szkolnej, pamiątkowe zdjęcia i… trzeba
było się pożegnać, bo (jak żartobliwie określił jeden z członków
łotewskiej delegacji) „ambasadorka” Agnieszka (Bednarkiewicz)
przypomniała o kolejnych punktach w napiętym harmonogramie
wizyty.
Było to bardzo miłe i przyjacielskie spotkanie, które zakończyło się
wymianą (ustnych) zaproszeń do odwiedzenia przez nas Krasławy
i Wołokołamska.
Bardzo się cieszymy, że mogliśmy gościć w uniejowskiej
szkole przedstawicieli „sąsiadów zza miedzy”.
		
Małgorzata Komajda

Szóstoklasiści w finale konkursu matematyczno – przyrodniczego
15 marca br. uczniowie VI klas, po raz kolejny, wzięli
udział w Wojewódzkim Zespołowym Konkursie Matematyczno
– Przyrodniczym „PRYZMAT” pod hasłem „Zielona misja – niska
emisja”, organizowanym przez SP nr 4 im. Marii Konopnickiej
w Sieradzu. Do konkursu przystąpiło 35 szkół.
Celem konkursu jest integracja wiedzy z dziedziny nauk
matematycznych i przyrodniczych, poznanie źródeł niskiej
emisji, jej konsekwencji dla zdrowia i środowiska oraz możliwości
ograniczenia zjawiska, uświadomienie skali zagrożenia degradacji
środowiska naturalnego, kształtowanie właściwych postaw
uczniów w zakresie ochrony środowiska oraz doskonalenie
umiejętności stosowania wiedzy w zadaniach praktycznych.
Trzech uczniów naszej szkoły (Damian Bartosiak, Marcin Pająk
i Arkadiusz Jaśkiewicz) wykazało się wysokim poziomem wiedzy
w tych dziedzinach i zakwalifikowali się do finału, który odbył się
w Sieradzu 14 maja. Nasi finaliści przygotowali makietę domu
pasywnego, którego zasady eksploatacji przedstawili podczas
części ustnej. Potem rozwiązywali zagadki, krzyżówki i rebusy oraz
zmagali się w części pisemnej.
Małgorzata Rybak, Katarzyna Pruchlat

Zespół Szkół powitał wiosnę
21 marca „Dniem wagarowicza”! Niekoniecznie, nie u nas!
Podstawówka i gimnazjaliści z Zespołu Szkół w Uniejowie po
raz kolejny powitali wiosnę w murach swojej szkoły, a dokładnie
w sali gimnastycznej i na hali sportowej, gdzie odbyła się czwarta
już edycja Wiosennego Turnieju Międzyklasowego pt. „Obudź
swój umysł na wiosnę”, ,,Wiosna się budzi”, organizowanego
przez Samorząd Uczniowski. W turnieju wzięły udział klasy IV-VI
szkoły podstawowej i wszystkie klasy gimnazjalne.
Zasady turnieju znane były uczniom z ubiegłych lat. Każdą
klasę reprezentował czteroosobowy lub trzyosobowy zespół
ds. wiedzy oraz pięcioosobowa ekipa sportowców. Zespoły
zdobywały punkty za poprawnie udzielone odpowiedzi z różnych
kategorii oraz za konkurencje sportowe. W podstawówce klasy
wspólnie malowały obraz wiosenny, stroiły się w barwy wiosny
i przygotowywały piosenki i okrzyki związane z wiosną.
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Reprezentacje klas z dużym zaangażowaniem podeszły
do zadań turnieju, a trzeba przyznać, że nie były one zbyt
łatwe. Należało bowiem wykazać się sporą wiedzą w zakresie
przedmiotów ścisłych, dobrym obeznaniem w zagadnieniach
dotyczących biologii, geografii, języków obcych oraz orientować
się w bieżących wydarzeniach (nie tylko politycznych) w kraju i na
świecie.
Atmosfera na hali i sali była gorąca, publiczność zagrzewała
„swoich” do walki głośnymi okrzykami i nagradzała brawami,
śledząc przy tym zmieniającą się na tablicy punktację.
Po podsumowaniu punktacji we wszystkich dziedzinach
i kategoriach, klasy otrzymały pamiątkowy dyplom, a sześciu
klasom z najwyższą punktacją wręczono karnety na wyjście do
kręgielni, na pizzę, lody lub piłkę. Dodatkowo, by nikomu nie było
smutno i gorzko w tym dniu, klasy otrzymały cukierki.
Dzięki pomysłom i zaangażowaniu członków Samorządu
Uczniowskiego, którzy wiedzą najlepiej, w jaki sposób ich
rówieśnicy chętnie się bawią, pierwszy dzień wiosny zaliczyć
można do jednych z weselszych w naszej szkole.
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Ortografia – ważna sprawa
Jak co roku, w naszej szkole odbył się Konkurs Ortograficzny
o Tytuł „Gminnego Mistrza Ortografii”. Celem potyczek
ortograficznych jest budzenie szacunku dla ojczystego języka,
kultury języka i rozbudzanie zainteresowań językowych uczniów.
23 marca 2016 r., w sali 307 Zespołu Szkół w Uniejowie,
spotkali się ,,toreadorzy”, którzy wzięli ,,byki za rogi”. Było ich
aż dwudziestu dwóch z całej gminy. Okazało się, że niektórzy
znali się już z poprzednich lat i kolejny raz „barowali się” z naszą
polską ortografią. Musimy się pochwalić, że nie były to tylko
same dziewczynki, pojawili się także chłopcy – odważni, którzy
byli trzema rodzynkami na ,,ortograficznym torcie”. Punktualnie
o 9.05 zaczęły się zmagania z dyktandem, a później z testem. Był
dreszczyk emocji podczas otwierania koperty przez Panią Dyrektor
i moment stresu przed tym, co będzie w teście i dyktandzie.
Przecież wszyscy „jak jeden mąż” wiedzieli, że nasza ortografia
obfituje w masę wyjątków i „kruczków”. Po chwili jednak okazało
się, że nie było tak źle i z grupy 22 osób aż 14 osób pokonało próg
85%.
Mistrzami Ortografii zostali: Aleksandra Bamberska z SP
w Wilamowie i Damian Bartosiak z SP w Uniejowie – uzyskali po
130 pkt. I Wicemistrz Ortografii to Oktawia Ircha z SP
w Uniejowie – uzyskała 128 pkt., a II Wicemistrz Ortografii to
Justyna Wawrzyniak z SP w Uniejowie – uzyskała 127 pkt.
Laureatami konkursu zostali: Klaudia Antosik, Vanessa
Karcz - SP Wielenin, Martyna Ludwicka SP - Wilamów, Martyna
Kowalczyk, Wiktoria Grabska, Olga Wincenciak, Zofia Grzelak,
Marta Pełka, Michał Derlacz, Olaf Olejnik - SP Uniejów.
Na koniec trzeba pogratulować wytrwałości i ciężkiej pracy
paniom opiekunkom naszych mistrzów i laureatów konkursu:

>>>
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arch. ZS w Uniejowie
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Uczestnicy Programu Edukacji Ekologicznej z wizytą w Muzeum Przyrodniczym w Rogowie (opiekunowie od lewej: Joanna Pawlak.
Małgorzata Rybak, Magdalena Tylki)
p. Joannie Binkiewicz, p. Jolancie Kulej-Kwaśniewskiej, p. Mirosławie Wiśniewskiej, p. Agnieszce Krzesłowskiej i p. Agnieszce
Pajor. Życzymy wszystkim dalszych sukcesów i ,,ortografii na
weso-ło”.
Agnieszka Pajor
Koordynator Gminnych
Potyczek Ortograficznych

Regionalne Eliminacje Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego
Zuchy, harcerze oraz uczniowie szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 1 kwietnia 2016 r. wzięli
udział w Regionalnych Eliminacjach Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie”. Eliminacje odbyły się w
Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie w kategoriach:
zuchy i uczniowie klas I - III, harcerze i uczniowie klas IV-VI, harcerze
starsi, uczniowie gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Mottem XXIV edycji konkursu jest fragment powieści „Na
Marne” Henryka Sienkiewicza: „Nie rzeczywistość sama, ale
serce, z jakiem ku niej przystępujemy, daje rzeczom kształty
i kolory [...]”
Nasi uczniowie – zuchy i harcerze z Zespołu Szkół
w Uniejowie umilali swoimi występami także czas podczas obrad
jury. Do eliminacji wojewódzkich z naszej szkoły zakwalifikowali
się: Kacper Wójcik z klasy III b, zuchy: Kamil Pruchlat oraz
Amelia Perkowska z GZ Krasnonutki, harcerze: Nadia Ircha z DH
„Z wiatrem i pod wiatr” i Alicja Kotarska z DH „Wędrowne Ptaki”
oraz uczeń gimnazjum – Kamil Mielcarek.
Konkurs integruje harcerstwo z uczniami szkół z całego regionu. Ma on na celu ukazać ciekawe formy spędzania wolnego czasu.
pwd. Małgorzata Antoniak
pwd. Magdalena Derlacz

Sprawdzian szóstoklasisty
5 kwietnia o godz. 9.00 trzydziestu dziewięciu uczniów
klas szóstych, podobnie jak tysiące ich kolegów z całej Polski,
przystąpiło do sprawdzianu szóstoklasisty.

Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Pangea
Nasza szkoła wzięła udział w Międzynarodowym Konkursie
Matematycznym Pangea.
Konkurs ten przeprowadzany jest w: Niemczech, Polsce,
Belgii, Danii, Portugalii, Francji, Irlandii, Włoszech, Litwie, Austrii,
Szwecji, Szwajcarii, Słowacji, Słowenii, Hiszpanii, Czechach
i na Węgrzech. W tym roku szkolnym w I etapie, który odbył
się 3 marca, wzięło udział ponad 260 tys. uczniów w trzech
kategoriach: szkoła podstawowa: klasy 4, 5, 6; gimnazjum - klasy
1; liceum: klasy 1, 2, 3
Do finału zakwalifikowało się po 150 osób z każdej kategorii.
Finał odbył się 29 kwietnia 2016 r. na Uczelni Vistula w Warszawie.
Z naszej szkoły do finału zakwalifikował się Łukasz Pietrzak z klasy
IV a SP.
Opiekun Anna Zbytniewska

III edycja konkursu historycznego
W III edycji konkursu historycznego o zasięgu ogólnopolskim
„Polska … Nasza Niepodległa” pod hasłem „1050 lat od Chrztu
Polski – 1050 lat Dziejów Narodu i Państwa Polskiego”, których
organizatorem był Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych
w Białymstoku, III miejsce w kategorii portret zajęła Zofia Winnicka
(klasa I c gimnazjum). Wyróżnienie za album otrzymały Anna
Cebulska i Magdalena Kozińska (uczennice klasy III b gimnazjum).
Opiekunem uczennic była Elżbieta Bartnik.
Celem konkursu było pogłębienie i utrwalenie wiedzy
historycznej wśród młodego pokolenia Polaków o jednym
z najważniejszych wydarzeń w ponad tysiącletniej historii Polski –
decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu w 966 r. W konkursie wzięło
udział 1392 uczniów ze 112 szkół reprezentujących wszystkie
poziomy edukacyjne.
Gala finałowa, na której nastąpiło ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród zwycięzcom, odbyła się 8 kwietnia 2016
roku. Na hali sportowej ZSB-G obecni byli: uczestnicy konkursu
i nauczyciele im towarzyszący z wielu miast, m.in.: Białegostoku,
Suwałk, Augustowa, Łomży, Tykocina, Warszawy, Lublina, Krakowa,
Pleśnej, Wrocławia, Grodziska Wielkopolskiego, Niska, Uniejowa,
Mikluszowic, Grębowa, Błonia, Radomia, Tarnobrzega i wielu
innych miejscowości.
Elżbieta Bartnik
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„Bal u Pani Wiosny”.
Zuchy z GZ „Krasnonutki” (przy Zespole Szkół w Uniejowie)
wzięły udział w dwudniowym biwaku, zorganizowanym w SP
w Piekarach, pod hasłem „Bal u Pani Wiosny”. Biwak to forma
wypoczynku organizowana zgodnie z metodyką zuchową,
a kodeksem postępowania wszystkich jej uczestników jest Prawo
Zucha. Tak też było i tym razem.
Po przybyciu i zakwaterowaniu mali uczestnicy przystąpili
do zajęć zaplanowanych przez organizatora. Integrację drużyn
rozpoczęła seria wspaniałych zabaw, podczas których zuchy
poznawały się nawzajem. Następnie nadszedł czas na przybliżenie
historii powstania i działalności zuchów oraz zwyczajów
i obrzędów, które w ciekawy sposób podczas gawędy ukazała
hm. Alina Karolak. Zuchy z głową pełną wiedzy powędrowały na
kolację. Po smacznym posiłku odbyło się świecowisko. Śpiewem
i zabawami ruchowymi zakończono pierwszy dzień biwaku.
Pomimo zmęczenia jeszcze długo słychać było odgłosy rozmów.
Drugi dzień powitał wszystkich pochmurną i deszczową
pogodą, nie miało to jednak wpływu na dobre samopoczucie,
gdyż czekało na nas wiele atrakcji. Gimnastyka poranna i pyszne
śniadanie pobudziły zuchów do pracy. Drużyny zabrały się za
wykonanie z materiałów papierniczych strojów na bal. Pomysłów
było bardzo dużo, powstały: żabki, bociany, kwiaty, wodniki itp. Po
twórczej pracy nadszedł czas na zwiad terenowy, podczas którego
gromada miała dowiedzieć się jak najwięcej o pracy młynarza
i o urządzeniach znajdujących się w młynie. Podsumowaniem
biegu było złożenie raportu i wspólne pląsanie. Uwieńczeniem
sobotnich zmagań był „Bal u Pani Wiosny”. Zuchy, w przebraniach,
szukały ukrytej „Pani Wiosny”. Wiosna przygotowała zadania, po
wykonaniu których rozpoczął się bal.
Uczestnicy bawili się świetnie, a na zakończenie każdy zajadał
się tortem z okazji Imienin Zucha. Niestety powrotu nadszedł
czas. Zuchy już teraz marzą o kolejnym biwaku.
Z zuchowym pozdrowieniem Czuwaj!
                                           pwd. Małgorzata Antoniak
pwd. Magdalena Derlacz
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zmagało się łącznie 43 uczniów w sali gimnastycznej liceum
z zadaniami testowymi/ Należało wykazać się dużą wiedzą
z zakresu gramatyki, leksyki oraz orientacją w zagadnieniach
realioznawczych dotyczących krajów niemieckojęzycznych. Po
przerwie, podczas której członkowie komisji (germaniści LO)
sprawdzali prace konkursowe, a uczniowie mieli okazję „wzięcia
po lupę” budynku liceum, ogłoszono wyniki.
W pierwszej dziesiątce znaleźli się następujący uczniowie
z naszej szkoły: Wiktoria Wicherkiewicz (kl. III b) – 3 miejsce,
Julia Wolska (kl. III a) – 6 miejsce, Patrycja Pęcherzewska (kl. III a)
– 7 miejsce, Klaudia Grzelewska (kl. III b) – wyróżnienie.
Wszyscy laureaci i finaliści konkursu „Deutsch ist ein
Plus” otrzymali dyplomy i ciekawe nagrody, które wręczyli:
Wicestarosta Powiatu Poddębickiego – Pan Piotr Binder, Konsul
Honorowy Republiki Austrii w Łodzi – dr Szczepan Miłosz oraz
Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego – Pan Jarosław Terlecki.
Koordynatorami konkursu byli nauczyciele języka niemieckiego –
Piotr Kowalczyk i Beata Matusiak.
Uczestnikom gratulujemy i zachęcamy gimnazjalistów do
przyłączenia się do zmagań z językiem niemieckim w przyszłym
roku!
Anna Bugajak, Aneta Sowa

Z wizytą w Borysewie
„Na 25 hektarach wybiegów przestronnych, jak afrykańska
sawanna, żyje 500 osobników 100 egzotycznych gatunków ze
wszystkich kontynentów ! Przeżyj niezapomnianą przygodę
w jedynym takim ZOO w Polsce.” – to pierwsze zdania z folderu
reklamowego Zoo Safari w Borysewie.
Dzięki realizacji programu edukacji ekologicznej,
dofinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi oraz ze środków
własnych gminy Uniejów, 13 kwietnia, uczniowie klasy II b i I
c SP wraz z wychowawczyniami mieli okazję doświadczyć tej
przygody. Na miejscu oczekiwała nas pani przewodnik, która
najpierw omówiła zasady bezpieczeństwa obowiązujące w zoo,

Finał III edycji Konkursu Języka
Niemieckiego pt. „Deutsch ist ein Plus”
Konkurs adresowany jest do gimnazjalistów z terenu powiatu
poddębickiego, którzy chcą sprawdzić swoją znajomość języka
niemieckiego i jednocześnie zmierzyć się z kolegami i koleżankami
innych szkół. Zakres sprawdzanego materiału odpowiada
stopniowi opanowania języka z poziomów A1/A2 według
europejskich standardów kompetencji językowych.

Konkurs odbywał się w dwóch etapach. Po przeprowadzeniu
etapu szkolnego do etapu drugiego (finałowego) z naszego
gimnazjum zakwalifikowało się 7 uczniów. Przez ponad 60 minut

arch. ZS w Uniejowie

Celem konkursu jest popularyzowanie nauki języka
niemieckiego w gimnazjach położonych w naszym regionie
(Pęczniew, Poddębice, Uniejów, Wartkowice Zadzim, Zygry), a
tym samym zwiększenie motywacji uczniów do nauki tego języka.
Finaliści konkursu Pryzmat (od lewej: Arkadiusz Jaśkiewicz,
Damian Bartosiak, Marcin Pająk)

>>>
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Uczestnicy Gminnych Potyczek Ortograficznych z opiekunami
a później zaprosiła wszystkich w niezwykłą podróż. Poczuliśmy
się jak na prawdziwym safari. Zobaczyliśmy zoo z okien kolejki,
która kursuje bez względu na pogodę. Kilkadziesiąt minut
minęło bardzo szybko. Spoglądając raz w lewo, raz w prawo
obserwowaliśmy między innymi kilka gatunków antylop i małp,
zebry, bawoły afrykańskie, białe wielbłądy, żyrafy siatkowane,
kangury, lemury, surykatki, białe wilki, serwale. Po przejażdżce
kolejką spacerkiem udaliśmy się do terrarium, gdzie na chwil
kilka wstrzymaliśmy oddech, stając oko w oko z krokodylami…
Aby ochłonąć po takich wrażeniach z chęcią uczestniczyliśmy
w warsztatach edukacyjnych pod hasłem „Bajkowi ulubieńcy, czyli
prawda o zwierzętach z popularnych bajek”.
Na koniec naszego pobytu w Borysewie poszliśmy
odwiedzić Azirę i Sahima – białe lwy. Trafiliśmy akurat na porę
karmienia. Rodzice i trójka ich potomstwa ze spokojem i apetytem
pochłaniali porcje surowego mięsa rzucanego im przez opiekuna.
Świat zwierząt z pewnością jest piękny, potrafi zachwycać.
Zawsze jednak obok takiego zachwytu powinien iść w parze
rozsądek i respekt w stosunku do tych, którymi się zachwycamy.
Teresa Gadzinowska, Dorota Bamberska

Konkurs języka niemieckiego w LO w Turku
15 kwietnia 2016 r. uczennice naszego gimnazjum: Susan
Sobczak (III a), Julia Wolska (III a), Wiktoria Wicherkiewicz (III
b) wzięły udział w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego
zorganizowanym przez LO im. Tadeusza Kościuszki w Turku.
Wprawdzie nasza szkoła nie znajduje się w powiecie
tureckim, jednak ze względu na duże zainteresowanie wśród
gimnazjalistów z Uniejowa kontynuowaniem kształcenia
w tej szkole ponadgimnazjalnej, otrzymaliśmy zaproszenie od
germanistek LO w Turku, które były pomysłodawczyniami takiej
właśnie formy sprawdzenia umiejętności językowych uczniów.
Łącznie w konkursie wzięło udział 9 trzyosobowych drużyn
z następujących szkół: Gimnazjum nr 1 z Turku, Gimnazjum nr 2
z Turku, Gimnazjum w Malanowie i Gimnazjum w Brudzewie.
Konkurs polegał na rozwiązaniu trzech części testu
językowego (gramatyka, leksyka, rozumienie tekstu pisanego)
z krótkimi przerwami po każdej części.
Tytuł konkursu, tj. „Einer für alle, alle für einen” (Jeden za
wszystkich, wszyscy za jednego) oznaczał, że odpowiedzialność

za wykonywane zadania spoczywała na całym zespole. Widać,
współpraca w naszym teamie układała się bardzo dobrze (Co trzy
głowy, to nie jedna), ponieważ zespół z Uniejowa zajął trzecie
miejsce. Gratulujemy naszym uczennicom!
		
Anna Bugajak, Aneta Sowa

Egzamin gimnazjalny
Egzamin gimnazjalny jest ważnym sprawdzianem, bo to
właśnie od jego wyników zależy przyszłość uczniów. Dobre
wyniki to większe szanse na naukę w jak najlepszej szkole
ponadgimnazjalnej. Od 18 do 20 kwietnia 2016 roku 55 naszych
gimnazjalistów pisało egzamin gimnazjalny. Wyniki poznamy pod
koniec czerwca.

„Teatromaniacy”
Mali aktorzy klas II i III SP oraz Gromada Zuchowa „Krasnonutki” z Zespołu Szkół w Uniejowie od dłuższego
czasu przygotowywali się do wzięcia udziału w XII Powiatowym
Przeglądzie Małych Form Teatralnych. 19 kwietnia 2016 r. na
deskach sceny Szkoły Podstawowej w Poddębicach wystąpiło
siedem grup teatralnych, w tym trzy zespoły z naszej szkoły.
Widownia z wielkim zainteresowaniem oglądała spektakle
przygotowane przez swoich rówieśników, podziwiała grę aktorską
i scenografię. Artyści z naszej szkoły byli usatysfakcjonowani
werdyktem, gdyż każdy zespół został nagrodzony. Grupa uczniów
z klasy II a i III b (opiekunowie – M. Antoniak, M. Derlacz), wystawiająca
sztukę „Słodki strach” zajęła I miejsce oraz indywidualne
nagrody za grę aktorską (Katarzyna Nadolna, Cyprian
Antreou), nagrodę za stroje duchów i nagrodę za strój wirusa.
Komisję zachwyciła tematyka przedstawienia, bliska
współczesnym czasom, dotycząca cyberprzemocy oraz
pomysłowa scenografia. Trzecie miejsce zdobyła grupa klasy II
c (opiekun Joanna Wicherkiewicz) z przedstawieniem „Poczytaj
mi mamo”, a indywidualną nagrodę za grę aktorską otrzymała
Aleksandra Gawrońska. Wyróżnienie otrzymał zespół klasy
III a (opiekun Urszula Świerczyńska), wystawiający sztukę
„Troglodyci”. Wszystkim zespołom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów.                                                 	
		
Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz
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Tulipany dla Jana Pawła II w ramach cyklu imprez
„Spycimierskie Boże Ciało 2016”

Uroczystość Bożego Ciała w
Wilamowie

Dni Uniejowa
– wizerunek
Świętego Bogumiła
wykonany przez
Włochów za
pomocą kwietnego
pyłu

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

Dywan wykonany przez członków włoskiego stowarzyszenia
„Infioritalia” na uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu

arch. UM Uniejów

arch. R. Troczyński

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

arch. R. Troczyński
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Od lewej: Aldo Banchetti, ks. Wojciech Kaźmierczak, Maria Pełka, Fausto Sabellico, Beata Czyszek, Andrea Melilli, Enrica Marescalco, Stanisław Pełka,
Oriana Montoneri, Franciszek Górka

Międzynarodowy Kongres Poświęcony Artystycznemu Układaniu Obrazów Kwiatowych
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Otwarcie wyremontowanej strażnicy OSP w Rożniatowie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Janusz
Kosmalski i Zastępca Burmistrza Uniejowa – Piotr
Majer wręczają kuchnię gazową (na wyposażenie
nowej strażnicy) dh. Wiesławowi Pawłowskiemu

arch. UM Uniejów

Live cooking w wykonaniu przedstawicieli włoskiego
stowarzyszenia „Infioritalia”

35-lecie Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów

4 latka Uzdrowiska
Termalnego Uniejów

Od lewej: Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek, założyciel Orkiestry - Marian
Pięgot, prezes - Dorota Galoch i I kapelmistrz Orkiestry - Jakub Pięgot

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

Wiesław Łukomski - Z-ca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi otrzymuje
podziękowanie od dh. Wiesława Pawłowskiego i dh. Tadeusza Warycha

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Eliminacje powiatowe BRD
W trosce o poprawę warunków bezpiecznego uczestnictwa
dzieci i młodzieży w ruchu drogowym oraz zmniejszanie liczby
ofiar wypadków drogowych z ich udziałem, Polski Związek
Motorowy i Kuratorium Oświaty w Łodzi, Wydział Edukacji Urzędu
Miasta Łodzi zorganizował XXIX Ogólnopolski Turniej BRD.
W eliminacjach brali udział uczniowie szkół podstawowych
oraz gimnazjaliści z terenu powiatu poddębickiego. Każdy uczestnik
turnieju musiał rozwiązać test ze znajomości zasad i przepisów
o ruchu pieszych i rowerzystów oraz znaków drogowych.
Następnie każdy uczeń sprawdził swoje umiejętności kierowania
rowerem na trudnym torze przeszkód.
Po przejściu eliminacji szkolnych, 22 kwietnia br. w Poddębicach, odbyły się eliminacje powiatowe, w których trzyosobowa drużyna z ZS Gimnazjum – Sandra Jagieła - kl. II b, Filip
Kos - kl. I b, Adam Peraj - kl. I b - zdobyła II miejsce. Przyjechaliśmy
dumni z pucharem, dyplomem i nagrodami.
Elżbieta Bartnik

Pierwszaki za pan brat z kulturą
„Czas, którego nie można odstąpić, wypożyczyć, schować
w piasku, można go jedynie ofiarować komuś, kto do serca czas
nasz schowa”, czyli edukacja przez sztukę teatru.
Cytowanymi powyżej słowami, wyśpiewanymi przez aktorów
w piosence finałowej, kończył się spektakl Teatru Arlekin
w Łodzi, w którym udział wzięły pierwszaki z naszej szkoły.
Miały one sposobność obejrzeć nowość w repertuarze łódzkiego
teatru dla dzieci „Złodziej Czasu”. Już sam tytuł był dla dzieci
bardzo intrygujący, prowokował do rozmowy i zastanowienia
się nad tym czy można ukraść czas, kupić, odzyskać, zamienić
czy też cofnąć. Snując refleksje o przemijaniu i wartościach
ponadczasowych, takich jak miłość do drugiego człowieka,
pierwszaki doświadczyły wszystkiego, co mieści się w gatunku
baśni.
Były więc czary, magia, walka złego charakteru z dobrym,
podróż na drugą stronę starego zegara do mrocznej, niczym
średniowieczny zamek, Krainy Złodzieja Czasu. Dzieci obejrzały
i wysłuchały niezwykle pouczającej opowieści o przemijaniu, o walce
z czasem i szukaniu szczęścia. Przedstawienie było nadzwyczajne
poprzez formę inscenizacji, robiącą wrażenie scenografię,
muzykę i przygotowanie wokalne aktorów. Przemiany elementów
scenografii, w coraz to inne formy, odbywały się dyskretnie
w półmroku. Duże wrażenie na dzieciach zrobiły snujące się ze
sceny różnobarwne obłoki dymu oraz komputerowe animacje
świetlne, ulotne w formie, przemieszczające się po scenografii.
Później udaliśmy się do Muzeum Włókiennictwa. Podzielono
nas na dwie grupy. Grupa dziewcząt miała warsztaty na
temat   „Abc mody” – czyli przybliżenie funkcji ubioru (ozdoba,
ochrona, identyfikacja), zasad podziału na rodzaje strojów oraz
podstawowych zawodów związanych z modą (krawiec, szwaczka,
modystka, szewc, kreator, projektant, modelka).
Przybliżono nam także proces powstawania ubioru – od

pojedyn-czego włókna, przez tkaninę, po gotowy ubiór, poznanie
podstawowych akcesoriów krawieckich – igła, centymetr,
wykrój, naparstek itp. oraz sposoby zdejmowania miary. Chłopcy
natomiast poznali narzędzia i maszyny włókiennicze używane
w minionych wiekach, dawne techniki przędzenia i tkania oraz
różne etapy produkcji włókienniczej.
Odwiedziliśmy także Uniwersytet Łódzki, na którym dzieci
poczuły się jak studenci na wykładach. Pani dr Agata WłodarskaFrykowska, w bardzo przystępny sposób, opowiadała o Unii
Europejskiej. Pierwszaki poznały znaczenie słowa ,,Unia”, symbole
Unii Europejskiej: hymn, flagę, walutę oraz dowiedziały się kim
był Robert Schuman, pojęcie „Ojciec Europy” w odniesieniu do
postaci Roberta Schumana i zapamiętały jaki dzień jest świętem
Unii Europejskiej.
Dorota Bamberska

Sukces w Międzypowiatowym Konkursie
„Bezpieczni, świadomi, zdrowi”
Troje uczniów klas III gimnazjum naszej szkoły wykazało się
wysokim poziomem wiedzy z ważnej dziedziny, jaką jest szeroko
rozumiane bezpieczeństwo i zakwalifikowało się do finału, który
odbył się w Wojsławicach 27 kwietnia. Uczestnicy konkursu musieli
wykazać się wiedzą na temat praw człowieka, międzynarodowych
organizacji, zagrożeń typu ubóstwo czy terroryzm, największych
konfliktów zbrojnych współczesnego świata, bezpiecznych ulic,
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zdrowia, a także ekologii.
Na 90 gimnazjalistów z 21 szkół z 14 miast i gmin
województwa łódzkiego, biorących udział w finale, uczennica
klasy III a – Anna Cebulska zajęła I miejsce. Wiktorii Tomczak
i Kacprowi Jaśkiewiczowi nie udało się zająć zaszczytnego miejsca,
ale sam fakt udziału w finale jest także sukcesem. Wszyscy nasi
Finaliści otrzymali listy gratulacyjne i upominki od Burmistrza
Miasta Uniejów.
Katarzyna Pruchlat

Majówki czas
Majowy czas dla zuchów z GZ „Krasnonutki” i harcerzy
Hufca Uniejów rozpoczął się bardzo pracowicie. W dniach 30.04
i 1.05.2016 r. aktywnie uczestniczyli w Majówce zorganizowanej
z inicjatywy Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych.
Impreza odbyła się, tak jak przed laty, na polanie naszego parku,
wśród starych drzew, które pamiętają wesołe zabawy przy
dźwiękach muzyki.
   	 Zuchy i harcerze wraz z instruktorami przygotowali
punkt pokazu wyposażenia namiotu, księgę działalności
ZHP, umundurowanie oraz symbole harcerstwa, była także
degustacja ciast. Radosny patriotyzm ukazali w czasie warsztatów
plastycznych, podczas których wykonywali chorągiewki
w kształcie biało-czerwonych gołębi, dłoni, serc oraz kotyliony, nie
zabrakło także wesołych kolorowanek ukazujących dzieje Polski.

>>>
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Z uśmiechem na twarzy wręczali swoje wytwory przedstawicielom
innych instytucji i zapraszali do wspólnej zabawy. Dzieci i dorośli
brali udział w warsztatach. Zabawa była świetna, niektórzy wracali
powtórnie, gratulując zuchom wytrwałości i pomysłowości.
Majówka była więc imprezą kulturalno – integracyjną,
podczas której przedsiębiorcy zaprezentowali swoje produkty,
a zuchy „radosną twórczość”. Odbyły się pokazy: strażackie
i motoryzacyjne oraz udzielania pierwszej pomocy.

Czuwaj!
pwd. Małgorzata Antoniak
pwd. Magdalena Derlacz

Ustanowienia Rekordu Polski
5 maja 2016 roku nasza szkoła wzięła udział w Ogólnopolskiej
Akcji Ustanowienia Rekordu Polski w kategorii: „Jak największa
liczba osób czytająca wspólnie Sienkiewicza”, zorganizowanej
przez Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.
    	 Akcja została zorganizowana w Roku Henryka Sienkiewicza,
w ramach obchodów 170. rocznicy urodzin Noblisty, 100.
rocznicy Jego śmierci oraz 50-lecia powstania Muzeum
Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Miała ona charakter
ogólnopolski, a polegała na wspólnym czytaniu fragmentów dzieł
H. Sienkiewicza. W akcji wzięły udział dwie klasy gimnazjum:
kl. I b i kl. II c wraz z nauczycielkami: p. Małgorzatą Nitecką i p.
Agnieszką Pajor oraz panią pedagog Anną Komodzińską. Zostały
odczytane cztery teksty pisarza. Pierwszy z tekstów, czyli fragment
„Potopu”, roz. VII, został odczytany na głos wspólnie przez
wszystkich uczestników. Pozostałe teksty, takie jak: „Legenda
żeglarska”, „Bajka”, „Dwie łąki” wyznaczeni uczniowie przeczytali
indywidualnie.
         Po zakończeniu akcji wszyscy uczestnicy mieli satysfakcję, że
przyczynili się do ustanawiania nowego rekordu Polski, będącego
hołdem dla Henryka Sienkiewicza – Wieszcza Narodu Polskiego.
   	 Wspólne czytanie utworów Sienkiewicza odbyło się w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół w Uniejowie pod opieką p. Moniki
Jabłońskiej i p. Sylwii Kozińskiej.
                                                                         Sylwia Kozińska

Wycieczka do Torunia
9 maja 2016 r. uczniowie klasy I a i I b wybrali się na
całodniową wycieczkę do Torunia oraz Ciechocinka. Pierwszym
przystankiem wyjazdu stał się Toruń, w którym dzieci poznały
najsłynniejsze zabytki miasta, takie jak: krzywa wieża, dom
Mikołaja Kopernika, Planetarium, wysłuchały historii związanej
z nimi. Poznały także tajemną recepturę wyrobu ciasta
piernikowego oraz zaznajomiły się z technikami własnoręcznego
zdobienia wcześniej przygotowanych pierników.

arch. ZS w Uniejowie

Zakończeniem wspólnego biesiadowania była zabawa
taneczna. Jak widać nie musimy wyjeżdżać, żeby mile spędzić
czas i poczuć zapach wiosny. Pochwały i podziękowania należą
się zuchom i harcerzom, którzy poświęcili swój czas i pomagali
podczas Majówki.    

Młodzi fotograficy z wizytą w MS2
    	 W drodze powrotnej zwiedzaliśmy Ciechocinek. Głównym
punktem na mapie Ciechocinka była tężnia. Dzieci podziwiały
także zegar kwiatowy, a także miały możliwość wypróbowania
swoich sił podczas „występu” w muszli koncertowej.   
Anna Wiktorska

Planetarium w szkole
Dzięki przenośnej formule mobilnego planetarium uczniowie
naszej szkoły mogli wyruszyć w fascynującą podróż w nieznane
zakątki Kosmosu, nie opuszczając murów szkoły. Podczas pokazu
wykorzystano kino sferyczne, używając specjalnego projektora
dającego efekt pełnej przestrzeni, czyli możliwość oglądania
obrazu dookoła siebie.
   	 Niebo, gwiazdy i planety znalazły się na wyciągnięcie ich
ręki. Podczas projekcji zostały poruszone tematy dostosowane do
poszczególnych etapów edukacyjnych, tj. klas I-III, IV-VI/SP, np.:
Układ Słoneczny, poznajemy planety z bliska, Galaktyki, teleskop
Hubble’a – 25 lat w służbie ludzkości itp. Dzięki Radzie Rodziców,
która sfinansowała wejściówki do planetarium, uczniowie mogli
połączyć przygodę z wiedzą.
Elżbieta Bartnik

Spotkanie „obiadowe” z włoską delegacją
14 maja 2016 r. nasza szkoła podejmowała obiadem
i „kawą” delegację z Włoch, która układała z pyłku kwiatowego
obraz Bł. Bogumiła w uniejowskiej kolegiacie. Z gośćmi spotkała
się dyrektor Małgorzata Komajda, która opowiedziała o szkole
i różnych atrakcjach naszego miasta i okolic. Włoscy artyści
chwalili naszą gościnność i z podziwem wypowiadali się na
temat aktywności mieszkańców Ziemi Uniejowskiej na rzecz
swojego środowiska. Spotkanie, w którym uczestniczyła także p.
Urszula Łukasik jako przedstawiciel Urzędu Miasta w Uniejowie,
zakończyło się wspólną fotografią przed wejściem do Zespołu
Szkół.
Małgorzata Komajda
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Nasi tancerze w Ozorkowie

Małgorzata Komajda

W tegorocznej edycji wzięło udział 40 tancerzy m.in. z Łodzi, Liszek, Lidzbarka
Warmińskiego, Piekar koło Krakowa, Niewiadowa, Dmosina, Modlnej, Leśmierza
i Ozorkowa. Patronat nad imprezą objął Burmistrz Miasta Ozorkowa – pan Jacek Socha.
Podczas Turnieju, w zależności od kategorii wiekowej, dzieci zaprezentowały
polkę, krakowiaka i oberka. Ich umiejętności oceniało jury złożone ze specjalistów
w dziedzinie tańców polskich: Jacek Wójcik, Katarzyna Makowska, Izabela Perzyna,
Marcin de Lehenstein Werndl.
Wszyscy uczestnicy Turnieju otrzymali dyplomy i pamiątkowe upominki, a zwycięzcy
puchary oraz nagrody rzeczowe.

arch. Ośrodek Kultury w Ozorkowie

Po raz piąty w Ozorkowie (16.04.2016
r.) odbył się V Wojewódzki Turniej Tańca
Narodowego w Formie Towarzyskiej,
zorganizowany przez Ośrodek Kultury
w Ozorkowie. Swój debiut miały w nim
aż trzy pary taneczne z naszej szkoły:
Sebastian Galoch i Maja Mazur (nr startowy
60), Kacper Miśkiewicz i Aleksandra Szafarz
(nr startowy 61) oraz Cezary Antoniak
i Amelia Perkowska (nr startowy 62). Pary
prezentowały się w II kategorii wiekowej,
w której zgłosiło się 20 par tanecznych.
Tańcami obowiązkowymi w tej kategorii
wiekowej była polka i krakowiak. Dzieci
tańczyły wspaniale, godnie reprezentując
Miasto Uniejów. Należy dodać, iż
reprezentanci naszej szkoły pracują
w ramach Grupy Folklorystycznej dopiero
od lutego 2016! Tym bardziej cieszy
nas ich sukces. Tancerzom z Uniejowa
towarzyszyli rodzice i członkowie ich
rodzin, a także kibicował im osobiście
Zastępca Burmistrza Uniejowa – Pan Piotr
Majer.
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Zastępca Burmistrza Uniejowa - Piotr Majer z naszymi tancerzami

„Zaczarowany półfinał”

Zeliszewski, Robert Chojnacki oraz Joanna Lewandowska – jako
sekretarz jury. Po burzliwych obradach jury wyłoniło 12 finalistów,
którzy 18 czerwca 2016 r. zaśpiewają na Rynku Głównym
w Krakowie.
Krakowski finał, jak co roku, transmitować będzie TVP2,
a niepełnosprawni artyści wystąpią u boku czołowych gwiazd
polskiej sceny muzycznej: Katarzyny Nosowskiej, Edyty Górniak,
Mieczysława Szcześniaka, Natalii Przybysz, Anity Lipnickiej oraz
Damiana Ukeje.

arch. PŚDS w Czepowie

7 maja 2016 r., na zaproszenie Fundacji Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”, grupa Uniejowian gościła na półfinale 12. Festiwalu
Zaczarowanej Piosenki. Koncert odbył się w amfiteatrze w Łazienkach
Królewskich w Warszawie. Wystąpiło w nim, wyłonionych w drodze
eliminacji, 33. wokalistów z całego kraju. Koncert wspólnie z Panią
Anna Dymną poprowadzili – Bronia Zamachowska oraz Grzegorz
Daukszewicz (lekarz w serialu „Na dobre i na złe”).
Występy wokalistów oceniało profesjonalne jury: Katarzyna
Klich, Katarzyna Zielińska, Mieczysław Szcześniak, Tomasz

Mirosław Madajski

Od lewej: Mirosław Madajski, Maja Jaworska (Wiceprezes Zarządu i
Dyrektor Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”), Anna Dymna (Prezes
Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”), Piotr Woźniak

Irena Santor, Bronia Zamachowska i Grzegorz
Daukszewicz – Przyjaciele Zaczarowanej Piosenki

44

UNIEJOWSKIE STRONY

Lidia Zaradzka

numer 2 / 50 / 2016

Elżbieta Wysakowska – Walters

„Młodzi adepci fotografii”
To już trzeci rok od kiedy na terenie gminy Uniejów zaczęły funkcjonować koła fotograficzne finansowane przez
GKRPAiPN. Młodzi pasjonaci fotografii, w każdej ze szkół, a także w uniejowskim przedszkolu, pod „wodzą” Pana Ryszarda
Troczyńskiego (znanego nam wszystkim zawodowego fotografika – operatora filmowego) uczą się świadomego patrzenia
na świat przez obiektyw aparatu. Chwytają ulotne chwile, zapisując je w kadrze. I oto wszystko, co zwyczajne zyskuje wyraz
magiczny…
otrzymała Patrycja Światkowska. Aleksandra Długosz
(kl. VI b) otrzymała wyróżnienie w III edycji konkursu
fotograficznego „Jakie znasz zawody?” – etap regionalny
(region łódzki), zorganizowanym przez Izbę Rzemieślniczą
w Łodzi.
Działalność kółka fotograficznego nie może być tylko
postrzegana z perspektywy hobby, czy tez zajęć dla
pasjonatów. Zmiany społeczne w XXI wieku sprawiają, że
istota rozwijania twórczego myślenia, czy kreatywności
staje się jednym z priorytetów nowoczesnej Europy
i świata. Parlament Europejski w Rezolucji z 2009
roku położył nacisk na działania, które mają na celu
rozbudzenie kreatywności artystycznej i kreatywności
w ogóle na wszystkich poziomach kształcenia. Nie chodzi
tu oto, żeby system edukacyjny „tworzył” artystów, tylko,
żeby przyszli obywatele już w wieku szkolnym nabywali
narzędzia, które będą im pomocne w zmieniającym się
świecie. Przeglądając oferty pracy, można zauważyć, że
pracodawcy są zainteresowani kreatywnością. Dzieje się
to zarówno w przypadku prac biurowych, jak również
fizycznych. Co zatem oznacza – kreatywność w tym
kontekście powinna być postrzegana jako umiejętność
podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów
i szukania najlepszych rozwiązań. Sztuka, jak żadna inna
dziedzina, dysponuje pełnym repertuarem narzędzi, które
wspierają wcześniej wspomniane umiejętności. To, że
dzieci uczą się w czasie kółka zasad estetyki, poprawności
wykonania zadania, cierpliwości ma bezpośredni wpływ
na zwiększenie ich przyszłych kompetencji niezależnie od
wybranego zawodu.

arch. R. Troczyński

Fotografie uczniów były prezentowane na wystawach na
terenie gminy Uniejów. Wybrane zdjęcia można podziwiać
w budynkach szkół.
11 maja 2016 r., w ramach zajęć koła fotograficznego,
uczniowie (uczestnicy wszystkich kół – 40 uczniów
z opiekunami) zwiedzili Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Łodzi (MS2). Urząd Miasta w Uniejowie (GKRPAiPN)
sfinansował wynajem autokaru. Pani przewodnik
opowiedziała uczestnikom wycieczki o wybranych
dziełach z ekspozycji stałej nazwanej – Atlasem Sztuki.
W dalszej części zajęć uczniowie wzięli udział w warsztatach
„Kamera – Łączyć – Akcja!”, podczas których poznawali
tajniki tworzenia ruchomych obrazów. Wszyscy wspaniale
się bawili, wcielając się w powierzone aktorskie role.
Zwieńczeniem zajęć był pokaz nakręconych filmów, który
odbył się … w sali kinowej!
Uczniowie Zespołu Szkół w Uniejowie mogą pochwalić
się osiągnięciami w konkursach fotograficznych.
W Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym „Nakręceni
na fotografię”, realizowanym przez Łódzkie Towarzystwo
Fotograficzne, w kategorii szkół podstawowych I miejsce
otrzymała Zofia Grzelak (kl. VI a), III miejsce zdobył Paweł
Graczyk (kl. VI b), natomiast wyróżnienie Marta Długosz
(kl. V a). Fotografie Aleksandry Długosz (kl. VI b), Oliwii
Łuczak (kl. IV a) oraz Zofii Ostrowskiej (kl. II c/ Gim.)
zakwalifikowano do udziału w wystawie pokonkursowej.
W konkursie fotograficznym „Bezpieczna wieś
w obiektywie. Udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo
i higienę pracy przy zwierzętach gospodarskich”,
organizowanym przez PT KRUS Zduńska Wola, II miejsce
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Mirosław Madajski

Kalendarium wydarzeń Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czepowie
- 21 marca
– „Pierwszy Dzień Wiosny” nad rzeką Wartą
- 24 marca
– Śniadanie Wielkanocne
- 30 marca
– Zajęcia fitness w Ogrodzie Zmysłów oraz spotkanie z Sokolnikiem
- 5 kwietnia – Wielkie grillowanie
- 6 kwietnia – Dyskoteka „Przebierańców”
- 7 kwietnia – Warsztaty biblioteczne w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie
- 11 kwietnia – Rozdanie dyplomów za udział i wybitne osiągnięcia w VII „Igrzyskach Pod Dachem”
- 9 maja 		 – Wycieczka rowerowa do Wilamowa
- 11 maja
– Seans filmowy w Ogrodzie Zmysłów w Poddębicach
- 19 maja
– Udział w XI Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
			 „Ziemia Łódzka 2016” w Łodzi
- 24 maja
– Uczestnictwo w Łódzkim Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych w Opocznie
Ponadto nasz znakomity biegacz Damian Berczyński wystartował 28 maja w Łodzi w 14. Biegu Ulicą Piotrkowską
Rossmann Run 2016 (dystans 10 kilometrów). W ubiegłym roku na 3732 sklasyfikowanych zawodników Damian,
z czasem 37 min i 24 sekundy, zajął bardzo wysokie 63 miejsce.

Pierwszy Dzień Wiosny nad rzeką Wartą

Warsztaty biblioteczne

Spektakl w czepowskiej placówce pt. „Zdrówko”

arch. PŚDS w Czepowie

Grillujemy
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Rejonowe eliminacje
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

pwd. Martyna Włodarska

„Strofy o Ojczyźnie”

II Kacprowi Wójcikowi z GZ „Krasno-nutki”, III Kamilowi
Pruchlatowi z GZ „Krasno-nutki” oraz 3 wyróżnienia dla:
Kacpra Wróbla ze SP w Wilamowie, Ilary Controllo ze SP
w Wieleninie oraz Amelii Perkowskiej z GZ „Krasno-nutki”.
W II kategorii wiekowej, jury w składzie – hm. Barbara
Zwolińska i Maciej Bartosiak – przesłuchało również 14
uczestników. Dwa równorzędne I miejsca przyznano
Martynie Paczesnej ze SP w Wilamowie i Natalii
Medyńskiej z ZS w Zadzimiu, miejsce II otrzymała Alicja
Kotarska z 3DH „Strażnicy Lasu”, dwa równorzędne III
miejsca zajęły Nadia Ircha z 5DH „Z wiatrem i pod wiatr”
i Radomił Kacprzak z ZS w Zadzimiu, wyróżnienie odebrała
Aleksandra Bamberska ze SP w Wilamowie.
W III kategorii, ocenianej przez Panie Krystynę
Kowalczyk i Beatę Boniecką-Wincenciak, po wysłuchaniu
13 recytatorów, przyznano dwa równorzędne I miejsca
Dominice Żmudzińskiej z ZS w Wartkowicach i Kamilowi
Mielcarkowi z ZS w Uniejowie, II miejsce zajęła Izabela
Szymczak z ZS w Zadzimiu i Lidia Tomaszak z 3DH „Strażnicy
Lasu”, III miejsce otrzymała Zuzanna Marciniak z ZS
w Zadzimiu, wyróżnienie odebrała Patrycja Jóźwik.
Jury zgodnie stwierdziło, iż wszyscy uczestnicy
prezentują bardzo wysoki, rosnący z roku na rok, poziom
artystyczny. Wszyscy nagrodzeni zostali zakwalifikowani
do kolejnego etapu konkursu.
W imieniu organizatorów konkursu serdecznie
dziękujemy dyrekcji i pracownikom MGOK w Uniejowie za
udostępnienie miejsca i wsparcie.

arch. UM Uniejów

Eliminacje regionalne do XXIV edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego „Strofy o Ojczyźnie” zorganizowano 1 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Uniejowie.
Konkurs przygotowywany jest co roku przez Komendę
Chorągwi Łódzkiej ZHP, a za eliminacje dla naszego
regionu odpowiada Hufiec ZHP im. Marii Konopnickiej
w Uniejowie, przy wsparciu Starostwa Powiatowego
w Poddębicach.
W tym roku oceniano dzieci w trzech kategoriach
wiekowych: I – klasy I-III Szkoły Podstawowej, II – klasy
IV-VI Szkoły Podstawowej, III – Gimnazjum. Z racji dużego
zainteresowania konkursem i wyjątkowo dużej liczby
uczestników wszystkie trzy kategorie przesłuchiwane były
jednocześnie w trzech różnych pomieszczeniach.
Po prezentacjach recytatorów jury przystąpiło do
obrad, podczas których uczestników i ich opiekunów
zabawiały, niezwykłym występem wokalnym, zuchy
z GZ „Krasno-nutki”. Chwila przerwy dała też możliwość
regeneracji sił przy poczęstunku przygotowanym przez
zaprzyjaźnioną restaurację „Wabik”. Po burzliwych
obradach jury przystąpiło do wręczania nagród, jak
co roku ufundowanych przez Starostwo Powiatowe
w Poddębicach.
W pierwszej kategorii wiekowej dzieci poddane były
ocenie przez Panie - Annę Komodzińską oraz Jolantę
Chajdas. Jury po wysłuchaniu 14 recytatorów przyznało
I miejsce Wiktorii Stołowskiej ze SP w Wilamowie,
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Rok 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza
w M-GBP w Uniejowie

rocznice związane z Henrykiem Sienkiewiczem. W tym
roku mija 170. rocznica urodzin noblisty oraz 100. rocznica
śmierci pisarza.
Celem zajęć było: kształtowanie umiejętności
współpracy, rozwijanie odpowiedzialności za siebie i grupę
oraz pozytywnych cech charakteru, takich jak: tolerancja,
szacunek dla pracy innego człowieka, a także wdrażanie
do łatwiejszego nawiązania kontaktów międzyludzkich,
odnajdywanie swojego miejsca w grupie, podkreślanie
swojej wartości oraz przygotowanie do samodzielnego
poszukiwania potrzebnych informacji i materiałów.
Spotkaniu towarzyszyła również wystawa książek.

Spotkanie Sołtysów Gminy Uniejów
Sołtysi Gminy Uniejów wzięli udział w corocznym spotkaniu,
które miało miejsce 23 marca 2016 r. w Urzędzie Miasta
w Uniejowie. W zebraniu uczestniczyli również: przedstawiciele
instytucji sektora rolniczego, Zastępca Burmistrza Uniejowa Piotr Majer, Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie - Janusz
Kosmalski oraz Radni Rady Miejskiej.
Sołtysi mieli okazję dowiedzieć się o najnowszych działaniach
podejmowanych przez instytucje rolnicze, które przedstawili
pracownicy: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
KRUS-u (Oddział w Poddębicach), Izby Rolniczej, Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Poddębicach, a także Naczelnik Wydziału
Ochrony Środowiska, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w Poddębicach oraz Powiatowy Lekarz
Weterynarii.
Specjaliści udzielali odpowiedzi na pytania związane głównie z dopłatami bezpośrednimi dla rolników z ARiMR oraz
z ubezpieczeniami w ramach KRUS-u.

Urszula Łukasik

arch. UM Uniejów

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie
gościła 7 kwietnia 2016 r. uczestników zajęć Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.
Korzystając z okazji, iż rok 2016 ustanowiony jest Rokiem
Henryka Sienkiewicza spotkanie poświęcone było przede
wszystkim temu wybitnemu polskiemu pisarzowi.
Podczas spotkania przybliżona została sylwetka
jednego z najwybitniejszych pisarzy w historii literatury
polskiej. Przedstawione zostało kalendarium twórczości
oraz wybrane cytaty z książek. Oprócz podstawowych
informacji Sienkiewicz przedstawiony został poprzez
pryzmat ciekawostek. Nie przez przypadek 2016 rok to

Beata Szymczak
Sylwia Szymańska
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Festiwal Piosenki

pwd. Sylwia Wojtczak

23 kwietnia 2016 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Stemplewie odbyły się
przesłuchania 24. Hufcowego Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej.
Kozłowskiej z GZ „Leśne Ludki” z Wielenina, II – Agnieszce
Kozłowskiej z GZ „Leśne Ludki” z Wielenina, III Izabeli Rosik
z GZ „Leśne Ludki” z Wielenina, III – Weronice Rogalskiej
z GZ „Leśne Ludki” z Wielenina;
- I – zuchowej (klasy I-III SP): I nagrodę – GZ „Krasnonutki”
z Uniejowa, II – 10 GZ „Słoneczna Gromada” z Piekar;
- II – harcerskiej (klasy IV-VI SP): I nagrodę – Zespołowi
„Poziomki” ze Świnic Warckich, II – 8 DH „im. M. Kopernika” z Wielenina, III – DH „Z wiatrem i pod wiatr”
z Uniejowa, III – 8 DH „im. M. Kopernika” z Wielenina;
- III – harcerzy starszych (klasy I-III Gimnazjum): I nagrodę
– 3 DH „Strażnicy Lasu” z Uniejowa;
- V – DH Nieprzetartego Szlaku ZHP: I nagrodę – Klaudii
Wiankowskiej z V Szczepu DH NS ze Stemplewa oraz
Szymonowi Augustynowiczowi z V Szczepu DH NS ze
Stemplewa.
Wszyscy uczestnicy festiwalu otrzymali pamiątkowe
znaczki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane
przez Komendę Hufca ZHP Uniejów i Stowarzyszenie
„Mamy Wielkie Serca” ze Stemplewa.
Miłą tradycją festiwalu jest nagroda Dyrektora SOSW
w Stemplewie – Pana Andrzeja Zielonki dla najmłodszego
uczestnika. Tym razem trafiła do 9-letniej Patrycji
z zespołu „Poziomki” ze Świnic Warckich. Kolejną stałą już
częścią festiwalu jest niespodzianka festiwalowa. W tym
roku był nią krótki koncert w wykonaniu Scholi Effatha
z Chwalborzyc pod kierunkiem Pani Marty Przybylskiej.
W imieniu organizatorów imprezy dziękujemy
wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji 24.
Hufcowego Festiwalu Piosenki Harcerskiej i Zuchowej
w Stemplewie.

arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

W tegorocznej edycji festiwalu wzięły udział:
2 gromady zuchowe, 3 drużyny harcerskie, 1 drużyna
starszoharcerska, 1 zespół szkolny oraz 2 solistów z drużyny
Nieprzetartego Szlaku i 4 solistów zuchowych. Ogółem
w imprezie uczestniczyło ok. 100 osób, a na stemplewskiej
scenie zabrzmiało 26 piosenek o tematyce harcersko –
turystycznej.
Na festiwal przybyli zaproszeni goście: pwd.
Małgorzata Rosik – Komendant Hufca ZHP Uniejów, hm.
Barbara Zwolińska – Przewodnicząca Hufcowej Komisji
Stopni Instruktorskich, hm. Marian Pięgot – Skarbik Hufca
ZHP Uniejów, Pani Elżbieta Goszczyk – Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Wieleninie. Harcerską imprezę swą
obecnością zaszczycili także gospodarze: Dyrektor SOSW
w Stemplewie – hm. Andrzej Zielonka, Wicedyrektor –
Pani Dominika Jankowska oraz Wiceprezes Stowarzyszenia
„Mamy Wielkie Serca” – Pani Agnieszka Dulas.
Organizatorami festiwalu byli: V Szczep DH
Nieprzetartego Szlaku ZHP w Stemplewie, Komenda Hufca ZHP Uniejów, Stowarzyszenie „Mamy
Wielkie Serca”, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Juliana. Tuwima w Stemplewie.
Uroczystego otwarcia 24. Hufcowego Festiwalu
Piosenki dokonali komendant hufca – pwd. Małgorzata
Rosik oraz dyrektor ośrodka – Pan Andrzej Zielonka.
Komisja Artystyczna, w składzie: hm. Barbara
Zwolińska, Pani Marta Przybylska oraz Pan Maksymilian
Milczarek, po wysłuchaniu 7 występów zespołowych
i 6 solistów jednogłośnie postanowiła przyznać
następujące nagrody w poszczególnych kategoriach:
- I – zuchowej (klasy I-III SP) – soliści: I nagrodę – Zuzannie

Gromada Zuchowa z Uniejowa

Drużyna Harcerska z Uniejowa
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Beata Szymczak
Sylwia Szymańska

arch. M-GBP w Uniejowie

W ramach tegorocznego Tygodnia Bibliotek, w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie, odbyły się zajęcia dla
najstarszych grup dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie. Przybyłych licznie przedszkolaków przywitał sympatyczny żółwik,
ulubiony bohater dziecięcych bajek, Franklin, który to na swoim przykładzie udowodnił dzieciom, że z każdej sytuacji jest wyjście.
Tym razem Franklin próbował przezwyciężyć strach przed ciemnością. Dzięki pomocy dorosłych znalazł prosty, a zarazem skuteczny
sposób na pokonanie w sobie obaw i lęków. Po raz kolejny sprawdziło się przysłowie, że „strach ma wielkie oczy”.
Zgodnie z tematem zajęć nasi mali goście przedstawili na swoich pracach plastycznych to czego boją się najbardziej oraz jak można
przezwyciężyć ten strach.
Na sam koniec spotkania można było zadeklarować swoją przyjaźń z ulubionym bohaterem odbijając na symbolicznej planszy
pieczątkę. Wszyscy otrzymali świecące bransoletki „przyjaźni”.

Wspólne zdjęcie przedszkolaków z Franklinem

Nowości czytelnicze w M-GBP w Uniejowie

Beata Szymczak
Sylwia Szymańska

Nasza biblioteka wzbogaciła się o nowe pozycje książkowe. W jej zasobach miłośnicy literatury beletrystycznej znajdą
nowości: N. Socha, M. Witkiewicz „Awaria małżeństwa”; M. Witkiewicz „Zamek z piasku”; M. Witkiewicz „Ballada
o ciotce Matyldzie”; R. Chaczko „Aż do dna”; M. Orłowska „Całuję. Mama”; B. Kanik „Czuwałam przy uchylonym oknie”;
Otwinowska „ Dieta (nie) życia”; N. Sońska „ Garść pierników szczypta magii”; Lingas- Łoniewska „Jesteś moja dzikusko”;
A. Rusin „Miłość w spadku”; A. Kołakowska „Płótno”; D. Stec „Mniejsza połowa”; M. Man „Męża poproszę”; I. Matuszkiewicz
„Przerwana podróż”; A. Krzywiec „Tu jeszcze nie raj”; C. Clare „Miasto kości”(t. 1); C. Clare „Miasto popiołów” (t. 2); C. Clare
„Miasto szkła”(t.3); C. Clare „Miasto upadłych aniołów”(t. 4); C. Clare „Miasto zagubionych dusz”; (t. 5); C. Clare „ Miasto
niebiańskiego ognia”( t 6); A. Rice „Menach Diabeł”; J. Crownover „Zaryzykuj ze mną” (t. 1); J. Crownover „Zaryzykuj miłość”
(t. 2); J. Crownover „Asa” (t. 1); J. Crownover „Asa” (t. 2); J. Wilder „Forever i zawsze”; J. Wilder „Forever i potem”; J. Wilder
„Nasze forever”; J. Wilder „Forever i jeden dzień”; J. A. Long „Wydarzenie pewnej nocy” (t. 1); J. A. Long „Wydarzenie
pewnej nocy” (t. 2 ); T. M. Rudzka „Zawsze będę Cię kochać”; D. Palmer „Po północy”; D. Palmer „Kim naprawdę jesteś?”;
D. Palmer „Nora”; D. Palmer „Pewnego razu w Arizonie”; D. Palmer „Daleko od Nowego Jorku”; P. Jordan „Przyjaciółki”;
D. Palmer „Taniec miłości” M. Bryja „Martwe dusze”; B. Kosmowska „Gobelin”; A. Klejzerowicz „Cień Gejszy”; LingasŁoniewska „Szósty”; H. Coben „Klinika śmierci”; H. Coben „Jedyna szansa”; H. Coben „Obiecaj mi”; N. Gemmell „Przebudzeni”;
U. Eco „Temat na pierwszą stronę”; U. Eco „Wyspa dnia poprzedniego”; S. Cenckiewicz „Sprawa Lecha Wałęsy”; K. Lassota
„Jak podsłuchałem system”; M. Zacharski „Nazywam się Zacharski. Marian Zacharski”; Seria 30 tomów „Historia National
Geographic”.
Wzbogaciliśmy się również o książki dla dzieci. Z literatury dziecięcej posiadamy nowości: „Psi Król”; „Bajka o jajku”;
„Zmienne losy kotki”; „Łakomczucha”; T. Michałowska „Kto im dał skrzydła”; Zwierzęta oceanów 3 D; Scooby - Doo„
Poszukiwacze skarbów”; Scooby - Doo „Zabawa w szpiegów”; Scooby - Doo „Nawiedzona dynia”; Scooby - Doo „Porada
z duchami”; „Wampirki, duchy, potwory”; „Tajemnica morskich głębin; „Liczenie Przedszkolaka”; „Alfabet Przedszkolaka”;
„Worek pełen Duchów”; „Podskakujący zamek”; E. Piotrowska „ Tupcio Chrupcio – Ja się nie boję”; „Wróżka Kwiatuszka”;
„Księżniczka Paulinka”; „Jak pokonać pająka?”; „Jak pokonać czarownicę?”, „Jak pokonać dinozaury?”.
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Gotowanie jest super

Pawel.wroniszewski@onet.pl

arch. W. Olczyk

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

9 kwietnia 2016 r. w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie odbyła się ogólnopolska prapremiera książki
Adama Kozaneckiego „Gotowanie jest super”. Uniejowianin jest finalistą programu kulinarnego
MasterChef TVN. Podczas spotkania z mieszkańcami opowiadał o swojej przygodzie z gotowaniem
i częstował wyszukanymi potrawami. Zapytaliśmy naszego kucharza o książkę i plany na przyszłość.

Adam z uczestnikami programu MasterChef TVN - Janiną i Agnieszką

PW: Czy promocja książki już się zakończyła? Jak ona
wyglądała? Spotykałeś się z miłośnikami gotowania
w księgarniach dużych miast?
AK: Promocja nadal trwa. Płynie swoim nurtem.
Miłośnicy gotowania z metropolii bywają gdzieś w moim
otoczeniu. Czasami zaczepiają, ale tego typu konwersacja
jest bardzo przyjemna.
PW: Jak sprzedaje się „Gotowanie jest super”?
Podobno bardzo dobrze?
AK: Naprawdę? To mnie cieszy.
PW: Co byś teraz ulepszył w swojej książce? Dołożył
jakiś nowy przepis, anegdotę? Może zmienił jakiś element
do samej akcji promocyjnej?
AK: Nie widzę potrzeby. Już kolekcjonuję materiał na
następną publikację
PW: Czyli będzie taka możliwość w kolejnych książkach,
które jeszcze się ukażą?
AK: Wszystko w swoim czasie.
PW: Za Tobą udział w programie telewizyjnym, własna
książka, mnóstwo spotkań. A teraz pytanie: Co dalej? Co
teraz przed Tobą w realnych planach, a co w marzeniach?
AK: Marzenia są zawsze. Cieszą i napędzają do działań.
PW: Wiele potraw w Uniejowie związanych jest z wodą

termalną. Czy takie dania mają szansę stać się wizytówką
regionu i miasta?
AK: Regionalne dania z Uniejowa to charakterystyczne
i niepowtarzalne smaki. Nigdzie takich potraw nie
ugotujemy, bo tylko tutaj jest woda o tak wspaniałych
właściwościach.
PW: O ocenę sprzedaży i pozycję na rynku książki
„Gotowanie jest super” poprosiliśmy dyrektor
wydawniczą, panią Annę Rogalę.
AR: Książka Adama Kozaneckiego jest wciąż nowością,
ale poradziła sobie w pierwszym okresie bardzo dobrze.
Jak wiadomo dział książek kulinarnych jest bardzo
oblegany, więc my również zastanawialiśmy się jakie będą
pierwsze wyniki. Muszę przyznać, że zarówno w Empiku,
jak i w księgarniach prywatnych tytuł sprzedał się dobrze,
sprzedaliśmy dużą część nakładu. Z moich osobistych
obserwacji wynika też, że książka wręcz znakomicie
sprzedaje się tam, gdzie czytelnicy mają kontakt z autorem
(spotkania, konkursy, eventy). Na dziś tylko tyle wiemy.
Musi upłynąć od jej wejścia na rynek około 3-4 miesiące,
żeby mówić bardziej rzetelnie o sprzedaży książki.
PW: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów
kulinarnych.
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Szina Sarnecka

Tegoroczny Festiwal Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej POW WOW odbył się 9 kwietnia na hali
sportowej Zespołu Szkół w Uniejowie. Pasjonaci kultury Indian Ameryki Północnej spotkali się po to,
by wspólnie spędzić czas na arenie tańca.
uczestniczyli także widzowie, którzy licznie dopisali.
Nie zabrakło wspaniałej, rodzinnej atmosfery i dobrej
energii bijącej od uczestników Pow Wow.
Gościem specjalnym tegorocznego Pow Wow był
Good Shield Aguilar – Indianin z plemion Oglala Lakota
i Pasqua Yaqui, działacz Buffalo Field Campaign, chroniącej
ostatnie wolne stado bizonów w Yellowstone. Good
Shield opowiedział o działaniach organizacji, do której
należy, a także wykonał mały koncert dla zgromadzonej
publiczności. Towarzyszyła mu Linda Faye Carson (często
koncertuje z nim po Europie), która wykonała z nim kilka
piosenek.
Zapraszamy na przyszłoroczne POW WOW!

arch. Studio Alex

Do Uniejowa przybyli tancerze z całej Polski, gościliśmy
także przyjaciół z Czech i Anglii. Arena tańca wypełniona
była „po brzegi” tancerzami i tancerkami w barwnych
strojach. Odbyło się kilkanaście konkursów i pokazów
w różnych kategoriach tanecznych m.in.: Men’s Northern
Traditional, Women’s Northern Traditional, Women’s
Southerm Traditional, Fancy Shawl, Jingle Dress, Grass
Dance. Dużą liczebność uczestników można było zauważyć
w kategoriach dziecięcych i młodzieżowych. Podczas
festiwalu odbył się pokaz tańca Hoop Dance – tańca
obręczy, podczas którego kołami wykonuje się różne figury,
symbolizujące różne elementy ze świata roślin i zwierząt.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się tańce społeczne
– tańce międzyplemienne i tańce kręgu. W tańcach
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Paintball z Rojem oraz Jerzym
Janowiczem w Felicjanowie

Na starcie, przez cały weekend, stanęło ponad 110
uczestników. Do Felicjanowa z całego kraju zjechała
młodzież wraz z rodzicami, aby spotkać się ze swoimi
idolami. W czasie imprezy panowała miła i prawdziwie
rodzinna atmosfera.
Więcej zdjęć z imprezy można zobaczyć na stronie:
www.facebook.com/vattenball

arch. M. Łuczak

Inaugurację sezonu paintballowego, w dniach
9-10.04.2016 r. na terenie pola VattenBall w Felicjanowie,
można zaliczyć do udanych.
W pierwszej imprezie otwierającej sezon gośćmi
specjalnymi byli: Patryk ROJO Rojewski – znany polski
celebryta internetowy oraz Jerzy Janowicz, polski tenisista,
pierwszy polski półfinalista turnieju wielkoszlemowego
w grze pojedynczej Wimbledon 2013.

Maciej Łuczak

Jolanta Pietrzak

„Wiosenne wietrzenie szaf” w Wilamowie
Każdy, komu po wiosennych porządkach
została sterta niepotrzebnych ubrań i sprzętów mógł przynieść je 17 kwietnia do sali OSP,
w której trwała zbiórka i kiermasz odzieży.
Mieszkańcy oddawali w dobrym stanie m.in.
ubranka dla dzieci, zabawki, akcesoria dla
najmłodszych – wszystko, co mogło przydać
się dzieciakom i młodzieży.
Bezpośrednio po zakończeniu zbiórki
rozpoczął się kiermasz, podczas którego
można było wybrać coś dla siebie i to bezpłatnie. Akcji towarzyszyły atrakcje dla dzieci
i słodki poczęstunek.

arch. R. Troczyński

„Wiosenne wietrzenie szaf” w Wilamowie zostało zorganizowane z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci
i Młodzieży „RTG-Duszy”, a wsparte przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilamowie i Szkołę Podstawową im.
Marii Skłodowskiej-Curie w Wilamowie. Była to doskonała okazja do pozbycia się zalegającej w szafach odzieży i nie tylko…
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Karolina Smętkiewicz

Mamy nadzieję, że potrawy festiwalowe smakowały i że
doświadczyliście Państwo wielu kulinarnych wrażeń. Wszystkich
13 restauracji, biorących udział w festiwalu, odwiedziło niemal
1000 gości – wielu mieszkańców gminy oraz osób, które przybyły
do Uniejowa z różnych zakątków regionu i Polski. Posiadacze
Paszportów Degustatora, którzy odwiedzili przynajmniej
6 restauracji, zdobyli pieczątki i zagłosowali na najsmaczniejsze
danie, wybrali laureata naszej uniejowskiej nagrody kulinarnej –
„Lilii Smakosza” i jednocześnie zdobywcę tytułu Najbardziej
Apetycznego Miejsca III Uniejowskiego Festiwalu Smaków 2016.
Nagroda powędrowała do Restauracji Parkowej w Uzdrowisku
Uniejów Park. Gratulujemy! Restauracja podbiła serca
degustatorów liczbą głosów 86 na potrawę festiwalową „Kozia
wariacja w Uniejowskim Uzdrowisku”. Zwycięska restauracja
otrzymuje również możliwość promocji restauracji w postaci
artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej i lokalnej.
Na drugim miejscu znalazła się Restauracja w „Gościńce nad
Wartą” (z liczbą głosów 56), na trzecim Restauracja „LaRegina”
w Hotelu**** Uniejów ecoActive&Spa (z liczbą głosów 44), na
czwartym Restauracja „Herbowa” na zamku (z liczbą głosów
34). Kolejne miejsca zajęły: Restauracja „Wabik” i Karczma w
Zagrodzie Młynarskiej (miejsce V ex aequo z liczbą głosów 27),
Restauracja „Termalna Bistro&Café” oraz Pierogarnia „Cynamon”
(miejsce VI ex aequo z liczbą głosów 20), Pierogarnia „Pod 30stką” oraz Klub „Nautilus” (miejsce VII ex aequo z liczbą głosów
12), „Browar Wiatr” oraz Arenka „Nasz Burger”(miejsce VIII
ex aequo z liczbą głosów 5), Pizzeria-Restauracja „Twister”
(miejsce IX z liczbą głosów 4). Laureatowi „Lilii Smakosza” oraz
wszystkim restauratorom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za
zaangażowanie! Właściciele wszystkich restauracji festiwalowych
otrzymali dyplomy uczestnictwa w Festiwalu Smaków oraz
książkę Adama Kozaneckiego pt. „Gotowanie jest super”.
Degustatorów, którzy wrzucili paszporty było łącznie 380.
Ważnie oddanych głosów, zgodnie z regulaminem, było 359.
Wśród degustatorów, którzy oddali ważne głosy rozlosowano
nagrody: zaproszenie dla dwóch osób na obiad w zwycięskiej
restauracji ufundowała Restauracja „Parkowa” w Uzdrowisku
Uniejów Park, vouchery na kręgle w Klubie „Nautilus”
i karnety wstępu na „Termy Uniejów” ufundowało P.G.K. „Termy
Uniejów” sp. z o.o., voucher upominkowy na pakiet 10 zabiegów
rehabilitacyjnych w Uzdrowisku Uniejów Park ufundował Instytut
Zdrowia Człowieka, książki Adama Kozaneckiego pt. „Gotowanie
jest super!” ufundował Urząd Miasta W Uniejowie. Dla jednej
z osób, która odwiedziła wszystkie restauracje wylosowano
nagrodę specjalną – zaproszenie dla dwóch osób na obiad
w dowolnie wybranej restauracji (zaproszenie ufundowała

arch. UM Uniejów

Tegoroczna, trzecia i wiosenna edycja Uniejowskiego Festiwalu Smaków spotkała się z ogromnym
zainteresowaniem degustatorów i równie dużym zaangażowaniem aż 13 restauratorów. W ramach
akcji degustacyjnej „Smakowite spacery po Uniejowie” goście mieli okazję do skosztowania specjalnych
festiwalowych potraw, przygotowanych z wielkim zaangażowaniem, pomysłowością i pasją przez
Uniejowskich Restauratorów – specjalnie dla wszystkich Degustatorów. Każde danie jest wyjątkowe
i niepowtarzalne, ale to co je łączy, to dodatek koziego sera.

Członkowie Szkolnego Koła Carvingu Zespołu Szkół Gastronomicznych w
Łodzi zaprezentowali pokaz carvingu – rzeźbienia warzyw i owoców

Restauracja „LaRegina” w Hotelu Uniejów), książkę Adama
Kozaneckiego i karnet wstępu na „Termy Uniejów”.
Wszystkim Degustatorom dziękujemy za udział w Festiwalu
i dobrą zabawę podczas smakowitych spacerów po Uniejowie.
Smakowitym spacerom po Uniejowie towarzyszyły również
dodatkowe wydarzenia. Adam Kozanecki, finalista programu
MasterChef, zaprezentował w ramach pokazu kulinarnego
„Dobre, bo uniejowskie”, połączonego z degustacją, swoje
popisowe potrawy: zupę szpinakową z jajkiem przepiórczym
oraz tymiankowe piersi z kurczaka z sosem cytrynowym wraz
z sałatką ziemniaczaną. Przepisy te znajdują się w książce Adama
Kozaneckiego „Gotowanie jest super”, którą można było również
nabyć podczas festiwalu. Każdy, kto chciał zdobyć praktyczne
informacje na temat zdrowego odżywiania mógł posłuchać
wykładu Emilii Straszewskiej, dietetyk Uzdrowiska Uniejów
Park, pt. „Żywienie na wagę zdrowia – zasady racjonalnego
odżywiania”. Atrakcją pierwszego dnia festiwalu był pokaz
carvingu – sztuki rzeźbienia warzyw i owoców w wykonaniu
Szkolnego Koła Carvingu Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Łodzi.
W ramach festiwalu odbył się także kiermasz produktów
regionalnych, podczas którego stowarzyszenia zaprezentowały
swoje przysmaki. Wśród wystawców byli obecni: Uniejowskie
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych, które udzielało
informacji o bazie noclegowej, gastronomicznej i rekreacyjnej

>>>
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Nagrodę Najbardziej Apetycznego Miejsca II Uniejowskiego Festiwalu Smaków
2015 dla pani Anety Grzelak – właścicielki Restauracji „Zorbas” wręczają:
Jolanta Zięba-Gzik – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Adam Kozanecki i Karolina Smętkiewicz

w gminie Uniejów. Na stoisku można było spróbować lokalnych
przysmaków, oferowanych przez restauracje: „Wabik”, „Gościniec
nad Wartą” i „Gospodę pod Brzozami”. Bogatą ofertę pysznych,
domowych ciast przedstawiło nowo powstałe stowarzyszenie
z gminy Uniejów – Koło Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki”.
Odwiedzający mieli okazję skosztować i zakupić świeże
uniejowskie pieczywo, wypiekane przez GS „Samopomoc
Chłopska”. Gościnnie odwiedziło nas też Koło Gospodyń
Wiejskich „Czechy” z gminy Zduńska Wola, które przygotowało
obfite stoisko z ciastem, zdrowymi przekąskami i rękodziełem.
Podczas oficjalnej inauguracji III Uniejowskiego Festiwalu
Smaków, która odbyła się w Domu Pracy Twórczej, miało
miejsce wręczenie nagrody „Lilia Smakosza” dla Restauracji
„Zorbas”, która zdobyła tytuł Najbardziej Apetycznego Miejsca
II Uniejowskiego Festiwalu Smaków 2015. Nagrodę wręczyli:
Jolanta Zięba-Gzik – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego,
Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa i Adam Kozanecki,
a odebrała ją Aneta Grzelak – właścicielka Restauracji „Zorbas”,
która zwyciężyła w poprzedniej edycji Festiwalu Smaków. Części
oficjalnej Festiwalu Smaków towarzyszyło wystąpienie doktora
Andrzeja Stasiaka z Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu
Łódzkiego na temat turystyki kulinarnej.
Podsumowanie tegorocznej wiosennej edycji III Uniejowskiego Festiwalu Smaków odbyło się podczas Dni Uniejowa
16.05.2016 r. Zostały przedstawione wszystkie restauracje
i potrawy festiwalowe. Przedstawiciel Restauracji „Parkowej”
w Uzdrowisku Uniejów Park, która zdobyła tytuł Najbardziej
Apetycznego Miejsca, odebrał z rąk Burmistrza nagrodę – „Lilię
Smakosza”. Wszystkim restauracjom festiwalowym zostały
wręczone dyplomy uczestnictwa i książki Adama Kozaneckiego
pt. „Gotowanie jest super”.
Nagroda „Lilia Smakosza” została zaprojektowana i wykonana
specjalnie na potrzeby naszego festiwalu przez Bogusława
Krzciuka z Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
w ramach współpracy gminy Uniejów z ASP w Łodzi.

Zwycięska restauracja otrzymała również możliwość promocji
restauracji w postaci artykułów sponsorowanych w prasie
regionalnej i lokalnej, dlatego też przedstawiamy w bieżącym
numerze Restaurację „Parkową” w wywiadzie ze Zbigniewem
Sobczyńskim, menagerem restauracji.
K.S.: Co dokładnie kryje się pod nazwą potrawy, która
okazała się najsmaczniejszym daniem III Uniejowskiego
Festiwalu Smaków w ocenie Degustatorów – „Kozia wariacja
w Uniejowskim Uzdrowisku”? Skąd wziął się pomysł na taką
potrawę festiwalową?
Z.S.: „Kozia wariacja w Uniejowskim Uzdrowisku” to potrawa
powstała z połączenia kilku pomysłów kucharek pracujących
w Restauracji „Parkowej”. Nasz sukces festiwalowy jest dobrym
przykładem zgranej pracy zespołowej. Najpierw powstał pomysł
panierowanej kulki z sera koziego i ziemniaków, następnie
był pomysł chipsa serowego, oczywiście też z sera koziego.
Następnie zostały do tego skomponowane dalsze składniki
w postaci polędwiczki wieprzowej zapiekanej w cieście francuskim
z farszem, fasolka szparagowa oraz dekoracja. Wykończeniem
dania był sos żurawinowy w kształcie klucza wiolinowego.
Największym problemem było stworzenie odpowiedniej nazwy
potrawy, tak aby, zgodnie z regulaminem, nawiązywała do
Uniejowa, a także wskazywała na zastosowanie koziego sera.
K.S.: Czy potrawa festiwalowa, która najlepiej smakowała
większości Degustatorów będzie dostępna w stałym jadłospisie
Restauracji „Parkowej”?
Z.S.: Tak, owszem, chcemy wypromować i rozpowszechnić
naszą potrawę, która zdobyła „Lilię Smakosza”. „Kozia wariacja
w Uniejowskim Uzdrowisku” zagościła już w naszym menu
sezonowym, a jeśli zdobędzie uznanie klientów, to zostanie
z nami na dłużej.
K.S.: Jaką kuchnię oferują Państwo w swojej restauracji?
Jakie potrawy może Pan szczególnie polecić?
Z.S.: Nasza restauracja oferuje typowo polskie dania. Jest
to kuchnia raczej prosta, niezbyt wymyślna, nie znajdziemy
w niej potraw typowych dla kuchni molekularnej. W menu
znajdziemy zatem typowo polskie zupy, jak np. rosół na
gęsinie, żurek staropolski z grzybami, zupę cebulową
z grzanką serową. Jako przystawki mamy w ofercie np. śledziki
czy kurki. Wśród naszych popisowych dań głównych króluje
m.in.: karkówka confit z cebulką, podawana z ziemniakami
i zasmażanymi buraczkami. Jest to danie zaprezentowane
podczas zeszłorocznego Uniejowskiego Festiwalu Smaków.
Mamy też smaczną kaczkę pieczoną w pomarańczach, podawaną
z karmelizowanymi jabłkami i ziemniakami po polsku, a także
tradycyjne kotlety schabowe z ziemniakami i kapustą zasmażaną.
W ofercie znajdziemy także pstrąga pieczonego w ziołach,
a także różnorodne makarony. Wielbiciele sałatek mają do
wyboru np. sałatkę termalną z marynowanym kurczakiem
lub sałatkę z półgęskiem. Ponadto w naszym typowo polskim
jadłospisie nie mogło zabraknąć oczywiście prawdziwych,
domowych pierogów. Na deser polecamy domowe ciasta. Warto
podkreślić, że oferujemy również ciasta na zamówienie.
K.S.: Restauracja „Parkowa” jest lokalem działającym
w Uzdrowisku Uniejów Park, jednak oprócz funkcji restauracji
dla kuracjuszy jest oczywiście restauracją otwartą dla wszystkich
gości. Czym może Pan zachęcić mieszkańców i turystów do
odwiedzenia Restauracji „Parkowej”?
Z.S.: Przede wszystkim chcielibyśmy przełamać stereotyp
Restauracji „Parkowej” jako lokalu, w którym goszczą

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

Nagrodzeni restauratorzy
kuracjusze naszego obiektu sanatoryjnego Uzdrowisko Uniejów
Park. Owszem, jest to ciche i spokojne miejsce, w którym
pobyt sprzyja oczywiście odpoczynkowi i nabraniu sił, jak to
przystało na Uzdrowisko. Zachęcamy bogatą ofertą kulinarną
i kulturalno-rozrywkową nie tylko osoby korzystające z leczenia
uzdrowiskowego, lecz także mieszkańców gminy i osoby
przyjeżdżające do Uniejowa w celach turystycznych. Warto
podkreślić, że ceny naszych potraw są przystępne, na każdą
kieszeń. Restauracja oferuje również bale okazjonalne z okazji:
Andrzejek, Sylwestra, Karnawału oraz wieczorki taneczne
w każdy piątek do godz. 22.00.
K.S.: Proszę jeszcze na koniec rozmowy zachęcić wszystkich
w dwóch słowach do odwiedzania Restauracji „Parkowej”.

Włoski Live Cooking
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Z.S.: Jesteśmy otwarci na wszystkich gości – zapraszamy
mieszkańców naszej gminy, kuracjuszy oraz turystów do jednego
z bardziej urokliwych miejsc w Uniejowie – do Restauracji
„Parkowej”, położonej w samym sercu zabytkowego parku
zamkowego. Spacer Aleją Grabową, w drodze do naszej
restauracji, jest gwarancją dobrego odpoczynku, wycieszenia
i umożliwia aktywną rekreację. Ponadto w sezonie letnim
zapraszamy do ogródka Restauracji „Parkowej” przed wejściem
do Uzdrowiska Uniejów Park.
K.S.: Dziękujemy bardzo za rozmowę i życzymy dalszych
kulinarnych sukcesów.
Z.S.: Dziękuję również.

Aleksandra Zielonka

Przebywający w Uniejowie przedstawiciele włoskiego stowarzyszenia „Infioritalia” pokazali nie tylko niezwykłą
umiejętność tworzenia dzieł sztuki przy użyciu pyłu kwiatowego, ale również to, co każdemu Włochowi najbliższe,
czyli umiejętność gotowania.
przygotowali to, co najbardziej charakterystyczne dla ich
regionu: pyszny makaron, gnocchi i bruschettę.
Pokaz zakończył się występem Zespołu Tańca Dawnego „Dworzanie”, który za pomocą dawnych układów
tanecznych zabrał gości w świat średniowiecznych
zwyczajów.

arch. UM Uniejów

Włosi są bardzo przywiązani do swojej tradycji
kulinarnej, dlatego podczas „Live cooking” na dziedzińcu
zamkowym pojawiły się charakterystyczne dla włoskiej
kuchni produkty: oliwa, pomidory, cebula, papryczki,
czosnek, oliwki, regionalne wędliny oraz znany na
całym świecie włoski parmezan. Z ich pomocą goście
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Pierwszy taki kongres
w Polsce
W dniach 28-29 kwietnia 2016 r. do Uniejowa przyjechało
prawie 50 delegatów z różnych regionów Włoch, a także ze
Stanów Zjednoczonych, z Irlandii i Niemiec, w których żywa jest
tradycja układania obrazów kwiatowych, na Międzynarodowy
Kongres Poświęcony Artystycznemu Układaniu Obrazów
Kwiatowych. Kongres zorganizowany został przez Samorząd
Miasta i Gminy Uniejów i włoskie stowarzyszenie „Infioritalia”.
W czerwcu 2015 r. Parafianie ze Spycimierza ułożyli obraz
z kwiatów na placu Świętego Piotra w Rzymie. Dzieło zwróciło
uwagę zarówno turystów, jak i organizatorów. W sierpniu 2015
r. goście z Włoch zrewanżowali się ułożeniem obrazu z pyłu
kwiatowego przy kościele w Wilamowie. W 2016 r. oprócz
kongresu włoscy partnerzy będą uczestniczyć w sumie w 5
imprezach w ramach „Spycimierskiego Bożego Ciała 2016”.

Ulotna sztuka układania
dywanów kwiatowych
Układanie dywanów kwiatowych klasyfikowane jest jako rodzaj
sztuki ulotnej, czyli trwającej krótki czas. W tym rodzaju sztuki,
oprócz kwiatów, wykorzystywane są też inne materiały: sól, kawa,
trociny czy pył wulkaniczny. W Europie najbardziej spektakularne
wydarzenia związane z układaniem kwiatowych dywanów
odbywają się we Włoszech (Infiorate), a także w Hiszpanii
czy Flandrii. Poza naszym kontynentem dywany układane są
w Ameryce Środkowej i Południowej, w Azji ŚrodkowoWschodniej i Tybecie.

Międzynarodowy kongres

arch. UM Uniejów

Pierwszy kongres odbył się w 2006 r. na Wyspach Kanaryjskich,
potem co dwa lata organizowany był w innych miejscach.
W 2012 r. do Barcelony przyjechało 29 delegacji z 500 artystami.
Ostatni kongres odbył się w Rzymie w 2014 r. Trzydniowa impreza
obejmowała: prelekcje, warsztaty, seminaria (np. jak zdobywać
pieniądze na sztukę ulotną), konkurs układania dywanów

arch. UM Uniejów

Artystyczne układanie obrazów kwiatowych:
„Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”

i ceremonię wręczania nagród. Ostatni dzień (29 czerwca) zbiegł
się z uroczystością odtworzenia historycznej Infioraty na placu
Św. Piotra (organizowanej od 1625 r.). W kongresie wzięło udział
70 delegacji, 1500 artystów, ułożono 3000 m² dywanów, na które
zużyto 50 000 kwiatów, 2 tony soli, 100 worków trocin słomianych.
Na kwietniowy kongres przyjechali do Uniejowa znani włoscy
eksperci zajmujący się historią, promocją i praktyką układania
dywanów z żywych kwiatów. W kongresie uczestniczyła m.in.:
prof. Domenica Boriello z Uniwersytetu w Neapolu, która
przybliżyła temat komunikacji poprzez kwiaty. Dr Andrea Melilli,
prezes Stowarzyszenia „Infioritalia”, opowiedział o znaczeniu sieci
stowarzyszeń artystycznego układania kwiatów we Włoszech.
Z kolei Oriana Montoneri, prezes Stowarzyszenia Artystów
„Infioratori” w Noto, wygłosiła prelekcję o tym, jak Infiorata
promuje turystykę i otwiera granice.
W ramach kongresu odbyły się panele dyskusyjne oraz
warsztaty układania obrazów z żywych kwiatów. Obradom
towarzyszył Tydzień Włoski. W programie znalazł się m.in. koncert
muzyki włoskiej, live cooking na zamku, przeprowadzony przez
kucharzy z Włoch, wystawa książek włoskich pisarzy i wystawa
fotografii z najważniejszych włoskich Infiorat.

Spycimierskie Boże Ciało
W ubiegłym roku artyści z Włoch uczestniczyli w układaniu
obrazu z pyłu kwiatowego przy kościele parafialnym w Wilamowie.
Duże zainteresowanie turystów i zaangażowanie miejscowych
artystów skłoniły uniejowski samorząd do organizacji cyklu
imprez kwiatowych w 2016 r. pod wspólną marką „Spycimierskie
Boże Ciało”.
W ramach cyklu imprez odbędą się wydarzenia angażujące
wszystkie parafie z terenu gminy Uniejów. Pierwsze wydarzenie
„Tulipany dla Jana Pawła II” zorganizowano w dniach 30.04.- 3.05
w Spycimierzu. Podczas Dni Uniejowa włoscy artyści ułożyli z pyłu
kwiatowego obraz świętego Bogumiła w uniejowskiej Kolegiacie,
a następnie uczestniczyli w uroczystościach Bożego Ciała
w Spycimierzu.
Zapraszamy do udziału w kolejnych kwietnych wydarzeniach:
2-3.07 		 – VI Festiwal „Królestwo Lilii” w Uniejowie;
24-25.07 – wykonanie obrazu świętego Jakuba Apostoła
				 przed kościołem w Wieleninie;
27-28.08 – układanie obrazu świętego Wojciecha przed
				 kościołem w Wilamowie.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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„Tulipany dla Jana Pawła II”

1 maja o godz. 11.30 w spycimierskim kościele odprawiona
została uroczysta Suma pod przewodnictwem ks. prałata Artura
Niemiry – kanclerza Kurii Włocławskiej z udziałem włoskiej
delegacji, zaproszonych gości oraz licznie przybyłych parafian.
Po uroczystym odsłonięciu, poświęceniu i sesji fotograficznej
dla zachowania pięknego obrazu/sztuka prawdziwie ulotna…/
okryliśmy go znowu na tydzień namiotem, by mogli go oglądać
licznie przybywający do Spycimierza goście. Co ciekawe, obraz
ten po zdemontowaniu namiotu został otoczony specjalną
konstrukcją pod folią i można było go podziwiać do Bożego Ciała.
Święto „Tulipany dla Jana Pawła II”, wypływające niewątpliwie
z parafialnej tradycji układania kwietnych dywanów w Boże
Ciało, było jednocześnie przypomnieniem i zaproszeniem dla
wszystkich wiernych do przybycia w dniu 26 maja 2016 r. do
parafii Spycimierz, by razem z nami przeżywać Boże Ciało.
W Święto Bożego Ciała, od godzin porannych parafianie
ubierali kwietne kobierce na całej trasie procesji, a po południu
o godz. 17.00 rozpoczęła się główna Msza św. pod
przewodnictwem pasterza diecezji – bpa Wiesława Meringa
z procesją po kwietnych dywanach.

arch. UM Uniejów

arch. R. Troczyński

„Tulipany dla Jana Pawła II” to pierwsze z cyklu wydarzenie,
które zostało zorganizowane w dniach 30.04 - 3.05.2016 r. przed
kościołem Podwyższenia Krzyża Św. w Spycimierzu. Przy okazji
dotarła do nas wiadomość, że nasze Parafialne Stowarzyszenie
„Spycimierskie Boże Ciało” zostało zarejestrowane w Krajowym
Rejestrze Sądowniczym.
W sobotę, 30 kwietnia, od wczesnych godzin rannych
spycimierscy Parafianie układali z kolorowych główek tulipanów
dwa dzieła kwiatowe: logo naszego Stowarzyszenia „Spycimierskie
Boże Ciało” oraz symbol Światowych Dni Młodzieży. Kolorowe
symbole pięknie komponowały ze wstęgami bujnie kwitnących
tulipanów i szafirków, które wiły się wzdłuż buków o czerwonym
kolorze liści rosnących wokół świątyni.
O godz. 10.00, w przygotowanym przez strażaków namiocie,
zaczęło się dzieło tworzenia obrazu Matki Boskiej Kasztelańskiej
z pyłu kwiatowego. Pyłkową wersję obrazu, który eksponowany
jest w naszej świątyni w miesiącach maryjnych, wykonywali
członkowie włoskiego Stowarzyszenia „Infioritalia”. Było to
artystyczne zwieńczenie zakończonego Kongresu Sztuki Ulotnej
w Uniejowie. Prace zaplanowane na 14 godzin trwały do 22.15,
a ostateczne efekty można było zobaczyć w niedzielę podczas
uroczystego odsłonięcia obrazu przed główną Mszą.

Ks. Wojciech Kaźmierczak
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Pomysł Uniejowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Turystycznych na reaktywowanie kultowej polany w uniejowskim
parku, na której odbywały się majówkowe potańcówki, okazał
się strzałem w dziesiątkę. Członkowie Stowarzyszenia zaprosili
do współpracy mieszkańców miasta i gminy Uniejów, którzy
zapewnili atrakcje w postaci: spotkania autorskiego, wystawy
aut i motocykli z PRL-u, ukazania harcerskiego obozowego
życia, degustacji i sprzedaży regionalnych produktów, wystawy
malarskiej i rękodzielniczej, pokazów strażackich, występów
Zespołu Tańca Dawnego „Dworzanie” i Orkiestry Old Band
Uniejów.
Podczas „Majówki” trzy uniejowskie restauracje serwowały
potrawy z grilla i kuchni polskiej, przebojem okazała się czerwona
oranżada i galareta. Na polanie panowała atmosfera rodzinnego
pikniku, gdyż organizatorzy zadbali o przyjemności dla małych
i dużych. Wystawiające swoje stanowiska obiekty noclegowe
kusiły kolorowymi balonami, pakietami kosmetyków, grami
i zabawami dla maluchów, malowaniem twarzy i tworzeniem
piaskowych obrazków. Można było również dokonać pomiaru
ciśnienia w gabinecie z lat 60-tych lub zrobić sobie pamiątkowe
zdjęcie w makiecie starego Jelcza (ogórka). Niemałą atrakcją była
możliwość rozmowy i uzyskania zdjęcia z autografem mistrza
MMA – Marcina Tybury, który obsługiwał również rodzinne
stanowisko gastronomiczne.
Przez dwa dni trwania imprezy można było wymieniać
plastikowe opakowania na ekologiczne gadżety i zasłużyć na
znaczek „Jestem Eko”. Muzyczne stery powierzono zespołowi
Kryterium i DJ-owi Mariuszowi.
Organizatorzy zaplanowali szczegóły imprezy i idealnie
wstrzelili się w okno pogodowe, więc woda lała się z nieba tylko
za sprawą druhów z OSP Uniejów.

Małgorzata Brożek

arch. Uniejowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych

W Uniejowie „Majówka”
jak za dawnych lat

Niepowtarzalny klimat imprezy zapewnili starsi mieszkańcy
Uniejowa, którzy z sentymentem i uśmiechem, zarażając
dobrym nastrojem, wspominali dawne „Majówki”. Turyści mieli
możliwość spędzenia długiego weekendu w klimacie minionych
lat, poznania lepiej Uniejowa i zapoznania się z ofertę noclegową
i gastronomiczną Uniejowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Turystycznych.
Dziękujemy Burmistrzowi Miasta i P.G.K. „Termy Uniejów”
za wydzierżawienie i przygotowanie terenu oraz wszystkim
zaangażowanym w imprezę, których udział potwierdził, że razem
można więcej.

arch. Uniejowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych
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Kult Świętego Bogumiła w Uniejowie widać na każdym kroku. Wszak, termalne miasto jest jednym
z czterech na świecie, w których znajdują się relikwie biskupa. Co więcej, w tym roku przypada 90. rocznica
uroczystości beatyfikacyjnych św. Bogumiła z Dobrowa, dlatego tegoroczne Dni Miasta były poświęcone właśnie
uniejowskiemu patronowi.
Orkiestry Dętej Gminy Kleszczów oraz rodzimych formacji
z terenu gminy: Orkiestry Dętej OSP Spycimierz i Orkiestry Dętej
OLD BAND Uniejów.
15 maja obchodziliśmy jeszcze jeden ważny jubileusz,
mianowicie 35-lecie Orkiestry Dętej OSP-ZHP Uniejów. Po
południu z Rynku wyruszyła defilada z udziałem Łódzkich
Mażoretek i Cheerleaderek „FAME”. Parada ulicami miasta miała
swój cel w parku zamkowym. Przy scenie plenerowej Jubilaci
zagrali koncert, okraszony pokazami formacji tanecznych.
16 maja wróciliśmy do wspomnienia uniejowskiego patrona,
bo tego dnia przypadał odpust ku czci Św. Bogumiła. O godzinie
12.00 rozpoczęła go uroczysta Msza św. w Kolegiacie.

arch. UM Uniejów

Początek obchodów Dni Uniejowa 14 maja nadali Włosi
z Krajowego Stowarzyszenia „Infioritalia”, którzy po raz kolejny
stworzyli dzieło sztuki ulotnej. Wizerunek Świętego Bogumiła
odwzorowali za pomocą kwietnego pyłu, tym razem jednak nie
przed kościołem, jak dotychczas, ale we wnętrzu XIV-wiecznej
uniejowskiej Kolegiaty. Żmudną pracę artystów można było
obserwować na bieżąco już od sobotniego południa. Układanie
kompozycji trwało do późnych godzin wieczornych.
W godzinach popołudniowych zaś warto było przyjść do
parku. W okolicznościach ponad stuletniej przyrody, ze sceny
plenerowej rozbrzmiewała fonia czterech orkiestr dętych:
Dziecięco – Młodzieżowej Orkiestry Ogrodzieniec, Młodzieżowej

4. urodziny Uzdrowiska Termalnego Uniejów
Ostatni dzień obchodów Dni Uniejowa upłynął pod znakiem
świętowania 4. urodzin Uzdrowiska Termalnego Uniejów.
Obchody odbyły się tradycyjnie na terenie kompleksu
termalno-basenowego „Termy Uniejów”. Uroczystość otworzył
Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek, który przedstawił
perspektywy rozwoju uzdrowiska. Następnie odbyło się
podsumowanie tegorocznej wiosennej edycji III Uniejowskiego
Festiwalu Smaków. Zostały przedstawione wszystkie restauracje
i potrawy festiwalowe. Przedstawiciel Restauracji Parkowej
w Uzdrowisku Uniejów Park, która zdobyła tytuł Najbardziej
Apetycznego Miejsca, odebrał z rąk Burmistrza nagrodę –
Lilię Smakosza. Tablica została zaprojektowana i wykonana
przez Bogusława Krzciuka z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Karolina Smętkiewicz

Wszystkim restauracjom festiwalowym zostały wręczone
dyplomy uczestnictwa i książki Adama Kozaneckiego pt. „Gotowanie jest super”.
Jak na świętowanie jubileuszu przystało, mieszkańcy
i sympatycy Uzdrowiska Uniejów mieli okazję do skosztowania
urodzinowego tortu. Dla gości został przygotowany też
poczęstunek z grilla oraz zimne napoje. Czas upływał przy
dźwiękach ponadczasowych przebojów wykonywanych na żywo
przez Big Band Miasta Turek. Mieszkańcy gminy Uniejów mieli
możliwość skorzystania w tym dniu z bezpłatnego wejścia na 2
godziny do „Term Uniejów”.
Naszemu Uzdrowisku życzymy kolejnych lat tak dynamicznego rozwoju! Sto lat!
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Jakub Pięgot

Jubileusz 35-lecia Orkiestry Dętej
ZHP-OSP w Uniejowie

arch. UM Uniejów

W 1981 r. przy Hufcu ZHP w Uniejowie powstała Harcerska Orkiestra Dęta. Założycielami orkiestry byli dh
Marian Pięgot i dh Wiesław Winnicki. W 1986 r. do patronatu nad orkiestrą przyłączyła się jednostka OSP
w Uniejowie. W ten sposób powstała Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie.

Występ orkiestry jubilatki 15 maja poprzedziły koncerty
zaprzyjaźnionych orkiestr dętych z: Ogrodzieńca, Kleszczowa, Spycimierza oraz Orkiestry Old Band z Uniejowa.
Koncert obejrzało wielu znakomitych gości, a wśród nich
przedstawiciele: Zarządu Głównego ZG ZOSP RP, Urzędu
Miasta w Uniejowie, Łódzkiej Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia w Łodzi, Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego
ZOSP RP, Jednostki OSP w Uniejowie i Komendy Hufca ZHP
w Uniejowie. Na koncert przybyli również: przedstawiciele
instytucji i zakładów pracy, placówek oświatowych i stowarzyszeń, zaprzyjaźnieni z orkiestrą przedsiębiorcy, byli
członkowie orkiestry, media, mieszkańców Uniejowa i goście, którzy odwiedzili tego dnia Uniejów.
W programie można było usłyszeć zarówno utwory
charakterystyczne dla orkiestr dętych, takie jak marsze, jak
również inspirowane muzyką ludową, muzykę taneczną,
filmową oraz przeboje muzyki rozrywkowej. W koncercie
wzięły również udział Łódzkie Mażoretki i Cheerleaderki
„Fame”, działające przy Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 1
w Łodzi, które współpracują z uniejowską orkiestrą.
Podczas koncertu orkiestra otrzymała wiele wspaniałych
życzeń i prezentów.
Również Zarząd Orkiestry uhonorował osoby, które
w sposób szczególny przyczyniają się do jej rozwoju
Honorową Odznaką „Przyjaciel Orkiestry Dętej ZHP-OSP w
Uniejowie.

Złotą odznakę otrzymali: Małgorzata Komajda – Dyrektor
Zespołu Szkół w Uniejowie, Dorota Galoch – Prezes Orkiestry
Dętej ZHP-OSP w Uniejowie, Paweł Włodarski – Wiceprezes
Orkiestry Dętej ZHP-OSP w Uniejowie, Wojciech Pyziak –
Skarbnik Orkiestry Dętej ZHP-OSP w Uniejowie.
Srebrną odznaką zostali uhonorowani: Ryszard Szmaja
– członek Zarządu Głównego ZOSP RP, Barbara Zwolińska –
była Komendantka Hufca ZHP w Uniejowie, Krzysztof Janiak –
Prezes OSP w Uniejowie, Aleksandra Zielonka – była członkini
orkiestry wspierająca jej działania, Magdalena Chmielecka
– członkini orkiestry, Maksymilian Milczarek – członek
orkiestry, Katarzyna Skotnicka – członkini orkiestry, Natalia
Galoch – tamburmajor orkiestry, Oliwia Niewiadomska
– choreograf Łódzkich Mażoretek i Cheerleaderek
„Fame”. Podziękowania w formie pamiątkowego dyplomu
i najnowszej płyty orkiestry otrzymali: Pan Józef Kaczmarek
– Burmistrz Uniejowa, Regionalna Rozgłośnia Polskiego
Radia w Łodzi, Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego
w Uniejowie, Zarząd Jednostki OSP w Uniejowie, MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”, Geotermia
Uniejów, Zespół Szkół w Uniejowie, Halina i Jerzy Tybura,
Zakład Mięsny pana Stanisława Katuszy, Zakład Cukierniczy
„Aspal” pana Bogdana Łuczaka, Pan Damian Hync, Pan Kamil
Bobrukiewicz, Pan Roman Nowak, Pan Krzysztof Kaniecki.

>>>

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Medal za długoletnią grę w orkiestrze otrzymali: Aleksandra Białas, Kamil Galoch,
Monika Kaźmierczak, Karolina Klimczak, Żaneta Kurpik, Gracjan Nykiel, Radosław
Obolewski, Michał Pietrucha, Rafał Przycki, Agata Pyziak, Dariusz Skotnicki, Aleksandra
Sobańska, Adrian Sobczyński, Paweł Tomasik, Bartosz Warych, Martyna Włodarska,
Bartłomiej Zembik.
Koncertowi towarzyszyła wystawa dorobku artystycznego uniejowskiej orkiestry.
Na zakończenie występów publiczność i członkowie orkiestr biorących udział
w koncercie poczęstowani zostali jubileuszowym tortem.

arch. UM Uniejów

Od lewej: Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek, Burmistrz Ogrodzieńca - Andrzej Mikulski, Tamburmajor
Orkiestry Ogrodzieniec - Magdalena Słowikowska, Kapelmistrz Orkiestry Ogrodzieniec - Stefan Łebek,
Kapelmistrz Orkiestry z Kleszczowa - Sławomir Szafrański, Instruktorka Łódzkich Mażoretek i Cheerleaderek
“Fame” - Oliwia Niewiadomska, założyciel Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów - Marian Pięgot

Marian Pięgot z pamiątkową tabliczką od Orkiestry
z Ogrodzieńca

Podróż po słonecznych Włoszech

Beata Szymczak
Sylwia Szymańska

Uczniowie z Kółka Europejskiego grający hymn Unii Europejskiej

Konspekt zajęć przygotowany był dla uczniów klas I-IV
szkoły podstawowej. W zajęciach uczestniczyli uczniowie:
Zespołu Szkół w Uniejowie, Szkoły Podstawowej w Wieleninie,
Szkoły Podstawowej w Spycimierzu oraz Kółka Europejskiego
działającego przy Szkole Podstawowej w Wilamowie. Uczestnicy
zajęć poznali indywidualny charakter państwa, jego tradycje,
zwyczaje, osiągnięcia i smaki kulinarne oraz największe włoskie
przeboje.
Skoro była to podróż, zatem zwiedziliśmy rozpoznawalne
na całym świecie architektoniczne wizytówki Włoch: Koloseum,

Własnoręcznie wykonane maski podczas zajęć o Włoszech

Bazylikę Świętego Piotra, krzywą wieżę w Pizie, Wenecję z jej
gondolami i tradycją odbywających się karnawałów. Największą
frajdą było wycinanie masek i ozdabianie kolorowymi klejami
żelowymi, brokatami sypkimi oraz kredkami, według własnego
pomysłu, weneckich masek.
Dzieci z Kółka Europejskiego umiliły jedno ze spotkań,
grając hymn Unii Europejskiej „Odę do radości” Ludwiga van
Beethovena.
Zajęciom towarzyszyła wystawa książek włoskich pisarzy oraz
prezentacja multimedialna pt. „Współczesna literatura włoska”.

arch. M-GBP

Podczas Tygodnia Włoskiego, odbywającego się pod koniec kwietnia oraz na początku maja, w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Uniejowie przeprowadzono prelekcje o Włoszech pod tytułem „Podróż po słonecznych
Włoszech”.
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W Boże Ciało do Spycimierza i Wilamowa

Maciej Bartosiak

Na terenie naszej gminy na dobre zagościły już dwa rodzaje kwietnych wydarzeń: licząca sobie ponad 200 lat
trasa Bożego Ciała w Spycimierzu oraz dużo młodszy, malowany szlak w Wilamowie.
religijne, kompozycje kwiatów i regionalne ornamenty powstawały
za sprawą uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marii
Skłodowskiej-Curie. W tym roku w malowanie jednego odcinka
trasy włączył się Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Czepowie. Osiem lat temu, kiedy pomysł po raz pierwszy
wcielono w życie, trasę Bożego Ciała w Wilamowie ozdobiono
rysunkami przy pomocy kolorowej kredy. Ozdoby równie „ulotne”
(pierwsze zostały zmyte przez deszcz) jak te w Spycimierzu z czasem
zastąpiono farbą w sprayu, potem emulsyjną nakładaną pędzlem,
by motywy utrzymały się dłużej i przypominały mieszkańcom
o tym dniu jeszcze długo po Bożym Ciele. Wcześniej zaprojektowano
kształt głównego motywu i przygotowano szablony, które
znacznie przyspieszyły pracę na drodze – zwłaszcza, że pogoda
artystów nie oszczędzała. Znacznie wcześniej wystartował też
konkurs plastyczny na najlepszy projekt motywu. Projekt, który
na początku był dla uczniów tutejszej szkoły podstawowej
jednodniowym wydarzeniem, w krótkim czasie przeobraził się
w coś, co lokalna społeczność śmiało mogłaby nazwać festiwalem.

arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

arch. UM Uniejów

arch. R. Troczyński

W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, zwaną
potocznie Bożym Ciałem, Parafianie w Spycimierzu, tradycyjnie,
już od wczesnych godzin porannych, krzątali się na drodze wiodącej
wokół miejscowości. Prace nad dywanami rozpoczęli od usypania
czarną ziemią i piaskiem bazy pod pachnące kompozycje. Około
południa przynieśli skrzynki płatków kwiatowych oraz liści, by za ich
pomocą uzupełnić kształty religijnych motywów, zaplanowanych
i szkicowanych już dużo wcześniej. W porze obiadowej 2 kilometry
trasy Bożego Ciała pokryte były już dywanem, po którym
o godz. 17.00 przeszła procesja eucharystyczna – z pocztami
sztandarowymi, asystą honorową. Podobnie jak w ubiegłym roku,
również i teraz wziął w niej udział Biskup Ordynariusz – Wiesław
Mering. Własny fragment spycimierskiego traktu, również jak rok
temu, przygotowała włoska delegacja z krajowego Stowarzyszenia
„Infioritalia”. Natomiast po raz pierwszy swój odcinek do ułożenia
miała szkoła.
W tym samym czasie na ulicach, oddalonego o blisko 12
kilometrów Wilamowa, kreślono równie urocze obrazy. Motywy

Mistrzostwa Polski w Karate Shotokan
– Łęczyca 2016
16.04.2016 r. w Łęczycy odbyły się VI Mistrzostwa Polski Shotokan
NSKF Polska. Na starcie pojawiło się ponad 100 zawodników z klubów
z całej Polski zrzeszonych w Związku Sportowym Nihon Shotokan
Karate Federation. Poza Uniejowskim Klubem Karate BASSAI,
w zawodach udział wzięły kluby: IPPON Łęczyca, Shotokan Brodnica,
Shotokan Rypin, Dragon Poddębice, Feniks Warszawa. Poziom
zawodów był niezwykle wysoki. Nie brakowało efektownych walk
i emocji. Zawodnicy w wieku od 7 do 18 lat rywalizowali w trzech
konkurencjach indywidualnych: kata indywidualne, Kihon-IpponKumite i Kumite-Shobu-Nihon oraz w konkurencji kata drużynowe.
Młodzi sportowcy z niezwykłym profesjonalizmem i opanowaniem
zaprezentowali swoje umiejętności.
Zawodnicy Uniejowskiego Klubu BASSAI przywieźli: 7 złotych,
3 srebrne i 4 brązowe medale. Na podium stanęli: Patrycja Kowalczyk
(2 złote i srebrny medal), Weronika Kujawa (2 złote medale), Iza
Antosik (złoty i srebrny medal), Oliwia Staniak (złoty, srebrny
i brązowy medal). Dwa złote krążki wywalczyła: Magdalena Durys,
Julia Krokosz (złoty i brązowy) oraz Mateusz Szymczak (brązowy).

Na miejscu pierwszym drużyna
Bassai z Maciejem Grubskim i Mają
Ostrowską

Złota medalista Patrycja Kowalczyk

V Turniej Małego Karateki

Już po raz piąty zjechali się do Uniejowa najmłodsi karatecy
w kraju. Z okazji Dnia Dziecka wystartowali 4 czerwca na hali Zespołu
Szkół w Uniejowie. Rozegrane zostały zarówno walki w formule
kontaktowej, jak i podstawowy Turniej Pierwszego Kroku, w którym
wzięły udział dzieci dopiero zaczynające swoją przygodę z karate.
Organizatorzy przygotowali dla dzieci słodki poczęstunek i ciekawe
pojedynki. Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi
maskotkami oraz medalami.
			
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
			
OSS!!!
			
Maja Ostrowska

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

arch. Uniejowska Akademia Futbolu

Młodzi uniejowscy piłkarze mogli zobaczyć trening reprezentacji Polski do lat 17 na kompleksie boisk piłkarskich w Uniejowie. Drużynę,
która przygotowywała się do eliminacji Mistrzostw Europy, prowadzi znany już nam trener – Bartłomiej Zalewski. To on w ubiegłym roku
poprowadził gościnnie treningi z piłkarzami Uniejowskiej Akademii Futbolu.
Wśród sztabu szkoleniowego można było wypatrzeć wielokrotnego reprezentanta Polski – Radosława Gilewicza. Sesja zdjęciowa
wypadła znakomicie! Może właśnie w tej drużynie grają następcy Roberta Lewandowskiego, Kuby Błaszczykowskiego czy Grzegorza
Krychowiaka? Kto wie…?

Reprezentacja Polski do lat 17 oraz młodzi piłkarze z Uniejowa

Mirosław Madajski

„Rycerze wiosny” – Termy Uniejów z rocznika 2005

arch. Uniejowska Akademia Futbolu

Od pięciu zwycięstw rozpoczęli rundę wiosenną młodzi piłkarze
drużyny Termy Uniejów z rocznika 2005. 5 kwietnia 2016 r.
w Łęczycy zwyciężyli 5:2 miejscowego Górnika, nieco później, 10
kwietnia pokonali 5:3 silną ekipę Boruty Zgierz, a 16 kwietnia byli
bezkonkurencyjni w starciu z KS Kutno, zwyciężając na wyjeździe
6:0. 24 kwietnia wierni kibice drużyny byli świadkami najbardziej
okazałego zwycięstwa nad Włókniarzem Zgierz…23:0. Do tego
dochodzi rezultat z Włókniarzem Łódź (3:0) – wiosenny bilans
to: 15 punktów w pięciu meczach, 42 bramki strzelone i tylko 5
bramek straconych. Warto wspomnieć, że drużyna debiutuje w
rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej E1 Orlik Grupa IV i nadal zajmuje
w niej wysokie miejsce.
24 maja na kompleksie boisk piłkarskich w Uniejowie młodzi
piłkarze pokonali również w świetnym stylu 8:3 SMS Łódź.
Natomiast porażką zakończył się dla naszej drużyny wyjazdowy
pojedynek z GKSem Bedlno. Drużyna gospodarzy okazała się
niezwykle wymagającym przeciwnikiem i pokonała Termalnych

5:3. Nasi piłkarze „nie sprzedali tanio skóry”, a wynik długo
oscylował wokół remisu. Na pocieszenie jest fakt, że drużyna
z Uniejowa utrzymała wysoką – drugą lokatę w lidze.
Tabela na cztery kolejki przed zakończeniem rundy
wiosennej:1.GKS BEDLNO – 37 punktów , 84-23 (bilans bramek),
2. TERMY UNIEJÓW – 35 punktów, 100-30 (bilans bramek), 3.
UKS SMS II ŁÓDŹ – 29 punktów, 70-36 (bilans bramek), 4. MUKS
WŁÓKNIARZ II PABIANICE – 23 punkty, 61-50 (bilans bramek),
5. MKS GÓRNIK 1956 ŁĘCZYCA 22 punkty, 69-52 (bilans bramek).
Pozostałe miejsca: 6. MKP BORUTA ZGIERZ, 7. Sokół II
Aleksandrów, 8. KS Kutno, 9. Włókniarz Zgierz, 10. Włókniarz
Łódź.
Skład drużyny Termy Uniejów: Patryk Bugajak, Adam Graczyk,
Gracjan Madajski, Bartosz Kąpielski, Krystian Kapuścik, Witold
Leśniewski, Łukasz Pietrzak, Patryk Skiera, Adrian Kozłowski,
Kacper Śmiglewski oraz Dominik Kolasa. Trener: Piotr Kozłowski.
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Kalendarium Klubu Biegacza

Robert Stasiak

Klub Biegacza “Geotermia Uniejów” powstał w 2007 roku.
Od tego czasu promuje i zachęca do aktywnego trybu życia,
upowszechnia bieganie poprzez organizowanie imprez sportowych
i rekreacyjnych, promuje gminę Uniejów na licznych biegach.
Cały czas przybywa członków klubu, którzy uczestniczą w licznych
biegach, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Poniżej, w telegraficznym
skrócie przedstawiamy udział biegaczy naszego klubu w biegach
zorganizowanych na przełomie kwietnia – maja 2016.
3 kwietnia 2016
- 11. PZU Półmaraton Warszawski – nasi biegacze: Andrzej
Błaszczyk (1:38:53), Maciej Kasprzak (1:40:34), Włodzimierz Chajdas
(1:42:26), Janusz Kotłowski (1:45:35), Robert Stasiak (1:51:29), Anna
Bugajak (1:53:56), Katarzyna Chajdas (2:06:22).
- 6. Pabianicki Półmaraton – nasi biegacze: Konrad Kosecki
(1:28:15), Robert Błaszczyk (1:37:17), Izabela Augustowska (1:54:18),
Marek Długosz (1:56:50).
9 kwietnia 2016
– VII Bieg Na Rzecz Ziemi Stary Gostków – Uniejów (16,6 km) – nasi
biegacze: Andrzej Błaszczyk (1:50:10), Izabela Augustowska (1:50:10),
Marek Długosz (1:50:10), Janusz Kotłowski (1:50:10), Robert Stasiak
(1:50:10), Anna Bugajak (1:50:10), Emilia Wojciechowska (1:50:10),
Wojciech Jakubowski (1:50:10).
- VII Bieg Na Rzecz Ziemi Stary Gostków – Uniejów – nordic
walking (16,6 km)– nasi biegacze: Renata Tomaszewska (1:50:10),
Ewelina Szymanowska (1:50:10).
Z każdym kilometrem rośniemy w siłę. Dziękujemy wszystkim,
którzy swym wysiłkiem lub różnymi formami pomocy wsparli VII Bieg
Na Rzecz Ziemi – Run For The Earth: Stary Gostków – Uniejów i jego
cel – pomoc w walce z chorobą Ani Płoszyńskiej! Ania mówi o sobie:
„Mam duszę sportowca i wierzę, że osiągnę swój cel. Tym bardziej,
że są szanse bym znów stanęła na nogi”. Niestety, jest to długotrwały
i bardzo kosztowny proces, ponieważ w wielu placówkach dzień
rehabilitacji kosztuje nawet 500 zł, dlatego każda pomoc jest bardzo
cenna, każda złotówka ma znaczenie.
– XIV Bieg Europejski (10 km) – nasi biegacze: Włodzimierz
Chajdas (45:07), Katarzyna Chajdas (52:22).
17 kwietnia 2016
- 9. PKO Poznań Półmaraton – nasi biegacze: Anna Bugajak
(1:53:00), Robert Stasiak (1:54:02).
– DOZ Maraton Łódź z PZU – nasi biegacze: Marek Bocian (3:22:09),
Robert Błaszczyk (3:29:30), Włodzimierz Chajdas (3:51:37), Wojciech
Jakubowski (3:57:51), Janusz Kotłowski (4:18:45).
– DOZ Maraton Łódź z PZU 10k RUN – nasi biegacze: Łukasz
Kubiak (36:33), Konrad Kosecki (38:40), Zbigniew Kuglarz (42:31),
Katarzyna Chajdas (53:57).
23 kwietnia 2016
– XXVI Biegi Uliczne Wiosna Cekowska 2016 – nasi biegacze:
Robert Stasiak (22:39), Marek Szafoni (23:55).
– Hardy Rollinga (6 km) – nasz biegacz: Ewa Twardowska (1:02:52).

arch. Klub Biegacza Geotermia Uniejów

”Geotermia Uniejów”

II na podium zawodniczka Klubu
Biegacza Geotermia Uniejów – Izabela Augustowska w Biegu 8. Dycha
Justynów – Janówka

Zawodnik naszego klubu
Łukasz Kubiak z rewelacyjnym
czasem 17:11 w Biegu Nordea
LCJRun

– Wielka Prehyba (43 km) – nasi biegacze: Izabela Augustowska
(7:00:30), Marek Długosz (7:00:30).
– Niepokorny Mnich (96 km) – nasz biegacz: Wojciech Jakubowski
(16:41:05).
24 kwietnia 2016
– Cursus Turcoviste 2016 – nasi biegacze: Robert Stasiak (33 km),
Marek Szafoni (21 km), Nikola Walaszek (10 km), Dariusz Walaszek
(7 km), Renata Tomaszewska (3 km), Janusz Kotłowski, Zbigniew
Kuglarz.
24 kwietnia 2016 r. w Turku odbył się Bieg 675 – lecie Miasta
Cursus Turcoviste. Członek Klubu Biegacza Geotermia Uniejów –
Robert Stasiak zwyciężył z wynikiem 33 przebiegniętych kilometrów
i okazał się najlepszy spośród mężczyzn. W biegu wzięło udział
niespełna 800 osób.
– Orlen Warsaw Marathon – nasz biegacz: Konrad Kosecki
(3:16:40).
30 kwietnia 2016
– 10 km RUN Toruń – nasz biegacz: Jeremy Wysakowski – Walters
(52:53).
– 8. Dycha Justynów – Janówka (10 km) – nasi biegacze: Izabela
Augustowska (50:13), Marek Długosz (50:20). Zawodniczka Klubu
Biegacza Geotermia Uniejów zajęła II miejsce w kategorii K 40. Bieg
ukończyło 354 osoby, wśród których był też biegacz naszego klubu
Marek Długosz. Gratulujemy!
3 maja 2016
– 6. Majowy Bieg Wiączyński (10,5 km) – nasz biegacz: Robert
Błaszczyk (45:38).
7 maja 2016
– IX Bieg Piastowski (21,1 km) – nasi biegacze: Izabela
Augustowska (1:55:20), Marek Długosz (1:56:12).
8 maja 2016
– Wings For Life Poznań – nasi biegacze: Robert Stasiak (18,18
km), Arkadiusz Żeleśkiewicz (16,49 km).
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– Wings For Life Bratyslava – nasi biegacze: Wojciech Jakubowski
(23,09 km), Ewa Twardowska (9,13 km).
8 Maja 2016 r. odbyła się 3 edycja biegu Wings For Life World Run.
Czterech biegaczy naszego klubu brało udział w tej imprezie. Ewa
Twardowska i Wojciech Jakubowski reprezentowali nasz klub
w Bratysławie na Słowacji, z kolei w Poznaniu Arkadiusz Żeleśkiewicz
i Robert Stasiak uciekali przed samochodem pościgowym, który
prowadził Adam Małysz. Najdalej z zawodników Geotermii Uniejów
przebiegł Wojciech Jakubowski.
Gratulujemy biegaczom naszego klubu za reprezentowanie
Geotermii Uniejów na tak dużej imprezie o globalnym zasięgu.
14 maja 2016 r. odbył się Nordea LCJRun czyli bieg po pasie
startowym Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta
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w Łodzi. W tym właśnie biegu wziął udział zawodnik naszego klubu
– Łukasz Kubiak i z rewelacyjnym czasem 17:11, co daje 3:27 min/
km, został sklasyfikowany na wysokim 8 miejscu. Bieg rozgrywany
był na dystansie 5 km, a ukończyło go 717 uczestników, tym bardziej
8 miejsce to świetny wynik. Gratulujemy!
W maju startowaliśmy jeszcze w Ogólnopolskim Biegu –
Polska Biega, zorganizowanym prze nasz klub. Bieg towarzyski na
dystansie 5 km odbył się 20 maja 2016 r. w Uniejowie o godz. 18:00.
Wystartowaliśmy spod Zagrody Młynarskiej. Z kolei 27 maja 2016
r. dwóch naszych zawodników startowało w XIII Biegu Rzeźnika
w miejscowości Cisna na dystansie 77,7 km. Również 28 maja
2016 r. w Łodzi pobiegła duża liczba naszych członków w 14. Biegu
Ulicą Piotrkowską Rossmann Run. Natomiast na początku czerwca
startowaliśmy w II Poddębickim Biegu Bez Barier.

12. Weekend Polska Biega

Maciej Bartosiak

19 maja tłum dzieciaków, zarówno uczestników biegu,
jak i kibiców pojawił się na boisku szkolnym, by wesprzeć
ogólnopolską akcję Weekend Polska Biega, która doczekała się
już 12-tej edycji. Uczniów powitał Wicedyrektor Zespołu Szkół
w Uniejowie, Rafał Wincenciak. Zachęcił też do rywalizacji,
bo biegi to nie tylko promocja sportu, ale przede wszystkim
rywalizacja między poszczególnymi klasami.
Drużyny biegły sztafetę w kategoriach: klasy I – II, III – IV i V
– VI szkoły podstawowej oraz klasy I – III gimnazjum: oddzielnie
dziewczęta oraz chłopcy. Dystans był różny, dostosowany do
wieku uczestników. Klasyfikacja końcowa przedstawiała się
następująco:
- szkoła podstawowa (klasy I-II): 1. SP Wilamów, 2. SP Uniejów
II a, 3. SP Wielenin 4. SP Uniejów II b, 5. SP Uniejów I c, 6. SP
Uniejów II b, 7. SP Uniejów I b, 8. SP Uniejów II c, 9. SP Uniejów
I a, 10. SP Uniejów II c, 11. SP Uniejów I b, 12. SP Uniejów I b;
- szkoła podstawowa (klasy III-IV): 1. SP Uniejów IV a, 2. SP
Wilamów, 3. SP Wielenin, 4. SP Uniejów IV b, 5. SP Uniejów III a,
6. SP Uniejów III b;
- szkoła podstawowa (klasy V-VI): 1. SP Uniejów VI, 2. SP
Wielenin, 3. SP Uniejów V, 4. SP Uniejów VI, 5. SP Wilamów;
- gimnazjum (dziewczęta): 1. kl. II a, 2. kl. II c, 3. kl. III a, 4. kl.
III b, 5. kl. II b;

- gimnazjum (chłopcy): 1. kl. III b, 2. kl. II a, 3. kl. III a, 4. kl. II
c, 5. kl. I b.
12. Weekend Polska Biega miał swoją drugą odsłonę
następnego popołudnia. Członkowie Klubu Biegacza „Geotermia
Uniejów” wystartowali o 18:00 spod Zagrody Młynarskiej, by
promować zdrowe nawyki.
Wydarzenie, wspierane ogólnopolską akcją, zorganizował
miejscowy Klub Biegacza, przy pomocy zawodników Klubu
Biegacza „Maraton Turek”. Grupa dwudziestu kilku miłośników
sportu pokonała 5-cio kilometrową trasę, prowadzącą spod
cienia wiatraków w kierunku „Term” oraz alejami parku
zamkowego. Na mecie na uczestników biegu czekały puchary
i dyplomy, a nawet rozpalone ognisko i kiełbaski.

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

Wielkie sportowe święto pod hasłem „Bieganie. To u nas rodzinne” rozpoczęli najmłodsi, na terenie boiska
szkolnego Zespołu Szkół w Uniejowie, sztafetą. Wzięło w niej udział kilkudziesięciu uczniów szkół z terenu naszej
gminy.
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Pobiegli dla Matki Ziemi
i Ani Płoszyńskiej
„Ziemia jest naszą żywicielką i opiekunką. Dzięki
Jej dobrom może istnieć życie ludzi, zwierząt i roślin”
– fragment deklaracji ideowej Biegu Na Rzecz Ziemi.

arch. „Aktywne Wartkowice”

Już po raz czwarty na terenie powiatu poddębickiego odbył się Bieg
Na Rzecz Ziemi, który nawiązuje do indiańskiego Świętego Biegu. Była
to już jego siódma edycja w tej formule. Wiosenny bieg poprzedza POW
WOW – Festiwal Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej w Uniejowie.
Odbywa się on na trasie Stary Gostków – Uniejów, natomiast jesienna
edycja ma miejsce w rożnych częściach naszego kraju.
Organizatorami VII Biegu Na Rzecz Ziemi, który odbył się 9 kwietnia
2016 r., była Fundacja Biegu Na Rzecz Ziemi z niezastąpionym
Krzysztofem Mączkowskim, wraz z lokalną grupą „Aktywne
Wartkowice” na czele z radnym Powiatu Poddębickiego – Markiem
Długoszem.
W tym roku organizatorzy chcieli zwrócić uwagę nie tylko na
potrzeby Matki Ziemi. Bieg przybrał formę akcji charytatywnej na rzecz
mieszkanki Gminy Wartkowice, która uległa wypadkowi.
Ania Płoszyńska niedawno skończyła 18 lat. Podczas zeszłorocznych
wakacji miała wypadek na obozie sportowym. Spadła z liny z wysokości
ok. 4 metrów i złamała kręgosłup, co spowodowało porażenie nóg. Do
dziś nie może chodzić. Przed wypadkiem Ania trenowała karate przez
5 lat. Zdobyła czarny pas i Mistrzostwo Europy. Jest ambitną uczennicą
klasy maturalnej Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej
w Poddębicach. W listopadzie 2015 r. odebrała stypendium Prezesa
Rady Ministrów. Ania ma w planach zdać maturę i studiować na
dobrej uczelni. Jednak w tym momencie jej codzienność to nieustanna
walka o powrót do chodzenia podczas długiej i kosztowej rehabilitacji.
Ponieważ cały ciężar poniesienia tych kosztów spada na tatę Ani (mama
nie żyje), każda pomoc finansowa dla rodziny ma ogromne znaczenie.
Dystans 16 km można było pokonać w grupie maszerujących lub
biegaczy. Pomimo niesprzyjającej, deszczowej aury z temperaturą
nie przekraczającą 7 stopni, w wydarzeniu wzięło udział blisko 100
uczestników. Przed wyjściem na trasę odbyła się indiańska ceremonia
przeprowadzona przez głównego gościa wiosennego POW WOW
w Uniejowie, Goodshielda Aguilara z plemienia Oglala Lakota/
Pasqua Yaqui. Aquilar jest indiańskim pieśniarzem i znanym aktywistą
działającym na rzecz Buffalo Field Campaign, która walczy o ochronę
ostatniego wolnego stada bizonów w Yellowstone. A dlaczego
odwiedził właśnie nasz kraj? Odpowiedzią jest udana restytucja żubrów
w Polsce, które są kuzynami amerykańskich bizonów. Dla uszanowania
indiańskiej tradycji poproszono uczestników o nie robienie zdjęć
i wyłączenie wszelkich urządzeń nagrywających w trakcie jej trwania.
Pomimo że Ania Płoszyńska, dla której została zorganizowana
zbiórka pieniędzy, nie mogła uczestniczyć w samym wydarzeniu, gdyż
przebywała na rehabilitacji, przekazała kilka słów od siebie. Wyraziła
ogromną radość i wzruszenie z powodu zorganizowanej pomocy
oraz przekazała uczestnikom słowa wsparcia: „Jeśli ktoś będzie miał
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podczas biegu gorszą chwilę, to niech pomyśli o mnie i o tym, że mocno
trzymam za niego kciuki!”. Po tych słowach oraz wcześniejszej indiańskiej
ceremonii, nikt już nie miał wątpliwości, że trzeba wykonać zadanie
i dotrzeć do Uniejowa!
Indiańskie bieganie ma zupełnie inny charakter od typowych
zawodów biegowych, gdzie położony jest nacisk na osiągnięcie jak
najlepszego czasu na określonym dystansie. Natomiast dla Indian bieg
to forma modlitwy, z każdym krokiem, dotykając ziemi, nawiązują z nią
szczególną więź. Jest to spotkanie z samym sobą i innymi uczestnikami
biegu.
Przed biegiem organizatorzy poinformowali biegaczy, że nie należy
wyprzedzać osoby, która biegnie na czele kolumny, trzymając w ręku staff.
Jest to przedmiot, który łączy w sobie wszystkie elementy otaczającego
nas świata: pióra ptaków, skórę zwierząt, tasiemki w czterech kolorach
i rzeczy ważne dla biegaczy.
Grupa marszowa, pod przewodnictwem doświadczonego indianisty
Marka Nowocienia, wyruszyła o godzinie 9.30, natomiast grupa biegowa
wraz z rolkarzami wystartowała godzinę po maszerujących, aby w pobliżu
Uniejowa obie grupy mogły się spotkać. Najwięcej dzieci przybyło
z Zespołu Szkół w Wartkowicach oraz ze Szkoły Podstawowej w Kłódnej.
Natomiast wśród dorosłych biegaczy liczną grupę stanowili członkowie
Klubów Biegacza: Geotermia Uniejów, Maraton Turek, Szakale Bałut
oraz Aleksandrowskiej Grupy Biegowej TORFY. Wśród uczestników byli
również strażacy z OSP Wartkowice i Powodów, którzy wraz z policją
i ratownikiem medycznym z uniejowskich Term zabezpieczali bieg.
Samochód strażacki był również miejscem, gdzie biegacze mogli zostawić
swoje plecaki lub części garderoby. Strażacy pozostawali także w stałej
łączności z kierowcą jadącego za biegaczami autokaru i przekazywali na
bieżąco informacje o dzieciach, które chciałyby skorzystać z odpoczynku.
Ponieważ przez całą trasę intensywnie padał deszcz i było zimno,
postoje były krótkie i koncentrowały się głównie na wymianie dzieci
w autokarze i uzupełnieniu płynów. Tempo biegu pozwalało na rozmowy
uczestników, dzięki czemu można było nawiązać nowe relacje, poznać
się bliżej. Najstarszego i najmłodszego uczestnika biegu dzieliło blisko
pół wieku, stąd była możliwość nawiązania więzi międzypokoleniowej,
co dla rdzennych mieszkańców Ameryki ma doniosłe znaczenie. Starsze
pokolenie przekazuje swoje doświadczenie i wiedzę oraz doświadczenia
swoich przodków, gdyż dzieci są częścią tych nowych pokoleń. „Mitakuye
oyasin” – wszyscy jesteśmy spokrewnieni – mawiają Indianie.
Po dwóch godzinach biegu zaczęły wyłaniać się wieże w Uniejowie,
co optymistycznie nastroiło wszystkich biegaczy. Już nawet padający
deszcz nie miał znaczenia, gdy cel biegu znalazł się w zasięgu wzroku.
Tuż za tablicą Uniejów biegacze minęli grupę marszową, pozdrawiając
się bardzo serdecznie. Wszyscy uczestnicy w dobrych humorach dotarli
do Uniejowa. Bieg zakończył się w Zespole Szkół w Uniejowie, gdzie tego
dnia odbywał się indiański Festiwal POW WOW. Każdy z uczestników
otrzymał pamiątkowy magnes z logo Biegu Na Rzecz Ziemi oraz drobne
upominki od Gminy Wartkowice.
Organizatorzy oraz Ania Płoszyńska dziękują wszystkim uczestnikom
za udział i wszelką pomoc.
Następny Bieg Na Rzecz Ziemi na terenie naszego powiatu odbędzie
się 8 kwietnia 2017 r. Warto już dziś wpisać tę datę w kalendarz, aby
rozpocząć swoją przygodę z indiańskim bieganiem.
								
				
Szisabela Aktywne Wartkowice

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Seniorzy złapali wiosenną zadyszkę!
Gra młodzieży napawa optymizmem
Seniorska drużyna MGLKS-u „Termy Uniejów” solidnie
przepracowała okres przygotowawczy. Nasza drużyna rozegrała
wiele sparingów i w większości przypadków z boiska schodziła
zwycięsko, nawet w przypadku gry z IV-ligowcami. Z drużyny
odszedł Jakub Skrzypiec, a nasz zespół wzmocnił się 2 nowymi
zawodnikami: Michałem Lewandowskim i Radosławem
Surowcem. Forma w okresie przygotowawczym mogła napawać
kibiców optymizmem – jednak zimny prysznic przyszedł bardzo
szybko, bo już w pierwszej kolejce rundy rewanżowej, gdy nasz
zespół przegrał na wyjeździe z ostatnimi w tabeli Ostrowami
2:1, a czerwoną kartkę po fatalnym błędzie otrzymał nasz młody
bramkarz Jakub Zdych. W drugiej kolejce udało się wygrać
wysoko 6:3 ze Startem Łódź, jednak strata 3 bramek mogła
budzić poważne obawy. Na potwierdzenie tej tezy w trzeciej
kolejce przegraliśmy 4:2 z Zawiszą Rzgów i wtedy praktycznie
jasne stało się, że nasza drużyna nie będzie liczyła się w walce
o awans – chociaż prawdę mówiąc, nie wiemy czy zarząd
i trener mieli takie plany. Później nasza drużyna wreszcie zagrała
3 mecze na swoim poziomie i wygrała 4:0 z Justynowem, 2:1 na
ciężkim terenie z sąsiadem z tabeli Dłutowem oraz rozgromiła
5:1 KKS Koluszki. Wydawało się, że co złe już za nami, niestety nic
bardziej mylnego. „Termalni” znowu pokazali, że wiosną grają
bardzo nierówno, przegrywając dwa kolejne spotkania – 4:2
z Włókniarzem Pabianice i 3:2 z Górnikiem Łęczyca.
Przed nami jeszcze wiele spotkań. Należy pamiętać również,
że MGLKS tak wysokiego miejsca nie zajmował od dawna, więc
i tak należy być zadowolonym z progresu zanotowanego przez
naszą drużynę. W obecnej chwili pewnym kandydatem do
awansu wydaje się być KKS Kutno, który ma 9 punktów przewagi
nad drugim Orłem Parzęczew.
Tabela i terminarz dostępne są na stronie ŁZPN: www.lzpn.
org/rozgrywki/rozgrywki-20152016/pozostale/c1-trampkarz

Michał Kaźmierczak

Dopierała, Michał Lewandowski, Radosław Surowiec, Krzysztof
Łuczak, Artur Stasiak, Kamil Zych, Adrian Kasztelan, Radosław
Jurkowski, Tomasz Jatczak, Adrian Kaczmarek, Krystian Wojtczak,
Janusz Jonczyk. Trener: Sławomir Sałaciński.
Bardzo dobrze w rundzie rewanżowej spisują się nasi
młodzieżowcy. Drużyna prowadzona przez Ireneusza Szczęsnego
zanotowała bardzo mocny start wygrywając z Dmosinem aż 12:3,
niestety ostatnio zdarzyła się im seria dwóch porażek. Jednak
w drużynie widać potencjał i na pewno Uniejów będzie miał
z tych chłopców pociechę! Obecnie nasza drużyna zajmuje dobre
5 miejsce.
Tabela i terminarz znajdują się na stronie: www.lzpn.org/
rozgrywki/rozgrywki-20152016/pozostale/c1-trampkarz
Skład trampkarzy: Kamil Pajor, Michał Derlacz, Rafał Czyżo,
Miłosz Piszczałkowski, Konrad Moks, Kamil Janicki, Dawid
Graczyk, Kacper Moks, Bartosz Czyżo, Maciek Olczyk, Bartosz
Bednarkiewicz, Kacper Musiałowski, Krystian Świątczak, Dominik
Sikora, Dominik Galoch, Dominik Musiałowski. Trener: Ireneusz
Szczęsny.
Rycerzami wiosny okrzyknięci zostali chłopcy z rocznika 2005
prowadzeni przez Piotra Kozłowskiego i Tomasza Bartosika. Nasza
najmłodsza drużyna rozpoczęła rundę wiosenną od 4 zwycięstw
i zajmuje wysokie 2 miejsce w tabeli swojej Ligii.
Warto wspomnieć, że drużyna debiutuje w rozgrywkach Ligi
Wojewódzkiej E1 Orlik Grupa IV.
Terminarz, wyniki i tabela dostępne są na stronie: www.lzpn.
org/rozgrywki/rozgrywki-20152016/pozostale/e1-orlik-grupa-iv
Skład drużyny: Patryk Bugajak, Adam Graczyk, Gracjan
Madajski, Bartosz Kąpielski, Krystian Kapuścik, Witold Leśniewski,
Łukasz Pietrzak, Patryk Skiera, Adrian Kozłowski, Kacper
Śmiglewski oraz Dominik Kolasa. Trener: Piotr Kozłowski.

arch. MGLKS Termy Uniejów

Skład seniorów: Jakub Zdych, Rafał Zdych, Piotr Matusiak,
Adrian Czyżo, Piotr Wodnicki, Szymon Kwiatosiński, Marcin

Radosna drużyna Orlika po wygranym meczu
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Zdjęcie górne: Termy 4:0 Justynów
Poniżej: Trampkarze z trenerem Szczęsnym i kierownikiem Kuglarzem
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów
Indywidualne gospodarstwa rolne to również swego rodzaju „zakłady pracy”, dające
samozatrudnienie właścicielom i ich rodzinom Wielkości gospodarstw i ich specjalizacje są bardzo
zróżnicowane – od parohektarowych, po kilkudziesięciohektarowe, zajmujące się produkcją
roślinną, czy hodowlą bydła, trzody chlewnej, gęsi itp. W ramach niniejszego cyklu artykułów
opisywać będziemy niektóre z nich, przedstawiając też występujące tam problemy, zagrożenia.
W tym numerze…

Gospodarstwo rolno – hodowlane
Dariusza Kasprzaka z Łęgu Balińskiego

Jadąc z Uniejowa, przez Spycimierz, do Łęgu Balińskiego,
przy krętej drodze, nie sposób nie zauważyć z oddali kilku
na biało pomalowanych, pokaźnej wielkości budynków.
Na obszernym podwórku spotykam gospodarza – seniora
Józefa Kasprzaka, ojca Dariusza. To on w 2010 roku przekazał
synowi 24-hekatrowe gospodarstwo rolne. Gospodarstwo
to, przekazywane z pokolenia na pokolenie, powiększa na
miarę możliwości swój areał. Aktualnie jest to 45 ha ziemi
własnej i 20 ha dzierżawy.
Do obchodu po zagrodzie dołącza do nas 38-letni
właściciel Dariusz Kasprzak, absolwent Technikum
Mechanizacji Rolnictwa w Kaczkach Średnich. W potężnej
oborze znajduje się 90 sztuk bydła, w tym: krów mlecznych,
20 jałówek, 5 byczków. Majestatycznie żują zadaną im
paszę. W obszernym pomieszczeniu obok jest stanowisko
do mechanicznego udoju – boksy z plątaniną węży, sprzętu,
aparatury itp. Wszystko jest tak zorganizowane, by 6 krów
mogło być dojonych równocześnie, a pozostałe karnie
czekały na swoją kolej… Mleko przepływa do specjalnych
zbiorników w wykafelkowanym pomieszczeniu, skąd co
drugi dzień odbierane jest przez mlekowóz z Okręgowej
Spółdzielni Mleczarskiej w Turku.
Na ogrodzonej 96- arowej posesji znajdują się także
budynki gospodarcze z paszami dla zwierząt i wiaty ze
sprzętem i maszynami rolniczymi – niezbędnymi do orki,
pielęgnacji i nawożenia upraw oraz do zbiorów zbóż,
kukurydzy i traw. To całkiem spory park maszynowy,
wymagający ciągłej konserwacji, napraw, ale i też wymiany
na nowy, kosztowny sprzęt.
W domowym salonie kontynuujemy rozmowę
z panem Darkiem. Towarzyszy nam żona Marzena, a do
pokoju zaglądają trzy małe córki: Justyna, Karolina i Agata.
To z pewnością jedna z nich, jeśli rodzina się nie powiększy, przejmie w przyszłości gospodarstwo, aktualnie
nastawione na produkcję mleka krowiego, którego jakość
jest oceniana: - Obora jest pod stałą oceną użytkowości

krów, co umożliwia nam wgląd w wyniki pozyskiwanego
mleka – zamieszczany jest tłuszcz, białko, komórki
somatyczne, mocznik, stosunek tłuszczu do białka.
Po tych parametrach można ocenić co dolega krowie,
a także zawarta jest informacja o ilości litrów mleka od
danej krowy w laktacji (laktacja: proces wydzielania mleka
przez gruczoły mleczne ssaków – przyp. autora). Średnio
rocznie otrzymuję od krowy 6 tys. litrów mleka. W cyklu
rocznym sprzedajemy ok. 230 tys. litrów mleka – opowiada
pan Dariusz. Dodaje jednocześnie, że: - Największym
problemem jest dzisiaj załamanie ceny rynkowej mleka
w Polsce i na świecie. Cały czas cena mleka idzie w dół,
co powoduje ograniczenie inwestycji w gospodarstwie.
Do wyżywienia zwierząt obsiewają 15 ha kukurydzy,
25 ha zboża ozimego i jarego. Resztę areału stanowią łąki
i pastwiska do wypasu. Tak więc cała produkcja roślinna
z gospodarstwa przeznaczona jest dla krów i jałówek
oraz remont stada. W dużych ilościach dokupywane są
też pasze treściwe, koncentraty i witaminy. Codzienny
obrządek krów, karmienie, dojenie są pracochłonne.
Nie ma przerw niedzielnych i świątecznych. – W gospodarstwie przydałby się pracownik, ale na dzień dzisiejszy
pracujemy sami, z pomocą rodziców i młodszego brata
Krzysztofa – stwierdza właściciel.
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004
roku rodzice pana Darka skorzystali z programu SAPARD
na budowę nowej obory wolnostanowiskowej wraz
z halą udojową. Po przekazaniu gospodarstwa syn pozyskał
w 2012 r. środki unijne z programu PROW na zakup dużej
części parku maszynowego.
Gospodarz, zapytany o plany na przyszłość, wylicza:
- Wybudowanie silosów do magazynowania kiszonek,
utwardzenie placu manewrowego, budowa wiaty na
płody rolne. W 2015 roku złożyłem wiosek na modernizację
gospodarstwa, między innymi na budowę silosów do
magazynowania pasz objętościowych soczystych.
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Pan Dariusz Kasprzak, pracując w wyuczonym
zawodzie, uzupełnia też posiadaną wiedzę. W 2011 roku
ukończył zorganizowane przez Łódzki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Bratoszewicach szkolenie nt.: „Zasady
otrzymywania dopłat bezpośrednich, a obowiązek
spełniania przez gospodarstwo zasad wzajemnej
zgodności, ze szczególnym uwzględnieniem programów
zwalczania chorób zakaźnych”. Jego osiągnięcia zostały
zauważone, ponieważ:
- w 2006 roku w Piotrkowie Trybunalskim odebrał puchar
Dyrektora Łódzkiego ODR z siedzibą w Bratoszewicach:

„Złota wiedza 2006” – wyróżniony budynek inwentarski,
- w 2008 roku, podczas Powiatowego Święta Ludowego
w Drużbinie, otrzymał medal „Chłop roku” wraz ze strojem chłopa,
- w 2010 roku był starostą Gminnych Dożynek, które
odbyły się w Spycimierzu,
- w 2014 roku od Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka
Sawickiego wręczono mu odznakę honorową „Zasłużony
dla rolnictwa”.
Prężnie działającemu gospodarstwu hodowlanemu
życzymy dalszego rozwoju…

Dni Otwarte Funduszy Europejskich
12 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej to bez wątpienia
mnóstwo zmian w najbliższym otoczeniu. Fundusze unijne, które
szerokim strumieniem popłynęły do wielkich aglomeracji, miast
i miasteczek oraz na wieś sprawiły, że te miejsca od ostatniej
dekady zmieniły się nie do poznania. Z dróg, chodników, placów
zabaw i setek pozostałych elementów infrastruktury korzystamy
na co dzień. Dni Otwarte Funduszy europejskich dają możliwość
zobaczenia na własne oczy tych miejsc ze zniżkami.
Osoby odwiedzające Termalny Uniejów przekonały się
jak działają Fundusze Europejskie podczas Dni Otwartych
– w sumie, w całym kraju czekało prawie 900 atrakcji
przygotowanych przez beneficjentów funduszy unijnych.
Z jakich udogodnień podczas Dni Otwartych można było
skorzystać w Uniejowie?
Wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy
w dniach 12-13 maja 2016 roku, w godz. 10.00-16.00, odwiedzili
kompleks termalno – basenowy „Termy Uniejów” mogli
skorzystać z atrakcji obiektu z 50% zniżką. Wystarczyło, że

Maciej Bartosiak

przy zakupie biletu okazali się dowodem osobistym lub innym
dokumentem tożsamości.
Dzień Otwarty w „Termach Uniejów” to świetna propozycja
na spędzenie dnia dla każdego – bez względu na wiek.
W kompleksie znajdują się: baseny kryte i otwarte, zespół odnowy
biologicznej, zjeżdżalnie, jacuzzi, statek piracki dla dzieci, komora
śnieżna i wiele innych atrakcji. Akcja „Wodne atrakcje w Termach
Uniejów” była dostępna przez 2 dni w czwartek oraz w piątek.
14 maja warto było wybrać się „Po zdrowie do Lawendowych
Term”. W czterogwiazdkowym hotelu z centrum rehabilitacji
oraz SPA, położonym w pięknej okolicy na brzegu Warty, czekały
atrakcje: konsultacje fizjoterapeutyczne, menu degustacyjne
szefa kuchni – Urszuli Czyżak w oparciu o regionalne produkty
z dodatkiem lawendy, koncert fortepianowy. Ponadto, przez
cały dzień obowiązywała zniżka na zabiegi fizjoterapeutyczne
(masaże, kąpiele lecznicze). Wykład fizjoterapeuty nt. „Jak
chronić swój kręgosłup” z pokazem ćwiczeń na kręgosłup odbył
się tuż przed koncertem fortepianowym.
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– od słowiańskiego demona do piekielnego Sarmaty
Niedaleko uniejowskiej kładki, łączącej oba brzegi rzeki Warty, stoi od kilku
lat rzeźbiona w drewnie postać diabła Boruty. Deszcze i słońce zdążyły już zatrzeć
napis na tabliczce przymocowanej do podstawy posągu, jednak sama postać Boruty
jest powszechnie znana. Niemal wszyscy jako dzieci czytali lub słuchali opowieści
o łęczyckim diable, strażniku skarbów ukrytych w podziemiach tamtejszego zamku.
Znane jest podanie o tym, jak próbował siłą swych rąk zburzyć tumską kolegiatę.
Śladem po tym są wgłębienia w jej murach, mające być odciśniętymi w kamieniu
czartowskimi pazurami. Siedzibę boruty lokalizuje się powszechnie w Łęczycy –
i z tym miastem oraz jego okolicami jest on kojarzony najczęściej. Jednak w czasach,
gdy wiara w siły piekielne i dawne duchy pól, lasów i bagien była wśród ludu żywa,
imię Boruty znano dalej niż okolice Łęczycy. Obszar, w którym był znany, rozciągał
się w kierunku zachodnim na właściwą Wielkopolskę. Boruta zamieszkiwać miał
podziemną kryptę w okolicach Gniezna (wg relacji z okolic Środy Wielkopolskiej),
leśny i błotny Boruta znany był w okolicach Pleszewa1. W znaczeniu leśnego demona,
borowego, znany był też na Mazowszu, w okolicach Zamościa i Hrubieszowa2.
Bliskość Uniejowa i Łęczycy pozwala przypuszczać, że władca łęczyckich błot był
dobrze znany również w tej okolicy.
W niniejszym artykule postaram się przybliżyć postać samego diabła
Boruty, źródła wierzeń w niego oraz karierę, jaką zrobił dzięki dziewiętnastowiecznym
zbieraczom starożytności. Ich staraniem do dziś pozostaje on powszechnie
rozpoznawalny, podczas gdy inne postacie z ludowego bestiariusza dawno już uległy
zapomnieniu.

1. Boruta przy Kładce w Uniejowie.

Część I. Demon leśny
Boruta, jako imię diabła, pojawia się w końcu XVIII wieku. Samo imię „Boruta” jest jednak bardzo stare. Nosił je już, panujący
w latach ok. 743-748, książę (wojewoda) Słowian karynckich3. W kontekście diabelskim ukazuje się ono w 1782, w sztuce Franciszka
Zabłockiego Samochwał, albo amant wilkołak, gdzie, w scenie drugiej, chór przebranych za diabły wieśniaków skanduje: „Wy, (…)
Którym ziemia nie zamknięta/ Przedni ciemności Xsiążęta!/ Asmodeuszu, Boruto!”4. Jest tu Boruta, zestawiony w jednym szeregu
z Asmodeuszem, przedstawicielem piekielnej hierarchii, wywodzącym się z uczonej demonologii. Imię Boruta widzimy też
w opowiadaniu „Fraszka diabeł”, zamieszczonym w zbiorze „Wieczory badeńskie” hrabiego Józefa Maksymiliana Ossolińskiego5.
Zbiór ten wydany został wprawdzie dopiero w roku 1852, ale teksty spisane zostały w samym końcu XVIII wieku. Autor najstarszego
słownika języka polskiego (wydanego po raz pierwszy w 1807 r.), Samuel Linde w haśle „Boruta” pisze: diaboł borowiec, błotnik,
zły duch podług wieśniackich baśni mieszkający na błotach i lgniączkach6. Pokrewne imieniu Boruta są imiona Borys, Borek lub
Borysław, które wszystkie oznaczają człowieka lasu7. Można nawet pokusić się o dokładniejszą specyfikację, jako, że pierwotnie słowo
bor (bór) oznaczało las sosnowy8. A więc Boruta jest panem lasu sosnowego9.
Kolejne wzmianki łączą już Borutę z Łęczycą i zamkiem łęczyckim. Jest to krótki tekst w pierwszym tomie „Opisu starożytney
Polski” Tomasza Święcickiego. Pisze on o Łęczycy (pisownia oryginalna): zamek tuteyszy, iest wsławiony z opowieści pospolitéy
o diable Boruta zwanym, tak iak we Francyi zamek Lusignan o Meluzynie10. O Borucie (jako o mieszkańcu ruin zamku łęczyckiego)
wspomina też jeden z pierwszych, polskich etnografów Łukasz Gołębiowski, w wydanej w 1830 pracy „Lud Polski, jego zwyczaje,
1		 Baranowski B., W kręgu upiorów i wilkołaków, Łódź 1981, s. 160.
2		 Boruta - podania, oprac. Z. Hajkowski, Łódź 1935, s. 6.
3		 Boruta [w:] Mały słownik kultury dawnych Słowian, red. L. Leciejewicz, Warszawa 1990, s. 42.
4		Teatr Polski czyli zbior komedyi drammy tragedii…, t. 11, Warszawa 1794, s. 107 (każda sztuka, z trzech zawartych w zbiorze, ma osobną
numerację).
5		 Ossoliński J. M., Wieczory badeńskie, czyli opowieści o strachach i upiorach, z dołączeniem bajek i innych pism humorystycznych, Kraków
1852, s. 76. Wspomniane opowiadanie, we fragmentach, pojawiło się wcześniej w czasopiśmie „Przyjaciel Ludu” (rocznik 10., t. 2).
6		 Boruta [w:] Linde S. B., Słownik języka polskiego, t. I, Warszawa 1807, s. 146.
7		 Boruta [w:] Gloger Z., Encyklopedia staropolska, t. 1, Warszawa 1985, s. 189; Linde…, s. 146.
8		 Bor [w:] Linde…, s. 145.
9		 Cetwiński M., Derwich M., Herby, legendy, dawne mity, Wrocław 1987, s. 53.
10		 Święcicki T., Opis starożytney Polski, t. 1, Warszawa 1816, s. 246.
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zabobony”11, pisząc: …w każdym zamku pustym coś straszyło, w zwaliskach
łęczyckiego zamku przemieszkiwał Boruta. Za popularyzację postaci łęczyckiego
diabła Boruty odpowiada jednak Kazimierz W. Wóycicki. W swym zbiorze „Klechdy,
starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi” zamieścił on, powtarzane później
w innych zbiorach, najpopularniejsze legendy12.
Wcześniejsze teksty nie wymieniają imienia Boruty wprost. Nie znają go
też akta procesów czarownic, gdzie pojawia się jednak jego bliski kuzyn – Rokita13.
Przesłuchiwane czarownice wymieniają jednak diabły zwane „borowcami”14,
a imię to wymienia w swym haśle Linde jako tożsame z Borutą. Istnieje jednak
pojedynczy zapis z wieku XVI, zawierający – jak dziś zgadzają się badacze –
zniekształconą formę imienia Boruta. W wydanym w 1570 roku „Postępku prawa
czartowskiego przeciw narodowi ludzkiemu”, wśród piekielnych kandydatów na
posłów do Nieba, wymieniona jest cała grupa czartów. Ich imiona brzmią całkiem
2. Boruta wprowadził wóz w błoto, Tygodnik Ilustrowany, swojsko, m.in.: Muchawiec, Czernc, Smolisz, Szczebiot, Latawiec oraz Berut15.
pomysł i wykonanie Kossak.
Jest to jednak przypadek pojedynczy. Autor „Postępku…” lokalizuje swego Beruta
w Piekle, nie wśród bagien i lasów Ziemi Łęczyckiej.
Powyższe zestawienie pierwszych wzmianek o diable Borucie pozwala na powiązanie go z Łęczycą oraz jej okolicami.
Zaś określenie go, jako synonimu imienia borowiec, na identyfikację pierwotnej postaci Boruty jako demona borowego i błotnego.
Postać demonów zamieszkujących lasy znana jest na całej słowiańszczyźnie. Posiadając zbliżone właściwości różnią się one
nadawanymi przez lud imionami: borowy, borowiec, laskowiec, leśny duch oraz właśnie boruta16. Inne określenia, zebrane na obszarze
Polski, to lasowy, leśnik lub leśny dziad, a nawet gajowy17. W Ziemi Sieradzkiej znany był, zamieszkujący lasy borowy18. Miano to
zastąpiło, znane z łęczyckiego, imię Boruty. W samym regionie łęczyckim, oprócz Boruty, zapisano imię Leśniak lub Borowik. Diabeł
ów mieszkał w borach i chronił on las przed zniszczeniem19.
Szczególnie silne były te wierzenia wśród Słowian wschodnich, gdzie leśnego demona określa się mianem lèšij, lesovij, lisovoj,
lisovyj čort20. W literaturze polskiej wschodni demon leśny zwykle zwany jest „leszym”21. Białorusini nadali mu imię Dobrochoczy22.
Na Bałkanach zwany jest wilczym pasterzem (serbochorw. vúčjî pastîr)23.
Leśne demony, określane tymi imionami, zajmowały ważne miejsce
w systemie wierzeń Słowian, których ziemie w znacznym stopniu pokrywały
puszcze. Las zaś pozostawał długo dla ludzi terenem obcym – sferą groźną,
magiczną, łącznikiem z Zaświatami. Istoty te w XIX wieku zdegradowane do
poziomu „leśnych diabłów”, „złych duchów”, były jednak dawnymi słowiańskimi
bóstwami opiekuńczymi lasów24. A ich pozycja w systemie wierzeń była bardzo
wysoka. Rosyjski badacz Borys Uspieński wiąże wprost ducha leśnego (leszego,
borowego) z jednym z najpotężniejszych bóstw słowiańskich – Wołosem25
- Bogiem m.in. Krainy Zmarłych, którą pierwotnie często identyfikowano
z nieznaną i groźną puszczą26.
Cechą charakterystyczną tych istot był ich indywidualizm. Nie występowały w liczbie mnogiej, jak inne demony, np. utopce czy boginki. Boruta,
borowiec, leszy zawsze byli suwerennymi panami kniei27. Widać to też w silnym
3. Leszy, borowy - wizja artystyczna słowiańskiego
indywidualizmie postaci samego Boruty łęczyckiego.
Pana Puszczy.
Zamieszkujące lasy demony, jakkolwiek byłby nazywane, miały
szereg podstawowych cech wspólnych: władały lasem i panowały nad zwierzętami, w szczególności nad wilkami. Miały też wodzić
11		 Gołębiowski Ł., Lud Polski, jego zwyczaje, zabobony, Warszawa 1830, s. 159.
12		 Wóycicki K. W., Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi, t. 1, Warszawa 1837, s. 191 i n.
13		 Baranowski B., Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski Środkowej, Łódź 1971, s. 203.
14		 Baranowski B, W kręgu…, s. 160.
15		 Postępek prawa czartowskiego przeciw narodowi ludzkiemu, wyd. A. Benis, Kraków 1892, s. 19.
16		 Moszyński K., Kultura ludowa Słowian, t. II cz. 1., Kraków 1934 (reprint Warszawa 2010), s. 689. Tutaj uwaga autorska na temat pisowni
imion demonów: w artykule zachowano oryginalną pisownię z literatury, z jakiej korzystał autor. Imię Boruty pisane jest z dużej litery, gdy
chodzi tu o konkretnego Borutę łęczyckiego, nie zaś „borowego”, bądź „leszego” z jakiejkolwiek innej okolicy.
17		 Baranowski B, W kręgu…, s. 160.
18		 Pełka L., Polska demonologia ludowa, Warszawa 1987, s. 106.
19		 Leśniak, Borowik [w:] Podgórscy B. i A., Wielka księga demonów polskich. Leksykon i antologia demonologii ludowej, Katowice 2005, s. 266.
20		 Ibidem... s. 689.
21		 Leszy [w:] Kempiński A.M., Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich, Warszawa 2001, s. 256.
22		 Gołębiowski Ł., Lud Polski…, s. 166.
23		 Moszyński..., s. 689; Leszy [w:] Bogowie, demony, herosi, red. Z. Pasek, Kraków 1997, s. 239.
24		 Baranowski B., Kultura ludowa…, s. 190.
25		 Uspieński B., Kult św. Mikołaja na Rusi, Lublin 1985, s. 131 i n.
26		 Cetwiński M., Derwich M.,…, s. 13; Las [w:] Kempiński A.M., Encyklopedia…, s. 254.
27		 Szyjewski A., Religia Słowian, Kraków 2003, s. 179.
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na manowce napotkanych ludzi. Tą podstawową funkcję przypisuje się właśnie naszemu
Borucie. W szeregu podań miał on wprowadzać, wędrujących nocą w okolicach Łęczycy
ludzi, w bagniska. Tam lgnęły w topieli ludzie, wozy i konie. Często wierzono, że wystarczy
wstąpić na ślad borowego, by zgubić drogę i błąkać się po lesie długie godziny, a nawet dni28.
Inne podanie z Wielkorusi mówi, że gdy ktoś poszedł do lasu zdrowy, a wrócił chory, wstąpił
na ślad leszego29. Borowy miał też powodować zjawisko echa, śmiać się głośno, rżeć oraz
śpiewać bez słów30.
Jako władca zwierząt borowy „wypasał”, przy pomocy wilków, stada saren, jeleni,
dzików etc. Zasadniczo był niechętny lub wrogi ludziom. Potrafił jednak czasem pomagać,
np. wyprowadzając z lasu zabłąkane dzieci, przepuszczając przez obławę dezertera
z carskiego wojska lub ratując dziewczynę przed zbójcami31. Białoruski Dobrochoczy był
w wierzeniach sprawiedliwym sędzią, każącym, według przewin, złych ludzi32. Dla kobiet
bywał jednak borowy szczególnie niebezpieczny. Znane są podania, w których uprowadza on
zbłąkaną dziewczynę w głąb puszczy, by uczynić ja swoją żoną33. Myśliwi i pasterze, chcąc
zapewnić sobie przychylność leszego, składali mu ofiary34. Przed jego mocą miał chronić
kawałek okorowanego drzewa lipowego35. Choć bywało, że wystarczyła zwykła strzelba, by
położyć leszego trupem36.
Rozmaicie wyobrażano sobie wygląd takich leśnych demonów. Pierwotnie, potężny
pan lasu dawnych Słowian przybierał zapewne postać niedźwiedzia (zwierzęcia o szczególnej
pozycji w wierzeniach Słowian)37. Był z resztą mistrzem przemian. W miarę upływu
wieków, zaniku populacji niedźwiedzi oraz
ewolucji wierzeń, postać Boruty zmieniała się. W
zanotowanym dziewiętnastowiecznym materiale
wyobrażano go sobie jako człowieka odzianego:
po szlachecku, po chłopsku, po niemiecku, a nawet
jako pana z miasta. Był czarnym potworem z rogami
i ogonem, sową, baranem, kotem, koniem, czy
innym zwierzęciem38. Żadna z tych postaci nie
była kanoniczna, gdyż wierzenia ludowe nie znają
4. Diabeł błotny, rzeźba w drzewie
takiego pojęcia.
Ignacego Kamińskiego z Łęczyckiego.
Siedzibą borowego były puszczańskie
mateczniki, ostoje zwierzyny, leżące głęboko
w puszczy pod osłoną bagien i gęstwin zarośli39. Łęczycki Boruta pierwotnie również
zamieszkiwał bagna i lasy, dopiero późna tradycja powiązała go z ruinami królewskiego
zamku.
Wraz z nastaniem chrześcijaństwa i jego stopniowym, trwającym wiele stuleci,
przenikaniem do wierzeń ludowych, dawne bóstwa opiekuńcze lasów i wód spychano
w kręgi piekielne. Ich dobroczynne funkcje przejmowali święci Kościoła. W przypadku
Boruty-borowego jego kompetencję przejęli św. Jerzy oraz św. Hubert, zaś władzę nad wilkami
przejął św. Mikołaj. Proces ten nasilił się szczególnie w okresie kontrreformacji (druga połowa
XVI-XVII wiek)40. Jednak nigdy nie wyparł zupełnie wierzeń pierwotnych. Wszędzie,
w synkretycznej religii ludowej, dawne słowiańskie bóstwa leśne, pod różnymi maskami,
trwały w świadomości prostego ludu.
						
					

Zbigniew Pastwiński

5. Diabeł leśny, rzeźba w drzewie
z Łęczyckiego, autor nieznany.

28		 Gołębiowski Ł., Lud Polski…, s. 167.
29		 Moszyński..., s. 690.
30		 Tamże, s. 689.
31		 Baranowski B, W kręgu…, s. 161.
32		 Gołębiowski Ł., Lud Polski…, s. 167.
33		 Rosyjskie bajki ludowe ze zbioru Aleksandra Afanasjewa, red. L. Suchanek, Kraków 2001, s. 384, bajka nr 125: Leśny diabeł.
34		 Moszyński..., s. 690.
35		 Kempiński..., s. 256.
36		 Rosyjskie bajki…, s. 384.
37		 Szyjewski A…, s. 179; Uspieński... s. 131.
38		 Baranowski B, W kręgu…, s. 159.
39		 Moszyński..., s. 689-690; Szyjewski…, 179.
40		 Baranowski B, W kręgu…, s. 161-162.
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Rzeczpospolita nr 80 z dn. 6.04.2016

Gorące termy, wodny aquapark, relaks w siodle czy spływy kajakowe.

Łódzkie ma czym zwabić turystów. Chociaż łódzkie nie kojarzy się z turystyką, to region ma do zaoferowania mnóstwo
możliwości aktywnego spędzania czasu. Każdy znajdzie tu coś dla siebie: od fanów dwóch kółek i wczasów w siodle po amatorów
pławienia się w wodzie, których zachwyci kompleks basenów w Uniejowie. W kilku ostatnich latach region zainwestował w turystykę
– ze wsparciem unijnym – ponad 300 mln zł. Opłaciło się, w 2014 r. województwo odwiedziły 2 miliony turystów. W minionym,
którego jeszcze nie podliczono, jak się szacuje, jeszcze więcej (…) Perłą regionu i jego największą atrakcją są Termy Uniejów, będące
najmłodszym i pierwszym w Polsce uzdrowiskiem termalnym (…) Władze Uniejowa twierdzą, że lokata w turystykę była strzałem
w dziesiątkę. – Nasze termy mają markę, przyciągają turystów, dzięki nim miasto i gmina się rozwija. Jest tysiąc miejsc noclegowych,
w sezonie jest pełne obłożenie – mówi Piotr Majer, wiceburmistrz Uniejowa (…)

Wspólnota nr 8/1196 z dn. 9.04.2016
Kultura w czasach kryzysu.

Pieniądze wydane przez samorządy na kulturę przekładają się na budowę pozytywnego wizerunku, rozwój gospodarczy,
popularność wśród turystów, ale przede wszystkim pomagają integrować mieszkańców. W 2014 r. wydatki JST przekroczyły 7 mld zł.
Ale w okresie 2010-2014 najwięcej per capita wydały gminy Nowe Warpno, Kleszczów, Mielnik i Sopot (…) Z kolei w kategorii gmin
miejsko – wiejskich bezkonkurencyjnie okazało się Nowe Warpno, przeznaczające na kulturę w ciągu 5 lat w sumie ponad 8 tys. per
capita. Kolejne miejsca zajęły: Uniejów, Prusice (…) Wydatki Uniejowa na kulturę w latach 2010-2014 wyniosły 20 215 136,07 zł;
wydatki na kulturę per capita w latach 2010-2014 wyniosły 2 814,30 zł, udział wydatków na kulturę w całym budżecie wyniósł 8,58%.

Nad Wartą, 4-10.05.2016

Gmina Uniejów staje się polskim centrum kwiatowej sztuki ulotnej.

Przez dwa dni w mieście Term odbywały się warsztaty i wykłady na temat artystycznego układania kwietnych kobierców.
W Spycimierzu można było poczuć ducha Bożego Ciała. Uniejów, jako jedyne miasto w Polsce, zorganizował międzynarodowy kongres
poświęcony artystycznemu układaniu obrazów kwiatowych. Cykl szkoleń i wykładów poświęcony sztuce ulotnej zorganizowany został
przez tutejszy samorząd oraz włoskie stowarzyszenie Infioritalia. Do Uniejowa zjechało prawie 50 delegatów z różnych regionów Włoch
i z innych krajów, w których żywa jest tradycja układania obrazów kwiatowych. Obradom towarzyszył Tydzień Włoski w Uniejowie,
w którego w programie znalazły się m. in. koncert muzyki włoskiej, live cooking na Zamku przeprowadzony przez kucharzy z Włoch,
wystawa książek włoskich pisarzy i wystawa fotografii z najważniejszych włoskich Infiorat. Nieprzypadkowo Kongres ten odbył się
właśnie w Uniejowie. W pobliskim Spycimierzu kwiatowe dywany układane są od 200 lat na uroczystość Bożego Ciała. Od ubiegłego
roku uniejowska gmina współpracuje z organizacją Infioritalia (…) Warto nadmienić, że Spycimierz nie będzie w tym roku jedyną
miejscowością uzdrowiskowej gminy Uniejów, która będzie promowana w ramach marki „Spycimierskie Boże Ciało”. Kwiatowe Święta
zorganizowane zostaną także w parafiach w Uniejowie, Wieleninie i w Wilamowie (…)
W sobotę na zamku w Uniejowie miało miejsce podpisanie strategicznego porozumienia między województwem łódzkim
a chińską prowincją Syczuan, której stolicą jest Chengdu. Porozumienie o dalszej współpracy gospodarczej między regionami parafowali
Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego oraz Wang Dongming – Sekretarz KPCh Prowincji Syczuan, Przewodniczący
Stałego Komitetu Kongresu Prowincji Syczuan (…)
- To ważna chwila dla województwa łódzkiego – ocenił Marszałek Witold Stępień. Otwieramy się na tak, wydawałoby się,
daleki kraj, jakim są Chiny. Ale to tylko 10 dni pociągiem i 11 godzin lotu samolotem. Wiceminister spraw zagranicznych Katarzyna
Kacperczyk z kolei powiedziała, że porozumienie o współpracy, które w sobotę podpisały chińska prowincja Syczuan i województwo
łódzkie, wpisuje się w cele polskiego rządu dotyczące polityki zagranicznej. Przypomniała, że najkrótsze połączenie kolejowe między Azją
a Europą to jest połączenie pomiędzy Chengdu w prowincji Syczuan, a Łodzią i od soboty także z Kutnem. Według niej region łódzki
ma szansę stać się „takim hubem współpracy z Chinami na cała Europę”.
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Paweł.Wroniszewski@onet.pl

Herbowa i Legenda pod chmurką
Klub Legenda zaprasza od czerwca mieszkańców Uniejowa i turystów do stolików z parasolami umiejscowionymi obok głównej bramy
zamkowej. Serwowane są tam głównie napoje, tradycyjne lody i włoska pizza.
Na tarasie parkowym Restauracji „Herbowa” zamontowane zostało zadaszenie z lekkiej, ale stabilnej konstrukcji. Posiada ono także
ściany boczne, które chronią przed wiatrem i deszczem, ale jednocześnie przepuszczają światło i nie zasłaniają widoku na zamek czy park.
Kilka grzewczych „grzybków” umożliwi korzystanie z tego miejsca także podczas chłodniejszych dni lub całonocnych imprez.

arch. Restauracja „Herbowa”

Kompleks gastronomiczny na zamku
to jak do tej pory cztery sale: Herbowa,
Dama, Myśliwska i Legenda. Może
macie Państwo jakieś propozycje na
nazwę zadaszonego tarasu? Na autora
najlepszego pomysłu czeka wyśmienity
obiad... oczywiście na zamkowym
tarasie. Przysyłajcie propozycje nazwy na
adres: restauracja@herbowauniejow.pl
29 maja 2016 r. przy tarasie
znajdowała się meta i start I Biegu
Mieszkańców Uniejowa - „Biegiem do
zdrowia”. Dystans wynosił 2 km, a trasa
przebiegała w zamkowym parku, głównie
imponującą aleją grabową. Po biegu
uczestnicy otrzymali okolicznościowe
dyplomy i wspólnie biesiadowali
przy potrawach serwowanych przez
Restaurację „Herbowa”.

Teresa Łuczak

Walne Zebranie Sprawozdawcze „U Bogumiła”

arch. T. Łuczak

18.03.2016 r. w świetlicy Ogrodu Działkowego im. „U Bogumiła”
w Uniejowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Rozpoczęło
się nietypowo, ponieważ na prośbę Rzecznika Komendy Powiatowej
Policji w Poddębicach – pani Elżbiety Tomczak postanowiliśmy
rozpocząć zebranie omówieniem spraw bezpieczeństwa na terenie
miasta i naszego Ogrodu. Policja, tworząc mapę zagrożeń, wzięła
pod uwagę i nasz Ogród.
Na zebraniu gościliśmy: Komendanta Powiatowego Policji
w Poddębicach – insp. Marka Krzemińskiego, Zastępcę Komendanta
– mł. insp. Krzysztofa Kotkowskiego, Komendanta Komisariatu Policji

w Uniejowie – kom. Adama Czerwińskiego oraz w/w Panią Rzecznik.
Po przeprowadzonej dyskusji działkowcy wypełnili ankietę, dziękując
Panom Policjantom za przybycie oraz za patrolowanie naszego
Ogrodu, szczególnie w okresie jesienno – zimowym.
Na Walne Zebranie Sprawozdawcze przybyła, jak co roku, Prezes
Okręgowego Zarządu Łódzkiego PZD – pani Izabela Ożegalska.
Na przewodniczącego zebrania wybrano Pana Huberta Gęsiarza.
Jednogłośnie przyjęto regulamin oraz porządek zebrania. Wybrano
komisje: mandatową oraz uchwał i wniosków.
Ze sprawozdaniem z pracy Zarządu za 2015 rok oraz z planem
pracy na 2016 rok zapoznała zebranych Prezes Ogrodu – Teresa
Łuczak. Natomiast Pani Jadwiga Bednarkiewicz – Przewodnicząca
Komisji Rewizyjnej przedstawiła zebranym protokół sprawozdań
finansowych za 2015 r. oraz sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej.
Preliminarz finansowy rachunku zysków i strat przedstawiła skarbnik
– pani Mariola Król. Działkowcy jednogłośnie udzielili absolutorium
Zarządowi. Podjęto również uchwały na 2016 rok. 			
Podczas dyskusji Prezes Ogrodu zaproponowała uczczenie
30-lecia powstania Ogrodu, które miałoby odbyć się podczas
corocznych „Dni Działkowca”.
Na zakończenie Prezes Ogrodu oraz Przewodniczący Walnego
Zebrania podziękowali wszystkim obecnym za przybycie.
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Katarzyna Saranek

Otwarcie Browaru Wiatr w Uniejowie
22 kwietnia uroczyście otworzono Browar Wiatr w Uniejowie - nowe
miejsce na kulinarnej i kulturalnej mapie województwa łódzkiego.
W wydarzeniu uczestniczyły gwiazdy polskiej sceny kabaretowej, osobowości
znane z kinowych i telewizyjnych ekranów oraz blisko tysiąc osób. W piątkowy
wieczór w Browarze Wiatr bawiły się, oglądając występy kabaretów, pokazy
i koncerty zespołów muzycznych.

arch. R. Troczyński

Restauracyjny Browar Wiatr to połączenie rzemieślniczego browaru z restauracją,
której menu opiera się na produktach pochodzących od lokalnych producentów
i hodowców oraz kameralnym hotelem.
W hucznym otwarciu Browaru Wiatr wzięło udział blisko tysiąc osób. Imprezę
zainaugurowało oficjalne odbicie pierwszej beczki z piwem, którym poczęstowano
przybyłych gości. Wśród nich znaleźli się Burmistrz Miasta Uniejów - Józef Kaczmarek
oraz przedstawiciele Gminy, nie zabrakło również gwiazd szklanego ekranu.
W wydarzeniu uczestniczyli znani polscy aktorzy – Krystyna Tkacz, Agnieszka
Wosińska, Sylwia Arnesen, Mikołaj Krawczyk oraz Agata Załęcka, Monika Mazur
i Lea Oleksiak z nagrodzonego statuetką Telekamery 2016 serialu „Na sygnale”.
Wydarzenie stanowiło prawdziwą ucztę dla fanów polskiej sceny kabaretowej.

Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek wręcza właścicielkom Browaru Wiatr kronikę „Piwne
ślady w Uniejowie”

Imprezę prowadził dziennikarz i artysta kabaretowy Piotr Gumulec. Mistrzowskie występy dały kabarety
CIACH, Czesuaf oraz OT.TO. W gronie widzów była
m.in. Ewa Błachnio - artystka kabaretowa, znana
szerokiej publiczności z Kabaretu LIMO i występów
stand-upowych, a obecnie dziennikarka stacji radiowej
RMF FM.
Organizator przygotował również wiele dodatkowych atrakcji. Pokazy kuchni fusion i kuchni
molekularnej poprowadził Szef Kuchni z Hotelu
Uniejów**** ecoActive&Spa. Odbył się pokaz
barmański wraz z degustacją, a przez cały wieczór
gościom towarzyszył iluzjonista. Zagrały rockowe
zespoły muzyczne – uniejowska formacja GREASEN
oraz półfinaliści telewizyjnego show „Must Be the
Music. Tylko muzyka” - zespół G.D.P. Squad.
Inauguracja działalności Browaru Wiatr to
zapowiedź wydarzeń, jakie mają się w nim odbywać
w przyszłości – koncertów, pokazów i wydarzeń
kulturalnych. Browar dysponuje przestrzenią
do organizacji dużych imprez oraz przyjęć
okolicznościowych, takich jak - wesela czy spotkania
rodzinne. Do dyspozycji gości przygotowano ogród
z tarasem, polaną oraz wydzielonym placem zabaw dla
dzieci.
Browar posiada również ofertę dla biznesu.
W obiekcie znajdują się trzy nowoczesne, multimedialne sale konferencyjne, w których można
organizować spotkania biznesowe lub szkolenia.
Ponadto na gości czeka kameralny hotel
z dwunastoma komfortowymi apartamentami. Każdy
z nich posiada własną łazienkę i wyjście do prywatnego
ogrodu, a część również sypialnie na antresolach.
Już od drugiej połowy maja w Browarze
Wiatr można spróbować warzonych na miejscu
rzemieślniczych piw – lagera, pilsa i pszenicznego oraz
piwa ciemnego. W browarze działa również restauracja,
w której menu królują potrawy przygotowywane na
bazie produktów pochodzących z regionu. Nie brakuje
w nim twórczego podejścia do tematu piwa, goście
browaru mogą spróbować kurczaka w piwie, deseru
beeramisu lub drinków na bazie piwa.
Browar Wiatr czynny jest codziennie od godz.
10:00 (ul. Dąbska 49). Więcej informacji można znaleźć
na stronie www.browarwiatr.pl oraz na oficjalnym
fanpage’u w serwisie Facebook: www.facebook.com/
browarwiatr.
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Ryszard Troczyński

Na dobre się zakopał...
Foto Zagadka
Foto Kontrasty

arch. Koło fotograficzne

Ryszard Troczyński

Co i gdzie to jest ?
W ostatnim wydaniu kwartalnika foto zagadką było zdjęcie budynku
Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie.
Wpłynęło kilkanaście poprawnych odpowiedzi. Nagrodę wylosował
pan Daniel Szafarz z Felicjanowa. Gratulujemy!
Kolejną foto zagadką jest obiekt znajdujący się na terenie gminy
Uniejów – Gdzie jest ten budynek i co się w nim wcześniej znajdowało?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, kierowane pod
numer tel. 517-138-165, czekamy do 15 sierpnia 2016 r.

