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Poranki z Uniejowa oglądała cała Polska
Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy!

Aktualny numer „Uniejowskich Stron” jest swoistą kroniką wydarzeń, które odbyły się w ostatnim kwartale w naszej gminie. Sezon
wiosenno-letni 2016 był wyjątkowo bogaty  w przedsięwzięcia, imprezy kulturalno-rozrywkowe i różnorodne spotkania, począwszy od skali
lokalnej po skalę międzynarodową. Przykładem takich spotkań w wielokulturowym gronie była lipcowa wizyta studyjna oraz sierpniowa misja
gospodarcza, połączone z Międzynarodową Konferencją „Lecznictwo uzdrowiskowe, ekoinnowacje, ekoinwestycje”,  w których wzięli udział
przedstawiciele naszych partnerskich i zaprzyjaźnionych miast z: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Gruzji, Węgier, Łotwy, Azerbejdżanu, Finlandii,
Włoch oraz ze Szczyrku.
Z tego numeru „Uniejowskich Stron” dowiedzą się Państwo tradycyjnie jakie inwestycje realizowane są w naszej gminie – a są wśród
nich m.in. przebudowa ulicy Jana Pawła II i drogi w Hipolitowie, remont Cerkiewki, postawienie 14 nowych wiat przystankowych dla uczniów
dojeżdżających do szkół – szerzej o wszystkich inwestycjach znajdziecie Państwo informacje oczywiście w artykule „Z prac Samorządu”.
A jeśli mowa o młodszych mieszkańcach gminy, to zapraszamy do zapoznania się z sylwetką Posła na Sejm RP Piotra Polaka, który aktywnie
działa na rzecz dzieci i młodzieży, organizując dla nich wyjazdy turystyczne i podejmując ciekawe inicjatywy aktywizujące młodych obywateli.
Wiosna i lato upłynęły pod znakiem wszechobecnych kwiatów, a to za sprawą cyklu imprez kwiatowych „Spycimierskie Boże Ciało 2016”,
trwających od końca kwietnia do końca sierpnia. Jako jedyna w Polsce, nasza gmina była gospodarzem wizyt delegacji z zaprzyjaźnionego
stowarzyszenia „Infioritalia” z Włoch, która prezentowała nam niepowtarzalne dzieła sztuki ulotnej. W każdej parafii na terenie gminy
mieliśmy okazję podziwiać obrazy świętych, wykonane z pyłu kwiatowego. Swoim zaangażowaniem i talentami artystycznymi przy tej okazji
dzielili się również mieszkańcy gminy – zarówno najmłodsi, jak i starsi, w tym: młodzież szkolna, kadra pedagogiczna, członkowie Parafialnego
Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”, parafianie, pracownicy Urzędu Miasta. Dzięki owocnej współpracy społeczności lokalnej powstały
m.in.: logo ŚDM 2016 i logo Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” z tulipanów w Spycimierzu, tradycyjne kwietne dywany na Boże Ciało
w Spycimierzu, kwiatowy kobierzec w uniejowskiej Kolegiacie oraz ułożone ze zrębków logo ŚDM 2016 i herb Uniejowa w czasie Festiwalu
„Królestwo Lilii”, malowane kwiaty na trasie Bożego Ciała w Wilamowie, barwne dywany wykonane przez dzieci podczas uroczystości
w Wieleninie i Wilamowie. Wspomnienia z tych wyjątkowych, kolorowych wydarzeń od czerwca do sierpnia przeczytacie Państwo w tym
numerze kwartalnika.   
Sezon wakacyjny to oczywiście czas stałych imprez w naszym kalendarzu. Tradycyjnie odbyły się m.in. Turniej Rycerski, Jarmark
Średniowieczny, Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi, jubileuszowy XV Piknik Sołtysów w Ostrowsku, a także wyjątkowo w Uniejowie
40. Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. Mieszkańcy i turyści oraz telewidzowie mieli okazję bawić się przy znanych i lubianych przebojach
muzycznych podczas dwóch koncertów telewizyjnych – w lipcu odbyło się „Przebojowe Lato Radia Zet i Polsatu”, zaś w sierpniu koncert
„Muzyczne Hity Teleexpressu”.
Zapraszamy do lektury kwartalnika i miłego wspominania czasu wakacji.
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45. ExTERMYnator 2016 – Ewa Susmarska

UNIEJOWSKIE STRONY

3

numer 3 / 51 / 2016

46. Kolegiata liliami rozkwitła – VI Festiwal Królestwo Lilii
– Karolina Smętkiewicz
47. Średniowieczne walki u stóp uniejowskiego zamku
– Karolina Smętkiewicz,  Piotr Witas
48. Zawody Sportowo – Pożarnicze w Ostrowsku
– Lech Krajewski
49. Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi – Piotr Witas
50. Ani Sopot, ni Opole, Spycimierz najlepszy festiwal ma,
niech nam do końca świata gra… - Lech Krajewski
51. Relacja z 40-stego Zlotu Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian
– Szina Sarnecka
52. Międzynarodowa dyskusja o lecznictwie uzdrowiskowym,
ekoinnowacjach i ekoinwestycjach w Łódzkiem
– Maciej Bartosiak
53. „Przebojowe Lato Zet i Polsatu” – Aleksandra Zielonka
53. Uroczystości odpustowe ku czci św. Jakuba Apostoła
w Wieleninie – Piotr Witas
54. Poranki z Uniejowa oglądała cała Polska – Maciej Bartosiak
55. XV Piknik Sołtysów Gminy Uniejów – Milena Pamfil
55. Koncert na organy i trąbkę w kolegiacie – Piotr Witas
56. Muzyczny jubileusz Teleexpressu w Uniejowie – Piotr Witas
57. Uroczystość ku czci Matki Bożej Pocieszenia w Wilamowie
– ks. Bogusław Karasiński
58. Dożynki gminy Uniejów w Spycimierzu – Piotr Witas
59. Gmina Uniejów na Dożynkach Wojewódzkich
– Marta Pokorska
59. „Termy Uniejów” na Mixerze Regionalnym
– Maciej Bartosiak
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75. Napisano o nas. O Uniejowie w prasie ogólnopolskiej Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie
76. Krzysztof Pietrzak - mechanik, muzyk, piosenkarz,
miłośnik starych samochodów – Ryszard Troczyński
77. Rozmowa z laureatami konkursu wojewódzkiego
„AGROLIGA 2016” – Urszula Tomczyk
78. Uniejowskie Gorące Źródła zapraszają po raz dziesiąty
na bieg – Włodzimierz Chajdas
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Z prac Samorządu

Józef Kaczmarek

czerwiec – wrzesień 2016

Gmina sprzedała działkę o powierzchni 465 m2 w miejscowości
Spycimierz na poprawienie warunków zagospodarowania
siedliska.
Inwestor przekazał gminie działkę o pow. 131 m2 w formie
darowizny na poszerzenie ul. Bł. Bogumiła na wysokości
budowanego przy rondzie marketu.
Do zasobów nieruchomości gminy zakupiliśmy grunty o powierzchni 2,56 ha w miejscowości Rożniatów Kolonia.
Ogłosiliśmy przetarg na sprzedaż gruntów o pow. 2,19 ha
przy ul. Dąbskiej w Uniejowie z przeznaczeniem na tereny
przemysłowe.
Unieważniliśmy przetarg, ze względu na brak wadium, na
sprzedaż lokalu w bloku przy ul. Targowej 9 (brak ofert kupna).
Gmina uregulowała stan prawny działki przy ul. Polnej 37, na
której mieści się PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o.
Podpisaliśmy umowy na dofinansowanie projektów
„Promocja Gospodarcza Regionu” oraz „Zagospodarowanie
terenów inwestycyjnych”.
Wraz ze Szkołą Podstawową w Wieleninie i Szkołą
Podstawową w Wilamowie, gmina zrealizowała 2 programy
ekologiczne z WFOŚiGW w Łodzi. W ramach realizacji projektu
szkoły zakupiły pomoce dydaktyczne i gry edukacyjne, ponadto
przeprowadzono szereg zajęć oraz zorganizowano wycieczki
o tematyce ekologicznej. Realizacja programu zakończyła się
z dniem 30.06.2016.
Złożyliśmy do WFOŚiGW w Łodzi nowe wnioski na: adaptację
ekopracowni w SP w Wieleninie oraz edukację ekologiczną w SP
w Wilamowie oraz Gimnazjum w Uniejowie.
Wybraliśmy wykonawcę zadania „Dodatkowe oświetlenie
uliczne na terenie gminy Uniejów”. Według szacunków,
planowane jest założenie 65 dodatkowych opraw na terenie
miasta oraz 142 nowych opraw na terenie gminy. Wykonawcą
zadania jest firma Alumast, która złożyła najniższą spośród
czterech ofert w wysokości 27.306,00 zł. Najwyższą ofertę
w wysokości 37.023,00 zł złożyło przedsiębiorstwo Stanluks.
Otrzymaliśmy pełne dofinansowanie dla projektów w ramach
przynależności do LGD Prym i Lokalnej Grupy Rybackiej.
W formie darowizny gmina Uniejów otrzymała działkę o pow.
60 m2  na poszerzenie jezdni wzdłuż ul. płk. Szczepana Ścibiora.
Za przekazanie działki dziękujemy Państwu Antoniakom
z Uniejowa.
Jednostka OSP Wilamów otrzymała nowy wóz ratowniczogaśniczy. Volvo FL wraz z niezbędnym wyposażeniem
kosztowało 750 tys. zł. Ponad połowę tych kosztów pokryto
dzięki dofinansowaniu z trzech źródeł: Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przekazał
na ten cel 250 tys. zł, Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej 100 tys. zł, tyle samo dołożyło Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji z budżetu Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego. Pozostałe 300 tys. zł wyłożył Samorząd
Gminy Uniejów.

Trwają prace remontowe w ramach realizacji zadania
„Rewitalizacja cerkwi w Uniejowie”. Prace remontowe,
wykonywane przez pracownię Robót Sztukatorskich
i Konserwacji Zabytków „Arkady” z Łodzi, obejmują: wykonanie
nowych posadzek oraz izolacji poziomej, wymiana pokrycia
dachowego i elementów ślusarskich, położenie nowych tynków
wewnętrznych ścian i sklepień. Koszt inwestycji to 193 400,00
zł, z czego aż 60 tys. zł pokryje dofinansowanie z budżetu
Marszałka Województwa Łódzkiego. W trakcie postępowania
przetargowego wpłynęły dwie oferty. Druga, złożona przez
Zakład Ogólnobudowlany Michał Szymczyk, szacowała koszt
wykonania robót na kwotę 331 854,00 zł.
Firma Markbud sp. z o.o. jest wykonawcą przebudowy drogi
w Hipolitowie. Koszt wykonania odcinka o długości 820 metrów
zamknął się w kwocie 250 tys. zł. Oferta firmy była najtańszą
spośród 5 złożonych w trakcie postępowania przetargowego,
gdzie najwyższa oferta opiewała na kwotę 315.000,00 zł.
Wykonawcy: PPHU Ekoinżbud z siedzibą Uniejowie oraz firma
„EVECO” z Łodzi mają czas do 31 października br. na wykonanie
całości prac w ramach przebudowy ul. Jana Pawła II. Całkowity
koszt inwestycji to 1 260 000,00 zł. Gmina Uniejów  wystąpiła
o dofinansowanie zadania ze środków „Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 –
2019”. Oferta, wybrana spośród 5 złożonych, była najniższa.
Najwyższa oferta, złożona przez firmę Bud-Trans, szacowała
koszt przebudowy na sumę 1 621 746,75 zł.
Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, we wrześniu na
terenie gminy postawiono 14 nowych wiat przystankowych,
których lokalizację uzależniono od postojów autokaru
szkolnego. Zielone wiaty, wyposażone w ławeczkę i kosz na
śmieci, dadzą uczniom, oczekującym na dowozy, schronienie
przed
niekorzystnymi
warunkami
atmosferycznymi
w następujących miejscowościach: Wielenin Kolonia, Zaborów,
Rożniatów Kolonia, Czepów, Góry, Orzeszków, Uniejów, Wola
Przedmiejska, Czekaj, Felicjanów, Człopy, Zieleń (2), Spycimierz.
Miejskie Przedszkole w Uniejowie realizuje projekt
dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przedszkole
równych szans”. Wartość projektu wynosi 512 123,74 zł, przy
czym dofinansowanie ze środków unijnych to aż 435 305,18
zł. Projekt realizowany w okresie 1.09.2016 r. – 31.08.2017 r.
obejmie 186 dzieci w wieku przedszkolnym.
Gmina Uniejów była organizatorem wizyty studyjnej i misji
gospodarczej, w których w lipcu i sierpniu wzięły udział delegacje
miast partnerskich: Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Węgier, Włoch,
Łotwy, Azerbejdżanu, Finlandii, Rosji oraz Szczyrku. W ramach
misji delegacje wzięły udział w Międzynarodowej Konferencji
„Lecznictwo uzdrowiskowe, ekoinnowacje, ekoinwestycje”.
W związku z trudnościami w lokalizacji nowego targowiska,
gmina z dniem 1 września 2016 r. wyznaczyła nowy plac targowy
przy zbiegu ulic Wiśniowej i Dąbskiej. Będziemy analizować
sytuację i szukać najlepszego rozwiązania dla mieszkańców.
Na terenie po starym targowisku miejskim powstaną 2 bloki
mieszkalne.
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Firma SKANSKA uzupełniła pobocza na drogach gminnych
wg. zobowiązania, które zawarto w związku z remontem drogi
wojewódzkiej nr 473 na trasie Uniejów – Dąbie. Zniszczone
w trakcie remontu pobocza firma uzupełniła kruszywem.
Została opracowana analiza warunków klimatycznych
panujących na naszym terenie, wykonana przez zespół
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział
w Krakowie, na podstawie danych z lat 2001-2015. Dane
obrazują jak kształtują się takie parametry jak: temperatura
powietrza, opady atmosferyczne, pokrywa śnieżna i wiatr.
Opracowanie jest dostępne na naszej stronie internetowej
w zakładce „O gminie” – „Położenie i ludność”.
Złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Łódzkiego 8 nowych wniosków o dofinansowanie ze
środków unijnych projektów, planowanych przez Samorząd
w następujących obszarach działalności gminy:
1. Turystyka: Termy Uniejów – Markowy Produkt
Turystyki Uzdrowiskowej – Rozbudowa kompleksu termalnobasenowego „Termy Uniejów”; Rozwój uzdrowiska Uniejów
poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych funkcji
istniejącej infrastruktury turystycznej; Budowa infrastruktury
turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki
Warty w Uniejowie; Intensyfikacja gospodarki turystycznej
w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni solankowej wraz
z pijalnią wody termalnej; Wykorzystanie potencjału gminy
Uniejów do nadania nowych funkcji turystycznych.
2. Kultura: Rozwój instytucji kultury w Uniejowie; Rozwój
bazy kulturalnej opartej na dziedzictwie kulturowym Zamku
Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie.
3. Gospodarka wodno-ściekowa: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Uniejów.
Ponadto w sierpniu br. złożyliśmy wraz z Parafią do Marszałka
wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Prace konserwatorskie
i restauratorskie w XIV-wiecznej Kolegiacie pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Uniejowie w celu efektywnego
wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego Regionu
Łódzkiego”. Otrzymaliśmy potwierdzenie, że nasza propozycja
została zakwalifikowana przez Zarząd Województwa Łódzkiego
na listę 15-tu najistotniejszych z perspektywy regionu
projektów i przekazana do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, które oceni zgłoszone przedsięwzięcia i wskaże
zatwierdzone do wpisania na listę projektów Kontraktu
Terytorialnego dla Województwa Łódzkiego.

Wydarzenia
5 czerwca w Uniejowie odbyły się pierwsze Sprinterskie
Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację. W biegu,
zorganizowanym wspólnie z uczniowskim klubem sportowym
Orientuś, wzięło udział ponad 400 sportowców z całej Polski.
Dzień Dziecka w tym roku obchodziliśmy na
sportowo. Serdeczne podziękowania dla: Klubu Karate
Bassai za organizację V Turnieju Małego Karateki,
Stowarzyszenia „Aktywni” za Turniej „Termy CUP 2016”
na kompleksie boisk piłkarskich im. W. Smolarka, Term za Dzień
Dziecka na basenach, Koła Gospodyń Wiejskich z Rożniatowa
oraz tamtejszej jednostki OSP za zorganizowanie w Rożniatowie
imprezy polowej dla dzieci, Przedszkola za organizację Festynu
Rodzinnego.
W Galerii Domu Pracy Twórczej odbył się wernisaż, podczas
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którego obrazy Julity Polipowskiej i Wojciecha Witkowskiego
można było oglądać przez cały czerwiec.
W ramach cyklu „Muzyka w murach zamku”, który towarzyszył
nam przez całe wakacje, odbyła się seria koncertów, które dali
studenci oraz pracownicy Akademii Muzycznej w Łodzi.
Dziękuję TPU oraz Panu Ryszardowi Troczyńskiemu za
zorganizowanie wystawy fotograficznej, która jest efektem
pracy szkolnych kół fotograficznych na terenie gminy.
Po raz 8. odbył się Jarmark Wilamowski. Podziękowania dla
organizatorów: jednostki OSP w Wilamowie, Szkoły Podstawowej
w Wilamowie, MGOK-u, lokalnych przedsiębiorców oraz
lokalnych zespołów, które wystąpiły w Wilamowie.
24 czerwca odbył się koncert Termy Rock Festiwal.
W weekend 25-26 czerwca miały miejsce 2 sportowe
wydarzenia: II Bieg Przełajowy ExTERMYnator oraz zawody
wędkarskie na zbiorniku retencyjnym za Zagrodą.
W czerwcu ukazał się 50-ty, jubileuszowy numer
„Uniejowskich Stron”. Z tej okazji 31.06. w Domu Pracy
Twórczej odbyło się jubileuszowe spotkanie redakcyjne,
podczas którego upamiętniono historię powstawania naszego
lokalnego czasopisma oraz podziękowano wszystkim autorom
współredagującym pismo.
Jak co roku, w Uniejowie odbył się Wielki Turniej Rycerski,
który jest tradycyjnym miejscem spotkania i ostatniego
sprawdzenia sprzętu rycerzy przed Bitwą pod Grunwaldem.
Podczas XII Turnieju, który miał miejsce 2-3.07. po raz pierwszy
zostały zaprezentowane stroje oraz uzbrojenie z różnych epok.
W programie znalazły się m.in. pokazy artyleryjskie, sokolnicze,
pojedynki rycerzy pieszych, wieczorny fire show oraz przemarsz
z pochodniami. Wydarzenie przyciągnęło tłum widzów oraz
niemałą grupę artystów.
Pierwszy weekend lipca upłynął tradycyjnie pod znakiem
herbowej, uniejowskiej lilii. W dniach 1-3 lipca odbył się VI
Festiwal „Królestwo Lilii” w ramach cyklu imprez kwiatowych
pod wspólną nazwą „Spycimierskie Boże Ciało 2016”.
3 lipca odbyły się Zawody Sportowo-Pożarnicze w Ostrowsku.
Ostrowsko i Wola Przedmiejska okazały się najlepsze spośród
pięciu młodzieżowych drużyn pożarniczych z terenu gminy
Uniejów.
Podopieczni
Powiatowego
Środowiskowego
Domu
Samopomocy w Czepowie uczestniczyli w III Festiwalu
Pomysłów Twórczych „Razem lepiej” w Aleksandrowie Łódzkim,
zorganizowanym przez Fundację Osób Społecznie Aktywnych
FOSA i Środowiskowy Dom Samopomocy w Aleksandrowie
Łódzkim. Podczas Festiwalu odbyły się zabawy integracyjne,
koncerty, konkurs sportowy i plastyczny, w których podopieczni
z Czepowa zdobyli nagrody i wyróżnienia.
10 lipca miały miejsce Zawody w Powożeniu Zaprzęgami
Konnymi na terenie trawiastym przy kompleksie termalnobasenowym „Termy Uniejów”.
16 lipca odbył się w Spycimierzu XI Festiwal Orkiestr Dętych
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Uniejów.
W lipcu były organizowane w filii bibliotecznej w Rożniatowie
Dni Otwarte „Z książką za pan brat i nie tylko…”.
W sezonie wakacyjnym, w ramach Dni Otwartych,
w Miejsko-Gminnej Biblioteki w Uniejowie odbył się cykl
spotkań i warsztatów artystycznych dla dzieci pod hasłem
„Nie tylko książka”, m.in. wykonywania kwiatów z bibuły
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(warsztaty papieroplastyki), przedmiotów zdobionych techniką
decoupage’u,  rękodzielniczej biżuterii i ekologicznych ozdób.
W lipcu i sierpniu Uniejów odwiedzili tradycyjnie studenci
z zaprzyjaźnionej uczelni wyższej – Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi. Odbył się plener studentów Katedry Architektury Wnętrz.
Studenci, pod okiem wykładowców, w czasie dwutygodniowego
pleneru wykonali szereg rysunków, szkiców i obrazów,
a także zaprojektowali ścieżkę dydaktyczno-krajobrazową,
eksponując wybrane przez siebie miejsca i zagadnienia przy
pomocy unikatowych obiektów artystycznych w realizowanej
przestrzeni. Osiągnięcia eksponowane były na wystawie
poplenerowej w Galerii DPT i w przestrzeni miejskiej Uniejowa.
W pierwszej połowie lipca Uniejów Uzdrowisko
Termalne gościło grono młodych, zdolnych dziennikarzy,
którzy uczestniczyli w Letniej Szkole „Junior Media 2016”,
w ramach projektu realizowanego przez Grupę Polska Press.
W uniejowskim zamku odbywały się warsztaty dziennikarskie
dla dziesięciu najbardziej aktywnych, zaangażowanych
i pracowitych zespołów redakcyjnych – w sumie zostało
wyróżnionych 38 junior dziennikarzy i 10 redaktorów
naczelnych szkolnych redakcji. W warsztatach brali również
udział uczniowie szkół z terenu gminy Uniejów, którzy redagują
i wydają gazetki szkolne – pięcioro uczniów gimnazjum
w Uniejowie wraz z opiekunem oraz trójka dzieci ze szkoły
podstawowej w Wieleninie z opiekunem.
24 lipca odbył się w Uniejowie koncert telewizyjny
„Przebojowe Lato Radia Zet i Polsatu”.
18 lipca i 15 sierpnia Mobilne Centrum Informacji
o Funduszach Europejskich odwiedziło Uniejów. Akcja odbyła
się w ramach kampanii informacyjnej Urzędu Marszałkowskiego
i w   formie warsztatów, prowadzonych w specjalnie do tego
przystosowanym pojeździe.
W drugiej połowie lipca, na terenach wspólnoty pastwiskowej
przy Zagrodzie Młynarskiej, odbył się 40. Zlot Polskiego Ruchu
Przyjaciół Indian, którego inicjatorem był Ranores Wszołek.
Przedstawiciele gminy Uniejów – członkowie Parafialnego
Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” gościli, na
zaproszenie miasta partnerskiego Mórahalom, w dniach 1418 lipca 2016 r. na Węgrzech z okazji dorocznego Festiwalu
Muzyki i Tańca, w którym uczestniczą partnerskie samorządy
Mórahalom. Celem spotkania była wymiana doświadczeń
w dziedzinach związanych z wykorzystaniem wód
geotermalnych, ekologią, rolnictwem.
W dniach 24-25 lipca, podczas uroczystości odpustowych ku
czci św. Jakuba Apostoła w Parafii w Wieleninie, członkowie
włoskiego Stowarzyszenia „Infioritalia” ułożyli obraz św.
Jakuba Apostoła z pyłu kwiatowego. W układaniu obrazu przed
kościołem pomagały dzieci z warsztatów tworzenia sztuki
ulotnej. Wydarzenie odbyło się w ramach tegorocznego cyklu
imprez kwiatowych pod nazwą „Spycimierskie Boże Ciało 2016”.
6 i 7 sierpnia po raz kolejny otoczenie Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich pozwoliło nam przenieść się do czasów
średniowiecza, a to za sprawą Jarmarku Średniowiecznego,
który w pierwszy weekend sierpniowy zorganizowały „Termy
Uniejów”.
13 sierpnia odbył się II Festiwal Lawendy, którego
organizatorem był Medical Spa Hotel Lawendowe Termy.
14 sierpnia, po raz piętnasty, sołectwa stanęły do dorocznej

rywalizacji podczas jubileuszowego Pikniku Sołtysów w Ostrowsku, a w uniejowskiej Kolegiacie odbył się koncert organowy.
19 sierpnia, razem z telewizyjną „Jedynką”, obchodziliśmy
30-lecie Teleexpressu. Z tej okazji odbył się wielki koncert
muzyczny z udziałem gwiazd polskiej sceny muzycznej.
28 sierpnia KGW „Rożniatowianki” oraz „Termy Uniejów”
uczestniczyli w obchodach Dożynek Wojewódzkich, które
odbyły się w Piątku.
31 sierpnia podczas uroczystości wspomnienia Matki Bożej
Pocieszenia, razem z włoską delegacją ze Stowarzyszenia
„Infioritalia”, obchodziliśmy finał cyklu „Spycimierskie Boże
Ciało 2016”. Goście z Włoch ułożyli obraz przedstawiający św.
Wojciecha.
31 sierpnia odbyła się również lekcja skoku wzwyż
z olimpijczykiem Arturem Partyką.
1 września oddaliśmy hołd ofiarom działań wojennych
w dzień 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Na Rynku
Miejskim w Uniejowie, przed pomnikiem Bohaterów Września
1939 r., odbyły się gminne obchody tej rocznicy.
3 września miała miejsce przy „Termach Uniejów” projekcja
filmu w ramach kina plenerowego.
4 września w Spycimierzu świętowaliśmy Dożynki Gminne.
Błękitny namiot „Term Uniejów” znalazł się, jako jeden
spośród 130 stoisk samorządów, instytucji, przedsiębiorstw,
na Mixerze Regionalnym Łódzkie 2016.
10 i 11 września rozegrano w Uniejowie Turniej Polskiej Ligi
Paintballowej.
9 września obchodziliśmy uroczystości religijno-patriotyczne
upamiętniające mord na ludności wiejskiej Ziemi Uniejowskiej.

Uniejów w mediach
Uniejów odniósł kolejny sukces w Rankingu Samorządów
2016 dziennika Rzeczpospolita. Nasza gmina zajęła III miejsce
w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie, uzyskując 57,52
punktów i zajmując trzecie miejsce. Uniejów uzyskał największą
punktację w kategoriach: sytuacja finansowa samorządu,
wydatki w przeliczeniu na osobę, pozyskane środki unijne
w przeliczeniu na osobę oraz procentowy udział wydatków
na promocję.
Koncert telewizyjny „Przebojowe Lato Radia Zet i Polsatu”,
który odbył się 24 lipca Uniejowie,   był emitowany w stacji
telewizyjnej „Polsat” oraz transmitowany w Radiu Zet.
6 i 7 sierpnia ekipa realizacyjna stacji TVN przyjechała do
Uniejowa, by ze studia plenerowego przy Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich, w programie „Dzień Dobry Wakacje”,
poprowadzić relację na żywo o atrakcjach turystycznych
i kulinarnych uzdrowiska.
Koncert 30-lecie Teleexpressu był transmitowany w telewizyjnej „Jedynce” 19 sierpnia.
Uniejów miał szansę zaprezentować się jako dobry przykład
promocji gospodarczej w programie studyjnym z cyklu
„Koniunktura” w TV TOYA, emitowanym 24 sierpnia.
Serdecznie dziękuję instytucjom i osobom zaangażowanym
w organizację wydarzeń kulturalno-sportowych na terenie
gminy Uniejów w sezonie wiosenno-letnim.
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Janusz Kosmalski

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

W okresie maj - sierpień 2016 r. odbyło
się siedem sesji Rady Miejskiej w Uniejowie,
które tradycyjnie zostały zdominowane przez
tematy finansowe. I tak, poza wprowadzeniem
kolejnych zmian do budżetu gminy Uniejów na
2016 r. oraz zmian do Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2016 – 2020, dodatkowo rozszerzono wykaz inkasentów opłaty
uzdrowiskowej (obecnie liczy on 43 pozycje)
i zmieniono wysokość opłaty targowej.
Zatwierdzono
również
sprawozdanie
finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Uniejów za 2015 rok
i udzielono absolutorium Burmistrzowi
Miasta Uniejów.
Ponadto, podjęto kilka uchwał dotyczących dokumentów planistycznych dla
gminy - przyjęto Koncepcję Rozwoju Gospodarki Turystycznej w Gminie Uniejów
do 2020 roku i zaktualizowano Strategię
Rozwoju Gminy Uniejów na lata 2013 –
2020. Dodatkowo zdecydowano o zmianie
Uchwały Nr XXVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla strefy uzdrowiskowej
„A” na terenie gminy Uniejów oraz Uchwały
Nr LXVIII/438/2014 Rady Miej-skiej
w Uniejowie z dnia 19 września 2014 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla części strefy uzdrowiskowej „B” na terenie miasta Uniejów
i miejscowości Człopy, Spycimierz, Zieleń

i fragmentu strefy uzdrowiskowej „C”
w miejscowości Zieleń. Postanowiono
również o przystąpieniu do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Ostrowsko
w gminie Uniejów.
Podjęto także kilka innych decyzji
dotyczących konkretnych nieruchomości,
wyrażając zgodę m.in. na: bezprzetargową
sprzedaż
niezabudowanych
działek
w Spycimierzu z przeznaczeniem na poprawienie
warunków
zagospodarowania
nieruchomości
przyległych;
sprzedaż
nieruchomości gruntowej oraz zwolnienie
z obowiązku zbycia w drodze przetargu,
nabycie działki gruntu pod budowę
przepompowni ścieków we wsi Brzeziny;
przetargową sprzedaż niezabudowanej
nieruchomości gruntowej w Uniejowie;
przetargową sprzedaż lokalu mieszkalnego;
wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym
części działki nr 1650/1, położonej
w Uniejowie; przyjęcie przez gminę Uniejów,
w drodze darowizny, prawa własności działek gruntu na poszerzenie drogi w Uniejowie;
nabycie do zasobu nieruchomości gminy
Uniejów gruntów we wsi Rożniatów Kolonia.
W związku z dowozami szkolnymi
zaktualizowano wykaz przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność gminy
Uniejów, udostępnionych operatorom
i przewoźnikom, wykonującym regularne
przewozy osób w publicznym transporcie
zbiorowym.

Rewitalizacja cerkwi

Konsekwencją wcześniejszego utworzenia dwóch zamiejscowych oddziałów
Miejskiego Przedszkola w Uniejowie
w Zespole Szkół w Uniejowie było ustalenie
planu sieci publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych, w szkołach
podstawowych prowadzonych przez
gminę Uniejów, obejmującego te oddziały.
Ustalono także wysokość opłaty za wpis
do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,
prowadzonego przez Burmistrza Miasta
Uniejowa (150 zł).
Nie można zapomnieć o uchwalonym
w lipcu nowym regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy
Uniejów. Wprowadzono także ważne zmiany
w zakresie gospodarki odpadami dla
„letników”, czyli właścicieli nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe  
lub innych nieruchomości, wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Będą oni składali deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi
według
uchwalonego
wzoru oraz uiszczali ryczałtową opłatę za
gospodarowanie odpadami (72,50 zł za
rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane
i odbierane w sposób selektywny
i 145,00 zł za rok, jeżeli odpady
komunalne nie są zbierane i odbierane
w sposób selektywny) zgodnie z ustalonym terminem, częstotliwością i trybem. Zmiany te będą obowiązywać
od 1 stycznia 2017 r.

Maciej Bartosiak

W grobowcu rodziny Tollów, położonym w głębi Pierwszego Lasu (przy drodze wojewódzkiej nr 473), trwają prace remontowe
w ramach realizacji zadania pn. „Rewitalizacja cerkwi w Uniejowie”. Celem realizowanych prac jest poprawienie stanu technicznego
zabytku, zabezpieczenie go przed postępującą destrukcją w wyniku czynników środowiskowych i antropogenicznych oraz przed
utratą wartości zabytkowych. W zakresie inwestycji, które wykona pracownia, znalazły się: położenie nowych posadzek oraz izolacji
poziomej, wymiana pokrycia dachowego i elementów ślusarskich, a także wykonanie nowych tynków wewnątrz ścian i sklepień.
Inwestycja ma w sumie pochłonąć 193 400,00 zł, z czego aż 60 tys. zł pokryje dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego
w ramach dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
województwa łódzkiego .
Wykonawcą robót jest Pracownia Robót Sztukatorskich i Konserwacji Zabytków „Arkady” z Łodzi. Termin realizacji zadania
przewidziano na 31 października 2016.
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Marek Jabłoński

Wywiad z Panem Piotrem Polakiem
- Posłem na Sejm RP
Jest Pan politykiem, samorządowcem, posłem na Sejm RP VI,
VII, VIII kadencji. Wywiad, gdy był Pan starostą poddębickim,
przeprowadziliśmy w 3. numerze „Uniejowskich Stron” z 2007
roku (to odległy czas – może są kolekcjonerzy kwartalnika,
którzy sięgną do tego numeru). Nie zadaliśmy wtedy pytania
o Pana życie rodzinne, wykształcenie, drogę zawodową.
Zatem teraz korzystając z okazji proszę powiedzieć kilka słów
o sobie…

Urodziłem się w 1961 roku w Zadzimiu. Tutaj też mieszkamy
do dnia dzisiejszego. Z wykształcenia i zamiłowania jestem
rolnikiem, choć od wczesnej młodości interesowałem
się polityką, sportem, historią i geografią. Bardzo lubię
podróżować. Staram się też być aktywny fizycznie. Z młodości
pozostała mi pasja tańca towarzyskiego, kiedyś skończyłem
trzystopniowy kurs taneczny. Jak każdy rolnik, uwielbiam
kontakt i obcowanie z przyrodą. Zawsze z radością idę do sadu,
lubię pielęgnować drzewa, doglądać kwitnących drzew czy
cieszyć się dojrzewającymi jabłkami. Wolny czas poświęcam
często przydomowemu ogrodowi.
Moje dzieciństwo to wspomnienia: nauki w Szkole
Podstawowej w Zadzimiu, opowieści dziadków o historii
i czasach wojennych, praca i pomoc rodzicom w gospodarstwie
rolnym, zabawy z siostrą i kolegami oraz kolejne, pasjami
czytane historyczne i przygodowe książki.
W czasie studiów w Poznaniu doświadczyłem trudnych
dni strajków na uczelni i stanu wojennego. Poznałem też
wtedy wielu wspaniałych ludzi związanych z Solidarnością,
działaczy niepodległościowych, katolickich i inteligenckich.
Okres ten był dla mnie czasem zdobywania nowych życiowych
doświadczeń, wielu przemyśleń i kształtowania tak do końca
swoich poglądów i systemu wartości. To w Poznaniu, w 1983
roku, po raz pierwszy spotkałem się na pielgrzymce z Ojcem
Świętym Janem Pawłem II. Cieszę się, że właśnie w latach
wchodzenia w dorosłe życie dane mi było zostać jedynym
z tych, którzy identyfikują się jako pokolenie JP II. To w Poznaniu,
w 1985 roku poznałem swoją przyszłą żonę. Dlatego to miasto
pozostanie dla mnie na zawsze niezapomniane, pełne wielu
pięknych wspomnień.
Lata 1994-2002 to czas pracy w Radzie Gminy Zadzim. Kolejne
cztery lata to kadencja radnego powiatu poddębickiego.
W latach 2006-2007 byłem starostą poddębickim. Od roku
2007 jestem Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Już
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Mam 55 lat. Z wykształcenia - mgr inż. rolnik, żonaty – żona
Barbara, nauczyciel w ZSP w Poddębicach, troje dzieci: Ania
– po ukończeniu studiów już pracuje, Justyna – studentka,
Piotruś – uczeń pierwszej klasy gimnazjum.

trzecią kadencję pełnię ten zaszczytny mandat społecznego
zaufania. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają
i pomagają w wypełnianiu tych obowiązków. Zapraszam do
dalszej współpracy.
Po dwóch pełnych kadencjach w Sejmie i kilku miesiącach
obecnej prosimy o podsumowanie swojej aktywności,
inicjatyw, zrealizowanych dokonań, zapytań poselskich itp.
Kiedyś natknąłem się na stronie telegazety ogólnopolskiej
telewizji na informację o posłach z najmniejszą liczbą
opuszczonych posiedzeń – był tam pan wymieniony w gronie
nielicznych. To też miara aktywności…
Od początku mojej pracy w Sejmie RP starałem się godnie
i dobrze wypełniać swoje poselskie obowiązki, których
jest na co dzień bardzo dużo. W Sejmie pracuję w dwóch
komisjach: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Administracji
i Spraw Wewnętrznych. W przeciągu kadencji – przez 4 lata –
w komisjach spotykamy się kilkaset razy, a bywa i tak, że jedno
posiedzenie trwa kilka godzin. Obrady na Sali    Plenarnej też
trwają długo. Zdarzało się, ze kończyliśmy obrady późno
w nocy, a nawet nad ranem. Ale spokojnie, daję radę. Staram się
być obecny zawsze. Pochwalę się, ale jestem jednym z siedmiu
posłów, którzy mają 100% frekwencję obecności i głosowań
w tej kadencji. Przez dotychczasowe prawie 9 lat parlamentarnej
pracy nazbierało się też kilkaset wystosowanych interpelacji
i zapytań poselskich oraz wygłoszonych oświadczeń.
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Przeglądając stronę internetową Pana Posła można
śmiało stwierdzić, iż jest Pan organizatorem licznych akcji
skierowanych do dzieci i młodzieży. Są wśród nich konkursy
patriotyczne dla uczniów szkół z okolicznych powiatów
z cennymi nagrodami. Jakiego rodzaju są to konkursy?
Z których szkół biorą w nich udział uczniowie? Czy
młodzież chętnie uczestniczy w konkursach o charakterze
patriotycznym?
Przez te osiem lat, odkąd zostałem wybrany posłem,
parę tysięcy dzieci i młodzieży wzięło udział w konkursach
o tematyce patriotycznej. Pierwszym z nich był „Konkurs
o Powstaniu Styczniowym” dla uczniów szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, później były organizowane cykliczne
konkursy o twórcach Europy, a także o kapliczkach i krzyżach
przydrożnych. Jednak największym i cieszącym się ogromnym
zainteresowaniem uczniów oraz nauczycieli różnych typów
szkół ponadgimnazjalnych okazał się trzyetapowy konkurs o
Żołnierzach Wyklętych. Z roku na rok przybywa uczestników,
ale też wyniki uzyskiwane przez zainteresowanych są coraz
lepsze. W roku szkolnym 2015/2016 wzięło w nim udział
ponad 1500 uczniów z całego woj. łódzkiego. Oczywiście, w tak
szeroki zasięg włączyli się też inni posłowie i senatorowie. Nie
bez znaczenia są też główne nagrody do zdobycia: wycieczki
do Brukseli, tablety, wartościowe nagrody książkowe, a także
fundowane przez burmistrza Uniejowa wejściówki na Termy
Uniejów dla wszystkich 240 półfinalistów.
Wśród działań przygotowanych z myślą o młodzieży są
również kolonie letnie i zimowe, w tym z dofinansowaniem.
Niejednokrotnie jest to zapewne jedyna szansa dla
dzieci, aby mogły wyjechać na ferie. Na jakich zasadach
przyznawane jest dofinansowanie i gdzie organizowane są
dla dzieci wypoczynki?
Aktywnie włączyłem się we współorganizowanie
wypoczynku wraz ze związkami zawodowymi rolników
„Solidarność” RI i „Ojczyzna”. To one pozyskują dofinansowanie
KRUS-u dla dzieci rolników ubezpieczonych w pełnym
zakresie. Każdego roku może wyjeżdżać młodzież do 16.
roku życia. Zimą dziewczęta i chłopcy aktywnie wypoczywają
w górach, z kolei latem wyjazdy są organizowane nad morze,
nad jeziora i w góry. Dla wielu z nich są to pierwsze i jedyne
wyjazdy poza miejsce zamieszkania.
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w Poroninie, Orzyszu oraz na kilku turnusach w Jarosławcu
i Gdyni. Dla każdej z grup wyjazdowych nad wodę przewidziano
rejs statkiem i dwie długie wycieczki autokarowe. Oczywiście –
jeśli tylko pogoda dopisywała – kąpiele w morzu i jeziorze oraz
pobyt na plaży.
Oprócz stałych form działań podejmowanych przez
Pana Biuro Poselskie, takich jak konkursy czy wyjazdy
wypoczynkowe, uczniowie otrzymują zaproszenia na
spotkania z Panem w Sejmie. Tam mają okazję zadać osobiście
Panu Posłowi liczne pytania. Jakie tematy najczęściej
poruszają? Co najbardziej ich nurtuje i jakich informacji chcą
się najczęściej dowiedzieć?
Do Sejmu przyjeżdżają na moje zaproszenie głównie
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, ale jeśli nauczyciele bądź
dyrektorzy szkół gimnazjalnych lub podstawowych zgłaszają
taką potrzebę, to również i dla  nich organizuję wejście do Sejmu,
a przy okazji – zwiedzanie Warszawy. Wśród nich byli uczniowie
ze szkół w Uniejowie, Wieleninie i Wilamowie. Jeśli tylko mam
czas, to sam oprowadzam ich po kompleksie sejmowym,
omawiając przy tym cały proces legislacyjny. Młodzieży łatwiej
jest zrozumieć, jak przebiega proces tworzenia prawa, jeśli
mogą sami przekonać się, jak wiele osób i w jaki sposób jest w
to zaangażowanych. Są bardzo dociekliwi i dopytują o szczegóły
tego procesu. Nie brakuje też pytań o tzw. „sprawy życiowe”,
czyli o uposażenie i dietę poselską, o środki na utrzymanie
biura, a także proszą, by dokładnie, na przykładzie miesiąca
lub dwóch wyliczyć im wydatki. Młodsi pytają o wiek, rodzinę,
a także jaki mam samochód, starsi o to ile czasu spędzam w
Sejmie, ile w domu i drążą temat, czy mam jeszcze jakąś chwilę
na spotkania z wyborcami. Maturzystów i studentów nurtują
sprawy praktyk, staży oraz współpracy posłów z uczelniami
kształcącymi przyszłych specjalistów.
Jakie, oprócz w/w, działania podejmuje biuro, aby
zaktywizować i zachęcić dzieci oraz młodzież do umacniania
obywatelskich i patriotycznych postaw?
Wzorem szkół katolickich organizujemy ogniska patriotyczne.
W tym roku było 3 maja, a następne będzie 11 listopada.
Zaczynamy śpiewać o 15.00. Młodzież chętnie włącza się
zarówno w przygotowania, jak i śpiew. To ich domeną jest
obsługa ogniska i pieczenie kiełbasek. Zachęcamy i często

Z roku na rok wyjeżdża coraz więcej dzieci. Tego lata
było ich prawie 400 na czternastodniowych turnusach
nad wodę! W zorganizowanie wyjazdu włączyli się   rodzice
ze wszystkich 12 powiatów mojego okręgu wyborczego.
Nieoceniona jest zawsze współpraca z włodarzami gmin.
Poprzez dofinansowania wyjazdów ze swoich środków
umożliwiają wyjazd jeszcze większej grupie dzieci, a także
– dzięki zaangażowaniu pracowników odpowiedzialnych za
pomoc rodzinom – pomagają rodzicom w załatwianiu spraw
związanych z wyjazdami. Tego lata młodzież wypoczywała

arch. P. Polak

Ten numer kwartalnika ukazuje się tuż po zakończeniu
wakacji. Nie ukrywam, że powyższe i następne pytania
celowo dotyczą dzieci i młodzieży. Ile dzieci skorzystało
z tegorocznego letniego wypoczynku? W jakich
miejscowościach były i jaki rodzaj atrakcji został dla nich
przygotowany?

>>>
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zapraszamy młodzież do wspólnego składania kwiatów
pod pomnikami i w miejscach pamięci przy okazji różnych
świąt, zarówno państwowych, jak i kościelnych. Wspólnie
z zaprzyjaźnioną młodzieżą w każdym z powiatów propagujemy
wywieszanie biało-czerwonej flagi z okazji ważnych świąt
narodowych, a także z okazji Dnia Flagi. Młodzież jest bardzo
zainteresowana nowymi środkami przekazu, lepiej i szybciej
wyszukuje potrzebnych wiadomości w internecie, sprawniej
porusza się po portalach społecznościowych, dlatego chętnie z
nimi współpracuję na tym poziomie. Zazwyczaj to oni poddają
mi tematy, jakimi powinienem się jeszcze zająć i jestem im za
to wdzięczny, za ich zainteresowanie i współpracę. Z młodzieżą
uwielbiam pracować i bardzo dobrze się z nimi dogaduję.
Organizowaliśmy także dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
warsztaty medialne, gdzie młodzi ludzie mogli zapoznać się
z technikami zarówno tworzenia programów poprawnego
pisania tekstów, jak i również poznali sposoby manipulowania
widzami i słuchaczami. Warsztaty te cieszą się niezwykle wielką
popularnością, toteż w okresie jesienno-zimowym mamy
zaplanowaną następną edycję warsztatów.
Podczas Dni Otwartych Biura Poselskiego może odwiedzić
je każdy mieszkaniec, zarówno ten najmłodszy, młodzież jak
i dorośli. Z jakimi pytaniami najczęściej zgłasza się do Pana
Posła dzisiejsza młodzież? Czy udaje się rozwiać trapiące ją
wątpliwości?
Każdego roku organizowane są Dni Otwarte Biura Poselskiego.
Organizujemy je oczywiście w różnym czasie, choć zazwyczaj
są to wakacje, bądź ferie zimowe. Z każdym dzieckiem,
które do nas przyjdzie, rozmawiamy o jego potrzebach i
tłumaczymy w odpowiedni do jego wieku sposób, jak jest

tworzone prawo, by rodzice mogli mu zapewnić jak najlepsze
warunki do życia i rozwoju. W nagrodę za zainteresowanie
dzieciaki otrzymują drobne upominki. Chętnym, którzy
chcą być opiekunami i mają uprawnienia, a szczególnie
tym, którzy byli kiedyś naszymi kolonistami, pomagamy
w zdobyciu doświadczenia i pracy w okresie wakacyjnym.
Odwiedzają mnie również strażacy ochotnicy i rozmawiamy o ich
problemach. Zazwyczaj dotyczy to braku środków finansowych
i kilku jednostkom (w tym z terenu gminy Uniejów) udało się
– przy moim wsparciu – pomóc w zdobyciu wozów strażackich
oraz sprzętu gaśniczego.
I na koniec – gdzie znajdują się Pana biura poselskie?
Z jakimi problemami zwracają się wyborcy i jak udaje się je
rozwiązywać?
Podstawowe biuro jest oczywiście w Poddębicach, filie
w Łasku i Wieruszowie, a w przygotowaniu do otwarcia biuro
w Sieradzu. Wyborcy bardzo często odwiedzają moje biuro
poselskie, a problemów i tematów, z którymi się zwracają
jest bardzo dużo. Począwszy od spraw rodzinnych, poprzez
majątkowe, czasem sąsiedzkie spory, aż po kwestie związane
z pomocą w pracy zawodowej. Dodam, że wiele spraw jest na
bieżąco rozpatrywanych, rozwiązywanych w biurze, podczas
bezpłatnych porad prawnych udzielanych przez radcę prawnego.
Dziękuję za rozmowę i życzę dalszej nieustającej aktywności…
Dziękuję bardzo i życzę dzieciom i młodzieży wszystkiego
najlepszego na nowy rok szkolny.
					Rozmawiał
Marek Jabłoński

Sukces Uniejowa
w Rankingu Rzeczpospolitej
Gmina Uniejów zajęła III miejsce w Rankingu Najlepszych
Samorządów Rzeczpospolitej 2016 w kategorii gminy miejskie
i miejsko-wiejskie.
Główne kryteria, jakim zostały poddane miasta i gminy to
efektywny rozwój, dbałość o jakość życia mieszkańców oraz dobry
stan finansów. W ostatecznej klasyfikacji gmina Uniejów uzyskała
57,52 punktów, co dało jej trzecie miejsce tuż po plasującej się na
drugim miejscu gminie Zator i zwycięzcy Kołobrzegu.
III miejsce to wielki sukces naszej gminy, która w ostatecznej
klasyfikacji zostawiła za sobą 247 miejscowości w swojej kategorii.
W zestawieniu szczegółowym Uniejów uzyskał największą
punktację w kategoriach: sytuacja finansowa samorządu, wydatki
w przeliczeniu na osobę, pozyskane środki unijne w przeliczeniu na
osobę oraz procentowy udział wydatków na promocję.
Więcej informacji na temat rankingu można znaleźć na stronie
Rzeczpospolitej – www.rp.pl
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Marek Jabłoński
Marta Pokorska

arch. UM Uniejów

W czerwcu 2016 roku ukazał się 50-ty, jubileuszowy numer „Uniejowskich Stron”. Obrazowo ilustrowała to rozkładówka
ze zdjęciami wszystkich okładek naszego kwartalnika. Jubileusz był okazją do spotkania się współautorów artykułów 30
czerwca w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie.

Fotograf Ryszard Troczyński odbiera podziękowania od byłego Redaktora Naczelnego
- Marka Jabłońskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie - Janusza
Kosmalskiego

Pierwszy numer pisma Urzędu Miasta w Uniejowie ukazał się w marcu
2004 roku. Przez ponad 12 lat kwartalnik, redagowany przez obszerne grono
autorów, informował o ważnych dla gminy inicjatywach, inwestycjach oraz
wydarzeniach. Dopiero w 11. numerze z 2006 roku pojawiły się pierwsze
słowa „Od Redakcji”. Dlatego też warto przytoczyć kilka zdań napisanych
przez Burmistrza Miasta – Józefa Kaczmarka do pierwszego numeru:
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 (…)
Lektura wydarzeń, tych większych i mniejszych, pozwala przybliżyć ludzi,
którzy wsparli nasze działania (…) Były to prorocze słowa, przyświecające
wydaniu każdego numeru „Uniejowskich Stron”.
To dzięki osobom zaangażowanym w życie gminy udało się wydać,
łącznie z tym, 51 numerów czasopism, stanowiących źródło bogatej wiedzy
o tym, co dzieje się na jej terenie i tworzących swoisty rodzaj kroniki.
W redagowanie kwartalnika angażują się przede wszystkim przedstawiciele
społeczności lokalnej i sympatycy naszej gminy. Jest to tym samym pismo
tworzone przez i dla mieszkańców, co stanowi jego największą wartość.
Łączna liczba autorów tekstów jest imponująca – to 353 nazwiska.
Pierwszy skład zespołu redakcyjnego stanowili: Grzegorz Antosik
(redaktor naczelny), Marek Jabłoński, Agnieszka Kaczmarek (w stopce
redakcyjnej pierwszych czterech numerów, a ostateczna korekta
wszystkich artykułów od 13 do 33 numeru), Joanna i Grzegorz Kostulscy
(skład i opracowanie graficzne wszystkich numerów), Barbara Pastorczak
(pomysłodawczyni tytułu kwartalnika), Ryszard Troczyński – autor
większości zdjęć (dobierał zdjęcia do artykułów, okładek, „rozkładówki”;
był pomysłodawcą: foto zagadki, foto historii, foto kontrastów). Od
5. numeru do zespołu redakcyjnego dołączyła Wanda Duziak. Ten
skład, wraz z licznymi współautorami, w latach 2004-2006 wydał 12
numerów. Od 13. numeru w 2007 r. redaktorem naczelnym został Marek
Jabłoński, do zespołu dołączyła Milena Pamfil, która nanosiła poprawki
i przygotowywała płytę z materiałami do składu i opracowania graficznego.
Od 17. numeru czynności te wykonywała Karolina Jaśkiewicz, a od połowy
2008 r., od 19. numeru w skład zespołu weszła Marta Pokorska. Od 21.
numeru w 2009 r. dołączył Masandro Wszołek, od 29-tego Dominika
Piaseczna (Jaśkiewicz), a od 39-tego Maciej Bartosiak. Obecnie do zespołu
redakcyjnego należą: Maciej Bartosiak, Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz

Kostulscy (skład i opracowanie graficzne), Milena Pamfil, Marta Pokorska
(redaktor naczelna), Ryszard Troczyński.
W poszczególnych numerach kwartalnika znalazły się informacje
dotyczące: prac samorządu, działalności Rady Miejskiej, oświaty,
kultury, sportu, ośrodka pomocy społecznej, straży, środowiskowego
domu samopomocy. Na bieżąco informowaliśmy o prowadzonych
inwestycjach, uzyskiwanych certyfikatach, miejscach rankingowych gminy,
relacjonowaliśmy przebieg imprez i uroczystości. O swojej działalności
informowały stowarzyszenia, organizacje społeczne, opisywaliśmy parafie
gminy Uniejów. Stałe miejsca miały cykle artykułów o: sołtysach, zakładach
pracy, osobach „pozytywnie zakręconych”.  W 2007 roku, w 14. numerze,
pojawił się pierwszy wywiad, a w 50. numerze trzydziesty. Były też artykuły
przyrodnicze, historyczne, legendy, przedruki z cyklu „Napisano o nas” itp.
Jako wkładki zamieszczaliśmy: kalendarze imprez, informatory, broszury,
np. „20 lat Samorządu Miasta i Gminy Uniejów”. Najbardziej obszerny
numer kwartalnika posiadał 92 strony (3/2015). Gdyby oprawił w jeden
tom wszystkie 50 numerów to swego rodzaju kronika miałaby 2428 stron.
Składem i opracowaniem graficznym zajmuje się AiG Studio w Łodzi
Joanny i Grzegorza Kostulskich. Wersję elektroniczną w produkt końcowy
zamienia drukarnia Eljot z Pabianic Krzysztofa Piotrowskiego.
Wszystkim Autorom artykułów dziękujemy za poświęcony czas
przy współredagowaniu „Uniejowskich Stron”, przedsiębiorstwu PGK
Termy Uniejów Sp. z o.o. dziękujemy za pomoc w organizacji spotkania
jubileuszowego.

Autorzy Komiksu Uniejowskiego życzą „Uniejowskim Stronom” kolejnych
50-ciu wydanych numerów
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Nowe wiaty przystankowe

Agnieszka Antczak

arch. UM Uniejów

W dniach 19-24 sierpnia br. na terenie gminy Uniejów, zgodnie
z uchwałą Rady Miejskiej w Uniejowie, przy trasach dowozów
dzieci do szkół i przedszkola, stanęło 14 wiat przystankowych.
Było to możliwe również dzięki uprzejmości i życzliwości
mieszkańców gminy i okolic, którzy postanowili nieodpłatnie
użyczyć prywatny grunt, aby dzieci miały schronienie przed
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
Każda z wiat, wyprodukowana i zamontowana przez firmę
A2HM z Koźmina Wielkopolskiego, wyposażona jest w ławeczkę
i kosz na śmieci. Ponadto, w najbliższym czasie grunt przy
przystanku będzie dodatkowo utwardzony kostką, co zwiększy
komfort użytkowania, a także samą jego estetykę. Projekt został
zrealizowany z środków Urzędu Miasta na kwotę 59 000,10 zł.
Wiaty postawiono w miejscowościach: Wielenin Kolonia,
Zaborów, Rożniatów Kolonia, Czepów, Góry, Orzeszków, Uniejów,
Wola Przedmiejska, Czekaj, Felicjanów, Człopy, Zieleń (2),
Spycimierz.

Magdalena Kozak

Współpraca naukowa Instytutu Zdrowia Człowieka
Instytut Zdrowia Człowieka nawiązał współpracę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Inicjowanie i prowadzenie oryginalnych badań naukowych
oraz prac badawczych, w tym o charakterze interdyscyplinarnym
i umiędzynarodowionym, z obszaru nauk społecznych, ścisłych,
medycznych i o zdrowiu, a także nauk o kulturze fizycznej to główne
założenia umowy ramowej podpisanej 20 czerwca 2016 r. między
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego a Instytutem
Zdrowia Człowieka – Uzdrowiskiem Uniejów Park w Uniejowie.
Tę uroczystą chwilę, którą sygnowali prezes Instytutu Zdrowia
Człowieka – pani Edyta Przerwa oraz kanclerz Uniwersytetu
Kardynała Stefana Wyszyńskiego – pan Mariusz Wielec,
poprzedziło spotkanie naukowe, będące kontynuacją prac
nad projektem opracowania innowacyjnych, kompleksowych
narzędzi do równoległego usprawniania narządu ruchu, funkcji
poznawczych – pamięci i uwagi oraz przemian metabolicznych
u osób 50+ pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego –
Pana Witolda Stępnia.
W spotkaniu wzięli udział: wybitni specjaliści oraz eksperci
z polskich ośrodków akademickich, przedstawiciele Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych – pani Dorota Bieniasz – Członek Zarządu
nadzorująca Pion Świadczeń i Orzecznictwa oraz pani Małgorzata
Nietopiel – Dyrektor Departamentu Prewencji i Rehabilitacji, a
także właściciel Instytutu Zdrowia Człowieka – pan Jerzy Ćwiertnia.
Szczególne wyrazy uznania w podjęciu inicjatywy wyraziła
prezes ZUS – pani Gertruda Uścińska, która w nadesłanym liście
nie tylko doceniła działania podejmowane na rzecz pokolenia
pięćdziesięciolatków, lecz przede wszystkim wyraziła przekonanie,
że zainteresowanie tym tematem z pewnością przyniesie
wymierne korzyści.

Konferencję rozpoczęła interesująca prelekcja nt. „Propozycji
procedury diagnozy i treningu funkcji poznawczych u pacjentów
50+ przebywających na turnusach w ramach prewencji rentowej
ZUS”, wygłoszona przez mgra Dominika Gołucha z zespołu prof.
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – dra hab. Jana
Tylki. W wystąpieniu zostały wskazane nie tylko cele treningu
poznawczego, lecz również korzyści, jakie pacjent osiągnie po
skorzystaniu z zaproponowanej procedury.
Jak słusznie zauważył prof. Jan Tylka, troska o sprawność funkcji
poznawczych pacjenta to istotny krok w kierunku adekwatnej
samooceny i pozytywnego nastawienia wobec procesu
rehabilitacji. Dlatego zainicjowane działania w ramach projektu
mają na celu nie tylko ukazanie metod służących przeciwdziałaniu
wykluczeniu społecznemu i zawodowemu wśród starzejącego się
społeczeństwa, lecz również przedstawienie od strony technicznej
najnowszych narzędzi do kompleksowej rehabilitacji, wyposażonych
w innowacyjne oprogramowanie, o którego założeniach
opowiedział mgr inż. Maciej Krasuski z Instytutu Mechatroniki
i Systemów Informatycznych Politechniki Łódzkiej w wystąpieniu
o „Komputerowym programie treningu funkcji poznawczych –
telemedycyna”.
Mateusz Zych, współautor ekspertyzy nt. „Korzyści
makroekonomicznych wynikających z prowadzenia rehabilitacji
narządu ruchu rozszerzonej o usprawnienia funkcji poznawczych
u osób 50+”, w swojej prelekcji przedstawił dane i wnioski pozwalające
wskazać kluczowe profity wynikające z realizacji projektu dla
budżetu, rynku, a także aspektów niekwantyfikowalnych w postaci
m.in. podniesienia jakości życia czy ograniczenia wystąpienia
bardziej poważnych problemów zdrowotnych.
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Karolina Smętkiewicz

Złota Lilia dla przedsiębiorców gminy Uniejów
Przypominamy o konkursie Złota Lilia –„Nagroda gospodarcza i społeczna Burmistrza Uniejowa” – przeznaczonym dla
przedsiębiorców gminy Uniejów.
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 ten 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 zdobędą statuetkę Złota
Lilia i pakiet promocyjny (profesjonalny, 2 minutowy film
promocyjny, zestaw 15 profesjonalnych fotografii, promocję
w postaci artykułów sponsorowanych w prasie regionalnej
i lokalnej).
Bliższe informacje o konkursie 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.
Zapraszamy serdecznie naszych przedsiębiorców do udziału
w konkursie i starania się o Złotą Lilię.  

Przebudowa ulicy Jana Pawła II
Wzdłuż ulicy Jana Pawła II w Uniejowie trwa budowa
jezdni i chodnika. Wykonawcą robót jest PPHU
„Ekoinżbud” z siedzibą w Uniejowie oraz firma „EVECO”
z  Łodzi. Prace potrwają do 31 października br.
Jezdnia, o której mowa, połączy drogę wojewódzką nr
473 z ul. Targową, przecinając jednocześnie rozrastające
się w tej okolicy osiedle. Prawie kilometr asfaltu wraz
z kanalizacją deszczową znacznie ułatwią dojazd do
domów i poprawią komfort poruszania się po osiedlu
rowerzystom oraz pieszym.
Zakres przebudowy drogi obejmuje wykonanie:

Maciej Bartosiak

koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, podbudowy
z kruszyw łamanych, nawierzchni z mieszanek mineralno
– bitumicznych asfaltowych (warstwa wiążąca i warstwa
ścieralna o długości 920 m i szerokości 6 m), chodników
z kostki brukowej betonowej (szerokość chodnika
2 m), zjazdów z kostki brukowej betonowej, kanalizacji
deszczowej o dł. 0,991 km, oznakowania pionowego.
Całkowity koszt inwestycji to 1 260 000,00 zł. Gmina
Uniejów wystąpiła o dofinansowanie zadania ze środków
Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016 – 2019.
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Poświęcenie kapliczki w Rożniatowie

Aleksandra Zielonka

15 sierpnia 2016 r. w Rożniatowie miała miejsce mała lokalna uroczystość poświęcenia nowo wybudowanej
kapliczki. Dla mieszkańców, a w szczególności dla sołtysa Wiesława Pawłowskiego była to doniosła chwila,
gdyż wieloletnia myśl o budowie przydrożnej kapliczki doczekała się wreszcie finału.  
Kapliczka zbudowana jest z lokalnego kamienia
wapiennego i zwieńczona figurką Matki Boskiej
Fatimskiej, zakupioną przez Wiesława Pawłowskiego 12
lat temu podczas pielgrzymki do Sanktuarium Fatimskiego
w Portugalii. Kapliczkę oświetlają dwie piękne latarnie
wykonane samodzielnie przez pana Wiesława.    
Uroczystości towarzyszyła polowa Msza św., której
przewodniczył ks. Józef Waszak –Proboszcz Parafii
w Wieleninie, a koncelebrowana była przez ks. Mariana
Kilichowskiego – Proboszcza Parafii Dzierżawy oraz ks.
Krystiana Kaźmierczaka – rezydenta   Parafii Świnice
Warckie. Po Mszy nastąpiło uroczyste poświęcenie kapliczki.

Sołtys Wiesław Pawłowski przybliżył zebranym historię
powstania obiektu. Podziękował również mieszkańcom,
Burmistrzowi Miasta oraz licznym sponsorom, bez których
budowa kapliczki nie byłaby możliwa.
W uroczystości wzięli udział licznie przybyli mieszkańcy,
druhowie jednostki OSP w Rożniatowie oraz zaproszeni
goście w osobach: Burmistrza Miasta Uniejów – Józef
Kaczmarek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie
– Janusz Kosmalski oraz Radny Rady Miejskiej – Tadeusz
Warych.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali na
poczęstunek do miejscowej remizy.

Historia kapliczki u stóp „Naszego Króla” w Rożniatowie
Działka, na której rośnie olbrzymi zabytkowy dąb
nazwany   „Naszym Królem”, przed wojną należała do
Niemca o nazwisku Horna, a po wojnie do Państwa
Polaszczyków i Sulikowskich. Cały ten majątek otoczony
był parkanem z miejscowego minerału – kamienia
wapiennego. Obok rosnącego dębu była drewniana
furta w parkanie ze sklepieniem łukowym,  nad którym
umieszczono maleńką kapliczkę z figurką Matki Bożej.
Jeszcze w moich dziecięcych czasach zachowała się w
pamięci ta furta, jakaś deska i zawias. Nikt tą furtą już
nie chodził, były już inne bramy i furtki. My, dzieciaki
bawiliśmy się przy tym dębie, furcie i przesiadywaliśmy
na parkanie. Rosły tam też piękne stare kasztanowce.
Wieczorami robiliśmy zakłady kto odważy się obejść
dąb po ciemku. Były to bohaterskie wyczyny, ponieważ
towarzyszyła legenda wielkich strachów. I nie tylko
dzieci bardzo się bały, ale i dorosłych przyprawiało o
wielki strach. W dodatku, podczas elektryfikacji wsi,
jakoś zapomniano o zamontowaniu latarni na odcinku
400 metrów – może nawet specjalnie, żeby społeczność
miała się czego bać.
Był taki czas, kiedy to myślano ściąć olbrzymi dąb i kiedy
ta plotka rozeszła się, że poszukiwana jest długa ręczna
piła, wtedy zareagował nasz rodak, nauczyciel pracujący
wówczas w podkaliskich Piwonicach – Bernard Makuła.
Gdy się o tym dowiedział, wykonał własnoręcznie
tabliczkę z napisem „Pomnik przyrody”. Pamiętam,
jak stojąc na jego ramionach małym młoteczkiem
przybijałem tę tabliczkę w miejscu zerwanej kory. Była
ona zerwana, począwszy wysoko od konarów aż do ziemi,
po uderzeniu pioruna. Dziś już prawie zarosło się, choć

Wiesław Pawłowski

na pewno wymaga jeszcze jakiegoś zabezpieczenia na
wysokości około jednego metra. Dąb został uratowany.
Przy tym Dębie bawiły się także i starsze pokolenia
dzieci rożniatowskich, jak:   Grzesio Prużyński, Bernuś
Makuła, Stasia i Krysia   Sulikowskie, Ela Pawłowska,
Jasiu   Andrysiak i wiele innych. Właśnie to pokolenie
powojenne przypomniało sobie o „Naszym Królu”
furcie i kapliczce. Pani Stanisława Gmachowska, z domu
Sulikowska, zamieszkała w Turku, powiesiła maleńką
kapliczkę na Dębie, a jej młodsza siostra Rozalia Halina
Adamiak i młodsza siostra Grzegorza Prużyńskiego
– Jadwiga Trzuskowska zajmowały się utrzymaniem
czystości wokół  kapliczki.
31 marca 1990 roku otrzymałem list, a raczej
pismo zobowiązujące mnie, jako wybranka spośród
mieszkańców z rodu Pawłowskich, zawsze twórczego,
jak pisze Pan Grzegorz Prużyński, do odbudowy
niegdyś istniejącej kapliczki. Były próby, aby na drugie
tysiąclecie odbudować kapliczkę.   Koło Gospodyń
Wiejskich ufundowało   figurkę Matki Bożej Fatimskiej,
lecz nie udało się w tym czasie. Figurkę przekazano do
kościoła w Chwalborzycach. Ja, będąc przewoźnikiem
autokarowym, z kuzynem Mieczysławem Górkiewiczem,
podczas pielgrzymki ks. Mariana Kilichowskiego do
Santiago De Compostela   do Św. Jakuba w Hiszpanii
i Fatimy, ufundowaliśmy drugą figurkę Matki Bożej
Fatimskiej z myślą o odbudowie kapliczki. Figurka czekała
w moim domu 12 lat.
26 lat, ćwierć wieku, 1/3 ludzkiego życia, od
chwili otrzymania tegoż pisma, ciążyła na mnie
odpowiedzialność za odbudowę tej kapliczki. W tym
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czasie setki razy natrafiałem w swoich dokumentach na
teczkę z napisem „Nasz Król – kapliczka” z 1990 roku.
Uzupełniałem o nowe informacje, wmawiając sobie,
że trzeba się za to wziąć, ale lata płynęły. W ubiegłym
roku, na tydzień przed Świętem Wniebowzięcia Matki
Bożej przemówił „ Nasz Król”. W cichy, spokojny  
wieczór odłamał się potężny konar o średnicy 60
cm i długości 10 m, o ciężarze około 3 ton, upadając
na jezdnię,   nikomu nie robiąc krzywdy. Spadając,
osuwał się po pniu i zatrzymał tuż nad zawieszoną
kapliczką. Kapliczkę zdjąłem i przeniosłem w miejsce już
wcześniej wydzielone przez państwa Romana i Renatę
Adamiak. Kapliczkę poddałem renowacji i zawiesiłem
powrotnie na dębie, w godzinach porannych, w dniu
Wniebowstąpienia Matki Bożej. Wieczorem, tego
dnia nadeszła burza z błyskawicami i piorunami. Jak
to zwykle bywa, po burzy nadeszła cisza i po około pół
godzinie wielki grom z nieba, z potężną siłą uderza w
jedyne drzewo na mojej posesji, w akację z gniazdem
bociana na czubku. Drzewo częściowo rozdarte, budynki
w ogniu, instalacja elektryczna porozrywana, lecz
bociany w gnieździe pozostają żywe, budynki, wcześniej
objęte ogniem pozostały nienaruszone i my w domu
tylko przestraszeni.
Ten fakt, wcześniejszego przemówienia „Króla”
z konarem i grom prosto z nieba uznałem za znak dany
mi, że skończyły się żarty z budową kapliczki. Dwa dni
później, dziękując przed obrazem Matki Bożej Licheńskiej
w Licheniu przysiągłem, że za rok, 15-go sierpnia 2016
roku, w godzinach wieczornych, zostanie poświęcona
kapliczka.
Jeśli mamy coś bardzo ważnego do zrobienia, to nie
odkładajmy tego na później, bo możemy nie zdążyć
– tak pisał ś.p. Grzegorz Prużyński. Jestem już bardzo
szczęśliwy i spokojny, jestem pewny, że  powróci pokój
w sercu moim – zdążyłem i Bóg zapłać.
Kapliczka została zbudowana nawiązując do furty
w parkanie, na płytach fundamentowych, wykonanych

z betonu przez Jana Nadolnego, Jana Górkę i Wojciecha
Stasiaka. Podbudowę pod płyty fundamentowe
i ułożenie kostki brukowej wykonała firma „Budobruk”
Grażyny i Jerzego Chmieleckich z Kozanek Podleśnych.
Wykonano ją z minerału – kamienia wapiennego, do
dziś wydobywanego w Rożniatowie przez Państwo
Banasiaków. Wymurowaniem zajmował się właściciel
firmy budowlanej Pięt – Bud Roman Adamiak. Pokrycie
dachowe   z blach miedzianych wykonała firma „SzymDach” Jerzego Szymańskiego zza Koła. Drewnianą furtę,
zamienioną na zdobioną, metalową oraz dwa lampiony
wykonała  firma „Bramex” Elżbiety Kałużnej i Wiesława
Pawłowskiego z Rożniatowa. W furcie umieszczono
makietę pomnika, ufundowanego na pamiątkę pobytu
Ojca Świętego w Łodzi na Lotnisku Lublinek. Figurkę
Ojca Świętego Jana Pawła II, udzielającego Komunii
Świętej dzieciom komunijnym podczas pobytu w Łodzi
na Lotnisku Lublinek i tablice napisowe podarował rodak
mieszkający w Łodzi – Zbigniew Janiak z żoną Grażyną.
Matkę Bożą Fatimską umieszczono nad sklepieniem
w szklanej zabudowie, wykonanej przez Firmę „GLASPO”
w Domaninie Pana Piotra Opasa. O prąd do oświetlenia
kapliczki poproszono Państwa Rozalię i Michała
Adamiaków .
Społeczny Komitet Odbudowy Kapliczki w osobach:
przewodniczący/sołtys Kolonii Rożniatów – Wiesław
Pawłowski, wiceprzewodniczący/radny Rady Miejskiej –
Tadeusz Warych, sekretarz/sołtys wsi Rożniatów – Marek
Wawrzyniak, skarbnik – Witold Koziński, członkowie:
wiceprezes OSP w Rożniatowie – dh Jerzy Chmielecki,
wiceprezes KGW „Rożniatowianki” – Renata Antczak,
właściciel działki – Roman Adamiak.
Dziękuje wszystkim Sponsorom, w tym Panu
Burmistrzowi Józefowi Kaczmarkowi, Prezesowi
PGK „Termy Uniejów” – Panu Marcinowi Pamfilowi,
Darczyńcom, Mieszkańcom i wszystkim za wsparcie.
Wszystkim przybyłym na uroczyste poświęcenie
serdeczne Bóg zapłać.
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Nowe Volvo dla jednostki z Wilamowa
Weekend 27-28 sierpnia 2016 roku na długo zapadnie
w pamięci mieszkańców Wilamowa, a to za sprawą
skumulowanych i bardzo ważnych dla społeczności lokalnej
wydarzeń. Szczególnie sobota zapisze się w historii jednostki
OSP Wilamów, bo właśnie w tym dniu przygotowano uroczyste
poświęcenie nowego wozu bojowego i przekazano klucze
tamtejszym strażakom. Temat zakupu takiego auta dla jednostki
z Wilamowa, która aktywnie działa na terenie gminy, został
podjęty przez uniejowski Samorząd już dawno. Nic więc dziwnego,
że wśród strażaków pojawiło się radosne oczekiwanie. Druhowie,
uzbrojeni w cierpliwość oraz wsparcie ze strony Urzędu Miasta,
pukali do wielu drzwi w poszukiwaniu dofinansowania inwestycji.
„Szukali, chodzili i wychodzili!”. Bez cienia wątpliwości, najwięcej
butów w tym czasie zdarł były Prezes Zarządu Jednostki OSP w
Wilamowie, Tadeusz Chmielewski. Pełniący obecnie funkcję
Prezesa Honorowego, pan Tadeusz   powierzył, na początku
tego roku, swoje obowiązki nowemu Prezesowi Krzysztofowi
Troczyńskiemu, ale mimo możliwości przejścia na zasłużoną
emeryturę postanowił, rozpoczęte za swojej kadencji sprawy
doprowadzić do końca. Jak sam wspominał, dokończenie starań
o zakup nowego wozu dla jednostki było jego oczkiem w głowie.
Przekonaliśmy się wszyscy, że wytrwałość w dążeniu do celu nie
może zakończyć się inaczej, jak tylko sukcesem.
Oficjalne przekazanie kluczy do nowego wozu poprzedziła
defilada, która ruszyła spod Kościoła pw. św. Wojciecha
i Stanisława w Wilamowie w kierunku strażnicy. Tam, przed
frontem remizy miejsca zajęły: prowadząca pochód Orkiestra
Dęta OSP Spycimierz, delegacje jednostek OSP z terenu gminy
Uniejów, poczty sztandarowe, mieszkańcy oraz zaproszeni goście.
Wśród oficjeli znaleźli się m.in.: Poseł na Sejm RP - Piotr Polak,
Członek Zarządu Województwa Łódzkiego - Jolanta Zięba-Gzik,
Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa  Łódzkiego - Dorota
Ryl, Radna Sejmiku Województwa Łódzkiego - Beata OzgaFlejszer, Burmistrz Miasta – Józef Kaczmarek, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Uniejowie – Janusz Kosmalski wraz z Radnymi
Rady Miejskiej oraz Proboszcz Parafii Wilamów – ks. Bogusław
Karasiński.

Maciej Bartosiak

Na uroczystość były zaproszone delegacje z miast partnerskich
gminy z: Łotwy, Finlandii, Azerbejdżanu, Rosji, Włoch oraz
Szczyrku. Przedstawiciele tamtejszych samorządów oraz
lokalnych przedsiębiorstw odbywali w tym czasie w Uniejowie
wizytę studyjną w ramach misji gospodarczej województwa
łódzkiego. Włoska delegacja Krajowego Stowarzyszenia
Artystycznego Układania Kwiatów „Infioritalia”, oprócz
uczestnictwa w wizycie studyjnej, przyjechała do Wilamowa,
aby zrealizować ostatni z obrazów w ramach cyklu wydarzeń
„Spycimierskie Boże Ciało 2016” – wielkoformatowy wizerunek
św. Wojciecha.
Chlebem i solą powitała gości, przed wejściem do strażnicy,
sołtys Wilamowa -Krystyna Maj w towarzystwie miejscowych
gospodyń.
Spośród przedstawicieli służb mundurowych zjawili się:
dh Krystyna Ozga – Członek Prezydium Zarządu Głównego
Związku OSP RP, mł. bryg. Grzegorz Janowski – Zastępca
Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Leszek Janowski
(w zastępstwie Komendanta Miejskiego PSP w Łodzi), bryg.
mgr inż. Jacek Grzelakowski – Komendant Powiatowy PSP
w Poddębicach, bryg. mgr inż. Robert Kropidłowski – Komendant
Powiatowy PSP w Kole, kom. Jacek Piaseczny (w imieniu
Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi), mł. insp. Krzysztof
Kotkowski – Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach,
Krzysztof Janiak – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego
Związku OSP RP w Uniejowie (poprowadził uroczystość), Jacek
Świątczak – Komendant Gminny OSP oraz Leszek Krajewski
– Sekretarz Oddziału Miejsko – Gminnego Związku OSP RP
w Uniejowie, a w czasie uroczystości przekazania auta – narrator
– na bieżąco opisywał skomplikowany ceremoniał, według
którego przebiegało całe wydarzenie.
Po powitaniu gości, przybliżeniu 96-letniej historii jednostki
oraz historii zakupu samochodu poproszono ks. Bogusława
Karasińskiego, aby w asyście prezesa jednostki oraz druha
Filipa Tomaszewskiego poświęcił jeszcze lśniący wóz.
W dalszej kolejności samochód tradycyjnie ochrzczono. Nowemu
nabytkowi OSP nadano imię „Błyskawica” – matką chrzestną

arch. A. Sobczak
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została druhna Bożena Cieślak. Formalnego przekazania pojazdu
ochotniczej straży pożarnej dokonali wspólnie bryg. Grzegorz
Janowski i Poseł Piotr Polak.
„Błyskawicą” nazywano pierwszy wóz bojowy, którym jeździła
jednostka OSP w Wilamowie – przywołanie tego przydomka po
raz drugi u progu 100-letniego jubileuszu jednostki jest ukłonem
w kierunku druhów – założycieli i wszystkich strażaków, którzy
służyli w jej szeregach. To już trzeci nowy zakup tego typu na terenie
gminy, dwa pozostałe służą druhom z Uniejowa („Bogumił”)
i Spycimierza („Jan Paweł II”). Mimo, że poczucie bezpieczeństwa
zarówno mieszkańców, jak i samych strażaków wyjeżdżających
do akcji jest bezcenne, to każda tego typu inwestycja ostatecznie
i tak sprowadza się do określonych kosztów, które w przypadku
zakupu profesjonalnego sprzętu są bardzo wysokie.
Volvo FL, którym od początku tego tygodnia dysponuje
jednostka, wraz z niezbędnym wyposażeniem (część osprzętu
jednostka posiadała już wcześniej), kosztowało 750 tys. zł. Ponad
połowę tych kosztów pokryto dzięki dofinansowaniu z trzech
źródeł: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi przekazał na ten cel 250 tys. zł, Komendant
Główny Państwowej Straży Pożarnej 100 tys. zł, tyle samo
dołożyło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
z budżetu Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Pozostałe
300 tys. zł pokrył Samorząd Gminy Uniejów.
Nowe Volvo FL zastąpi wysłużonego już 23-letniego Jelcza,
którego jednostka dostała w spadku po strażakach z Uniejowa.
Wydatek, choć dla gminy z naszym budżetem, poważny, był
w pełni uzasadniony. Jednostka z Wilamowa jest zmobilizowana
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i bardzo aktywnie dba o bezpieczeństwo mieszkańców.
W ubiegłym roku druhowie z Wilamowa byli na drugim miejscu
pod względem wyjazdów do akcji ratowniczo – gaśniczych,
zaraz po uniejowskiej jednostce OSP. Ponadto, strażacy bardzo
aktywnie działają na rzecz mieszkańców i tamtejszej parafii
i wspierają organizację imprez gminnych. Druhowie z Wilamowa
są współorganizatorami mi. in.: Jarmarku Wilamowskiego,
Bożego Ciała z kolorową trasą w Wilamowie, Wiosennego
Wietrzenia Szafy, Balu Sylwestrowego i wielu innych wydarzeń
kulturalnych. Wspierają działalność Uniwersytetu Trzeciego
Wieku w Uniejowie, organizując transport zbiorowy dla
słuchaczy z Wilamowa i okolic, tworzą asystę honorową podczas
świąt parafialnych, wzorowo dbają o miejscową strażnicę,
która niedawno została gruntownie wyremontowana. Dużo
by opowiadać o zasługach wilamowskich strażaków, ale chyba
najlepszym dowodem na to, że w jednostce już od dawna
wypatrywano nowego wozu, były rozbrzmiewające od samego
rana testy syreny, polerowanie karoserii auta z dokładnością,
której nie powstydziłaby się perfekcyjna pani domu, pamiątkowe
zdjęcia, zrobione za kierownicą Volvo tuż przed rozpoczęciem
uroczystości, pierwsza przymiarka wozu do garażu i oczywiście
nieschodzące z twarzy przez całą sobotę serdeczne uśmiechy.
W imieniu mieszkańców dziękujemy wszystkim osobom
i instytucjom, które przyczyniły się do zakupu nowego wozu,
przede wszystkim tym, którzy pomogli w sfinansowaniu
przedsięwzięcia, natomiast strażakom z jednostki OSP Wilamów
gratulujemy dopięcia starań o „Błyskawicę” i życzymy, by
wyjeżdżać musiała jak najrzadziej, za to służyła jak najdłużej!

Maciej Bartosiak

arch. SP Wielenin

Pożegnanie Proboszcza Parafii Wielenin
Ks. Józef Waszak urodził się 24 listopada 1946 roku
w Wacławowie, parafii Lądek. Po ukończeniu szkoły podstawowej
wstąpił do Niższego Seminarium Duchownego we Włocławku, a po
jego zamknięciu kontynuował naukę w Liceum Ogólnokształcącym
w Słupcy, gdzie otrzymał świadectwo dojrzałości w 1960 roku.
Następnie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we
Włocławku, które ukończył 1973 roku. Przez dziesięć lat był
wikariuszem w następujących parafiach: Malanów, Stolec,
Zadzim, Działyń, Królików, Szpetal Górny i Kalisz – parafia św.
Gotarda. W latach 1987-1989 był proboszczem w Strzałkowie,
a następnie Niemysłowie (1989-1995), Kłobi (1995-2005) i od 2005
roku proboszczem w Wieleninie. Odznaczony został Medalem
Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.
Z wielkim niedowierzaniem dotarły do nas słowa o odejściu
naszego proboszcza, ale parafianie przyjęli decyzję przełożonych
księdza ze zrozumieniem. Oficjalną informację przekazał, podczas
odpustu św. Jakuba, ksiądz Prałat Andrzej Ziemieśkiewicz. Wiele
miłych słów skierował w stronę księdza Burmistrz Miasta Uniejów
- Józef Kaczmarek, dziękując szczególnie za utworzenie kaplicy
w budynku szkoły w Rożniatowie.
Takich dni jak 14 sierpnia 2016 roku nie przeżywa się często.
Dla Parafii pod wezwaniem św. Jakuba i św. Doroty w Wieleninie
był to dzień pełen wzruszeń, jakich dostarczyło pożegnanie księdza
Józefa Waszaka, przeniesionego dekretem księdza Biskupa na
emeryturę. Dziś dziękujemy Bogu za te 11 lat przeżyte razem, za
Msze święte, nabożeństwa, adoracje Najświętszego Sakramentu
i za sakramenty. Tak dużo pracy włożyłeś w odnowienie ołtarza,
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Pożegnanie ks. Józefa Waszaka przez druhów Ochotniczych Straży
Pożarnych

instalację nowych kinkietów i żyrandoli, nowego nagłośnienia,
nowe naczynia i szaty liturgiczne, odnowienie ławek, zmieniłeś
otoczenie kościoła. Szczególnego blasku nabrało ogrodzenie.
Zawsze pamiętałeś o miejscu wiecznego spoczynku, aby panował
tam ład i porządek. Trudno wskazać wszystkie dzieła Twych
rąk. – Za to wszystko i wiele,  wiele więcej parafianie dziękowali
proboszczowi. Były słowa podziękowania od: dzieci z parafii

>>>
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arch. SP Wielenin

arch. ks. J. Olszewicz

>>>

Ks. Jarosław Olszewicz

i ministrantów, nauczycieli i pracowników Szkoły Podstawowej
im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie, delegacji SOSW
w Stemplewie, Koła Żywego Różańca, druhów Ochotniczych Straży
Pożarnych, zespołu „Włościanki” oraz od całej parafii i parafianek
ze Światoni. Miłym zaskoczeniem była obecność parafian
z Borzewiska i Niemysłowa. Ołtarz przykryły bukiety kwiatów
i upominki. Odchodzący proboszcz dziękował parafianom za lata
współpracy. Szczególne podziękowania skierowane były również
do Pani Teresy Szczepańskiej, która przez wiele lat troszczyła się
o plebanię i kościół. Żadne słowa, choćby najpiękniejsze, nie
wyrażą naszej wdzięczności za dar takiego kapłaństwa. Możemy
Ci, Księże, ofiarować modlitwę. Księże Proboszczu nasze serca
i pamięć będą Ci towarzyszyć. Szczęść Boże.
Barbara Nowak
Przedsięwzięcia/inwestycje zrealizowane podczas posługi
kapłańskiej ks. Józefa Waszaka w parafii Wielenin, w latach 20052016, przy wsparciu Samorządu Miasta i Gminy Uniejów:
Zakup: tabernakulum do kościoła, 2 dmuchaw gazowych
do ogrzewania, 2 kropielnic mosiężnych, ośmiu ornatów, kapy
pogrzebowej, 6 kompletów obrusów do kościoła, 2 dużych
lichtarzy, ksiąg liturgicznych, 4 lektoriów, puszki na komunikanty,
4 furtek;
Remont: chodników od plebanii, pionowych rynien przy
kościele, dachu na budynku gospodarczym, schodów głównych do
kościoła, sklepienia nad oknem witrażowym, plebanii (centralne
ogrzewanie, kanalizacja, wymiana drzwi, okien, instalacji
elektrycznej), remont i ocieplenie ławek w kościele;
Położenie kostki brukowej: na cmentarzu, przed kościołem,
przed plebanią;  
Radiofonizacja kościoła parafialnego, kaplicy w Rożniatowie;
Renowacja bramy cmentarnej;
Oświetlenie kościoła (2 żyrandole, 14 złoconych kinkietów,
oświetlenie halogenowe prezbiterium, wieczna lampka);
Umeblowanie kancelarii parafialnej;
Dobudowa ganku do plebanii;
Doprowadzenie instalacji elektrycznej do budynku
gospodarczego;
Ogrodzenie kościoła – przeróbka z renowacją starej bramy
i trzech furtek oraz wykonanie 70 m. nowego ogrodzenia;
Uzupełnienie ubytków zmurszałego kamienia wapiennego;
Pomoc ks. Waszaka w pozyskaniu środków na remont strażnicy
OSP Rożniatów od Zarządu Głównego ZOSP RP na kwotę 40 000 zł.

Z dniem 28 sierpnia 2016 r. ks. Jarosław Olszewicz objął
kanonicznie Parafię pw. św. Jakuba Apostoła i św. Doroty Panny
i Męczennicy w Wieleninie. Obrzędowi kanonicznej introdukcji
przewodniczył Pasterz Diecezji Włocławskiej - ks. biskup Wiesław
Alojzy Mering.
Ks. Jarosław Olszewicz urodził się 25 lutego 1964 we
Włocławku. Rodzice: ojciec Jerzy nie żyje od 17 lat, mama Barbara
jako dziecko, po napaści na Polskę przez Sowietów, wywieziona
została wraz ze swoją mamą na Syberię, skąd wróciła po wojnie
z repatriantami. Rodzeństwo: brat Grzegorz i siostra Agnieszka.
W latach 1983-1989 studiował w Wyższym Seminarium
Duchownym we Włocławku, które zakończył pracą magisterską
z homiletyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Święcenia
kapłańskie otrzymał 28 maja 1989 r. w katedrze we Włocławku
z rąk J.E. ks. bpa Henryka Muszyńskiego. W latach 1989-1993
był wikariuszem Parafii pw. bł. bpa Michała Kozala w Lipnie. W
latach 1993-1995 był wikariuszem w Parafii św. Apostołów Piotra
i Pawła w Ciechocinku. Po śmierci proboszcza, przez krótki czas
do momentu wyznaczenia następcy, został mianowany przez
ks. biskupa Bronisława Dembowskiego administratorem parafii.
W latach 1995-2006 objął posługę wikariusza w Parafii pw.
św. Barbary w Turku. Następnie przez rok został wikariuszem
w Parafii Serca Jezusowego w Sieradzu. W dniu 30.06.2007
r. został mianowany Proboszczem Parafii pw. Matki Bożej
Licheńskiej w Tomisławicach. Funkcję tę pełnił do 20.08.2016 r.
Księdzu Proboszczowi życzymy zdrowia, wszelkiej pomyślności
i wielu łask Bożych w pracy duszpasterskiej w naszej parafii.

Kanoniczne objęcie Parafii Wielenin przez ks. Jarosława Olszewicza
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Warsztaty kwiatowe
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Marianna Polasińska

Od kwietnia do czerwca 2016 roku dzieci i młodzież z naszych szkół brały udział w warsztatach kwietnych, które
związane były tematycznie z projektem gminnym „Spycimierskie Boże Ciało”. Pomysłodawcą akcji był Burmistrz
Józef Kaczmarek. Organizacją warsztatów zajęło się Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Spycimierza i Okolicy,
które przygotowało stosowną dokumentację i materiały.
dzieci ze szkoły podstawowej i młodzież gimnazjum. Obie grupy
przygotowywała Pani Joanna Gołdyka - Komajda. Mieszkańcy i
goście mogli podziwiać w uniejowskim kościele, wykonany przez
uczniów, wspaniały dywan, którego motywem były trzy krzyże.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie w czerwcu
brały udział w warsztatach, prowadzonych przez Panią Marię
Pastwińską. To, czego nauczyły się, pokazały 27 sierpnia br.,  
wykonując przy Kościele pw. św. Wojciecha i św. Stanisława
w Wilamowie obraz z kwiatów,   przedstawiający krwawiące
serce Jezusa. Upleciona przez uczniów girlanda otaczała obraz
św. Wojciecha, usypany przez Włochów z pyłku kwiatowego.    
Uczestnicy warsztatów – nasi uczniowie wiele się nauczyli
i wykorzystali efektywnie zdobyte umiejętności, prezentując
swoje dzieła w każdej parafii naszej gminy. W akcję zaangażowali
się także rodzice, nauczyciele i mieszkańcy, którzy wspomagali
naszych podopiecznych.
Wynagrodzenia dla prowadzących i zakup materiałów został
sfinansowany przez Miejsko - Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Uniejowie.

Autorzy kwietnego obrazu z Proboszczem Parafii Wilamów – ks. Bogusławem
Karasińskim

Warsztaty z udziałem dzieci ze szkoły w Uniejowie

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Wieleninie stoją obok obrazu ułożonego
przy miejscowym kościele

arch. UM Uniejów

arch. J. Gołdyka - Komajda

Dzieci ze szkoły w Spycimierzu podczas warsztatów z prowadzącą panią
Marią Pełką - prezes Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”

arch. M. Polasińska

Pierwsze zajęcia odbyły się w kwietniu w Publicznej Szkole
Podstawowej w Spycimierzu. Poprowadziła je Pani Maria Pełka
– Prezes Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”. Dzieci
zapoznały się ze sposobem wykonania girlandy, a w dalszej części
warsztatów, razem z Panią Marią, uplotły girlandę, która otaczała
obraz Matki Boskiej Kasztelańskiej, wykonany przez Włochów
przed kościołem w Spycimierzu. Na kolejnych majowych
warsztatach dzieci ze spycimierskiej szkoły projektowały, pod
kierunkiem Pani Marii, wzory do kwietnych dywanów, „przenosiły”
je na folię, wycinały otwory i uczyły się usypywać ziemię, tworząc
ich kontury. Następnie zapełniały je kolorowymi kwiatami,
tworząc barwne kompozycje. Wykonany na warsztatach wzór
uczniowie wykorzystali w Boże Ciało, usypując po raz pierwszy,
jako społeczność szkolna, dywan o długości 16 metrów.
W Szkole Podstawowej w Wieleninie 2-godzinne warsztaty
prowadziła Pani Aleksandra Kałużna - Płaczek. Dzieci
zaprezentowały swoje umiejętności 23 lipca br., usypując barwny
dywan na placu przy Kościele pw. Św. Jakuba Apostoła i św.
Doroty w Wieleninie.
W Zespole Szkół w Uniejowie w warsztatach uczestniczyły
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Dwa miesiące wakacji to wystarczająco długi czas, aby
wykorzystać na rozwijanie nowych zainteresowań, odkrywanie
drzemiących w nas talentów i nawiązywanie nowych znajomości.
Znacznie łatwiej jest spełnić wszystkie powyższe warunki,
wyjeżdżając poza miejsce stałego zamieszkania. Co jednak
w przypadku dzieci, które wakacje spędzają w domu? Też mogą
doświadczyć tego samego, gdy z pomocą pędzą wolontariusze
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży RTG Duszy.
Wakacyjną alternatywą dla dzieci były półkolonie, które dzięki
Stowarzyszeniu odbyły się w Wilamowie po raz pierwszy i wspólnie
z dzieciakami mamy nadzieję, że nie po raz ostatni. Termin
zorganizowanych zajęć przypadł na drugą połowę lipca (18-22).
Choć półkolonie cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, a
i pomysłów na zorganizowanie czasu dzieciom w Stowarzyszeniu
nie brakuje, to ze względu na ograniczony budżet, przy stosunkowo
dużej grupie dzieci, trzeba było ograniczyć się do tygodnia. Warto
jednak zaznaczyć, że półkolonie w Wilamowie były jedną z form
spędzania wakacji w gminie – zajęcia trwały codziennie od 10.00
do 15.30, a dzieci miały w tym czasie zapewniony ciepły posiłek
regeneracyjny. Co ciekawe, z tej formy zajęć skorzystali uczniowie
z terenu gminy Uniejów oraz dzieci z sąsiednich Wartkowic. Grupa
z zaprzyjaźnionej gminy stanowiła połowę z liczącej aż 60 osób
grupy uczniów oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej
oraz gimnazjum - najmłodszy z uczestników miał bowiem 5,
a najstarszy 16 lat.
Plan zajęć był ustalony jeszcze przed rozpoczęciem wakacji,
ponieważ organizatorzy musieli zgłosić półkolonie w bazie
wypoczynku w MEN i do Kuratorium Oświaty.
60-osobowa grupa, na potrzeby zajęć, została podzielona na
mniejsze, dlatego losowo każde z dzieci przydzielono do jednej
z 4 ekip, które przyjęły odpowiednio nazwy: Smerfy, Pokemony,
Kaczątkowe Brzydale i Kubusiowe Puchatki. Zajęcia, dzięki
uprzejmości lokalnych instytucji, odbywały się w budynku szkoły
podstawowej w Wilamowie oraz strażnicy OSP Wilamów.
Na każdy dzień zajęć zaplanowano coś innego: pierwszego dnia
odbyły się zajęcia integracyjne, drugiego dnia była wycieczka do
Uniejowa - dzieciaki zwiedziły zamek i Zagrodę Młynarską, grały w
kręgle w Nautilusie i wybiegały się w bawilandii. W pozostałe dni
zorganizowano: turniej piłki nożnej, warsztaty plastyczne, zajęcia
taneczne (serdeczne podziękowania od organizatorów dla pani

Maciej Bartosiak

arch. UM Uniejów

RTG Duszy nie próżnuje w wakacje

Marty Kozaneckiej) oraz fakultet z fotografii (tu podziękowania
należą się Panu Rysiowi Troczyńskiemu), lekcję bezpieczeństwa z
udziałem funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej w Poddębicach.
Przez tydzień, podczas spaceru w Wilamowie, rozbrzmiewały
głosy 60-ciorga dzieci, śpiewających „Stokrotkę” i „Ruda tańczy”.
Jednym słowem, trudno byłoby wpleść w program coś jeszcze,
a co tu dopiero mówić o nudzie. Na zakończenie półkolonii były:
pamiątkowe dyplomy, ognisko i pieczenie kiełbasek.
Zorganizowanie półkolonii, które bezsprzecznie okazały się
naprawdę świetną wakacyjną alternatywą, nie byłoby możliwe,
gdyby nie ogromny wysiłek wychowawców: Iwony Nowak,
Małgorzaty Kolasy, Urszuli Izydorczyk, Marty Tomaszewskiej,
Joanny Urbańczyk i Jolanty Pietrzak, która była motorem
napędowym projektu. Dzielnie wspierały wychowawców na
każdym kroku wolontariuszki: Ewelina Wilczyńska, Justyna
Samuel, Karolina Izydorczyk, Agnieszka Wilczyńska i Lilianna
Polipowska. Zarówno wychowawcy, jak i wolontariusze pracowali
podczas półkolonii nieodpłatnie.
Sponsorami półkolonii byli: Senator RP Przemysław Błaszczyk,
Poseł na Sejm RP Piotr Polak, Urząd Miasta w Uniejowie, Urząd
Gminy w Wartkowicach, Jednostka OSP Wilamów, PGK „Termy
Uniejów” Sp. z o.o., Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa Sp.
z o.o., Instytut Zdrowia Człowieka, K-Flex, PHU „Koma” Marek
Komajda, „Gościniec nad Wartą”, sklep „Kredka” z Turku, „Astra”,
HKT „Trans”, OVB ubezpieczenia.

arch. UM Uniejów
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Jednorazowe stypendia za wyniki w nauce
Studenci z terenu gminy Uniejów mogą ubiegać się o jednorazowe stypendia Burmistrza Miasta Uniejów za wysokie wyniki
w nauce.
Ubiegający się o stypendium kandydaci muszą złożyć
lub przesłać wypełniony wniosek na adres: Urząd Miasta
w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów w terminie do
10 października 2016 r.

Placówka

Gimnazjum
SP Uniejów
SP Wielenin
SP Wilamów
SP Spycimierz
Przedszkole
Razem

Agnieszka Bednarkiewicz

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mieli możliwość złożenia
wniosków do 31 lipca 2016 roku.
Stypendia przyznawane są na podstawie Uchwały Nr
VI/59/2015 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 lutego 2015 r.
w sprawie regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium
Burmistrza Miasta Uniejów za wyniki w nauce dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych i studentów z terenu gminy Uniejów.

Dowozy uczniów do szkół i przedszkola
w roku szkolnym 2016/2017
30 maja br. ogłoszono pierwszy przetarg nieograniczony
na dowożenie uczniów do placówek oświatowych
znajdujących się na terenie gminy Uniejów na rok szkolny
2016/2017. Trzeba było go niestety unieważnić, ponieważ
jedyna złożona oferta w przetargu znacznie przewyższała
przeznaczoną na ten cel kwotę w budżecie gminy.
Drugi przetarg ogłoszono 19 lipca br. Do przetargu zgłosiły
się dwie firmy, z których najkorzystniejszą ofertę złożyło
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Łęczyca
Sp. z o.o., ul. Belwederska 7A, 99-100 Łęczyca. Jest to ta
sama firma, która dowoziła uczniów w poprzednim roku
szkolnym. PKS Łęczyca złożyło ofertę na kwotę 352 401 zł,
podczas gdy konkurent firma FKF Sp. z .o. o z Łodzi ofertę
za 447 608,50 zł. Różnica jest znaczna, bo ok. 96 tys. w skali
całego roku szkolnego.
Umowa z wykonawcą została podpisana 22 sierpnia
i będzie obowiązywać na okres od 1 września 2016 r. do
dnia 24 czerwca 2017 r. z wyłączeniem przerw w zajęciach
dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych, ferii,
wakacji i innych dni wolnych od zajęć szkolnych.
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Barbara Szelągowska – Bugajak

Dowożeniem objęte są dzieci, które realizują
obowiązek szkolny w: Zespole Szkół w Uniejowie, Szkole
Podstawowej w Wieleninie, Wilamowie i Spycimierzu,
dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w tych
szkołach oraz do Miejskiego Przedszkola w Uniejowie.
Wykonywanie przewozów jest realizowane w oparciu
o komunikację regularną na podstawie biletów
miesięcznych i jednorazowych. Realizacja usługi nie wyłącza
prawa wykonawcy do świadczenia usług transportowych
wobec innych osób, jednakże wykonawca zobowiązany
jest do zapewnienia pierwszeństwa przejazdu na danej
trasie wszystkim dzieciom uczęszczającym do szkoły lub
przedszkola oraz zagwarantowania im miejsc siedzących
w autobusie.
Z dowozu skorzysta łącznie 514 dzieci, w tym z terenu
naszej gminy 379 dzieci i spoza gminy 135 dzieci.
Poniższa tabela szczegółowo obrazuje ilość dzieci
dowożonych do poszczególnych placówek.

Ilość dzieci dowożonych
Szkoła
Oddział przedRazem
szkolny
135
135
149
149
79
12
91
48
17
65
74
74
411
103
514

Gmina Uniejów

Spoza gminy

108
78
91
65
37
379

27
71
37
135

Uniejów
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Romana Kozińska

Projekt unijny „Przedszkole równych szans”
       Miejskie Przedszkole w Uniejowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Przedszkole równych
szans”. Wartość projektu wynosi 512 123,74 zł,  z czego dofinansowanie ze środków unijnych to 435 305,18 zł.
Projekt realizowany w okresie 1.09.2016 r. – 31.08.2017 r.
i obejmie 186 dzieci w wieku przedszkolnym, zgodnie z art.14
pkt 1-3 Ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty, które uczą
się/zamieszkują w rozumieniu Kodeksu Cywilnego w gminie
Uniejów i 12 nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu
w Uniejowie, objętych doskonaleniem zawodowym. Do nowego
oddziału przedszkola przyjętych zostanie 25 dzieci z gminy
Uniejów. W zajęciach dodatkowych wezmą udział wszystkie
dzieci uczęszczające do Miejskiego Przedszkola w Uniejowie
w 2016/17 r.
Cel główny Projektu to zmniejszenie dysproporcji w dostępie
do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i poprawa szans
edukacyjnych w okresie od 1.09.2016 r. do 31.08.2017 r. dla
186 dzieci w wieku przedszkolnym z gminy Uniejów poprzez:  
wygenerowanie 25 dodatkowych miejsc w Miejskim Przedszkolu
w Uniejowie, poprawę jakości edukacji w drodze doskonalenia
zawodowego 12 nauczycieli i doposażenia nowego oddziału oraz
rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe.
Do zakładanych celów należą m.in.:
25 miejsc wychowania przedszkolnego
w ramach programu;

dofinansowanych

186 dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami

zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;
12 nauczycieli objętych programem;
12 nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po zrealizowaniu programu;
23 dzieci z gminy Uniejów, które podniosły wiedzę i umiejętności
w zakresie obszarów edukacyjnych wychowania przedszkolnego
o min. 25%;
178 dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie, u których
nastąpiło podniesienie umiejętności społeczno-emocjonalnych
o min. 10%, poprawa sprawności ogólnej i postawy o min. 15%.
Realizowane zadania:
Funkcjonowanie w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie
dodatkowych 25 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym
z terenu gminy Uniejów;
Realizacja zajęć dodatkowych z gimnastyki korekcyjnej
i psychoedukacyjnej dla dzieci uczęszczających do przedszkola;
Szkolenia z zakresu pracy z dziećmi z zaburzeniami zachowania
i współpracy z rodzicami oraz kształtowania zdrowych nawyków
żywieniowych u dzieci, w ramach doskonalenia zawodowego
nauczycieli zatrudnionych w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie.

Czerwiec na wesoło w Spycimierzu
Dzień Dziecka na sportowo
Dzień Dziecka jest dla najmłodszych jednym z najważniejszych
świąt w ciągu całego roku. W tym dniu wszystkie dzieci zebrały
się na placu szkolnym, aby rozpocząć wspólne świętowanie. Brały
udział w zorganizowanych przez rodziców podchodach. Dzieci
musiały wykonać różnorodne zadania, dzięki którym znalazły
ukryty skarb. W dalszej części dnia uczestniczyły w zabawach
sportowych z rodzicami i nauczycielami.
Woskowe inspiracje
3 czerwca 2016 r. odwiedziliśmy Muzeum Figur Woskowych
w Łodzi. Oglądaliśmy, a także dotykaliśmy podobizny ulubionych
postaci bajkowych i filmowych. Spotkaliśmy tam m.in. króla
Juliana, Minionki, Shreka i Smerfy. Dzieci brały także udział
w warsztatach plastycznych, podczas których ozdabiały
styropianowe serduszka.

Paulina Jaśkiewicz

Ostatni dzwonek
W ostatni piątek czerwca braliśmy udział we Mszy świętej
dziękczynnej na zakończenie roku szkolnego 2015/2016. Wszyscy
spotkaliśmy się także w szkole, aby pożegnać się na okres wakacji
oraz wręczyć zasłużone nagrody. Szczególne słowa Pani Dyrektor
skierowała w stronę uczniów klasy III,   którzy po wakacjach
rozpoczęli dalszą edukację w Uniejowie. Uczennica Martyna
Grzelak otrzymała nagrodę pieniężną od Burmistrza Miasta za
wysokie osiągnięcia w nauce.

arch. M. Polasińska

Mama, tata i ja
22 czerwca 2016 r. w murach naszej szkoły panowała podniosła
atmosfera, która związana była ze Świętem Rodzinki. Dzieci
zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.
Dodatkową atrakcją był pokaz mody. Imprezę zakończył grill,
przygotowany na placu szkolnym.
Dzieci podczas przedstawienia w Dniu Rodzinki
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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www.facebook.com/uniejow
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Wieści z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie
Festyn Rodzinny

                          Małgorzata Kaźmierczak, Wioletta Gralka

Przedszkole pożegnać już czas

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2015/2016
w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie odbyło się 23.06.2016 r.
W tym dniu, już od samego rana, panował radosny i uroczysty
nastrój. Wszyscy z niecierpliwością czekali na utęsknione
i długo oczekiwane wakacje. Uroczystość otworzyła pani
dyrektor Romana Kozińska, która powitała zaproszonych
gości, rodziców, dzieci i wszystkich pracowników przedszkola.
Następnie głos oddała małym artystom z grupy V i VI, którzy
zaprezentowali program artystyczny, tematycznie związany
z mijającym rokiem szkolnym i wakacjami.
W tym wyjątkowym dniu nieodzownym momentem jest
pożegnanie starszaków. W bieżącym roku szkolnym mury
naszego przedszkola opuściła grupa dzieci 7-letnich. Starszaki
tradycyjnie otrzymały pamiątkowe dyplomy i inne upominki,
które za kilka lat będą miłym wspomnieniem z czasów
przedszkola. Wszyscy życzyli absolwentom dalszych sukcesów
w nauce i wytrwałości w realizacji marzeń. Oczywiście,
tak jak co roku, ogromnych i niezapomnianych wzruszeń
dostarczyły życzenia od rodziców, którzy w przepięknej
formie podziękowali pracownikom za ich trud i poświęcenie.
Na zakończenie pani dyrektor podziękowała za współpracę
i życzyła wszystkim słonecznych, bezpiecznych i radosnych
wakacji.
         
Małgorzata Dzieran

foto W. Olczyk

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

11.06.2016 r. odbył się III Festyn Rodzinny w Miejskim
Przedszkolu w Uniejowie, którego celem było: integrowanie
dzieci z poszczególnych grup wiekowych, stworzenie miłej
atmosfery, zachęcanie dzieci i rodziców do aktywnego
uczestnictwa w proponowanych zabawach sportoworekreacyjnych, wzmacnianie więzi rodzinnych.          
  Rodzinne świętowanie rozpoczęło się o godzinie 13:00. Pani
Dyrektor Romana Kozińska powitała serdecznie wszystkich
przybyłych gości i zaprosiła do wspólnego i aktywnego
spędzenia wolnego czasu.
Podczas festynu można było skorzystać z wielu atrakcji, wśród
których znalazły się skoki na trampolinie, malowanie twarzy,
balonikowe cuda, zaczarowany świat baniek mydlanych,
czy przejażdżki samochodzikiem po wyznaczonym torze. Na
stoiskach kulinarnych znalazły się ciasta i ciasteczka upieczone
przez mamy przedszkolaków, gofry, zupa pomidorowa i żurek,
pierogi, kiełbaska i kaszanka z grilla. Był również popcorn,
który cieszył się dużym powodzeniem. Uczestnicy mogli
także napić się kompotu ze świeżych owoców. Obok stoisk
z jedzeniem i przekąskami były stanowiska z takimi atrakcjami
jak:   kącik plastycznej twórczości, zabawy przygotowane
przez indianistów – Ranoresa i Masandro Wszołków
oraz zabawy sprawnościowe – tunel i piłka nożna, które
przygotowały i poprowadziły nauczycielki. Dzieci z rodzicami
zachęcane były również do zabaw muzyczno-tanecznych
z kwiatami i pomponami, które później mogli sobie zabrać
na pamiątkę. Nową atrakcją była możliwość wzięcia udziału
w karaoke. Chętnych nie brakowało. Podczas festynu dzieci
zostały obdarowane cukierkami, ufundowanymi przez Radę
Miejską w Uniejowie, oraz batonami i balonami na patyku,
ufundowanymi przez jednych z rodziców.
Za zaangażowanie w przygotowanie tego festynu
podziękowania należą się nauczycielom, pracownikom

i Radzie Rodziców Miejskiego Przedszkola w Uniejowie.
Cała impreza przebiegała w miłej, pogodnej, słonecznej,
rodzinnej atmosferze i w rytmach muzyki. Różnorodność
zaplanowanych atrakcji sprawiła, że każdy znalazł coś dla
siebie. Dziękujemy za odwiedziny, wsparcie i dobry humor.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Festyn Rodzinny

UNIEJOWSKIE STRONY

Elżbieta Goszczyk

Zakończenie roku szkolnego
2015/2016 w Wieleninie
24 czerwca 2016 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny
2015/2016. W zwartym szyku, na czele z naszym sztandarem,
wyruszyliśmy na Mszę świętą, którą odprawił ks. Józef Waszak
– Proboszcz Parafii Wielenin. Następnie uczniowie, często
wraz z rodzicami i nauczyciele spotkali się na uroczystym
podsumowaniu całorocznej pracy i pożegnaniu absolwentów.
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 22 czerwca 2016 roku
wszyscy szóstoklasiści ukończyli szkołę podstawową i ostatni
raz mogli zaprezentować się w murach naszej placówki
i powspominać lata spędzone od momentu przekroczenia progu
szkoły po raz pierwszy. Były nagrody dla uczniów i kwiaty dla
nauczycieli. Swoją obecnością zaszczycił nas Burmistrz Miasta
Uniejów – Pan Józef Kaczmarek, który osobiście wręczył  Nagrody
Burmistrza (przyznawane za wysoki wynik na sprawdzianie
zewnętrznym po każdym roku nauki, począwszy od klasy III
szkoły podstawowej).
Nagrody Burmistrza otrzymali: Julia Antczak, Julia Pietrzak,
Oliwia Jaśkiewicz, Sebastian Oliwiecki, Bartosz Kazimierski, Filip
Mann, Adam Doliński i Inga Cieślak z klasy III; Amelia Szczepuła,
Julia Dziekańska, Adrian Brożyński, Tomasz Cichomski, Martyna
Gorzelańczyk, Jakub Stefański, Dominik Kolasa, Patrycja Kaczka,
Dominik Świątczak, Ewa Pietrzak i Adam Pietrzak z klasy IV;
Klaudia Antosik, Vanessa Karcz i Szymon Goszczyk z klasy V
oraz Sebastian Kolasa, Bartosz Czyżo i Rafał Olczyk z klasy VI.
Otrzymana nagroda pieniężna pomogła zapewne wszystkim
w miłym spędzeniu wakacji i poszerzaniu wiedzy.
Za całoroczną, sumienną pracę nagrody książkowe otrzymali:
Cynthia Karcz, Amelia Mann, Klaudia Wojtasiak, Wiktoria
Hajbura, Julia Florkowska, Jakub Pietrzak i Marcel Szczepuła –
pierwszoklasiści; Agnieszka Kozłowska, Izabela Rosik, Natalia
Nowińska, Weronika Szypowska i Igor Urzędowski z klasy II; Julia
Antczak, Julia Pietrzak, Bartosz Kazimierski i Filip Mann z klasy
III; Amelia Szczepuła, Dominik Kolasa, Julia Dziekańska i Tomasz
Cichomski z klasy IV; Vanessa Karcz, Klaudia Antosik i Aleksandra
Kozłowska z klasy V; Sebastian Kolasa i Bartosz Czyżo z klasy VI.
W szkole nagrody otrzymuje się nie tylko za naukę, ale i za
bardzo dobre zachowanie. W tym roku tytuł najgrzeczniejszego
ucznia i nagrodę pieniężną, ufundowaną przez Panią Barbarę
Zwolińską otrzymały - Patrycja Kaczka i Aleksandra Kozłowska.
Za pracę w szkolnym sklepiku nagrody otrzymali: Bartosz Czyżo,
Sebastian Kolasa i Rafał Olczyk. Najlepsze czytelniczki - Paulina
Połatyńska i Klaudia Antosik dostały książki. Cynthia Karcz,
Amelia Mann, Bartosz Kazimierski, Amelia Szczepuła, Artur
Antoniak i Ewelina Jagieła zostali nagrodzeni za to, że nie opuścili
ani jednej godziny zajęć szkolnych. Nagrody,  ufundowane przez
katechetkę Beatę Maciejewską z Koła Biblijnego otrzymali
Bartosz Czyżo, Sebastian Kolasa i Rafał Olczyk. Nagród było wiele
za systematyczne oszczędzanie w SKO.
W ostatnim dniu w murach naszej szkoły, po balu klasy VI,  
nie zabrakło łez wzruszenia wśród absolwentów, nauczycieli,
młodszych koleżanek i kolegów.
Po radosnym okresie wypoczynku, pełni zapału wróciliśmy we
wrześniu do szkolnych obowiązków.
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Daniela Kwiatosińska

SKO w Wieleninie znów
najlepsze
Co roku bierzemy udział w konkursie ,,Dziś oszczędzam w SKO,
jutro w Banku Spółdzielczym’’- ,,Talenty dodajemy” w ramach
Programu „TalentowiSKO”.
Podczas konkursu uczniowie wraz z opiekunką organizują
akcje propagujące oszczędzanie i wykonują zadania związane
z konkursem. Wszystkie działania są opisane i udokumentowane
w kronice SKO. Jednocześnie prowadzimy blog naszej szkoły
dzięki programowi „TalentowiSKO”, gdzie również możemy
pochwalić się sukcesami naszych uczniów i opisywać, wraz ze
zdjęciami, życie w naszej placówce w ciągu roku szkolnego.
Wielkim sukcesem zakończyła się tegoroczna edycja
konkursu. Po raz drugi zdobyliśmy I miejsce na szczeblu
regionalnym konkursu „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku
Spółdzielczym”, który został ogłoszony w ramach Programu
TalentowiSKO. Wśród małych szkół najlepsza okazała się Szkoła
Podstawowa w Wieleninie, działająca pod patronatem Banku
Spółdzielczego w Poddębicach. W nagrodę szkoła otrzymała
z rąk Wiceprezes Banku Spółdzielczego – pani Joanny Filip
czek na 2000 zł. Ten sukces nie miałby miejsca gdyby nie to, że
bardzo dobrze układa nam się współpraca z BS w Poddębicach,
a szczególnie z Prezesem – panem Romanem Janiszewskim,
Dyrektor Oddziału BS w Uniejowie – panią Cecylią Józefiak,
panią Anną Kozą oraz całym jego personelem. Naszą działalność
wspiera też pani Dyrektor Elżbieta Goszczyk, Rada Pedagogiczna
SP w Wieleninie i przede wszystkim rodzice.
Wszystkim tym, którzy przyczynili się do naszego sukcesu
serdecznie dziękujemy.
Daniela Kwiatosińska

arch. SP Wielenin
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Od lewej: Wiceprezes BS Poddębice - pani Joanna Filip, Dyrektor
SP Wielenin - pani Elżbieta Goszczyk i opiekun SKO - pani Daniela
Kwiatosińska

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

Kalendarium wydarzeń Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy w Czepowie
- 1 czerwca – Obchody Dnia Dziecka;
- 3-5 czerwca – XXIX Zlot Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku w Stemplewie;
- 8 czerwca – Zajęcia fitness w Ogrodzie Zmysłów;
- 12 czerwca – VIII Jarmark Wilamowski (wystawa prac);
- 14 czerwca – Nagranie piosenek religijnych w M-GOK w Uniejowie (cz. 3);
- 23 czerwca – VII Otwarta Powiatowa Spartakiada Dla Osób Niepełnosprawnych w Czepowie;
- 30 czerwca – Festiwal Pomysłów Twórczych „Razem lepiej” w Aleksandrowie Łódzkim. Kibicujemy podczas Ogólnopolskiego
Turnieju im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie (Wielkopolska – Podkarpacie 2:0);
- 8 lipca – Zebranie społeczności (nr 5) - „Bezpieczne wakacje”;
- 26 lipca – Szkolenie z zagrożeń antyterrorystycznych „Stopnie alarmowe”;
- 3 sierpnia – Zajęcia fitness w Ogrodzie Zmysłów;
- 4-5 sierpnia – Wycieczka dwudniowa do Pęczniewa i Skęczniewa;
- 9 sierpnia – Wycieczka rowerowa po okolicy;
- 11 sierpnia – Wyjazd do Uniejowa na targ;
- 15 sierpnia – IV Aleksandrowski Bieg z okazji Święta Wojska Polskiego – Udział Damiana Berczyńskiego;
- 25 sierpnia – Udział w Festiwalu Pieśni ku czci Świętej Faustyny „Miłosierne Nutki” w Świnicach Warckich.
Damian Berczyński – uczestnik zajęć w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie ora zawodnik
Klubu Biegacza „Geotermia Uniejów” tegoroczny sezon może zaliczyć do bardzo udanych. Oprócz sukcesów związanych ze
startami czepowskiej placówki (m.in. zdobycie Pucharu Marszałka dla najlepszej drużyny podczas XI Wojewódzkiej Olimpiadzie
Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2016” w Łodzi) Damian z powodzeniem startuje w biegach masowych
z pełnosprawnymi biegaczami.
Jego tegoroczne wyniki w kategorii OPEN to:
- II Poddębicki Bieg Bez Barier (10 km) - 29 miejsce na 308 sklasyfikowanych zawodników (5 czerwca);
- 14. Bieg Ulicą Piotrkowską Rossmann Run 2016 (10 km) - 198 miejsce na 5058 zgłoszonych zawodników (28 maja);
- IV Bieg Aleksandrowski z okazji Święta Wojska Polskiego (5 km) - 21 miejsce na 318 startujących (15 sierpnia).
Rekord życiowy Damiana na 10 km to 37 minut i 5 sekund. Wierzymy, że w tegorocznej, jubileuszowej edycji Ekologicznego
Biegu „Do Gorących Źródeł” w Uniejowie poprawi swój rekord życiowy. Życzymy powodzenia!

Wyjazd nad Zbiornik Jeziorsko obfitował w wiele atrakcji. Jedną z
nich było spotkanie z ratownikiem medycznym
W Stemplewie czekało na
naszych uczestników wiele
ciekawych zadań…

Olimpiada - Puchar w imieniu Pana Marszałka wręczyła Pani Anna
Mroczek, Dyrektor RCPS w Łodzi

arch. PŚDS w Czepowie

Damian Berczyński
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Marta Pokorska

„Podróż do miasta wody”
Pod taką nazwą została otwarta wystawa malarstwa w Galerii Domu Pracy Twórczej w Uniejowie na początku
czerwca. Autorami prezentowanych prac byli Julita Polipowska i Wojciech Witkowski. Obrazy ukazywały malownicze,
przyrodnicze krajobrazy oraz pejzaże Uniejowa.
malarskie – farby olejne, akwarele, pastele. Należy do Grupy
Plastycznej Dorosłych „Impresja” w Centrum Kultury i Sztuki
w Sierpcu oraz Stowarzyszenia Pracy Twórczej w Ciechanowie.
Jest współorganizatorem konkursów plastycznych, prowadzi
zajęcia oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży. Uczestniczy
w ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach plastycznych.
Jego prace prezentowano na wystawach poplenerowych
i indywidualnych. Obrazy były również pokazywane podczas
wspólnej wystawy z Julitą Polipowską w styczniu w Uniejowie.
Zachęcamy do przeglądania facebooka Galerii Domu Pracy
Twórczej w Uniejowie, na którym pojawiają się informacje
o planowanych plenerach i wystawach (www.facebook.com/
dompracytworczej).

arch. UM Uniejów

Sylwetki artystów – biografię przybliżaliśmy w artykule „Pasją
połączeni”, zamieszczonym na łamach naszego kwartalnika.
Dla przypomnienia: Julita Polipowska to nasza rodzima
mieszkanka. Zajmuje się malowaniem od kilku lat, a tematem jej
prac są najczęściej portrety kobiet, krajobrazy związane często
z Uniejowem. Swoją pasję realizuje podczas zajęć z dziećmi,
młodzieżą oraz dorosłymi w   Klubie Wojskowym 1 Dywizjonu
Lotniczego w Leźnicy Wielkiej, gdzie obecnie mieszka. Jej prace
można było podziwiać podczas wystawy w Izbie Regionalnej
Ziemi Uniejowskiej 29 stycznia br., a także na licznych wystawach
poplenerowych, w tym w Sejmie.
Wojciech Witkowski urodził się i mieszka w Sierpcu.
W jego pracach pojawiają się pejzaże, portrety, kwiaty, zwierzęta
– konie, a do ich wykonania wykorzystuje różne techniki

Julita Polipowska i Wojciech Witkowski

Aleksandra Kałużna – Płaczek

Zakończenie zajęć artystycznych

21 czerwca 2016 r., po raz ostatni przed wakacjami, na
uroczystym zakończeniu zajęć plastycznych spotkali się „młodzi
artyści” z Pracowni Plastycznej „KREDKA”. Jak przystało na tego
typu imprezę, zakończenie miało artystyczną oprawę. Był malarzartysta w pracowni, który witał wszystkich przybyłych (dzieci
i rodziców). Otwarta została wystawa prac plastycznych wszystkich
uczestników zajęć. Pani Kredka rozdała wszystkim artystyczne
upominki i dyplomy za udział w zajęciach oraz podziękowała
„Artystom” za twórczy zapał, który towarzyszył im przez cały rok.

arch. M-GOK w Uniejowie

9 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Wieleninie odbyło
się zakończenie zajęć artystycznych (gitarowych i plastycznych),
prowadzonych przez instruktorów z Miejsko – Gminnego Ośrodka
Kultury w Uniejowie. Szkolny korytarz zamienił się w galerię, gdzie
można było oglądać prace powstałe na zajęciach plastycznych.
Wystawie towarzyszyło „gitarowe granie”. W plenerowej scenerii
uczestnicy zajęć otrzymali dyplomy i upominki.

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

Spotkanie autorskie z bestsellerową pisarką
Dyskusyjny Klub Książki, działający przy Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Uniejowie, gościł 22 czerwca br. na
spotkaniu autorskim Magdalenę Witkiewicz. Wydarzenie
odbyło się w ramach programu realizowanego we współpracy
z Instytutem Książki.

arch. M-GBP w Uniejowie

Autorka znana z bestsellerowych, na wskroś kobiecych
i bliskich życiu powieści, opowiadała nie tylko o książkach ale
i o sobie. Czytelnicy mieli okazję poznać bliżej poczucie humoru,
ale także niezwykłe ciepło i dystans do siebie ulubionej pisarki.

Książki Pani Magdaleny Witkiewicz mocno wciągają
i poruszają do głębi. Jest w nich miłość jak w bajce, są też
trudne relacje z rodzicami. Jest także spełnianie oczekiwań
innych, duża różnica wieku między partnerami, niespodziewana
śmierć, niespełniona miłość, zdrada, niezrozumienie i brak
porozumienia. Autorka potrafi znakomicie wczuć się w sytuację
bohatera i tak autentycznie o nim pisać, że osoby, które
doświadczyły podobnych sytuacji co bohater, często czują się
tak, jakby pisała właśnie o nich.

Pisarka Magdalena Witkiewicz w naszej bibliotece

Warsztaty… nie tylko książka
W lipcu i sierpniu, w ramach Dni Otwartych, w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Uniejowie odbywały się warsztaty pod hasłem „Nie tylko książka”. Na pierwszym
spotkaniu uczestnicy zajęć poznali technikę wykonania kwiatów z bibuły – jak wygląda
precyzyjne wycinanie, skręcanie, zwijanie, rolowanie, sklejanie. Krok po kroku każdy uczestnik
wykonywał kolejne czynności i tak, nie wiadomo kiedy, powstały przepiękne okazy pięknych
czerwonych maków. Wszystkie dzieci wyszły zadowolone z własnoręcznie wykonanym
kwiatem.
Kolejne spotkanie to warsztaty z robienia biżuterii. Podczas zajęć powstały korale,
bransoletki, ale także breloczki do kluczyków. Takiej biżuterii na pewno w sklepach dostać
nie można. Oprócz  zajęć z rękodzieła dzieci wykonywały także z ekologicznych materiałów
lornetki, które okazały się równie piękne jak biżuteria Każdy z uczestników na koniec zabrał
do domu wykonane przez siebie ozdoby, którymi obdarował najbliższych.
Ulubionym miejscem spędzania czasu najmłodszych uczestników Dni Otwartych
był Kącik Książeczki. Dzieci słuchały w nim czytanych bajek, opowiadań i wierszy. I tak właśnie
zrodził się pomysł wykonania własnej pierwszej książki. Zajęcia rozpoczęliśmy od rozmowy
o książce, czym jest, jaki ma kształt, wygląd zewnętrzny, wielkość, jakie elementy wchodzą
w skład jej budowy, kogo nazywamy autorem? Pytań było dużo, ale najbardziej dzieci
były zainteresowane gdzie i jak powstaje książka. Skoro był to czas wakacji, więc tematem
przewodnim było hasło: „Moje wymarzone wakacje” Tak powstały strony książki – barwne,
kolorowe, piękne. Ilustracje były odzwierciedleniem przeżyć dzieci. Każde z nich wykonało

arch. M-GBP w Uniejowie

Dni Otwarte Biblioteki w Uniejowie

Zajęcia z Panią Marią Pastwińską w filii
bibliotecznej w Wilamowie
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okładkę swojej książki według własnego pomysłu. Kartki książki i stronę główną dzieci połączyły razem, związując kolorową wstążeczką. Tak
powstały pierwsze niezwykłe książki, które wyjęte po paru latach z szuflady przywrócą miłe wspomnienia. Tego dnia powstał też  „Gniotek
z Gniotką”. Stara jak świat zabawka, prosta do wykonania i świetna dla odstresowania. Do wykonania potrzebne były tylko balony, mąka
ziemniaczana, odrobina wody i lejek. Do ozdobienia flamastry oraz wstążki i kawałki włóczki.
Podczas jednego z warsztatów pojawiły się w bibliotece uśmiechnięte, piegowate biedroneczki, wykonane własnoręcznie rękoma
dzieci. Tego dnia zajęcia urozmaicone były chustą animacyjną m.in. zabawą w rekina, bociana i żabkę oraz cukiereczka. Po zabawie z chustą
przyszedł czas na „Układankę”. Dzieci połączyły się w pary, jedno położyło się na dużym arkuszu papieru, a drugie odrysowywało kontury jego
sylwetki. Następnie dorysowywały oczy, nos, włosy, paznokcie tak, żeby postacie były jak najbardziej podobne do nich samych. Przymierzały się
do odrysowanej postaci i porównywały czy jest ona od nich większa, czy mniejsza. Na zakończenie zajęć można było nauczyć się skręcać balony,
które  wspaniale rozwinęły pokłady dziecięcej kreatywności.
Warsztaty kreatywnego tworzenia zakładek do książek to kolejne zajęcia, podczas których uczestnicy dowiedzieli się co to jest filc,
poznali proces jego tworzenia, zastosowanie oraz techniki filcowania. W trakcie zajęć zostało zaprezentowanych także kilka wyrobów filcowych.
Ponadto każda osoba biorąca udział w zajęciach wykonała oryginalną zakładkę do książki, którą zabrała ze sobą. Zakładki z pewnością zachęcą
naszych najmłodszych czytelników do czytania oraz pięknie przyozdobią ich książki.
Spinacze biurowe, guziki, kokardki, wstążki, łańcuszki – wszystko zależy od kreatywności. I tak w kilka chwil podczas kolejnych
warsztatów powstały efektowne kukiełki z patyczków po lodach w kształcie ludzików, zwierząt, kwiatów.
Większą cierpliwością i dokładnością uczestnicy zajęć musieli wykazać się podczas  „decoupage”, czyli techniki zdobniczej polegającej
na przyklejaniu na drewnie wzoru wyciętego z serwetki papierowej. Podczas mini kursu dzieci ozdobiły podkładkę pod kubek, tworząc unikalne
rękodzieło. Decoupage to wspaniała forma spędzenia wolnego czasu oraz świetna zabawa.
Z wielkim zaangażowaniem dzieci brały udział w tworzeniu żywej gry planszowej. Same ustalały zasady gry i grały przestrzegając
wszystkich reguł. Wymieniały swoje ulubione gry i opowiadały o swoich odczuciach kiedy się wygrywa, przegrywa, czy uczestniczy w grze.
Dużą radość sprawił też wszystkim udział w „Turnieju Sportowym”. Wszyscy chętnie zmagali się w różnorodnych konkurencjach sportowozabawowych.
Podczas Dni Otwartych nie mogło zabraknąć  głośnego czytania bajek, wierszy, rymowanek, bo przecież książka jest źródłem wiedzy
i wzruszeń, a czytanie jest tym dla umysłu, czym gimnastyka dla ciała.
                                                                                                          
Beata Szymczak
Sylwia Szymańska

Dni Otwarte w filii bibliotecznej w Rożniatowie

foto R. Skibińska

arch. M-GBP w Uniejowie

W trakcie wakacji, w godzinach otwarcia filii bibliotecznej w Rożniatowie odbywały się Dni Otwarte dla czytelników, a szczególnie
dla dzieci i młodzieży szkolnej. Zarówno stali, jak i nowi czytelnicy mieli okazję zapoznać się z nowym układem tematycznym książek,
z nowościami wśród zgromadzonych woluminów, przejrzeć asortyment, a przede wszystkim miło spędzić czas.
Podczas Dni Otwartych miały miejsce elastyczne spotkania mieszkańców Rożniatowa i okolic oraz tych, którzy mają tutaj
dziadków, u których spędzali wakacje. Dzieci i młodzież mogli skorzystać z przygotowanego na te dni stolika, bogatego w artykuły plastyczne
i inne materiały niezbędne do wykonywania drobiazgów artystycznych. Zgromadzone dzieciaki kreśliły rysunki oraz malowały kolorowanki
z bohaterami bajek i lepiły z plasteliny. Ponadto grano w karty i gry planszowe, a w przerwach pomiędzy rozrywkami artystycznymi
i czytaniem bajek dzieci korzystały z ruchu na świeżym powietrzu.
Do prezentacji treści bajek i wierszy dla dzieci wykorzystano nie tylko tradycyjną formę książkową, ale również, dzięki zakupionemu
sprzętowi, e-booki. Tradycyjną formę prezentacji bajek wspierali starsi czytelnicy, którzy czytali lub pomagali w czytaniu młodszym dzieciom,
które dopiero zaczynają swoją przygodę z książką. Efektem pracy były nie tylko rysunki, ale również samodzielnie wykonane ozdoby
z koralików, które dzieci zabrały na pamiątkę ze sobą. Na zakończenie wszyscy aktywni uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, oczywiście
z ulubionymi postaciami z bajek. Dodatkową atrakcją było to, że dzieci nie tylko wskazywały postać z ulubionej bajki, która ma zostać na
pamiątkę, ale również samodzielnie pokolorowały bajkowe postacie na swoich dyplomach.
Wśród dorosłych osób odwiedzających w tym czasie bibliotekę były przede wszystkim mamy młodszych dzieci, ale nie tylko –
również osoby spędzające urlop w Rożniatowie lub okolicach przyszły po ciekawą i polecaną pozycję książkową na wakacje. Oczywiście
największym zainteresowaniem cieszyła się tzw. literatura dla kobiet.

Dzieci prezentują własnoręcznie wykonane filcowe zakładki do książek

Dzieci z dyplomami uczestnictwa w Dniach Otwartych w filii bibliotecznej w
Rożniatowie

www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Studenci drugiego turnusu pleneru malarskiego

arch. UM Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Plener studentów Katedry Architektury Wnętrz

arch. ASP w Łodzi

Sezon wakacyjny to jak zawsze czas, w którym
Uniejów   tętni wzmożonym życiem. Odbywają się turnieje
rycerskie, koncerty itd. W tę strukturę tradycyjnie już wpisują
się   działania plenerowe studentów z łódzkiej Akademii
Sztuk Pięknych. Tym razem sezon otworzyli studenci Katedry
Architektury Wnętrz, którzy gościli u siebie prof. Żywile
Jasutyte z wileńskiej ASP i dwie studentki. Pracujących
studentów obserwować można było nie tylko podczas
rysowania i malowania, projektowali również ścieżkę
dydaktyczno – krajobrazową, eksponując wybrane przez siebie  
miejsca i zagadnienia przy pomocy unikatowych obiektów
artystycznych w realizowanej przestrzeni.
W czasie dwutygodniowego pleneru powstało
również mnóstwo szkiców, rysunków i obrazów. Osiągnięcia
eksponowane były na wystawie poplenerowej w Galerii DPT
i w mieście, ze szczególnym uwzględnieniem parku, który był
wielką inspiracją dla młodzieży.
Tegorocznemu plenerowi towarzyszyło międzynarodowe seminarium pt. „Natura i Kultura”, podczas którego
prelekcje mieli: prof. Żywile Jasutyte, prof. Bartosz Hunger,
prof. Marek Sak, mgr Karolina Zaborska.
dr hab. Marek Sak
prof. nadzw.

Aleksandra Kałużna – Płaczek

Warsztaty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie
przygotował w lipcu i sierpniu warsztaty tematyczne dla
dzieci i młodzieży. Ta forma zajęć spotkała się z pozytywnym
odbiorem zarówno dzieci, jak i ich rodziców.
arch. M-GOK w Uniejowie

Uniejowski summer dance – taniec i muzyka był
nauką kilku prostych układów tanecznych. Dzieci poprzez
zabawę uczyły się też współdziałania w grupie i wyrażania
własnych emocji. Warsztaty te były dobrą podstawą do nauki
bardziej zaawansowanych tańców.
Happy time – zabawy z językiem angielskim –
Malowanie na „gałganie”

>>>
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arch. M-GOK w Uniejowie
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Warsztaty multimedialne

skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zabawę i skojarzenia. Warsztaty miały na celu przyswojenie przez dzieci
podstawowych wyrażeń, nazw przedmiotów i rzeczy w języku angielskim.
Każdy może być artystą – plastyka na wesoło – warsztaty podzielono na dwa bloki tematyczne. Malowanie na „gałganie”
– uczestnicy malowali na materiałach o różnolitych fakturach, poznali różne rodzaje farb i ich zastosowanie w plastyce i nie tylko
oraz tworzyli od podstaw podobrazie. Każdy może być rzeźbiarzem – w trakcie zajęć dzieciaki poznały pojęcie rzeźba, kompozycja,
tworzyły również swoje własne rzeźby z nietypowych materiałów.
Ale film – warsztaty multimedialne – w trakcie warsztatów uczestnicy poznali pojęcia związane z filmem i podstawowe
urządzenia do filmowania, takie jak: kamera czy aparat. Pisali scenariusze i tworzyli kilkuminutowe filmy, wcielali się w postacie
aktorów, dźwiękowców, operatorów kamer i reżyserów. Na zakończenie poznali tajniki programu  do montażu filmów.

Marta Pokorska

Z wizytą u węgierskich Przyjaciół
Na zaproszenie miasta partnerskiego Mórahalom, przedstawiciele gminy Uniejów, tym razem członkowie
Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” gościli w dniach 14-18 lipca 2016 r. na Węgrzech.
drodze wyzwań migracji”. Prezentację dotyczącą problemu
migracji w Polsce przedstawiła Karolina Szęlągowska –
pracownik Urzędu Miasta.
Organizatorzy pobytu przyjęli uczestników, jak co roku,
niezwykle ciepło i serdecznie, zapewniając bogaty program
artystyczny, zakwaterowanie oraz wyżywienie. Po stronie
zaproszonych leżał koszt transportu, który pokryty został ze
środków Urzędu Miasta.

arch. Samorząd Miasta Mórahalom

Niewielkie miasteczko uzdrowiskowe posiada imponujący
ośrodek Saint Elizabeth Spa z około 30 basenami, saunami oraz
ośrodki agroturystyczne. Co roku w Mórahalom organizowany
jest Festiwal Muzyki i Tańca, w którym uczestniczą zaprzyjaźnione
miasta partnerskie, w tym reprezentanci naszej gminy. Celem
spotkań jest wymiana doświadczeń w dziedzinach związanych
z wodami geotermalnymi, ekologią, rolnictwem itd. W tym
roku, w ramach XIII już Festiwalu,   zorganizowano konferencję
poświęconą problemowi jakim jest migracja ph. „Razem na

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

Młodzi dziennikarze w Uniejowie
Uzdrowisko Termalne gościło grono młodych, zdolnych
dziennikarzy, którzy uczestniczyli w Letniej Szkole Junior Media
2016 w ramach projektu realizowanego przez Polska Press Grupa.

regionalnych Polska Press Grupy przekazywali Juniorom
wskazówki dotyczące fotografii, materiałów wideo, tworzenia
reportaży interaktywnych oraz infografik.

W uniejowskim zamku odbywały się warsztaty dziennikarskie
dla dziesięciu najbardziej aktywnych, zaangażowanych i pracowitych zespołów redakcyjnych – w sumie  zostało wyróżnionych
38 Junior Dziennikarzy i 10 Redaktorów Naczelnych szkolnych
redakcji. W warsztatach wzięli udział również uczniowie szkół
z terenu gminy Uniejów, którzy redagują i wydają gazetki szkolne –
pięcioro uczniów Gimnazjum w Uniejowie wraz z opiekunem oraz
trójka dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wieleninie z opiekunem.

Junior Media dowodzi również, że dzieci i młodzież w Polsce
uwielbiają pisać. Dowodem na to jest zbiór ponad 500 recenzji
książek, filmów, gier, spektaklów teatralnych, stworzonych przez
Junior Krytyków – najaktywniejszych młodych recenzentów.

2,8 tys. redakcji szkolnych, 15 tys. młodych dziennikarzy, 13
tys. gazetek szkolnych stworzonych na platformie juniormedia.
pl – to efekt 6. edycji projektu edukacyjnego Junior Media, w
którym Polska Press Grupa przybliżyła dzieciom i młodzieży świat
mediów. Nagroda główna dla najlepszych 10 zespołów szkolnych
redakcji to wyjazd na Letnią Szkołę Junior Media do Uzdrowiska
Termalnego w Uniejowie.

W terminie 10-15 lipca Juniorzy wzięli udział
w warsztatach dziennikarskich oraz odpoczywali, korzystając
z atrakcji dostępnych w „Termach Uniejów” i okolicy. Warsztaty
dotyczące dziennikarstwa sportowego, internetowego,
wydarzeń kulturalnych, prowadzili redaktorzy i szefowie działów
z „Dziennika Łódzkiego” - Paweł Hochstim, Dariusz Pawłowski
i Marta Roszkowska. Warsztat podsumowujący Letnią Szkołę,
dotyczący tworzenia aplikacji, został przygotowany przez Sylwię
Żółkiewską z aplikacji mobilnych w kulturze i edukacji. Alicja
Szulc, animator kultury, fotograf związana z siecią Latających

foto B. Syta, AIP

arch. UM Uniejów

W bieżącym roku szkolnym Junior Dziennikarze ze szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej
Polski nie tylko kształcili warsztat dziennikarski i tworzyli gazety
szkolne, ale również poznawali tajniki kreowania nowoczesnych
mediów w nowym cyklu interaktywnych lekcji juniorlab.
Szefowie działów foto, wideo, redaktorzy dzienników i serwisów

Młodzi uczestnicy projektu sprawdzali też nowo zdobyte
umiejętności w wielu konkursach, w których wygrywali tablety,
komputery, aparaty fotograficzne i gromadzili punkty na konto
szkoły w końcowym rankingu redakcji szkolnych. Aktywność
dziennikarska bardzo się opłacała. 10 najlepszych szkolnych
redakcji z całej Polski wyjechało na Letnią Szkołę Junior Media
do Uzdrowiska Termalnego Uniejów.

Animatorów Kultury przybliżyła również technikę animacji
poklatkowej.
Letnia Szkoła Junior Media to również czas zabawy
i poznawania okolic. Wiele atrakcji młodym dziennikarzom
zapewniły „Termy Uniejów” m.in.: zwiedzanie baszty Zamku
Arcybiskupów Gnieźnieńskich, lekcja „Abecadło o chlebie”
połączona z pieczeniem chleba i zwiedzaniem wiatraka w
Zagrodzie Młynarskiej, wycieczka do ZOO Safari w Borysewie oraz
oczywiście codzienne korzystanie z dobrodziejstw kompleksu
termalno-basenowego „Termy Uniejów”.

Na juniormedia.pl oraz na facebooku Junior Media
publikowane są relacje z Letniej Szkoły Junior Dziennikarzy. Lista
zwycięzców i szczegóły Letniej Szkoły JM dostępne są na stronie:
www.juniormedia.pl.  
Sześć lat działania programu pokazuje, że zainteresowanie
dziennikarstwem prasowym ciągle rośnie, a w szkołach powstaje
coraz więcej gazet szkolnych. Daje to duże nadzieje na to, że
wbrew prognozom ekspertów, młode pokolenie nie odejdzie od
czytania prasy.
Tekst opracowano na podstawie materiałów udostępnionych przez Polska Press Grupa.
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Ks. Krzysztof Kaczmarek

(o którego życie modliliśmy się po wypadku jakiemu uległ niespełna
rok wcześniej), Natalia Dopieralska, Klaudia Grzelewska, Patrycja
Grzelewska, Kacper Jaśkiewicz, Karolina Klimczak, Marta Pajor,
Martyna Pawełek, Hubert Warych oraz Kinga Winnicka z parafii
Spycimierz. Wielkie, wielkie dzięki…
A tak wspominają tegoroczne ŚDM sami młodzi pytani o wrażenia:
„Wyjątkowe doświadczenie. Możliwość spotkania z młodymi
ludźmi z całego świata, którzy się modlą i przede wszystkim
z Papieżem. Nie miały znaczenia niewygody, trud i zmęczenie. Bardzo
pozytywne emocje i doświadczenie życzliwości od osób, setek osób.
Bardzo osobisty odbiór nauczania Papieża, każde słowo dotykało
serca” – to tylko niektóre ze spontanicznie wyrażanych słów.
Na koniec jako uczestnicy tegorocznych Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie pragniemy z całego serca podziękować
wszystkim, dzięki którym nasze spotkanie z Papieżem stało się
możliwe: Księdzu Prałatowi Andrzejowi Ziemieśkiewiczowi wraz
z księżmi wikariuszami, za dofinansowanie pakietów pielgrzyma,
Urzędowi Miasta Uniejów za sfinansowanie przejazdu do Krakowa
oraz materiałów promujących w Krakowie nasze miasto, Spółce PGK
„Termy Uniejów” za zasponsorowanie kąpieli termalnych dla grup
z zagranicy, anonimowym ofiarodawcom, a także Parafii, Straży
Pożarnej oraz pracownikom szkoły w Przebieczanach, która nas
gościła.
Już nie możemy doczekać się kolejnych Światowych Dni
Młodzieży w Panamie.

arch. Parafia pw. Św. Floriana w Uniejowie

Przez ostatnie trzy lata cały świat przygotowywał się do tych
wyjątkowych wydarzeń,  jakie miały miejsce w połowie wakacji tego
roku. Już 20 lipca rozpoczęły się w polskich diecezjach Światowe Dni
Młodzieży. Także do naszej, włocławskiej diecezji, zjechała młodzież z
tak odległych stron świata, jak: Korea, Kazachstan, Mongolia, Papua
Nowa Gwinea, Argentyna, Chile, Hongkong, Peru, Meksyk, Kanada.
Nie zabrakło także gości z Europy, z Wielkiej Brytanii, Łotwy, Francji,
Włoch czy Ukrainy. W ramach tzw. Dni w Diecezji młodzi spotkali się
wspólnie na koncercie uwielbienia we Włocławku, Drodze Krzyżowej
w pobliskich Świnicach Warckich oraz na Eucharystii w Licheńskim
Sanktuarium.
Było coś dla ducha, było i coś dla ciała. Duża grupa młodzieży
z Korei, a także z Kazachstanu odwiedziła Uniejów, by zażyć kąpieli
w naszych „Termach”.
Od 25 lipca młodzi zaczęli zjeżdżać się do Krakowa, by dzień
później rozpocząć oficjalnie Światowe Dni Młodzieży 2016. Na to
wyjątkowe wydarzenie udała się także młodzież z naszej uniejowskiej
parafii oraz okolic (a dokładniej mówiąc z pięciu diecezji i aż
dwunastu parafii, w tym z najdalszej parafii św. Franciszka z Asyżu w
miejscowości Cordova,  w stanie Tennessee w USA). Grupa licząca 50
osób, pod duchową opieką księdza Krzysztofa Kaczmarka z Uniejowa
oraz Księdza Macieja Narazińskiego z Niemysłowa, wyruszyła w piątek
29 lipca, by jeszcze tego samego dnia spotkać się z Ojcem Świętym
Franciszkiem podczas Drogi Krzyżowej na Krakowskich Błoniach. Dzień
później, po długiej pieszej wędrówce, odbyło się kolejne wzruszające
spotkanie z Papieżem w Brzegach, pod Wieliczką, gdzie miało miejsce
czuwanie trwające do późnych godzin nocnych. Punktem centralnym
była niedzielna Eucharystia kończąca Światowe Dni Młodzieży,
podczas której dowiedzieliśmy się, że kolejne już w 2019 r. w Panamie.
W udział w Światowych Dniach Młodzieży zaangażowała się
w sposób szczególny grupa młodych z naszej parafii, która przez
ostatnie trzy lata, pod kierunkiem opiekuna ks. Krzysztofa Kaczmarka
– wikariusza, przygotowywała się do tego wydarzenia. W ramach
przygotowań młodzież gromadziła się na comiesięcznych spotkaniach
formacyjnych, uczestniczyła w szkoleniach dla wolontariuszy,
a także dniach skupienia, organizowanych dla młodzieży rejonu
konińskiego. Podczas Dni w Diecezji pracowali oni jako wolontariusze
przy domu urodzenia s. Faustyny Kowalskiej w Głogowcu,
dbając o bezpieczeństwo i właściwą informację pielgrzymów. Ich
zaangażowanie i włożona w przygotowanie praca zasługuje na
imienne podziękowanie. A byli to: Anna Brygier, Marcin Dopieralski

arch. Parafia pw. Św. Floriana w Uniejowie

Młodzi z Uniejowa wśród młodych z całego świata

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
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dh Anna Walczak

Harcerska Akcja Letnia
Obóz Hufca ZHP Uniejów – Pobierowo 2016

Na obóz wyjechało 46 dzieci pod opieką wykwalifikowanej
kadry. Kolejne dni pobytu obfitowały w rozmaite atrakcje. Harcerze
sprawnie zagospodarowali teren obozowiska. Odbyli zwiad po
Pobierowie i okolicy, przeżyli spotkanie z Neptunem w czasie chrztu
z morzem, plażowali, korzystając z kąpieli słonecznych i morskich,
grali w piłkę plażową oraz tworzyli piaskowe rzeźby.
Uczestnicy obozu odbyli pieszą wędrówkę do Trzęsacza.
Poznali miejscowe legendy. W czasie codziennych zajęć uczyli się
jak ekologicznie biwakować, rozpoznawać leśną florę, poruszać się
określając kierunki w terenie. Budowali szałasy, urządzali podchody
i rozmaite rozgrywki. Wieczorami zasiadali przy ogniu, by śpiewać
harcerskie piosenki. Poznali różne tańce i zabawy integracyjne,
uczyli się jak współpracować w małych grupach.

W czasie trwania obozu harcerze udali się na wycieczkę
autokarową do Centrum Słowian i Wikingów (Recław) tuż obok
Wolina. Wzięli tam udział w fantastycznej grze historycznej.
Dzięki niej poznali trudy dnia codziennego i kulturę słowiańskich
przodków. Mieli również okazję zwiedzić Kamień Pomorski,
gdzie zapoznali się ze zbiorami Muzeum Kamienia, podziwiali
konkatedrę z jej słynnymi kamieńskimi organami, przespacerowali
się promenadą miasteczka.
Obozowe dni mijały szybko i aktywnie. Harcerze przygotowali
i przeprowadzili obozową olimpiadę sportów wszelakich. Rozpalali
ognisko tuż po deszczu i ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy.
Zmierzyli się w grze integracyjnej „Contra”, w której tradycją  
jest remis końcowy. Ostatnią z atrakcji było wejście na latarnię
morską w Niechorzu. Panorama nadmorskiej okolicy pozostanie w
pamięci tych, którym udało się wspiąć na 200 latarnianych stopni.
Nadmorski klimat posłużył wszystkim obozowiczom. Wrócili
wypoczęci, z bagażem nowych doświadczeń i przyjaźni, nucąc pod
nosem: „I nikomu nie potrzebna jest dziś cywilizacja, no bo każdy
przecież jest na wakacjach”.

arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

„W lesie na polanie pali się ognisko, a wszyscy harcerze siedzą
przy nim blisko…”- tak właśnie działo się wieczorami na obozie
w Pobierowie, gdzie wypoczywali harcerze Hufca ZHP Uniejów.
Korzystali z niezwykle gościnnej bazy Hufca ZHP Konin w terminie
od 20.07 do 02.08.2016 r. Pogoda dopisała, dzięki czemu przeżyli
niejedną wakacyjną przygodę.
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pwd. Małgorzata Antoniak

pwd. Magdalena Derlacz

W ostatnim tygodniu lipca czterdziestu dwóch zuchów z naszej gminy, wraz z opiekunami – pwd. Małgorzatą Antoniak,
pwd. Magdaleną Derlacz, Anną Komodzińską, pwd. Mileną Kudanowską, pomogło zamienić bazę Hufca ZHP Łódź - Bałuty
w wioskę indiańską.
Wyjazd na wyspę Wolin do miejscowości Świętouść był kolejną
okazją do integracji środowisk szkolnych, gromad zuchowych oraz  
przeżycia radosnej przygody w zgodzie z przyrodą. Baza harcerska
położona była w lesie pomiędzy Bałtykiem a zachodnim brzegiem
jeziora Koprowo. Obrzędowość kolonii oparta na zwyczajach
i tradycjach indiańskich stwarzała wspaniałą okazję do przebywania
na świeżym powietrzu oraz rozwijania uzdolnień   manualnych poprzez tzw. majsterkę („łapacze snów”, totemy) i muzycznych
- dzięki wspólnym śpiewom, rytmicznym tańcom i okrzykom
indiańskim.

Składamy podziękowania dla Hufca Łódź - Bałuty za
wspaniałą gościnę, cudowną kuchnię i miłą atmosferę podczas
pobytu. Kolonia zuchowa zapewniła dzieciom pełny wypoczynek
po trudach rocznej pracy i dostarczyła wielu niezapomnianych
wrażeń.

arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

Podczas Olimpiady Indiańskiej każdy mógł sprawdzić swoje
możliwości fizyczne. Na zaproszenie sąsiedniego plemienia
uczestnicy kolonii wzięli udział w Ognisku Pokoju. Nie zabrakło
też podniosłej uroczystości nadania indiańskich imion. Wspaniałą
zabawą było przygotowanie Targu Plemiennego, podczas której
zuchy wykonywały ozdoby, narzędzia, przedmioty codziennego
użytku, poznawały zasady uczciwego handlu. Po wybudowaniu
wigwamu, rozpoczęła się wspaniała zabawa - prezentowanie mody
indiańskiej. Gra terenowa sprawdziła spostrzegawczość i odwagę
zuchów. Następną atrakcją był chrzest, który został przygotowany
przez starszych kolegów. Impreza dostarczyła wielu emocji zuchom
i stała się niezapomnianą przygodą.

W trakcie pobytu w Świnoujściu uczestnicy kolonii zwiedzili
Fort Geharda - nadmorską twierdzę na wyspie Wolin, która jest
jedną z najlepiej zachowanych XIX - wiecznych pruskich fortów
nadbrzeżnych w Europie. Dzieci przez chwilę przeniosły się tam
w czasie i na własnej skórze poczuły smak wojskowej służby.
Odbyły przyspieszone szkolenie wojskowe, po którym zostały
mianowane na pierwszy historyczny stopień wojskowy i stały
się rezerwistami regimentu. Następnie zwiedziły Międzywodzie,
Międzyzdroje, m.in. Promenadę  Gwiazd. Wiele radości sprawił im
rejs statkiem pirackim Viking III po Bałtyku. W bazie stacjonował
bosman, który zorganizował rejs po jeziorze Koprowo. Młodym
adeptom żeglarstwa dopisała pogoda, najpierw przeszli
standardowe  szkolenie, a następnie w kapokach wyruszyli w rejs,
słuchając opowieści żeglarskiej. Kolejną atrakcją była bliskość
plaży oraz Morza Bałtyckiego. Pogoda sprzyjała wielu kąpielom
wodnym i słonecznym. Za współzawodnictwo w konkursach dzieci
otrzymały upominki.

Adrian Sobczyński

Zawody Sprawnościowe Ratownictwa Przeciwpowodziowego

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim uczestnikom oraz zachęcamy do udziału
w kolejnych edycjach zawodów.

arch. A. Sobczyński

Na Zalewie Opoczyńskim zostały rozegrane 10 czerwca 2016 roku XII Zawody Sprawnościowe Drużyn Ratownictwa Przeciwpowodziowego
Obrony Cywilnej. Wśród uczestników biorących udział w zawodach znalazła się również Drużyna Ratownictwa Powodziowego Miasta i Gminy
Uniejów w składzie: Michał Bugaj, Łukasz Kałużny, Adrian Skorupa, Dariusz Skotnicki, Adrian Sobczyński i Bartosz Warych.
Podczas zawodów każda z drużyn miała do pokonania tor przeszkód.
Musiała przepłynąć slalomem, łodzią wiosłową określony odcinek oraz podjąć
z wody tonącą osobę (zastąpiła ją boja). Oprócz tego zawodnicy musieli ułożyć
odcinek wału przeciwpowodziowego, przepiłować piłą motorową bal drewna
oraz przepłynąć slalom łodzią motorową wraz z rzutem rzutką ratowniczą do
celu. Dodatkowo zadaniem zawodników było przeprowadzenie resuscytacji
krążeniowo-oddechowej. Łącznie w zawodach wzięło udział 13 drużyn z terenu
całego województwa. Niestety nasza drużyna z powodu kłopotów technicznych nie
zmieściła się na podium zawodów, choć jak podkreślają sami zawodnicy, była taka
realna szansa. Zwycięzcami zostali gospodarze – ratownicy z Opoczna zdeklasowali
pozostałe drużyny osiągając najlepszy czas.
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„Wydeptane Charaktery 2016”
Harcerze naszego hufca, będący w wieku wędrowniczym,
tj. 16-21 lat, w dniach   4-5.08.2016 r. wzięli udział w wakacyjnej
zbiórce 2ADW „Khako-Czarni” w formie rajdu pieszego „Wydeptane
Charaktery”. Uczestnicy zostali dowiezieni do Brodni, odwiedzili
Pęczniew, Popów i Siedlątków, ostatecznie dotarli na nocleg do
remizy w Skęczniewie, niosąc przez cały czas ciężki bagaż na
plecach. Po drodze, w poszczególnych miejscowościach, kolejne
patrole proponowały zadania dla reszty uczestników, które
nawiązywały do słów dewizy wędrowniczej „Wyjdź w świat, zobacz,
pomyśl, pomóż, czyli działaj” oraz obrazowały 5 wymogów próby
wędrowniczej. Część uczestników ma już ją za sobą, pozostali jednak
przymierzają się do jej realizacji. Ponadto harcerze mieli za zadanie
ugotować sobie obiad polowy. Niestety ze względu na złe warunki,

po godzinnych staraniach zrezygnowali i zwrócili się o pomoc do
właścicieli Stadniny Konnej w Popowie, którzy bez zastanowienia
użyczyli swojej kuchni, pozwalając harcerzom zaspokoić głód po
wielu godzinach marszu. Za gościnę oraz za wspaniałą zabawę
podczas jazdy konnej serdecznie dziękujemy.

po intensywnym wiosłowaniu posilili się przygotowanym dla
nich obiadem, który zwieńczył zbiórkę. Po podliczeniu punktów
patrolem zwycięskim okazał się duet Patrycja Gralka i Żaneta Kurpik,
a ich wysiłki zostały nagrodzone karnetami na uniejowskie baseny,
przekazanymi przez Burmistrza Miasta Uniejów – pana Józefa
Kaczmarka. Ten dzień stawił naszym najstarszym harcerzom jeszcze
kilka wyzwań w ramach organizowanej przez nich dla pozostałych
harcerzy, Uniejowian i turystów harcerskiej gry miejskiej.

ofiarowaną przez Pana Marka Komajdę, ciastem pieczonym przez
nasze instruktorki oraz lemoniadą. Wszystko odbyło się przy
dźwiękach piosenek harcerskich i biesiadnych,   przygotowanych
przez przygrywającą na gitarze druhnę Olę Sobańską. Gdy nasze
drużyny wymieniły się zebranymi informacjami, przystąpiły do
ostatniego etapu gry – quizu zawierającego 18 pytań z wiedzy
o Uniejowie.

arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

Po dotarciu na miejsce noclegu harcerze rywalizowali w
konkurencjach turnieju „Kocham Cię harcerstwo”, punktowanego
jak wszystkie zadania rajdowe. Nie obyło się także bez wieczornego
śpiewogrania, tym bardziej, że część uczestników to trzon
artystycznej drużyny wędrowniczej. Dzień drugi to dla uczestników
zbiórki czas wypełniony atrakcjami. Podróż ze Skęczniewa do
Uniejowa odbyli drogą wodną, płynąc kajakami. Wycieńczeni

5 sierpnia przyznaliśmy tytuł „Wszechznawców Uniejowa”
Panu Tomaszowi Wójcikowi oraz jego rodzinie, a to za sprawą zadań
gry miejskiej, organizowanej przez 2ADW „Khako-Czarni”.
O godzinie 17.00 wszyscy chętni zebrali się na boisku przy ZS
w Uniejowie, by wysłuchać reguł jakimi rządziła się gra oraz podzielić
się na 5 patroli. Po otrzymaniu mapy rozpoczęli oficjalnie starania
o zwycięstwo. I tak, 5 drużyn złożonych z harcerzy, Uniejowian
i turystów w różnym wieku dotarło do 3 różnych miejsc wskazanych
na otrzymanej mapie. W każdym z nich na uczestników czekały
informacje o danym miejscu, zaszyfrowane jednym z 5 harcerskich
szyfrów. Zadaniem uczestników było dotarcie do wskazanych
miejsc, takich jak: cmentarz parafialny, M-GOK w Uniejowie, Zespół
Szkół w Uniejowie, uniejowska Kolegiata, uniejowski zamek itp.,
odnalezienie kartki, rozszyfrowanie informacji oraz dotarcie do mety
w jak najkrótszym czasie. Drużyna będąca na mecie jako pierwsza
otrzymała dodatkowe 2 punkty. Po dotarciu na metę, do tzw.
„Hubertówki”, uczestnicy wymienili się zebranymi informacjami,
a ponadto mogli skorzystać z atrakcji – zabaw animacyjnych dla
dzieci i wspinaczki linowej, posilić się pieczoną na ogniu kiełbasą,  

Po podliczeniu punktów z quizu i tych zdobytych za
pierwszeństwo na mecie, zwycięzcami okazali się Państwo
Wójcikowie z dziećmi, zdobywając tym samym tytuł
„Wszechznawców Uniejowa”. Na uznanie zasłużyła także inna
drużyna, złożona z Pani Justyny Samuel oraz Karoliny Izydorczyk
i gromadki dzieciaków, którzy jako pierwsi dotarli na metę
z rozwiązanymi już zadaniami, a w ogólnej punktacji zajęli
drugie miejsce. Obie drużyny wygrały karnety na uniejowskie
baseny, ufundowane przez Burmistrza Miasta Uniejów, zaś
wszyscy uczestnicy, poza atrakcjami czekającymi na mecie, zostali
obdarowani cukierkami, również ofiarowanymi przez gospodarza
naszego miasta.
Za wszelkie wsparcie dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom. To dzięki staraniom wszystkich Was
spędziliśmy w fantastyczny sposób piątkowe popołudnie,
a uczestnikom gry miejskiej nie schodziły uśmiechy z twarzy.
Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj
pwd. Martyna Gierada
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Dzień Młynów w gminie Uniejów
W ramach Ogólnopolskiego Dnia Młynów, 4 czerwca 2016 r.,
został bezpłatnie udostępniony do zwiedzania zabytkowy wiatrak
w Zagrodzie Młynarskiej w Uniejowie. Co godzinę odbywała się
krótka prelekcja poświęcona obiektowi, pokaz jego nastawiania do
kierunku wiatru, uruchamiany był także mlewnik walcowy (pokaz
mielenia zboża).
Dzień Młynów stanowił atrakcję zwłaszcza dla dzieci, które
własnoręcznie obracały (nastawiały do wiatru) ponad 40-tonowy
budynek. Mogły też dowiedzieć się jak dawniej powstawała mąka
przy użyciu kamieni młyńskich i jak powstaje dzisiaj przy pomocy
tzw. walców młyńskich.

Filip Tomaszewski

którego spotkanie założycielskie odbyło 29 lutego 2016 r.
w Muzeum Młynarstwa w Jaraczu (filia Muzeum Narodowego
Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie).
Podczas Dnia Młynów można było bezpłatnie zwiedzić 21 młynów
na terenie całego kraju. Miejmy nadzieję, że impreza będzie się
rozwijać i w przyszłym roku zgłosi się więcej obiektów.

Dzień Młynów w Polsce odbył się w tym roku po raz
pierwszy. Jest to impreza wzorowana na podobnych wydarzeniach
organizowanych już od wielu lat w krajach Europy Zachodniej.
Inicjatorem wydarzenia było Polskie Stowarzyszenie Molinologiczne,

arch. F. Tomaszewski

Z kolei 5 czerwca udostępniony był młyn gospodarczy Braci
Pelców w Wilamowie. To również była nie lada atrakcja, gdyż na
co dzień obiekt jest niestety zamknięty. Wewnątrz zachowały się
kompletne urządzenia służące do przemiału ziarna. W ramach
zwiedzania można było zapoznać się z burzliwą historią obiektu i
ich właścicieli, związaną m.in. z pożarem pierwszego młyna w 1936
r. i nacjonalizacją tego obecnego w czasach stalinowskiego terroru
w latach 50. XX w.

Młyn gospodarczy w Wilamowie

Wystawa prac dzieci z kółek fotograficznych
W siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa, przy ul. Szkolnej
2, można było oglądać, od 10 czerwca przez miesiąc, wystawę
prac dzieci – zdjęć z kółka fotograficznego w Uniejowie, Spycimierzu,
Wieleninie i Wilamowie.
Dzieci uczestniczące w zajęciach kółek pracują pod okiem
pana Ryszarda Troczyńskiego, który w swoim dorobku zawodowym ma pracę z kamerą telewizyjną, a na co dzień pracuje
z aparatem fotograficznym. Dostrzega ciekawe miejsca, zjawiska,
które utrwala za pomocą obiektywu fotograficznego. Swoją

Marta Pokorska

pasją dzieli się z najmłodszymi, którzy naśladują i realizują jego
niebanalne pomysły, rozwijając tym samym swoją wrażliwość na
piękno.
Kółka fotograficzne na terenie gminy Uniejów działają od
trzech lat, a finansowane są ze środków Miejsko – Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Uniejowie.
O działalności kółek informowaliśmy w artykule pt. „Młodzi
adepci fotografii” w poprzednim numerze „Uniejowskich Stron”.

Pan Ryszard Troczyński z uczestnikami zajęć

arch. TPU
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Milena Pamfil

Uniejów i Akademia Muzyczna w Łodzi
w czerwcu, lipcu i sierpniu zaprosili melomanów
na cykl letnich koncertów „Muzyka w murach
zamku”, które odbywały się na dziedzińcu
zamkowym w Uniejowie.
Cykl letnich koncertów zainaugurował
KONCERT OTWARCIA ŻU-BRASS na 10 trąbek,
na którym wystąpili: Dzmitry Kastiushka,
Szymon Kamrowski, Piotr Cedzyński, Bartosz
Koliński, Karol Nyczka, Robert Dominiak,
Dominik Kaszczyszyn, Remigiusz Kuropka,
Marcin Lesiewicz, Andrzej Nestorowicz,
Łukasz Witczak, Sławomir Cichor. Następne
czerwcowe koncerty to: „NUTKA JAZZU”, na
którym usłyszeliśmy utwory w wykonaniu
Anny Dzionek-Kwiatkowskiej i Marty Wilk,
akompaniatorem był Tomasz Walczak
i KONCERT MUZYKI DAWNEJ, w trakcie
którego zagrały: Ewa Gubiec na flecie trawerso,
Joanna Cyrulik i Małgorzata Łyczakowska na
klawesynie.
W trzy sobotnie, lipcowe popołudnia
zamkowy dziedziniec wypełniły koncerty:
„HARFA I WIOLONCZELA” - Marta Podwysocka
- wiolonczela, Anna Maria Kłos – harfa; „MAZEL
TOV CLARINET QUARTET”- w kwartecie
klarnetowym zagrali: Maciej Pietrzak, Stanisław
Kochaniec, Kamil Leszczyński, Wojciech
Sokołowski; „ALDO DUO”- duet Aleksander
Stachowski – akordeon i Dominik Domińczak –
klarnet.

Cykl koncertów „Muzyka w murach
zamku” zyskał liczne grono melomanów
muzyki klasycznej, a to za sprawą wybitnych
muzyków,
repertuaru
pozostawiającego
niezapomniane muzyczne wrażenia oraz
klimatu
średniowiecznego
zamkowego
dziedzińca.
Koncerty „Muzyka w murach zamku”
zorganizowali: Uniejów Uzdrowisko Termalne
i Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta
Bacewiczów w Łodzi.

arch. R. Troczyński

W sierpniu melomani uczestniczyli
w dwóch koncertach. „KWARTET W DWÓCH
ODSŁONACH” to muzyka w wykonaniu:
Grzegorza Warzecha - I skrzypce, Marka
Ulańskiego - II skrzypce, Doroty Stanisławskiej altówka oraz Marty Wróblewskiej - wiolonczela.
Program ostatniego koncertu „Z MUSICALEM
PRZEZ ŚWIAT” był wypełniony w całości
muzyką musicalową i filmową. Na dziedzińcu
uniejowskiego zamku wystąpili: Ewelina Kisiel,
Martyna Henke i Tomasz Wojtan - śpiew, Marta
Sobczak - fortepian.
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Alicja Własny

Jarmark w Wilamowie – bawiliśmy się po raz ósmy
zjeżdżalnia i przejażdżki na kucyku. Tymczasem, koła gospodyń
wiejskich oraz restauratorzy częstowali gości lokalnymi produktami,
ciastem i owocami. Nie zbrakło również rękodzieła.
Organizatorem Jarmarku byli niezmiennie: Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie, Szkoła Podstawowa w Wilamowie,
miejscowa jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej, przy wsparciu
spółki PGK „Termy Uniejów”. W tym roku w organizację imprezy
włączyło się Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży
RTG Duszy z siedzibą w Wilamowie.

Wianki w gminie Uniejów

Aleksandra Kałużna – Płaczek

Noc Świętojańska – zwana też Nocą Kupały, Sobótką lub
Wiankami – to święto powitania lata związane z letnim przesileniem
i najdłuższym dniem w roku.
23 czerwca 2016 r. w Uniejowie, zgodnie z tradycją, odbyła
się impreza plenerowa „Wianki nad rzeka Wartą”. W repertuarze
nawiązującym do obrzędów świętojańskich wystąpiły zespoły
ludowe „Polesianki” i „Włościanki”, zatańczyły dzieci z zespołu tańca
ludowego z Uniejowa, dziewczęta z grupy „TIN TEAN” z Wielenina
oraz solistka Paulina Stawicka z Uniejowa. Spośród 27 zgłoszonych
do konkursu wianków wybrano najpiękniejszy, ale prawdziwych
emocji dostarczyło poszukiwanie kwiatu paproci. Na szczęśliwego
znalazcę czekał rower. Nie mogło zabraknąć świętojańskiego

ogniska, które zabezpieczyła jednostka straży pożarnej z Uniejowa.
Przy blasku ognia mieszkańcy puścili wianki, które popłynęły
z nurtem rzeki.
Z inicjatywy Burmistrza Uniejowa mieszkańcy poszczególnych
miejscowości na terenie gminy przygotowali doroczne ogniska.
W tym roku do konkursu zgłoszono ogniska świętojańskie, które
zapłonęły w: Brzeziach, Czepowie, Człopach, Felicjanowie, Górach,
Kuczkach, Ostrowsku, Rożniatowie (Rożniatów, Rożniatów –
Kolonia, Dąbrowa), Spycimierzu, Wieleninie, Wilamowie, Woli
Przedmiejskiej i Zaborowie.
Organizatorzy ognisk zostali uhonorowani nagrodami
pieniężnymi ufundowanymi przez PGK „Termy Uniejów.

arch. A. Sobczak

arch. R. Troczyński

VIII Jarmark Wilamowski za nami. Pokaz talentów, sposobność
posmakowania miejscowych wypieków, konkursy z nagrodami
i świetna zabawa w rodzinnej atmosferze czekały na mieszkańców
gminy w czerwcową niedzielę. Mieszkańcy wypełnili niemal cały
plac przy strażnicy OSP.
Od godz. 14.00, kiedy prowadzący imprezę Robert Palka przywitał
wszystkich przybyłych, rozpoczęły się pokazy tańca, śpiewu i gry
na instrumentach w wykonaniu zespołów m.in. Kantylena, Stars,
Crazy Girls, Przedszkolaków. Na najmłodszych czekała dmuchana
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Poświęcenie kapliczki w Rożniatowie

Uroczyste przekazanie nowego wozu strażackiego
dla jednostki OSP Wilamów

arch. UM Uniejów / A. Sobczak
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Cykl imprez kwiatowych „Spycimierskie Boże Ciało”

VI Festiwal „Królestwo Lilii” – dywan kwiatowy autorstwa uczniów, nauczycieli oraz mieszkańców gminy Uniejów

40. Zlot Polskiego Ruchu Przyjaciół
Indian

Zawody w Powożeniu Zaprzęgami
Konnymi

Uroczystości odpustowe ku czci św. Jakuba Apostoła
w Wieleninie - obraz św. Jakuba

II ekstremalny bieg przełajowy
ExTERMYnator

Uroczystość ku czci Matki Bożej Pocieszenia w Wilamowie
- obraz z wizerunkiem św. Wojciecha
Obrazy w Wieleninie i Wilamowie zostały wykonane z pyłu
kwiatowego  przez florystów z włoskiego Stowarzyszenia
„Infioritalia”
arch. UM Uniejów
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„Przebojowe Lato Radia ZET i Polsatu” „Muzyczne Hity Teleexpressu”

Obecny na koncercie gospodarz województwa
łódzkiego – Pan Marszałek Witold Stępień

Konferansjerzy koncertu: Beata Chmielowska-Olech i
Maciej Orłoś

Letni cykl koncertów „Muzyka
w murach zamku”

Turniej Rycerski

arch. UM Uniejów / Termy Uniejów / R. Troczyński / I. Tatarkiewicz
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XI Gminny Festiwal Strażackich Orkiestr
Dętych w Spycimierzu

XV Piknik Sołtysów Gminy Uniejów

Zawody Sportowo - Pożarnicze
w Ostrowsku

Uroczystości związane z obchodami 77. rocznicy mordu na
ludności wiejskiej Ziemi Uniejowskiej w Czekaju z udziałem
Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych
Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich

arch. UM Uniejów / R. Troczyński /

A. Sobczak

77. rocznica wybuchu II wojny światowej z udziałem Wojskowej
Asysty Honorowej I Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej
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Mirosław Madajski

VII Otwarta Powiatowa Spartakiada dla Osób Niepełnosprawnych
23 czerwca 2016 roku na obiektach sportowych przy Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie odbyła się coroczna
Spartakiada dla Osób Niepełnosprawnych oraz Obchody Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej.
Zmagania sportowców stały się jednym z elementów Obchodów Dnia Godności Osoby Niepełnosprawnej i zostały połączone z zabawami
integracyjnymi. Wzięło w nich udział 7 placówek: SOSW Stemplew, WTZ Łęczyca, DPS Gostków, PŚDS Pęczniew, WTZ Poddębice, ŚDS Łask
i oczywiście gospodarze PŚDS Czepów.
Gospodarze po sukcesie odniesionym w Wojewódzkiej Olimpiadzie, organizowanej przez RCPS w Łodzi, gdzie zdobyli Puchar Marszałka dla
najlepszej drużyny, byli pełni optymizmu. Z drugiej strony goście z zaprzyjaźnionych placówek nie przyjechali po to, żeby przegrać, tylko walczyć
i pokonać Czepów na ich własnym terenie. Wiele konkurencji było bardzo wyrównanych, szczególnie drużynowe, które wymagały od zawodników pracy zespołowej. Oprócz rywalizacji sportowej, równie ważnymi elementami spartakiady były: integracja, wymiana doświadczeń opiekunów i trenerów oraz serdeczna atmosfera wśród rywalizujących zawodników.
Zmagania sportowe obserwowali zaproszeni goście: Anna Mroczek - Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Monika
Krajewska - Kierownik Wydziału ds. Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Piotr Binder - Wicestarosta Poddębicki, Magdalena Binder - Dyrektor
Domu Kultury i Sportu w Poddębicach, Ilona Kubis – Kałucka - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, Stanisław
Katusza - Radny Rady Powiatu Poddębickiego, Renata Wodziak - Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie.
Wspólnie z Maciejem Grubskim – Kierownikiem PŚDS w Czepowie goście wręczyli sportowcom medale i puchary.

Konkurencje indywidualne
•

Tor przeszkód - kobiety: 1. Sylwia Pietrzak - PŚDS Czepów, 2. Monika Ziarkowska - PŚDS Czepów, 3. Emilia Szczepaniak - ŚDS Łask;

•

Tor przeszkód - mężczyźni:1. Kamil Strychalski SOSW Stemplew, 2. Damian Berczyński - PŚDS Czepów, 3. Piotr Grabarczyk - PŚDS
Czepów;

•

Rzut piłeczką palantową - kobiety:1. Anna Świątczak - PŚDS Czepów, 2. Joanna Grubska - PŚDS Czepów, 3. Bożena Wasiak - WTZ
Łęczyca;

•

Rzut piłeczką palantową - mężczyźni:1. Sylwester Jeziorski - WTZ Łęczyca, 2. Ryszard Gawrosiński - ŚDS Łask, 3. Bogusław Dryzner WTZ Łęczyca;

•

Skok w dal z miejsca - kobiety:1. Sylwia Pietrzak - PŚDS Czepów, 2. Monika Ziarkowska - PŚDS Czepów, 3. Małgorzata Kospin - PŚDS
Pęczniew;

•

Skok w dal z miejsca - mężczyźni:1. Krzysztof Kmiecik - PŚDS Czepów, 2. Damian Berczyński - PŚDS Czepów, 3. Jakub Kamiński - SOSW
Stemplew;

•

Piłka Lekarska - kobiety: 1. Anna Świątczak - PŚDS Czepów, 2. Katarzyna Pietrasiak - ŚDS Łask, 3. Bożena Wasiak - WTZ Łęczyca;

•

Piłka lekarska - mężczyźni:1. Sylwester Jeziorski - WTZ Łęczyca, 2. Ryszard Gawrosiński - ŚDS Łask, 3. Bogusław Dryzner - WTZ Łęczyca;

•

Biegi przełajowe - bieg na 300 m - kobiety:1. Marzena Kospin - PŚDS Pęczniew, 2. Monika Ziarkowska - PŚDS Czepów, 3. Sylwia Pietrzak
- PŚDS Czepów; bieg 650 –mężczyźni: 1. Damian Berczyński - PŚDS Czepów, 2. Jakub Kamiński - SOSW Stemplew, 3. Kamil Strychalski
- SOSW Stemplew.

•

Przenoszenie wody: 1. PŚDS Pęczniew, 2. SOSW Stemplew, 3. WTZ Łęczyca;

•

Sztafeta rowerowa: 1. PŚDS Czepów, 2. PŚDS Pęczniew, 3. SOSW Stemplew;

•

Przeciąganie liny: 1. PŚDS Czepów, 2. DPS Gostków, 3. WTZ Łęczyca.

arch. PŚDS w Czepowie

Konkurencje drużynowe
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Marcin Jaśkiewicz

„Termy Rock Festiwal”

arch. A. Sobczak

arch. UM Uniejów

24 czerwca 2016 r. odbył się „I Termy Rock Festiwal”. Impreza muzyczna
miała na celu promowanie i odkrywanie młodych zespołów grających
głównie muzykę rockową. Na nadwarciańskiej plaży mogli skonfrontować
się z publicznością i zaprezentować swoje umiejętności zespoły: Below
The Life z Poddębic, Andrzej Kowalski Band, Tested on Animals oraz Patin
z Łodzi, Poebao Live Band z Wrocławia, Greasen z Uniejowa. Festiwal
zamknął koncert uniejowskiego zespołu G.D.P. SQuAD. Koncerty trwały do
późnych godzin nocnych.
Organizatorami „I Termy Rock Festiwal” byli: Urząd Miasta w Uniejowie,
PGK Termy Uniejów, MGOK Uniejów, OSP Uniejów.

Zawody w wędkarstwie spławikowym

Dużym zaskoczeniem podczas zawodów była wygrana Niny
Bartosik w kategorii juniorów. Młoda zawodniczka i jedyna
przedstawicielka płci żeńskiej na zawodach   zapewniła sobie
pierwsze miejsce połowem o wadze 1,05 kg. Na drugim miejscu
znalazł się Krzysztof Kulczycki z wagą ryb 0,67 kg, a na trzecim
Kacper Gamalczyk z wagą połowu 0,59 kg.
Na zakończenie zawodów najlepsi wędkarze otrzymali puchary,
a wszyscy zawodnicy sprzęt wędkarski. Nagrody wręczyli: Janusz
Kosmalski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, Sławomir
Goszczyk – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie oraz
Krzysztof Walczak – Prezes Koła Wędkarskiego w Uniejowie.
Podczas rozdania nagród gościł Honorowy Obywatel Miasta
– prof.   Krzysztof Czupryński – Prorektor Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie, który obiecał, że jeszcze w tym roku
dołączy do miejscowego Koła Wędkarskiego.
Dzięki uprzejmości Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
„Termy Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie zawody tradycyjnie
zakończyły się poczęstunkiem na Zagrodzie Młynarskiej.

arch. UM Uniejów

Nad zbiornikiem retencyjnym za Zagrodą Młynarską rozegrały się
26 czerwca 2016 r.  Zawody w Wędkarstwie Spławikowym o Puchar
Burmistrza Miasta Uniejów.
W zawodach wystartowało 34 miłośników wędkarstwa
w kategorii seniorów oraz   4 juniorów. Zmagania zawodników
trwały od godziny 7 rano do godziny 10. Według opinii Prezesa Koła
Wędkarskiego – Krzysztofa Walczaka był to dość trudny dzień na
połowy ze względu na wysoką temperaturę powietrza. Mimo tego,
wśród zawodników znaleźli się tacy, którzy nie mogli narzekać.
Na godzinę przed końcem zmagań uczestnicy obstawiali, że zawody
wygra Tomasz Bartosik, a najcięższą rybą będzie mógł pochwalić się
Zbigniew Kuglarz.
Według ostatecznego werdyktu medale w kategorii seniorów
zdobyli: I miejsce - Zbigniew Kuglarz z wagą złowionych ryb 2,66 kg,
II miejsce - Piotr Walczak z wagą ryb 2,35 kg, III miejsce - Tomasz
Bartosik z wagą złowionych ryb 2,11 kg.
Dodatkowo leszcz o wadze 1,49 kg zapewnił Piotrowi Walczakowi
puchar za najcięższą złowioną rybę podczas tegorocznych zawodów.

Aleksandra Zielonka
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Ewa Susmarska

(01:30:48). Natomiast wśród kobiet po raz kolejny najlepsza okazała
się Anna Włoch (01:40:10), drugie miejsce wywalczyła Izabela
Augustowska (01:49:32) z Klubu Biegacza „Geotermia Uniejów”,
a trzecia na mecie była Ewa Susmarska (01:50:45).
Zawodnicy, którzy brali udział w poprzedniej edycji biegu,
zgodnie przyznali, że w tym roku trasa była trudniejsza. Natomiast
nagrody główne dla trzech najlepszych kobiet i mężczyzn były
bardzo ciekawe: za pierwsze miejsce skok ze spadochronem
z instruktorem, za drugie lot motoparalotnią, a za trzecie zajęcia
w tunelu aerodynamicznym.
Całe przedsięwzięcie, w tak wspaniałej oprawie, nie byłoby
możliwe bez Organizatorów i Partnerów ExTERMYnatora, którymi
byli: Klub Biegacza „Geotermia Uniejów”, I Dywizjon Lotniczy
w Leźnicy Wielkiej, Urząd Miasta w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów”
Sp. z o.o., Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o., Firma
K-FLEX i Z.U.H. „Majsterek” Tomasza Pietrzaka.
Ciekawe czy za rok Organizator zaskoczy uczestników
dodatkowymi przeszkodami.  Ja na pewno się wybieram.

arch. UM Uniejów

Bez gdybania, już pod koniec zeszłego roku, zapisałam się
na II ekstremalny bieg przełajowy ExTERMYnator w Uniejowie.
Był to mój pierwszy w życiu bieg typu: „przełaje ekstremalne”.
Zestresowana, ale uzbrojona w długie spodnie, długi rękaw, buty
zaklejone niezawodną taśmą izolacyjną i pokłady pozytywnej
energii, 25 czerwca 2016 r. zjawiłam się,  razem z ciocią i koleżanką,
na starcie przy plaży obok „Term Uniejów”. Oczywiście wcześniej
trzeba było odebrać w uniejowskim zamku pakiety startowe,
w skład których wchodziły: koszulka ExTERMYnatora, wafelek,
napój, taśma izolacyjna (którą później owijaliśmy buty), no i świetny
płócienny worek z logiem biegu. Zaczipowana i zmotywowana
znalazłam się na linii startu. Ostatnie odliczanie i… rozległ się
strzał rozpoczynający bieg. Najpierw plażą, później wpław rzeką
Wartą. A dalej...? A dalej to już bagnami, lasami, wyznaczoną trasą.
Miejscami trzeba było się czołgać, wspinać na mostki, brodzić po
szyję w niezbyt czystej fosie. Ale jak to mówią - brudne dzieci, to
szczęśliwe dzieci! Więc biegniemy dalej! Cudowne były wyciągnięte
ręce współzawodników, gotowe do pomocy, kiedy w bagnie ugrzęzła
noga, czy człowiek się poślizgnął. A że na trasie oprócz biegaczy
„Geotermii Uniejów” i niezrzeszonych zawodników, byli również
żołnierze z Kanadyjskiej armii, szkoda było tej ręki  nie wyciągnąć...
Przeszkody, choć w większości naturalne, były urozmaicone przez
Organizatora – chociażby kontenerem z otulinami, drabinką, belami
siana, drutem kolczastym, czy ciemnym tunelem. W skrócie - 9 km
rozmaitych różnorodności, w znakomitej atmosferze, przez piękne
tereny uniejowskich lasów i bagien. A to wszystko zwieńczone
wyjątkowym medalem, który zajmuje zaszczytne miejsce na ścianie.
Bieg ukończyło 120 zawodników. Pierwsze miejsca wśród kobiet
i mężczyzn obronili zwycięzcy sprzed roku. Najlepszy ponownie
okazał się Krzysztof Krygier (01:26:35), drugi wbiegł na metę
Krzysztof Bałatka (01:29:42), a trzecie miejsce wywalczył członek
Klubu Biegacza „Geotermia Uniejów” - Marcel Chodakowski

arch. UM Uniejów

Bagno wszędzie, mokro wszędzie, co to będzie, co to będzie…
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Kolegiata liliami rozkwitła

w uprzątnięciu terenu wokół kolegiaty i w kościele), Krzysztof
Janiak – Prezes OSP Uniejów (pomoc w doświetleniu
wnętrza kolegiaty), Sylwester Skonieczny (pomoc w zakupie
i przewozie kwiatów potrzebnych do ułożenia kwiatowego
dywanu w kolegiacie), Artur Pajor (pomoc w przygotowaniu
terenu wokół kolegiaty do układania wzorów ze zrębków
dekoracyjnych), księża wikariusze parafii w Uniejowie:
ks. Krzysztof Kaczmarek i ks. Paweł Robak, mieszkańcy
Uniejowa, którzy dostarczyli kwiaty i bukszpan potrzebne
do ułożenia kwiatowego dywanu, członkowie Parafialnego
Stowarzyszenia Spycimierskie Boże Ciało. W prace nad
kwiatowym dywanem zaangażowali się mieszkańcy: Aniela
Gąsiorowicz, Mariola Król, Janina Król, Maria Gębicka,
panie Komodzińskie. Młodzież uczestnicząca w Światowych
Dniach Młodzieży 2016 w Krakowie układała logotyp ŚDM
i herb Uniejowa z kolorowych drewnianych zrębków przed
kolegiatą, wśród nich byli: Marta Pajor, Martyna Pawełek,
Patrycja i Klaudia Grzelewskie, Ania i Marysia Brygier,
Emilia Wojciechowska i Rafał Wojciechowski.
Cieszymy się, że po raz kolejny uniejowska kolegiata
rozkwitła liliami, a jej otoczenie też wypiękniało – to
wszystko dzięki doskonałej współpracy i integracji
społeczności lokalnej naszej gminy.

arch. UM Uniejów

Pierwszy weekend lipca upłynął tradycyjnie pod znakiem
herbowej uniejowskiej lilii. W dniach 1-3 lipca 2016 r. odbył
się VI Festiwal „Królestwo Lilii” w ramach cyklu imprez
kwiatowych pod wspólną nazwą „Spycimierskie Boże Ciało
2016”.
Festiwal „Królestwo Lilii” ma na celu promocję lilii
jako herbowego kwiatu Uniejowa. Liliowa dekoracja
naszej świątyni nawiązuje również do jej wezwania –
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.
Pomysłodawcą atrakcji związanych z tegorocznym
liliowym wydarzeniem jest Burmistrz Uniejowa - Józef
Kaczmarek. Dzięki tym inspiracjom mogliśmy podziwiać
kolorowy kwiatowy dywan o długości 16 m, ułożony
z ponad tysiąca lilii, goździków, koreanek i innych
kwiatów oraz bukszpanu w nawie głównej świątyni
przez uczniów, nauczycieli i dyrekcję Zespołu Szkół w
Uniejowie, wspomaganych dyrektorami szkół w Wilamowie
i Spycimierzu oraz parafianami – mieszkańcami Uniejowa.
Uniejowska kolegiata wprost tonęła w kwiatach, a to dzięki
dekoracji z tysiąca dwustu kolorowych lilii, ułożonej rękoma
siostry Jolanty, Anety Grzelak i Marioli Rezel. Ponadto na
terenie przy kolegiacie został ułożony wzór ze zrębków
dekoracyjnych przedstawiający logotyp Światowych Dni
Młodzieży 2016 i herb Uniejowa. W układanie tego wzoru
włączyła się młodzież naszej parafii, która wyjechała na
Światowe Dni Młodzieży do Krakowa.  
Wyjątkowym momentem Festiwalu była uroczysta Msza
Święta sprawowana pośród lilii, koncelebrowana przez
księdza Józefa Zawitkowskiego – biskupa seniora diecezji
łowickiej oraz księdza prałata Andrzeja Ziemieśkiewicza –
proboszcza parafii pw. św. Floriana w Uniejowie. W swojej
homilii ksiądz biskup podkreślił znaczenie lilii jako symbolu
czystości i atrybutu wielu świętych Kościoła Katolickiego,
między innymi świętego Bogumiła – patrona naszego
miasta.
Sponsorem kwiatów służących do ułożenia kwiatowego
dywanu oraz zrębków dekoracyjnych było Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”. Festiwal
zorganizowano
dzięki
wspólnemu
zaangażowaniu
finansowemu Urzędu Miasta w Uniejowie, Przedsiębiorstwa
Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” i Parafii pw. św.
Floriana w Uniejowie.
W przygotowanie wszystkich atrakcji było włączonych
wiele instytucji i osób, które swoją pomocą umożliwiły
sprawną organizację kwiatowego wydarzenia oraz jego
wyjątkową oprawę artystyczną. Były to: Małgorzata
Komajda – Dyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie, Marianna
Polasińska – Dyrektor PSP w Spycimierzu, Alicja Własny –
Dyrektor SP w Wilamowie, nauczyciele i uczniowie Zespołu
Szkół w Uniejowie, Joanna Gołdyka-Komajda (opracowanie
projektu kwiatowego dywanu, prowadzenie warsztatów dla
uczniów ZS w Uniejowie, przygotowujących do układania
kwiatowego dywanu), pracownicy Działu Promocji Urzędu
Miasta w Uniejowie (organizacja, koordynacja i promocja
wydarzenia, wykonywanie zdjęć), pracownicy PGK „Termy
Uniejów” (zapewnienie posiłku, pomoc w rozładowaniu
worków ze zrębkami i dostarczeniu wody do kwiatów,
dostarczenie bukszpanu), Wojciech Adamiak (pomoc

Karolina Smętkiewicz

Wykonawcy kwietnego dywanu

Grupa układająca napis Światowe Dni Młodzieży i herb Uniejowa

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Średniowieczne walki u stóp uniejowskiego zamku
XII Turniej Rycerski
Okolice uniejowskiego zamku przyciągnęły podczas Turnieju Rycerskiego tłum widzów oraz niemałą grupę artystów. Wydarzenie trwało
dwa dni (2-3 lipca). Goście mogli podziwiać profesjonalne występy. W promieniach słońca zaprezentowała się grupa sokolnicza „Vancos” wraz
z inwentarzem – sowy, orzeł, sokół, kondor, sęp – zatańczył oraz muzykował po dawnemu zespół „Dworzanie” oraz „Imbridus”, a także można
było podziwiać rycerzy w walkach. Wybredni nie mieli szansy ponarzekać, jako że w dalszej kolejności odbyły się pokazy konne. Grupa „Virtute et
Gratia” oczarowała publiczność pokazem ubioru dam w XVIII wieku, natomiast „Xiążęca Drużyna” zademonstrowała sprawność swoich rycerzy
w starciu z drewnianym Saracenem, kapustą oraz jajkiem. Nie zabrakło, rzecz jasna, jarmarku przed wejściem do zamku, jak również prezentacji
średniowiecznych polskich monet – po niezłym kursie można było obłowić się w świeżo bite dukaty. Po zmierzchu rozpoczął się nastrojowy
pokaz tańca z ogniem, a po nim niezwykły pochód z płonącymi pochodniami, ciągnący się od zamku do miasta.

arch. UM Uniejów

arch. R. Troczyński

Piotr Witas

XI Jarmark Średniowieczny
Pierwszy sierpniowy weekend (6-7 sierpnia) upłynął
w średniowiecznej atmosferze za sprawą XI już Jarmarku. Na to
wydarzenie oprócz turystów zjechało grono rycerzy i dam dworu.
Jarmark odbywał się w otoczeniu XIV-to wiecznego Zamku
Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Po raz pierwszy przygotowano
średniowieczne widowisko jarmarczne w wykonaniu teatru
rozrywki „Trójkąt”. Ponadto można było podziwiać inscenizację
nawiązującą do 1050-tej rocznicy Chrztu Polski. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się pokazy rycerzy konnych z okresu
krucjat oraz wczesnego średniowiecza.
Wydarzenie ubarwiły również liczne atrakcje towarzyszące:
pokazy rzemiosła dawnego, pokaz sokolniczy, jarmark rękodzieła,
możliwość zwiedzania zamku, sali z narzędziami tortur oraz
średniowiecznego scriptorium i wystawy maszyn oblężniczych.
Najmłodsi mogli przenieść się w odległe czasy średniowiecza
w interaktywnym miasteczku z grami i zabawami inspirowanymi
tą epoką.
								
Karolina Smętkiewicz
Pokaz czerpania papieru w wykonaniu pani Elżbiety Bartnik
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Zawody Sportowo – Pożarnicze
w Ostrowsku

Lech Krajewski

Podczas tegorocznych Zawodów Sportowo – Pożarniczych w Ostrowsku pierwsze miejsce zajęła
Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Chłopców (16-18 lat) z Woli Przedmiejskiej z czasem 120 sekund
łącznie.
W grupie chłopców młodszych wystąpiła tyko jedna
drużyna – MDP Ostrowsko, osiągając w sztafecie czas 72
sekund i w ćwiczeniach 48 sekund – łącznie 120 sekund.
W grupie chłopców starszych (15-18 lat) pierwsze
miejsce zajęła MDP z Woli Przedmiejskiej (sztafeta 73
sekundy, bojówka 42 sekundy, łącznie 115 sekund).
Na drugim miejscu uplasowały się dwie drużyny: MDP
z Brzezin i MDP z Wilamowa, uzyskując jednakowy czas
łączny 142 sekundy (Brzeziny – sztafeta 72 sekundy
i bojówka 70 sekund, Wilamów – sztafeta 66 sekundy
i bojówka 76 sekund). Ostatnie miejsce zajęła MDP
z Zaborowa z wynikiem: sztafeta 75 sekundy i bojówka 87
sekund – łącznie 162 sekundy.
Zawodnikom kibicowali: Prorektor ds. naukowych –
prof. Krzysztof Czupryński, Burmistrz Miasta Uniejów
– Józef Kaczmarek, Radny Powiatu Poddębickiego –
Piotr Kozłowski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Uniejowie – Sławomir Goszczyk, Radni Rady Miejskiej
w Uniejowie – Marianna Grubska oraz Tadeusz Warych
oraz licznie zebrani mieszkańcy.
Nagrody za udział młodszych zawodników MDP
ufundowała Rada Miejska w Uniejowie i Burmistrz
Uniejowa w kwocie: I miejsce – 1 080 zł, II miejsce – 900
zł, III miejsce – 720 zł, IV miejsce – 450 zł. Zawodnikom
wręczono również pamiątkowe statuetki, bilety na baseny
termalne oraz okolicznościowe tabliczki.  
Organizatorem zawodów byli: Rada Miejska
w Uniejowie, Burmistrz Miasta Uniejów, Zarząd Oddziału
M-G ZOSP RP w Uniejowie, Ochotnicza Straż Pożarna
w Ostrowsku oraz  PGK „Termy Uniejów”.

arch. R. Troczyński

Dobrą formą intensywnego szkolenia pożarniczego,
niezbędnego w przygotowaniu do działań ratowniczych, są
zawody sportowo – pożarnicze. Celem ich organizacji jest
w szczególności mobilizowanie do stałego doskonalenia
umiejętności obsługi sprzętu przeciwpożarowego, ocena
stanu wyszkolenia pożarniczego, popularyzacja wśród
społeczeństwa zagadnień ochrony przeciwpożarowej oraz
przygotowanie do startu w zawodach szczebla wyższego.
Tradycją jest, że w naszej gminie zawody mają miejsce na
przełomie czerwca i lipca, zgodnie z zasadą, że rozgrywane
są naprzemiennie, tzn. jednego roku są to zawody
sportowo – pożarnicze seniorów, a następnego w szranki
mogą stawać Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze (MDP)
w grupach 12-15 lat oraz 16-18 lat.
W tym roku gospodarzem zawodów była jednostka
OSP w Ostrowsku, gdzie na boisku sportowym nad Wartą
swój kunszt mogli pokazać młodzi strażacy (12-15 lat)
z Ostrowska oraz trochę starsi (16-18 lat) z Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych z: Brzezin, Wilamowa, Woli
Przedmiejskiej i Zaborowa. Szkoda, że tylko tyle na 16
jednostek OSP w gminie Uniejów. Nie wystąpiła też żadna
młodzieżowa drużyna żeńska.
Sędzią głównym zawodów był mł. asp. poż. Paweł
Kaszuba z Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach.
Pomagali mu druhowie z jednostek OSP gminy Uniejów:
dh Stanisław Antczak z OSP Zaborów, dh Krzysztof Mruk
z OSP Wilamów, dh Konrad Trzebiński z OSP Wielenin, dh
Gabriel Milczarek z OSP Rożniatów, dh Marek Winnicki
z OSP Spycimierz, dh Andrzej Izydorczyk z OSP Wola
Przedmiejska, dh Mirosław Andrysiewicz z OSP Uniejów.

Zwycięzcy odbierają gratulacje od: Burmistrza Uniejowa – Józefa Kaczmarka,
Prezesa Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP w Uniejowie/Prezesa Jednostki OSP
w Uniejowie - Krzysztofa Janiaka i Radnej Rady Miejskiej w Uniejowie Marianny Grubskiej
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Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
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Piotr Witas

10 lipca 2016 roku publiczność zgromadzona przy uniejowskich termach miała okazję obserwować bardzo ciekawe wydarzenie.
Odbywały się bowiem Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi. Dodatkową gratką była prezentacja, już poza konkursem, zaprzęgów
czterokonnych. Ktokolwiek miał sposobność być zaraz po południu w okolicach rynku, mógł także podziwiać uroczystą paradę
zaprzęgów.
Po zaciętych zmaganiach uczestników zawodów skład sędziowski, pod przewodnictwem Krzysztofa Rembowskiego, wyłonił
zwycięzców w następujących konkurencjach:
Dzieci do lat osiemnastu, zaprzęgi dwukonne kucy:
1. Filip Grudziński, Bartłomiej Nowicki (luzak), konie Kropka i Łatka
2. Beata Potkańska, Arkadiusz Potkański (luzak), konie Kamis i Kamel
Zaprzęgi jednokonne:
1. Andrzej Głodny, Mateusz Głodny (luzak), koń Pasja
2. Mateusz Głodny, Andrzej Głodny (luzak), koń Pamela
3. Daniel Kolasa, Agata Paż (luzak), koń Favory XI-38

Zaprzęgi jednokonne kucy:
1. Bartosz Złoty, Damian Jakuboszczak (luzak), koń Paloma
2. Jan Godek, Paulina Godek (luzak), koń Ira
3. Mateusz Arent, Karol Arent (luzak), koń Naika

arch. UM Uniejów

Zaprzęgi parokonne:
1. Mariusz Pęcherzewski, Wojciech Pęcherzewski (luzak), konie Blanco i Bazyl
2. Sławomir Sawicki, Katarzyna Sawicka (luzak), konie Arka i Rolka
3. Mirosław Wojtczak, Rabriela Wojtczak (luzak), konie Norbi i Sorento
Nagrody zwycięzcom zawodów wręczają Radni Rady Miejskiej
w Uniejowie – Tomasz Wójcik i Sławomir Goszczyk

arch. UM Uniejów

Zawody przyciągnęły niemałą uwagę – niezależnie od wyniku przyjemnie jest popatrzeć na tak wspaniałe stworzenia. Sama dyscyplina
sportowa ma bardzo długą historię. Ze starożytnym Rzymem niezawodnie kojarzą się wyścigi rydwanów. Parę wiosen wcześniej
wyścigami zaprzęgów pasjonowali się starożytni Grecy, a jeszcze bardziej wstecz Egipcjanie. Uniejów kontynuuje zatem nie byle jaką
tradycję!
Przypomnijmy jeszcze, że wydarzenie nie byłoby możliwe bez udziału Urzędu Miasta w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów”, Stadniny
Koni Brzeziny – Mariusza Pęcherzewskiego, jak również Wielkopolskiego Związku Hodowców Koni.
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Ani Sopot, ni Opole, Spycimierz najlepszy festiwal ma,
niech nam do końca świata gra…
nagrodę Prezesa Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej
w Spycimierzu – czajnik elektryczny. Licznie zgromadzona
publiczność gromkimi brawami nagradzała występujące na
scenie orkiestry, doceniając ich kunszt muzyczny.
Prezes/Sołtys Stanisław Pełka podziękował wszystkim za
udział w Festiwalu, wymienił sponsorów (podziękowanie
poniżej). Po imprezie na wolnym powietrzu wszyscy zebrani
mogli skorzystać z zabawy tanecznej wewnątrz strażnicy OSP
i bawić się przy muzyce disco do świtu.             
Lech Krajewski
Podziękowanie Prezesa/Sołtysa Stanisława Pełki:
Pragnę podziękować wszystkim, którzy wsparli nas
i pomagali przy zorganizowaniu XI Festiwalu Orkiestr Dętych
naszej gminy: panu Burmistrzowi Józefowi Kaczmarkowi –
bowiem to jego zasługa, że Festiwal odbywa się u nas; panu
prezesowi PGK „Termy Uniejów” – Marcinowi Pamfilowi za
to, że kolejny już raz sponsoruje nagrody specjalne, a także
posiłek dla orkiestr; panu dyrektorowi Tomaszowi Kałużnemu
i pracownikom PGK „Termy Uniejów” za montaż i demontaż
sceny; pani dyrektor MGOK w Uniejowie – Milenie Pamfil,
panom Robertowi Palce i Marcinowi Jaśkiewiczowi, a także
druhowi Jackowi Świątczakowi z Urzędu Miasta za pomoc
przy organizacji tegoż Festiwalu.
Dziękuję mieszkańcom: Józefowa, Leśnika, Łęgu Balińskiego,
Zielenia, Kolonii Spycimierz i Spycimierza za symboliczną
złotówkę i dary na rzecz Festiwalu. Podziękowanie składam
orkiestrom, dyrygentom, muzykom, a szczególnie orkiestrze
z Dłutowa, która z tak daleka przybyła gościnnie do nas.
Dziękuję sponsorom, którymi byli: PGK „Termy Uniejów”,
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Konin, Geotermia
Uniejów, Elżbieta i Jerzy Jankowscy, Piotr Łuczak, ks.
proboszcz Wojciech Kaźmierczak, Rada Nadzorcza BS
Poddębice, Bogdan Architekt, Halina i Zdzisław Karniszewscy,
Zofia Górka, Zbigniew Jankowski, Henryk Pęcherski, Irena
i Eugeniusz Synakiewicz, Jan Fret, Apteka „Przyjazna”
w Uniejowie, Marian Włazałek, Gabriel Wagner, Piotr
Antoniak, Roman Boniecki, Tomasz Pietrzak, Gminna
Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Uniejowie,
Nadleśnictwo Turek, Jerzy Pacholczyk, Maciej Gawroński.

arch. UM Uniejów

16 lipca br. wielbiciele strażackich orkiestr dętych
mieli okazję wysłuchać wielu muzycznych przebojów
w ramach XI już Festiwalu Orkiestr Dętych w Spycimierzu. Do
godziny dziewiętnastej na plac obok nowej strażnicy w tej
miejscowości docierały, w uroczystym przemarszu, orkiestry
dęte: ZHP-OSP Uniejów, Old Band Uniejów, OSP Wielenin,
orkiestra gospodarzy OSP Spycimierz oraz gościnnie orkiestra
z Dłutowa.
Do organizacji tej strażackiej imprezy przyczynili się: Rada
Miejska w Uniejowie, Burmistrz Miasta Uniejów, Zarząd
Oddziału Miejsko – Gminnego Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów”, MiejskoGminny Ośrodek   Kultury w Uniejowie, OSP i Sołectwo
Spycimierz.
Oficjalnego otwarcia Festiwalu dokonał nowy Prezes
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w
Uniejowie – dh Krzysztof Janiak wspólnie z Prezesem Zarządu
OSP w Spycimierzu i zarazem członkiem Prezydium Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Uniejowie – druhem
Stanisławem Pełką. Koncert prowadził konferansjer p. Robert
Palka, pracownik M-GOK w Uniejowie.
Festiwal, jak co roku, był bardzo dobrze przygotowany.
Organizatorzy zapewnili koncertującym muzykom gorący
poczęstunek z grilla. Ze stoisk z kiełbaską i karkówką z  rusztu,
za opłatą, mogli skorzystać również słuchacze muzycznej
imprezy. W trakcie trwania koncertu zaczęło się trochę
chmurzyć i wiele osób prognozowało rychły deszcz. Tak się na
szczęście nie stało, a wprost przeciwnie, wszystkich zachwyciła
cudowna tęcza, która swoją kolorową parabolą długi czas
obejmowała scenę z koncertującymi muzykami. Organizatorzy
zaskoczyli też publiczność pewną niespodzianką. Ogłoszono
bowiem Konkurs na hasło spycimierskiej imprezy. Rozdano
wśród publiczności festiwalowej kartki z napisem „Ani
Sopot, ni Opole, Spycimierz…”. Zadaniem osób, które owe
kartki otrzymały było dokończenie znajdującego się na
nich początku hasła. Jury tego konkursu oceniło, że hasło
najciekawiej dokończył pan Józef Obolewski, mieszkaniec
Śląska, który w Spycimierzu przebywał jako turysta. Hasło
jego autorstwa brzmiało: „Ani Sopot, ni Opole, Spycimierz
najlepszy festiwal ma, niech nam do końca świata gra…”
Stąd tytuł niniejszego artykułu. Pan Józef Obolewski otrzymał
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Relacja z 40-stego Zlotu Polskiego
Ruchu Przyjaciół Indian
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Szina Sarnecka

W okresie 40-stu lat nieprzerwanej organizacji Zlotów Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian, po raz szósty,
za sprawą Ranoresa Wszołka, indianiści z całego kraju zawitali do Uniejowa.

nam także zespół Maka Sapa, grający muzykę na żywo.  
Wszyscy świetnie się bawili zarówno przy muzyce Pow
Wow, jak i nieco bardziej współczesnych utworach. Program
dla zlotowiczów był również bardzo bogaty. Odbywało się
wiele spotkań, warsztatów, m.in. warsztaty tańca i kulinarne,
gry i zabawy dla dzieci. We wszystkich spotkaniach indianiści
chętnie uczestniczyli, zwłaszcza, że przez cały zlot towarzyszyła
nam piękna pogoda.
40-sty Zlot zostawił po sobie wielki ślad w historii Polskiego
Ruchu Przyjaciół Indian. Nie odbyłby się bez pomocy
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów”
i Urzędu Miasta w Uniejowie, za co serdecznie dziękujemy.
Jesteśmy dumni, że tak piękny jubileusz miał miejsce
właśnie w Uniejowie. Do zobaczenia na kolejnych indiańskich
spotkaniach.

arch. UM Uniejów

Okazałą   wioskę można było zobaczyć już z mostu, liczyła
bowiem ponad 85 namiotów tipi. Na tegoroczne spotkanie
przyjechało około 700 osób z całej Polski. Wiele osób
podkreślało, że cieszy się z faktu, że jubileuszowy Zlot PRPI
odbywa się właśnie w Uniejowie. Miasto, poprzez organizowane
wcześniej Festiwale Pow Wow oraz letnią cykliczną imprezę
Indiańskie Lato, zaskarbiło sobie sympatię indianistów z całej
Polski, a nawet Europy. Organizatorzy dokonali wszelkich
starań, żeby program zlotu obfitował w wiele atrakcji zarówno
dla zlotowiczów, jak i dla zwiedzających. Odwiedzający mogli
zobaczyć najważniejsze punkty obozowiska, tj. arenę tańca,
gdzie obywała się część widowiskowa spotkania czy główny
ogień, który stanowi centrum wioski i ma odzwierciedlać
ciągłość Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. Mogli także zawitać
do alejki handlowej, w której można było zakupić indiańskie
rękodzieło. Turyści mogli także zobaczyć jak wygląda tipi od
środka. Przez trzy dni, w godzinach wieczornych, odbywało się
Pow Wow – pokaz tańców indiańskich. Tancerze i tancerki mieli
na sobie barwne stroje, charakterystyczne dla różnych plemion
Ameryki Północnej. Indianiści zaprezentowali się w kilku
kategoriach tanecznych. Podczas wspólnego tańca widzowie
mieli także możliwość wzięcia udziału w tańcach społecznych,
takich jak - taniec międzyplemienny czy taniec przyjaźni. Arena
tańca w czasie Pow Wow była pełna. Tańce były wykonywane
do współczesnej muzyki Indian Ameryki Północnej. Towarzyszył
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Międzynarodowa konferencja
o lecznictwie uzdrowiskowym,
ekoinnowacjach i ekoinwestycjach
w Łódzkiem
Podobnie jak za czasów kiedy w średniowiecznym Uniejowie
rezydowali Arcybiskupi Gnieźnieńscy, tak i dziś, ale w Uniejowie
już zdrojowym odbywają się międzynarodowe spotkania
i konferencje. Organizowane w ramach projektu unijnego
spotkania to misje gospodarcze, które mają na celu promocję
naszych najlepszych produktów i usług, a także wymianę
doświadczeń między przedsiębiorcami w ramach danej branży
oraz otworzenie się na nowe rynki zbytu. Z uwagi na kierunek
rozwoju gminy, czyli lecznictwo uzdrowiskowe, wokół tego
zagadnienia i tematów związanych z ekologią, zorganizowano
wizyty studyjne połączone z konferencjami, które odbyły się
pod koniec lipca i sierpnia. Projekt pilotowany przez Urząd
Marszałkowski Województwa Łódzkiego będzie realizowany
przez gminę na przestrzeni 3 najbliższych lat. Jest wart ponad
10 mln złotych, z czego ponad 8 mln pokrywa dofinansowanie
– najwyższe spośród przyznanych w konkursie w województwie
łódzkim.
Delegaci miast partnerskich gminy pojawiali się sukcesywnie
już od 23 sierpnia.O obecności zagranicznych gości informował
poczet flag narodowych , które zdobiły dziedziniec zamku.
Łącznie przewidziano udział 5-ciu delegacji zagranicznych oraz
jednej polskiej – partnerów gminy ze Szczyrku. Przedstawiciele
wyselekcjonowanych regionów partnerskich – władze
samorządowe, pracownicy urzędów i instytucji oraz przedsiębiorcy
przybyli do Uniejowa między innymi z: Łotwy(Krāslava), Finlandii
(Sonkajärvi), Rosji (Wołokołamsk), Włoch (region Liguria, region
Lacium, Sycylia, Sardynia) oraz Szczyrku. Najdłuższą trasę, ponad
3 tysiące kilometrów w linii prostej, przebyła reprezentacja
zaprzyjaźnionego miasta Naftalan w Azerbejdżanie, które słynie
– podobnie jak Uniejów – z kąpieli zdrowotnych, ale tym razem
nie w wodzie, a w tamtejszej ropie naftowej.
Celem konferencji było pogłębienie wiedzy w dziedzinie
ekoinwestycji i lecznictwa uzdrowiskowego. Poruszono
zagadnienia dotyczące rozwoju turystyki uzdrowiskowej i zdro-

Maciej Bartosiak

wotnej oraz perspektyw dla Polski i województwa łódzkiego
w wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii ze szczególnym
uwzględnieniem energii geotermalnej, a także możliwości
zastosowania wody termalnej z Uniejowa do przetwórstwa
spożywczego.
Misja gospodarcza to nie tylko wykłady i teoretyczne prognozy
na przyszłość. To przede wszystkim wymiana doświadczeń
i nawiązywanie kontaktów biznesowych, dlatego w każdej
z zaproszonych delegacji znalazł się przedsiębiorca, który mógł
podzielić się wiedzą i praktyką w swojej dziedzinie gospodarczej.
Również w tym celu Goście, w ramach wizyt studyjnych,
odwiedziły świetnie prosperujące przedsiębiorstwa i inwestycje
z regionu. „Pochwaliliśmy się” m.in. miejscową geotermią
i energetyką oraz kompleksem basenów termalnych „Termy
Uniejów”. Delegacje z Finlandii oraz Łotwy zobaczyły „od kuchni”
jak powstawał sukces rodzinnego przedsiębiorstwa z tradycjami,
zwiedzając położone w Białej Górze za Wartkowicami, Zakłady
Mięsne Katusza. Ogromne wrażenie na Finach, słynących przecież
z nowoczesnych i ekologicznych technologii w wielu dziedzinach
gospodarczych, zrobiła wizyta w Instytucie Zdrowia Człowieka.
Urocze położenie sanatorium, wysokiej klasy sprzęt oraz bogata
oferta zabiegów spa, które w niczym nie ustępują zachodnim
kurortom,   została skwitowana w kilku słowach: „Nowoczesny,
profesjonalny i bardzo gościnny obiekt. Na pewno chcielibyśmy
zabrać tu bliskich, by zafundować im któryś z zabiegów.”
Podczas pobytu w Uniejowie uczestnicy misji wzięli udział
w wydarzeniu, które pozwoliło im lepiej poznać nasze tradycje
i lokalną tożsamość. Delegacje zobaczyły jak wygląda proces
powstawania obrazu z kwiatowego pyłu.
W pierwszej misji gospodarczej, organizowanej przez gminę
Uniejów, w lipcu tego roku, w podobnej formie, nasz region
poznały delegacje z Ukrainy (Truskawiec), Białorusi (Gorki), Gruzji
(Tskaltubo), Węgier (Mórahalom) oraz Włoch.

arch. UM Uniejów / Ł Szoszkiewicz
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z rąk Marszałka Województwa Łódzkiego –  pana Witolda Stępnia.
To właśnie ten utwór oraz pokaz sztucznych ogni zakończył
wydarzenie.
Kto nie miał możliwości być osobiście na imprezie w Uniejowie
mógł obejrzeć transmisję telewizyjną koncertu w Polsacie lub
posłuchać go w Radiu ZET.

arch. Termy Uniejów

Najlepszym podsumowaniem koncertu „Przebojowe Lato
Radia ZET  i Polsatu” 24 lipca 2016 roku w Uzdrowisku Uniejów
były słowa Marszałka Województwa Łódzkiego – pana Witolda
Stępnia wypowiedziane ze sceny: „Gorące przeboje w gorącej
atmosferze”. Tak mogli śmiało stwierdzić wszyscy, którzy oglądali
na żywo koncert znanych artystów: Kombii, Blue Cafe, Rafała
Brzozowskiego, Feel, Sidneya Polaka, Natalii Szroeder, Varius
Manx, Big Day, zespołu Sami oraz Formacji Nieżywych Schabuff.
Ze sceny popłynęły zarówno najnowsze przeboje radiowe, jak
również znane wszystkim hity: „Lato” „Orła cień”, „Tak blisko”,
„Słodkiego miłego życia”, czy taneczna „Lambada”. Koncert
poprowadzili: wokalistka Natalia Szroeder, prezenter Telewizji
Polsat – Maciej Dowbor i dziennikarz Radia ZET – Damian
Michałowski.
W trakcie wydarzenia   trwał konkurs na najgorętszy przebój
lata 2016. W wyniku głosowania zwycięzcą okazał się utwór
„Tak blisko” Rafała Brzozowskiego. Artysta odebrał nagrodę

Aleksandra Zielonka

arch. R. Troczyński

„Przebojowe Lato Radia ZET i Polsatu”
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Kasia Stankiewicz

Zespół Blue Cafe

Uroczystości odpustowe ku czci św.
Jakuba Apostoła w Wieleninie
W dniach 24-25 lipca br. odbyło się w gminie Uniejów kolejne
wydarzenie spod znaku „Spycimierskie Boże Ciało 2016”, tym
razem przed kościołem pw. św. Jakuba Apostoła i św. Doroty
w Wieleninie. W pierwszy dzień imprezy włoscy floryści ze
Stowarzyszenia „Infioritalia” zmagali się przed wejściem do
świątyni z pyłem kwiatowym oraz ciętymi kwiatami. Owocem ich
wytrwałej i finezyjnej pracy był obraz św. Jakuba, który – mimo
swej ulotności – wciąż można było podziwiać przez kolejne dwa
tygodnie.
Do przygotowania materiału dla Włochów oraz wykonywania
prac włączyli się aktywnie okoliczni mieszkańcy – na czele
z panią sołtys Henryką Olejnik - Mann, nauczyciele ze Szkoły
Podstawowej w Wieleninie – na czele z panią dyrektor Elżbietą
Goszczyk oraz panie z Zespołu Śpiewaczego „Włościanki”. Pomoc
organizacyjną okazali również członkowie Ochotniczej Straży

Piotr Witas

Pożarnej z Wielenina, zwłaszcza prezes jednostki – pan Bogdan
Marciniak i pan Konrad Trzebiński. Ze strony Urzędu Miasta
wydarzenie kwiatowe, podobnie jak pozostałe, koordynowała
Pani Beata Czyszek, która tłumaczyła również z języka włoskiego.
W godzinach przedpołudniowych swoim kunsztem
florystycznym chwaliły się również dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Wieleninie, które ułożyły dywan kwiatowy na placu kościelnym.
Swoje umiejętności miały okazję zdobyć w ramach warsztatów
zorganizowanych przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Spycimierza i Okolicy. Warsztaty objęły: Uniejów, Wilamów,
Wielenin oraz Spycimierz, a brało w nich udział kilkadziesiąt
dzieci ze szkół podstawowych oraz gimnazjum. Podczas prac
słychać było radosne śpiewy, kawa sypała się litrami, a wszystkich
obserwujących sztukę in statu nascendi („w trakcie powstawania”)
spotkało szczęście rozkoszowania się letnim słońcem.
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w czasie której wystąpił w kościele Zespół Śpiewaczy „Włościanki”
z Wielenina. Dla delegacji z Włoch zaśpiewano „Sto lat”. Pod
koniec Mszy miało miejsce uroczyste pożegnanie księdza
proboszcza – po jedenastu latach służby w parafii, za którą
dziękował Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek.  
Obchody uroczystości odpustowych zakończyła procesja wokół
świątyni.

arch. UM Uniejów

Późnym popołudniem kościół w Wieleninie gościł także
zagraniczne delegacje z Ukrainy, Węgier, Gruzji i Białorusi,
które przyjechały na konferencję dotyczącą „Lecznictwa
uzdrowiskowego, ekoinnowacji i ekoinwestycji” w Uniejowie.
Drugi dzień imprezy rozpoczął się występem Orkiestry Dętej
OSP Wielenin. W następnej kolejności odbyła się uroczysta Msza
święta, poprowadzona przez ks. proboszcza Józefa Waszaka,

Obecne na uroczystości zagraniczne delegacje z: Włoch, Ukrainy,
Węgier, Gruzji i Białorusi

Maciej Bartosiak

Poranki z Uniejowa oglądała cała Polska
lekkiego w sam raz na upalny dzień. Przygotowali: sałatkę z zielonej
fasolki szparagowej oraz letnie koktajle i smoothie. W międzyczasie
opowiedzieli o lokalnych smakach, które pamiętają z dzieciństwa i
starają się wprowadzać podobne akcenty w swoich kuchniach.
Drugiego dnia natomiast gotowanie odbywało się na
dziedzińcu Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Tym razem
Adamowi towarzyszył szef kuchni Restauracji „Herbowa”
– Rafał Andrzejczak. Panowie wzięli się za konkretne jadło,
przygotowali bowiem chłodnik uniejowski, gicz jagnięcą
w czerwonym winie z rozmarynem i borowikami z czarnego lasu
oraz rycerskie placki z cukinii z rozmarynem – dania zainspirowane
miejscem, w którym zostały przyrządzone.

arch. UM Uniejów

6 i 7 sierpnia ekipa realizacyjna stacji
TVN przyjechała do Uniejowa, by ze studia
plenerowego przy Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich nie tylko polecić nasze
uzdrowisko, ale od razu pokazać dowody
na to, że w Uniejowie odzyskasz siły, dobrze
i zdrowo zjesz, zobaczysz ciekawe miejsca i
obiekty – fantastycznie spędzisz czas!
Ula Chincz i Marcin Prokop przez dwa dni
w plenerowym studiu przy zamku prowadzili
program „Dzień Dobry Wakacje”, w którym
zachęcali do odwiedzenia ciekawych miejsc na
mapie Polski. Swój wybór musieli oczywiście
uzasadnić odpowiednimi argumentami.
Naturalnie, najbardziej znanym bogactwem
naszego uzdrowiska jest woda termalna.
O zaletach kuracji pitnych i kąpieli oraz
zasadach
korzystania
z
właściwości
składników mineralnych zawartych w solance
opowiadali – neurolog Bartosz Chudzik oraz
specjalistka chorób wewnętrznych Krystyna
Dąbkowska.
Nasi lokalni szefowie kuchni potwierdzili
słowa Marcina Prokopa, iż „z Uniejowa głodny
nie wyjedziesz!”. Magdalena Domowicz,
która na co dzień zarządza całkiem okazałą
ekipą w kuchni „Term”, razem ze znanym już
z udzielania się w lokalnych wydarzeniach
kulinarnych,
finalistą
MasterChefa
Adamem Kozaneckim, zaproponowali coś

Gotują: Adam Kozanecki i Rafał Andrzejczak
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XV Piknik Sołtysów
Gminy Uniejów

w najkrótszym czasie), szpula (zwinięcie na szpulę
zaczepionego na sznurku przedmiotu).
Przerwy między konkurencjami umilała swoimi występami
na żywo Kapela ze Wsi Wilamów oraz Zespół Śpiewaczy
„Włościanki” z Wielenina. Końcowa punktacja wykazała,
że najlepszą drużyną jest reprezentacja sołectwa Wielenin,
drugie miejsce przypadło sołectwu z Woli Przedmiejskiej, a na
trzecim miejscu uplasowały się drużyny z Lekaszyna i Pęgowa.
Organizatorami Pikniku byli: Rada Miejska w Uniejowie,
Burmistrz Miasta Uniejów, Rada Sołecka, Straż Pożarna i Koło
Gospodyń Wiejskich z Ostrowska, PGK „Termy Uniejów” sp.
z o.o., MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko, Miejsko – Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie.

arch. UM Uniejów

arch. R. Troczyński

XV Piknik Sołtysów Gminy Uniejów odbył się 14 sierpnia
2016 roku w Ostrowsku. Do rywalizacji o miano najlepszej
drużyny stanęło 7 zespołów: Radni Rady Miejskiej
w Uniejowie oraz sołectwa - Ostrowsko, Lekaszyn, Pęgów,
Wola Przedmiejska, Felicjanów i Wielenin. Konkurencje, jak
przystało na piknik sołtysów, były sportowe i widowiskowe.  
Licznie zebrana publiczność na boisku w Ostrowsku
oklaskiwała i dopingowała drużyny, które rywalizowały
w konkurencjach: parada traktorów, slalom wózkiem dla lalek,
golf (zamiast kija używano cepa), rzut piłką do celu, zespołowe
przelewanie wody z wiadra do butelki, bieg po równoważni
w jak najkrótszym czasie, kręgle i nietypowa kula, długość
nóg (mierzenie nóg całej drużyny), tunel (przejście przez tunel

arch. A. Sobczak

Milena Pamfil

Piotr Witas

W samym środku długiego, sierpniowego weekendu
w uniejowskiej Kolegiacie zorganizowano kameralny koncert na
dwa instrumenty: organy oraz trąbkę.
Na organach grał dr hab. Krzysztof Urbaniak, uniejowianin,
związany z Akademią Muzyczną w Łodzi. Prof. Urbaniak jest
absolwentem warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie organów,
studiował także zagranicą – ukończył z wyróżnieniem Hochschule
für Musik und Darstellende Kunst w Stuttgarcie. Jest laureatem
licznych nagród oraz zdobywcą nagród i stypendiów, a także
specjalistą ds. budownictwa organowego oraz dyrektorem
artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej
i Kameralnej w Pasłęku. Ma na swoim koncie trzy solowe albumy.
Na trąbce natomiast zagrał Tomasz Maciaszczyk. Pan Tomasz
jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi, zdobywał
umiejętności na kursach mistrzowskich w kraju i zagranicą.
Obecnie jest pracownikiem Zespołu Szkół Muzycznych w Łodzi.
Artyści wykonali kompozycje następujących kompozytorów:
Marc-Antoine Charpentier - Preludium z Te Deum
Georg Friedrich Kauffman - Wer nun der lieben Gott lasst
walten

arch. M. Charuba

Koncert na organy i trąbkę w kolegiacie

Krzysztof Urbaniak i Tomasz Maciaszczyk
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arch. M. Charuba

Antonio Vivaldi - Larghetto z koncertu D-dur na trąbkę
Johann Sebastian Bach - Fantasia/Concerto G-dur BW V 571
Giovanni Battista Martini - Toccata
Johann Sebastian Bach - Kleines harmonisches Labirynth BW V 591
John Stanley - Trumpet Voluntary
Max Reger - Benedictus op. 59, no. 9
Oskar Lindberg - Gammal fabodpsalm
Traugott Immanuel Pachaly - Fuga über B-A-C-H
Michał Lorenc - Ave Maria
Ciekawostką był przedostatni utwór – B, A, C oraz H to dźwięki,
    z których można zbudować chwytliwy temat utworu.
Wszystkim zebranym na koncercie gratulujemy wyboru.
Organizatorem wydarzenia była Parafia Rzymskokatolicka
    w Uniejowie oraz Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa.

Piotr Witas

19 sierpnia 2016 r. przed kompleksem basenów termalnych świętowaliśmy wspólnie trzydziestkę Teleexpressu. Urodziny
zdecydowanie nie mogły się odbyć bez muzyki, a że dział muzyczny jest jednym z filarów tej audycji, naturalnym było na trzy dekady
istnienia Teleexpresu spojrzeć pod kątem przebojów, jakie się w tym czasie pojawiły.
Wydarzenie poprowadzili, nieomylnie kojarzeni z godziną 17.00 w ramówce TVP1: Beata Chmielowska-Olech oraz Maciej Orłoś.
Podczas koncertu, transmitowanego na żywo na antenie TVP 1, wystąpiły gwiazdy, o których przez minione lata było głośno: Lady
Pank, Patrycja Markowska, Grzegorz Markowski i Darek Kozakiewicz, Michał Szpak, Andrzej Piaseczny, Jacek Stachursky, Halina
Frąckowiak, Włodek Pawlik trio.
Zarówno artyści, jak i prowadzący zostali fantastyczne przyjęci przez uniejowską publiczność, za co Grzegorz Markowski odwdzięczył
się, mówiąc, że Uniejów jest perfect… Pan Maciej i Pani Beata umilali czas widowni smaczkami nt. Teleexpressu, np. wspomnieniem
Galerii Ludzi Pozytywnie Zakręconych. Imprezę zakończył imponujący pokaz sztucznych ogni przy termach.
Jubileuszowa lista przebojów Muzycznych Hitów Teleexpressu w Uniejowie:
Jacek Stachursky - „Z każdym twym oddechem”, „Zostańmy razem”;
Lady Pank - „Titanic”, „Zawsze tam, gdzie Ty”;
Patrycja Markowska – „Drogi kolego”, „Świat się pomylił”;
Włodek Pawlik Trio – „America”;
Włodek Pawlik i Patrycja Markowska – „The best”;
Andrzej Piaseczny i Włodek Pawlik – „A to co mam”, „Śniadanie do łóżka”;
Michał Szpak – „Jesteś bohaterem”, „Color of your life”;
Michał Szpak i Włodek Pawlik – przebój zespołu Aerosmith „Dream on”;
Włodek Pawlik i Margo – medley utworów „Purple Rain” oraz „Billie Jean”;
Halina Frąckowiak – „Tin Pan Alley”;
Włodek Pawlik i Halina Frąckowiak – „Pamiętam ciebie z tamtych lat”;
Grzegorz Markowski i Włodek Pawlik – „Niewiele Ci mogę dać”;
Grzegorz Markowski – „Kołysanka dla nieznajomej”.

arch. R. Troczyński

Muzyczny jubileusz Teleexpressu w Uniejowie

arch. R. Troczyński

arch. Termy Uniejów

Halina Frąckowiak

Lady Pank – Janusz Panasewicz
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ks. Bogusław Karasiński

liturgię, a po niej wystąpiła ze szczególnym koncertem Kapela
ze „Wsi Wilamów”.
Podziękowania za zaangażowanie należą się pani sołtys
Krystynie Maj, która wraz z najmłodszymi i najstarszymi
parafianami, pomagała w tych dobrych dziełach, a także
parafiankom za przepyszne wypieki ofiarowane dla gości
z Włoch i pielgrzymów. Muszę podkreślić opinię wszystkich, że
wyroby cukiernicze naszych Pań są „palce lizać”.
Dziękuję również przybyłym dzieciom, za ich pomoc
w przygotowywaniu kwiatów,   a wszystkim za wszelkie
czynione dobro, życzliwość i zjednoczenie w modlitwie.
W strażackim zawołaniu „Bogu na chwałę, ludziom na
pożytek” zapraszam   do Wilamowa, aby w naszym kościele,
oglądając oryginały obrazów, powierzyć Bogu w modlitewnym
skupieniu wszystkie sprawy za przyczyną Matki Bożej
Pocieszenia i naszych patronów, a przed obraz Matki Bożej
z paskiem zapraszam przede wszystkim rodziny z dziećmi.
Uroczystość w Wilamowie była ostatnim wydarzeniem
z cyklu „Spycimierskie Boże Ciało 2016”, na którym swoją
obecność obrazem zaznaczyła włoska delegacja.

arch. UM Uniejów

W sierpniu 2015 r. członkowie włoskiego stowarzyszenia
„Infioritalia” wykonali przed kościołem w Wilamowie piękny
obraz Maryi z paskiem z pyłu kwiatowego.  
W tym roku Włosi ułożyli wizerunek głównego patrona
Polski i naszej wilamowskiej parafii – Świętego Wojciecha
Biskupa Męczennika, będący kopią obrazu znajdującego się
w naszym kościele. Niezwykłe dzieło Artystów, piękny
kwiatowy obraz św. Wojciecha przerósł nasze najśmielsze
wyobrażenia. Wszyscy zgodnie określili go mianem „cudny”.
Prace przed wilamowskim kościołem rozpoczęły się
27 sierpnia o godzinie 9.30, ale dużo wcześniej nasza  
parafianka – pani Maria Pastwińska opracowała projekt
obrazu Najświętszego Serca Jezusa i przygotowała girlandy.
W sobotnie przedpołudnie, obok kościoła przed rzeźbą
Chrystusa Najświętszego Serca, dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Wilamowie, przy pomocy pani dyrektor Alicji Własny
i nauczycieli, zrealizowały projekt pani Marii.
Nasi włoscy Przyjaciele z miejscowości: Fabriano, Cusano
Mutri i Alatri, na czele z radnym tego stowarzyszenia - Fausto
Sabellico, wykonywali dosłownie na kolanach piękny obraz,
wkładając w pracę całe serce. Obraz był gotowy dokładnie
o godzinie 4.45.
Najstarsi parafianie mówili, że nie pamiętają tak pięknych,
wzruszających, artystycznych wydarzeń w naszej miejscowości.
Te piękne chwile zawdzięczamy ludziom zaangażowanym
w to niezwykłe święto, na czele z Burmistrzem Uniejowa,
który był głównym inicjatorem przedsięwzięć kwiatowych. To
wydarzenie, choć ulotne jak nasze ziemskie życie, sprawiło
nam wiele radości.
Dziękuję paniom z Urzędu Miasta za wszelką troskę
i pomoc, a w szczególności pani Beacie Czyszek za
zaangażowanie w przygotowanie tej wyjątkowej uroczystości.
Dużym zaangażowaniem wykazali się wilamowscy strażacy
w zorganizowaniu i czuwaniu nad przebiegiem święta na
czele z panem Tadeuszem Chmielewskim. Strażacka Orkiestra
z Uniejowa dała przepiękny koncert i wzbogaciła niedzielną

arch. UM Uniejów

Uroczystość ku czci Matki Bożej Pocieszenia w Wilamowie
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Dożynki gminy Uniejów w Spycimierzu

Piotr Majer - Zastępca Burmistrza Uniejowa, ks. Krzysztof
Kowalik z diecezji kaliskiej, Janusz Kosmalski - Przewodniczący
Rady Miejskiej w Uniejowie wraz z radnymi, sołtysi gminy
Uniejów, prezesi ochotniczych straży pożarnych gminy Uniejów,
prezesi spółek, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy
jednostek organizacyjnych gminy Uniejów.
Po części sakralnej dożynek nastąpiła część skupiona
wokół sceny na spycimierskim boisku. Na powitanie odbył się
koncert Orkiestry Dętej OSP Spycimierz. Następnie uroczyście
przedstawiono starostów dożynek oraz przekazano chleb
Burmistrzowi Uniejowa. Podczas gdy starostowie częstowali
chlebem wszystkich zebranych na dożynkach, miały miejsce
przemówienia delegatów oraz odczytanie listów od nieobecnych,
jak również prezentacja ze sceny wieńców dożynkowych
przez delegacje sołectw. Na Burmistrzu Józefie Kaczmarku
szczególnie wrażenie zrobił okazały wieniec, przygotowany
przez dzieci ze szkoły w Spycimierzu, według pomysłu Mateusza
Karniszewskiego.
Kolejna część niedzieli upłynęła w Spycimierzu pod znakiem
wydarzeń stricte artystycznych, w większości tematycznie
nawiązujących do lokalnego folkloru. W pierwszej kolejności
widzowie bawili się podczas wystąpień dwóch grup wokalnych
– Chóru „Kantylena” z Uniejowa oraz Zespołu Śpiewaczego
„Włościanki” z Wielenina. Następnie na scenie pojawił się
kabaret „Sakreble”, który w swoich skeczach umieszczał postacie
z gminy. Ostatnim punktem programu, skierowanym do
młodszych uczestników, było wystąpienie zespołu „Lider Dance”.

arch. UM Uniejów

arch. A. Januszewska

4 września 2016 r. odbyło się w Spycimierzu gminne święto
plonów. Mimo początkowych wahań, pogoda okazała się bardzo
łaskawa dla zebranych. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie
14.00 Dziękczynną Mszą Świętą Polową. Przybyli wysłuchali
w skupieniu kazania księdza Jarosława Olszewicza, Proboszcza
Parafii Wielenin. Ks. Prałat Andrzej Ziemieśkiewicz, Dziekan
Dekanatu Uniejowskiego, ks. Wojciech Kaźmierczak, Proboszcz
Parafii Spycimierz oraz ks. Bogusław Karasiński, Proboszcz Parafii
Wilamów dodali kilka słów od siebie.
W czasie Mszy św. odbyła się prezentacja wieńców
dożynkowych, które przygotowały sołectwa: Człopy,
Spycimierz, Lekaszyn i Wielenin oraz Koło Gospodyń Wiejskich
„Rożniatowianki”, a także uczniowie Publicznej Szkoły
Podstawowej w Spycimierzu. Następnie chleb dożynkowy
wniosły na ołtarz delegacje miejscowości: Spycimierz Kolonia,
Leśnik i Zieleń. Odpowiednią oprawę artystyczną zapewniła
Orkiestra Dęta OSP Spycimierz. W tym roku starostami dożynek
byli: Anna Grzelak, sołtys wsi Zieleń oraz Zbigniew Kos, sołtys
wsi Lekaszyn.
W dożynkach gminnych wzięli udział m.in.: w imieniu Senatora
RP Przemysława Błaszczyka - pani Anna Matusiak, w zastępstwie
Posła na Sejm RP Marka Matuszewskiego -pan Michał Banaszczyk.
Posła na Sejm RP Piotra Polaka reprezentowały panie: Barbara
Bujalska oraz Karolina Szafarz-Tutak. Ponadto, w obrzędach
dożynkowych uczestniczyli również: pan Bartosz Łataś - Dyrektor
Departamentu Kontroli i Skarg Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego, Józef Kaczmarek - Burmistrz Miasta,

Piotr Witas

Wieniec dożynkowy gminy Uniejów wykonany
na Dożynki Wojewódzkie w Piątku przez KGW
„Rożniatowianki”
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Gmina Uniejów na Dożynkach Wojewódzkich

mieszkańcy województwa prezentowali swoje lokalne produkty.
Ogłoszono także wyniki konkursu „Złota Grusza” na najlepsze
gospodarstwo agroturystyczne.
Na dożynkach nie mogło zabraknąć oczywiście reprezentacji
gminy Uniejów. Wzięli w nich udział: Zastępca Burmistrza
Uniejowa – Piotr Majer, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich
„Rożniatowianki” z wykonanym przez koło wieńcem
dożynkowym gminy Uniejów oraz pracownicy „Term Uniejów”
na stoisku promocyjnym Uniejowa.
Dożynki to jedno z najpiękniejszych polskich tradycji,
stanowiące zwieńczenie całorocznej ciężkiej pracy na roli.
Życzymy rolnikom wielu sił, cierpliwości i aby ich praca
przynosiła obfite plony.

„Termy Uniejów” na Mixerze Regionalnym

Maciej Bartosiak

Wśród ponad 130 domków wystawienniczych na Mixerze Regionalnym w Łodzi pojawił się oczywiście charakterystyczny, błękitny
namiot – czyli znany już wszystkim bywalcom targów turystycznych i plenerowych wydarzeń w regionie – stoisko „Term Uniejów”.
Stoisko zachęcające do wizyty w naszej gminie można było znaleźć na ul. Piotrkowskiej, na wysokości Pasażu Schillera.
Na wszystkie pytania dotyczące atrakcji turystycznych, ofert dla grup czy zorganizowania dłuższego pobytu w uzdrowisku termalnym
odpowiadali pracownicy PGK „Termy Uniejów”, a w roli gospodarza doskonale odnalazł się Piotr Majer - Zastępca Burmistrza
Miasta Uniejów.
Część gościnna stoiska zachęcała
do zrelaksowania się na kanapie
i być może zaplanowania w tym
czasie relaksu w uniejowskich
termach. Z propozycji nie
omieszkał
skorzystać
Witold
Stępień - Marszałek Województwa
Łódzkiego, który zwrócił uwagę na
dedykowaną młodszym turystom
mapę Uniejowa. Przy stoisku
Term na dłuższą chwilę zatrzymali
się m.in. Joanna Skrzydlewska Członek Zarządu Województwa
Łódzkiego czy znany regionalista
i przewodnik po Łodzi - Ryszard
Bonisławski.
Na stoisku „Term Uniejów” Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Witold Stępień i Zastępca Burmistrza
Uniejowa – Pan Piotr Majer

arch. Starostwo Powiatowe w Łęczycy

Tydzień wcześniej, 28 sierpnia 2016 roku, mieszkańcy
województwa łódzkiego podziękowali za tegoroczne zbiory
podczas Dożynek Województwa Łódzkiego w samym środku
Polski, w miejscowości Piątek.
Po uroczystej Mszy św. rozpoczęły się uroczystości dożynkowe
z udziałem organizatorów/gospodarzy: Marszałka Województwa
Łódzkiego – Witolda Stępnia, Prezesa Izby Rolniczej
Województwa Łódzkiego – Bronisława Węglewskiego, Starosty
Łęczyckiego – Wojciecha Zdziarskiego, Wójta Gminy Piątek –
Krzysztofa Lisieckiego.
W programie dożynek znalazły się: występy zespołów,
pokazy, wystawy, koncert gwiazdy wieczoru „De Mono”,
prezentacje gmin i powiatów. Na stoiskach wystawienniczych  

Marta Pokorska
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Beata Szymczak

Narodowe Czytanie 2016
arch. M-GBP w Uniejowie

3 września br. odbyła się piąta edycja akcji „Narodowe
Czytanie”. Jak co roku, do akcji włączyła się MiejskoGminna Biblioteka Publiczna oraz Młodzieżowa Rada
Miejska w Uniejowie. W   tym roku młodzież czytała XII
część adaptacji powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.
Każdy z uczestników otrzymał okolicznościową pieczęć, na
przyniesionym przez siebie egzemplarzu książki.
Akcja „Narodowe Czytanie” organizowana jest przez
Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną
lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku
w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry,
a rok później „Trylogii” Henryka Sienkiewicza. W ubiegłym
roku natomiast czytano „Lalkę” Bolesława Prusa.

ks. Bogusław Karasiński

Podsumowanie sezonu pielgrzymkowego
w Parafii Wilamów
wilamowskiej parafii jeszcze się nie skończył. Z nadzieją na
dalszą taką piękną jesień planujemy jeszcze co najmniej jeden
wyjazd. 22 października br. (sobota) chcemy pielgrzymować
autokarem do Włocławka na diecezjalne dziękczynienie za
Światowe Dni Młodzieży. W Katedrze z naszym biskupem
Wiesławem Meringiem i w innych miejscach będziemy
dziękować i prosić o umocnienie w wierze lub aby na nowo
odnaleźć drogę do Boga.
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania
uczestnictwa w wyjeździe. Zapisy prowadzimy w kościele
parafialnym w Wilamowie bezpośrednio po Mszy św. lub
telefonicznie pod numerem tel.: 518-014-772.
Z nadzieją, czekając na spotkania, oddajemy się pod
opiekę Matki Bożej Pocieszenia Wilamowskiej, u której
wszystko się zaczyna.

arch. Parafia w Wilamowie

30-osobową grupą rowerową odwiedziliśmy Uniejów
w niedzielę, w którą odbywały się pokazy zaprzęgów
konnych, rozpoczynając sezon wakacyjnych wyjazdów
i pielgrzymek tego lata. Wszystkich zachwyciły piękne konie
i całe zaprzęgi.
Najważniejsza pielgrzymka, którą odbyli Parafianie
z Wilamowa w tym roku miała swój finisz w Częstochowie
i Gidlach, jednak szczególne przeżywanie Światowych Dni
Młodzieży zdominowało tegoroczne wydarzenia. W ramach
Dni w Diecezjach – rowerami, młodzież i starsi – udaliśmy
się do Świnic Warckich, a stamtąd 54-osobową grupą
pojechaliśmy do Lichenia na centralne obchody ŚDM w
naszej diecezji, aby z pielgrzymami z całego świata modlić
się, śpiewać i radować.
Podczas kolejnego rowerowego wyzwania 30-tu pielgrzymów z Wilamowa pojechało do Galewa. Tydzień później
postanowiliśmy wybrać się do Dobrowa. Najmłodszym
uczestnikiem „peletonu” został 5-letni Paweł z Cichmiany,
zaś po piętach deptał mu o rok starszy brat Marek. Chłopcy,
nie dość, że samodzielnie dotarli na swoich rowerkach
do celu, to jeszcze podnosili rodziców oraz pozostałych
pielgrzymów na duchu.
Po naszych uroczystościach odpustowych ku czci Matki
Bożej Pocieszenia w Wilamowie, 1 września udaliśmy się na
ogólnopolską pielgrzymkę rodzin do św. Józefa w Kaliszu oraz
jedynego na świecie Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego.
Odwiedziliśmy miejsca pracy oraz służby naszego rodaka,
naczelnego lekarza 29. pułku, płk. Antoniego Paczesnego,
który zginął w Katyniu.
I choć wakacje dobiegły końca to sezon pielgrzymek
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Mirosław Madajski

Obchody Dnia Dziecka na sportowo
ostatecznie przegraliśmy, ale nasi piłkarze dzielnie stawili czoło
i strzelili wspaniale grającym gospodarzom kilka bramek.
Trzeci dzień obchodów to rywalizacja, 5 czerwca na Kompleksie
Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka, do której
przystąpiło ponad 130 młodych adeptów futbolu. Cztery grupy
sprawnościowe: Diamentowa Liga, Złota Liga, Srebrna Liga oraz
Brązowa Liga przystąpiły do rozgrywek. Zanim to jednak nastąpiło
drużyny musiały wcześniej rozegrać pojedynek z… rodzicami. Jak
się łatwo domyślić, dzieci nie miały kłopotów z wygraniem meczu
eliminacyjnego. Zmaganiom towarzyszyła znakomita, rodzinna
atmosfera, a o pełne żołądki zadbało P.G.K. „Termy Uniejów, które
przygotowało dla uczestników grilla. Warto zauważyć, że oprócz
zawodników z gminy Uniejów w Uniejowskiej Akademii Futbolu
w coraz większej liczbie trenują piłkarze z Dąbia, Niemysłowa
i Wartkowic.
Działania Uniejowskiej Akademii Futbolu oraz Uniejowskiego
Stowarzyszenia „Aktywni” na co dzień wspierane są przez:
Uzdrowisko Termalne Uniejów na czele z Burmistrzem Uniejowa,
P.G.K. „Termy Uniejów” Sp. z o.o., Sklep Sportowy „Olimpiko”,        
klub sportowy MGLKS Termy Uniejów oraz liczną rzeszę rodziców.

arch. Uniejowska Akademia Futbolu

Młodzi uniejowscy piłkarze aż trzy dni aktywnie obchodzili
Dzień Dziecka. 45 utalentowanych sportowo dzieci (reprezentacje
UAF z roczników 2007 i 2005 oraz klasa usportowiona ZS
w Uniejowie) wzięło udział w wycieczce rekreacyjnej do Gdańska.
Organizatorem wycieczki było Uniejowskie Stowarzyszenie
„Aktywni”, którego celem jest aktywizacja młodych mieszkańców,
szczególnie w dziedzinie sportowej. Organizatorzy postarali się
o to, aby program wycieczki być dla piłkarzy wyjątkowy i zarazem
niepowtarzalny.
Pierwszego dnia dzieci „powitały” morze oraz uczestniczyły
w meczu kadry narodowej na stadionie Energa Gdańsk (Polska vs
Holandia) i wspólnie zaśpiewały Mazurek Dąbrowskiego. Głośne
kibicowanie wśród 40 tys. fanów futbolu z pewnością na długo
zostanie w ich pamięci.
Drugi dzień to kontynuacja atrakcji, zwiedzanie najważniejszych
zakątków Gdańska z przewodnikiem: Starówki, Portu Gdańsk,
a w nim przepięknych statków oraz wspólne zdjęcie z Neptunem
i oczywiście posiłek w… Mc’ Donalds. Kulminacją drugiego dnia
wycieczki było rozegranie meczów towarzyskich z rówieśnikami
z Lechii Gdańsk. Zagrały nasze obie reprezentacje. Mecze

Maciej Bartosiak

Sprinterskie Mistrzostwa Polski w Biegu na Orientację
II etap Sprinterskich Mistrzostw Polski w Biegu na Orientację
Łódź – Uniejów przypadł 5 czerwca 2016 r. Ku wielkiemu
zaskoczeniu zgłosiły się niemal 4 setki zawodników: 288
zrzeszonych w drużynach do biegów sztafetowych oraz setka
uczestników biegów towarzyszących dla amatorów.
Pierwszy bieg odbył się w Łodzi. Na 388 uczestników biegu
na orientację czekało ponad 60 – rozlokowanych na terenie
Uniejowa – punktów orientacyjnych. Aby ukończyć sztafetę,
trzeba było odnaleźć wszystkie punkty wytyczone na swojej
mapie.
W Uniejowie pojawiły się reprezentacje 40 klubów z całej
Polski. Najlepsze w poszczególnych kategoriach okazały się
zespoły z: Wawelu Kraków, OK! Sport Warszawa oraz 2 teamy

>>>
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arch. UM Uniejów

z Azymutu 45 Gdynia. Biegi sztafetowe odbyły się w trzech
kategoriach. Zespoły, które w każdej z nich zajęły 3 pierwsze
miejsca, oprócz pucharów otrzymały produkty regionalne
z Uniejowa. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy
Uniejów” ufundowało dla wszystkich uczestników bilety wstępu
do kompleksu basenów termalnych, zaś najlepsza z drużyn miała
okazję wrócić jeszcze raz do Uniejowa po odbiór głównej nagrody
– pobytu w Domu Pracy Twórczej. Dekoracji zwycięzców dokonali
Tadeusz Patejko – Prezes Honorowy Polskiego Związku Orientacji
Sportowej oraz Krzysztof Urbaniak – Prezes Zarządu.
Organizatorem Mistrzostw byli: Uczniowski Klub Sportowy
„Orientuś” Łódź i Polski Związek Orientacji Sportowej przy
wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego
oraz Uzdrowiska Termalnego Uniejów.
Szczególne podziękowania   za wsparcie techniczne
uniejowskiego etapu biegu Organizatorzy kierują dla P.G.K
.„Termy Uniejów” oraz Zespołu Szkół w Uniejowie.

Uniejów TERMY CUP 2016

Tomasza Hajto, najbardziej wartościowy gracz to zawodnik Widzewa
Łódź, a królem strzelców, z sześcioma bramkami, został zawodnik
naszej drużyny Kacper Śmiglewski.
Organizatorem turnieju było Uniejowskie Stowarzyszenie
AKTYWNI, przy finansowym wsparciu: Burmistrza Uniejowa, Urzędu
Miasta w Uniejowie oraz PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o., a także przy
pomocy miejscowego klubu MGLKS TERMY Uniejów/Ostrowsko.
Imprezie patronowali Ewa Pajor, wychowanka UKS ORLĘTA
Wielenin, obecnie grająca w lidze niemieckiej w VfL Wolfsburg oraz
Euzebiusz Smolarek, wspaniały piłkarz, wielokrotny reprezentant
Polski, zaprzyjaźniony z naszym miastem. Spotkanie z Ebim było
nie lada gratką dla piłkarzy. Długi czas obserwował grę, rozdawał
autografy i robił z zawodnikami zdjęcia.
Mecze „gwizdali” sędziowie wyznaczeni przez Łódzki Związek
Piłki Nożnej. Nagrody rzeczowe dla wyróżnionych zawodników
ufundowała firma KEEZA.

arch. Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

Na bardzo wysokim poziomie stała rywalizacja piłkarzy z rocznika
2005 w turnieju TERMY CUP 2016 „O Termalny Puchar Burmistrza
Uniejowa”.
Turniej odbył się 18 czerwca 2016 roku na Kompleksie Boisk
Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie. Wzięło
w nim udział sześć wyróżniających się w naszym województwie
drużyn, a wśród nich także uniejowscy zawodnicy. Turniej był
bardzo wyrównany. Nasi piłkarze,  pod wodzą Piotra Kozłowskiego,
rozegrali pięć bardzo dobrych spotkań, w których osiągnęli
następujące wyniki:
TERMY Uniejów – BORUTA Zgierz - 3:1
TERMY Uniejów – SMS Łódź - 2:1
TERMY Uniejów – GKS BEDLNO - 1:0
TERMY Uniejów – Akademia Futbolu Tomasza Hajto - 2:4
TERMY Uniejów – RTS Widzew Łódź - 1:3
Ostateczna kolejność: 1. Akademia Futbolu Tomasza Hajto, 2.
RTS Widzew Łódź, 3. TERMY Uniejów, 4. GKS Bedlno, 5. SMS Łódź,
6. Boruta Zgierz.
Skład reprezentacji TERMY Uniejów: Patryk Bugajak, Bartosz
Kąpielski, Gracjan Madajski, Krystian Kapuścik, Kacper Śmiglewski,
Patryk Skiera, Łukasz Pietrzak, Dominik Kolasa, Adrian Kozłowski,
Witold Leśniewski, Kacper Kołata.
Organizatorzy przyznali również wyróżnienia indywidualne.
Najlepszym bramkarzem uznano zawodnika Akademii Futbolu

arch. Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

Mirosław Madajski
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Zbigniew Kuglarz

arch. UM Uniejów

Łódzki Związek Piłki Nożnej z ramienia Polskiego Związku Piłki Nożnej był organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju im. Włodzimierza
Smolarka – rocznik 2002.              
W fazie pucharowej turnieju wzięło udział osiem najlepszych reprezentacji Wojewódzkich ZPN. W pierwszym spotkaniu grupy
A Zachodniopomorski ZPN wygrał z Mazowieckim ZPN 2:0. Bramki zdobyli Wiktor Miloński i Bartosz Krzysztofek. Na stadionie
w Aleksandrowie Łódzkim Śląski ZPN pokonał Lubelski ZPN 1:0. Bramkę strzelił Jakub Michalczyk. Podczas spotkania grupy B, na
kompleksie sportowym w Uniejowie pod koniec czerwca, Warmińsko-Mazurski ZPN przegrał z Podkarpackim ZPN 1:2 (Bramki: Jakub
Chojnowski/ Kacper Sadłocha, Kamil Duszkiewicz). Wielkopolski ZPN pokonał Dolnośląski ZPN 2:0 (Bramki: Jakub Gil, Filip Marchwiński).
Reprezentacje rozegrały mecze na boiskach w: Uniejowie, Byczynie, Aleksandrowie Łódzkim oraz Łodzi. Z trybun w uzdrowisku
termalnym kibicowano dwa dni. Finał turnieju został rozegrany w Łodzi.
Klasyfikacja Grupa A: 1. Zachodniopomorski ZPN, 2. Śląski ZPN, 3. Mazowiecki ZPN, 4. Lubelski ZPN.
Klasyfikacja Grupa B: 1. Podkarpacki ZPN, 2. Wielkopolski ZPN, 3. Warmińsko-Mazurski ZPN, Dolnośląski ZPN.

Pracowite wakacje i Puchar Europy

Maja Ostrowska

arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

Przed zawodnikami Klubu Bassai największe wyzwanie tego roku. Już w listopadzie wystartują oni w Pucharze Europy w Karate
Shotokan we Francji. Wakacje spędzili więc na szkoleniu w Wądzyniu na Pojezierzu Brodnickim. Pracowali tydzień  pod okiem trenerów
z całej Polski. Wśród reprezentantów naszego kraju wstępnie wytypowanych jest aż sześciu zawodników Klubu Bassai.
Wraz z obowiązkami szkolnymi ruszył we wrześniu nabór do sekcji karate! Zapraszamy bardzo serdecznie na zajęcia w odpowiednich
grupach:
„Przedszkolna” – zajęcia ogólnorozwojowe z elementami karate od 4 do 6 lat w środy o godz. 15:10.
Grupa początkująca – karate od 7 lat w poniedziałki i środy o godz. 16:00.
Grupa zaawansowana – karate w poniedziałki i środy  o godz.16:45.
Wszystkie zajęcia odbywają się na sali treningowej Klubu Bassai, ul. Orzechowa 6. Spróbuj i dołącz do nas!
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Maciej Bartosiak

Trening Budowlanych na plaży miejskiej
Obecność profesjonalnej drużyny sportowej to przede
wszystkim dowód na to, że teren przy plaży jest zagospodarowany
w odpowiedni sposób do uprawiania w tym miejscu nie tylko
siatkówki. Oprócz dwóch boisk znajduje się tutaj arena do piłki nożnej
plażowej, siłownia i duży plac zabaw dla dzieci. Można uprawiać tu
kilka dyscyplin sportowych i to w dodatku na świeżym powietrzu.
Sąsiedztwo rzeki zachęca też do kąpieli. Wydzielone kąpielisko jest
w sezonie wakacyjnym strzeżone przez ratownika, a do dyspozycji
plażowiczów oddane są przebieralnie i prysznic. Choć wakacje już za
nami, nadal można skorzystać z siłowni na powietrzu.

arch. UM Uniejów

Urządzone przy plaży miejskiej boiska do uprawiania sportów
letnich, siłownia i plac zabaw zachęcają do spędzania czasu aktywnie
i na świeżym powietrzu. Dobrym przykładem świeciły siatkarki
drużyny Budowlani Łódź. Podopieczne Błażeja Krzyształowicza
podczas pobytu w sierpniu w naszym uzdrowisku zażywały relaksu
w uniejowskiej solance, ale mimo to nie zrezygnowały z treningów.
Dobry przykład siatkarek udzielił się przebywającym w pobliżu
dzieciom, które również chwyciły za piłkę i zaczęły grać na sąsiednim
boisku.  

Od 10 sierpnia 2016 r. treningi wznowiła Uniejowska Akademia
Futbolu. Pierwsze  wakacyjne zajęcia skierowane były do zawodników
dwóch reprezentacji z roczników 2004 i 2006. Na treningach obu
ekip pojawiło się ponad 40 zawodników. Zajęcia dla pozostałych
piłkarzy ruszyły od połowy września.
Sezon 2016/2017 będzie już czwartym, w którym UAF zorganizuje
zajęcia dla najmłodszych adeptów piłki nożnej. Wiadomo już, że
w tym roku do treningów przystąpi rekordowa liczba młodych
sportowców. Trenerzy spodziewają się, że w nowym sezonie
w treningów weźmie udział blisko 160 zawodników. Najstarsi to
dwunastolatkowie, a najmłodsi to czterolatkowie. Coraz chętniej
do zajęć piłkarskich zgłaszają się zawodnicy z gmin ościennych,                 
m.in. z Dąbia i Wartkowic.
Zachęceni ubiegłorocznym sukcesem rocznika 2005 – zdobyciem
II miejsca w wojewódzkiej lidze ŁZPN, trenerzy Akademii oraz
Zarząd Klubu MGLKS TERMY Uniejów/Ostrowsko postanowili zgłosić
w tym roku aż dwie ekipy. Warto wspomnieć, że w ubiegłym sezonie
nasi piłkarze wyprzedzili tak słynne drużyny jak: SMS Łódź, Górnika
Łęczycę, czy MUKS Włókniarza Pabianice, ustępując pola tylko ekipie
z Bedlna.
Ostatnie dni wakacji młodzi sportowcy spędzili na intensywnych

Mirosław Madajski

arch. Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

Uniejowska Akademia Futbolu w nowy sezon
z nowymi planami i nadziejami

MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko rocznik 2005. Dolny rząd od lewej: Patryk
Bugajak, Krystian Kapuścik, Adam Graczyk, Patryk Skiera, Adrian Kozłowski.
Górny rząd od lewej: Gracjan Madajski, Kacper Śmiglewski, Łukasz Pietrzak,
Bartosz Kąpielski, Witold Leśniewski, Dominik Kolasa oraz trener Piotr
Kozłowski
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arch. Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

Informacje dotyczące Akademii można śledzić na profilu
facebooka Uniejowskiego Stowarzyszenia AKTYWNI oraz OLIMPIKO.
Chętnych, którzy chcą przyłączyć się do Akademii prosimy o kontakt
z trenerem Piotrem Kozłowskim.

Lekcja wysokich lotów
Lekcja z olimpijczykiem? Dlaczego nie! Młodzież z Zespołu Szkół
w Uniejowie rozpoczęła nowy rok szkolny od wf-u z lekkoatletą
Arturem Partyką. Uczniowie mogli osobiście spotkać się ze srebrnym
medalistą olimpijskim, który opowiedział młodzieży jak wygląda
sportowa przygoda i na czym polega praca sportowca. Udowodnił
na swoim przykładzie, że historia każdego olimpijczyka zaczyna się
w szkole podstawowej i najważniejsze to mieć chęci i zapał do pracy.
Wielką atrakcją spotkania była możliwość obejrzenia prawdziwego
medalu olimpijskiego. Artur Partyka przywiózł ze sobą srebrny
medal olimpijski zdobyty w Atlancie w 1996 r.  Młodzież mogła przez
chwilę poczuć się jak mistrz, dekorując się medalem i robiąc sobie
pamiątkowe zdjęcia.
Po części teoretycznej olimpijczyk poprowadził praktyczną
lekcję skoków wzwyż. Młodzież przeszła przez wszystkie etapy
przygotowania do skoków wzwyż, czyli profesjonalną rozgrzewkę
i rozciąganie mięśni. Po takim przygotowaniu rozpoczął się
prawdziwy konkurs. Młodzież dzielnie skakała, próbując pokonać
kolejne wysokości. Pan Artur zadbał o to, aby wszyscy biorący
udział w konkursie zostali nagrodzeni. Każdy z uczestników otrzymał

Aleksandra Zielonka

książkę autorstwa Marcina Młynarczyka pt. „O Skoczusiu, co psoty
zamienił na trening i złoty medal zdobył” oraz zdjęcie olimpijczyka
z autografem. Każdemu uczestnikowi wręczono także bilet wstępu
na basen termalne, ufundowany przez Burmistrza Uniejowa.
Skoki pokazały, że wśród uczniów są lekkoatletyczne talenty.
Zwycięzcą skoków wzwyż okazał się Damian Bartosiak, który swoim
skokiem pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 1,30 m. Dużą
niespodzianką był fakt, że tuż za Damianem najwyższe noty zajęły
dziewczyny: Weronika Król i Dominika Janicka. Zwycięzcy otrzymali
nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta.
Młodzieżowy konkurs zachęcił również dorosłych do
wypróbowania swoich sił w obecności pana Artura. Skoki oddali:
zmobilizowana przez córkę Aneta Król,   Paweł Majda, radny
Mirosław Madajski oraz Zastępca Burmistrza Uniejowa - Piotr Majer.
Zwycięzcą w tej kategorii okazał się pan Paweł, pokonując skokiem
wzwyż wysokość 135 cm.
Dzięki uprzejmości PGK „Termy Uniejów” młodzież zakończyła
spotkanie z olimpijczykiem poczęstunkiem w klubie Nautilus.

arch. UM Uniejów

treningach, meczach sparingowych oraz turniejach. Starsza
reprezentacja (2004 i młodsi), pod wodzą Tomasza Bartosika,
rozegrała sparing, pokonując w Byczynie „Łodziankę” 17:0,
a w ostatni weekend sierpnia wzięła udział w 13. Ogólnopolskim
Turnieju Piłki Nożnej Chłopców im. Marka Krzewiny w Zgierzu
i zajęła piąte miejsce. Młodsza reprezentacja (2006 i młodsi), która
trenuje pod okiem Piotra Kozłowskiego, sprawdziła swoją formę
w tym samym czasie na turnieju w Poddębicach, zajmując w nim
ostatecznie czwartą lokatę.
W nowym sezonie, jak i w latach poprzednich, Akademia będzie
współpracowała z Uzdrowiskiem Termalnym Uniejów, PGK „TERMY
Uniejów” Sp. z o.o., miejscowym klubem MGLKS TERMY Uniejów/
Ostrowsko, a także z placówkami oświatowymi. Piłkarzy czeka
mnóstwo atrakcyjnych zajęć i imprez sportowych. Planowane są
coroczne imprezy: „Z orłem na piersi”, Świąteczny Turniej Piłki
Nożnej z Mikołajem, Turniej z okazji Dnia Dziecka, turnieje na hali
sportowej, „na trawie” oraz rozgrywki z cyklu TERMY CUP.
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77. rocznica wybuchu II wojny
światowej

Sp. z o.o. i Dyrektor   Miejsko-Gminnego   Ośrodka   Kultury
w Uniejowie. Zaproszenie przyjęli i swoją obecnością zaszczycili
nas: Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, Ewelina Niciak – Dyrektor
Biura Senatorskiego Senatora Przemysława Błaszczyka, major
Waldemar Tomanek – Dowódca Garnizonu Łęczyca, Karol
Młynarczyk – Wicewojewoda Łódzki, Marcin Młynarczyk –
Dyrektor Kancelarii Marszałka Województwa Łódzkiego.
W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Samorządu
Gminy Uniejów: Delegacja Urzędu Miasta Uniejów, Radni Rady
Miejskiej w Uniejowie oraz Sołtysi Gminy Uniejów, dyrektorzy
gminnych jednostek organizacyjnych. Wśród delegacji, które
złożyły kwiaty byli przedstawiciele: duchowieństwa parafii
św. Floriana w Uniejowie oraz Zgromadzenia Sióstr Zakonnych
Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, oświaty szkół gminy
Uniejów, spółek gminnych i stowarzyszeń oraz Hufca ZHP
w Uniejowie, Komisariatu Policji w Uniejowie, banków, partii
politycznych, a także jednostek OSP Gminy Uniejów.

arch. UM Uniejów

1 września 2016 r. oddaliśmy hołd ofiarom działań
wojennych w dzień 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Na Rynku Miejskim w Uniejowie, przed pomnikiem Bohaterów
Września 1939 r. odbyły się gminne obchody tej rocznicy.
Uroczystości patriotyczne poprzedziła Msza św. w kolegiacie, podczas której wierni modlili się w intencji Ojczyzny
oraz uczniów rozpoczynających tego dnia nowy rok szkolny
2016/2017. Po zakończeniu Mszy św. mieszkańcy gminy
i zaproszeni goście przeszli pod pomnik Bohaterów Września
1939 r. W czasie uroczystości został odczytany apel pamięci,      
a także nastąpiło złożenie kwiatów przez delegacje. Obchody
uroczystości uświetnił udział Wojskowej Asysty Honorowej
I Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej.
Na gminne obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny
światowej zaprosili: Burmistrz Miasta Uniejów, Proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie, Dyrektor   Zespołu
Szkół w Uniejowie, Prezes   Zarządu PGK „Termy Uniejów”

Karolina Smętkiewicz

Wrzesień 1939 – Pamiętamy

8 września 1939 roku w Czekaju żołnierze Wehrmachtu
dokonali zbrodni na ludności cywilnej. Podpalali domy i pełne
zboża budynki gospodarcze, zabijali z karabinów, celując
w plecy na oczach dzieci, żon, matek. Nazwiska
zamordowanych znajdują się na pamiątkowej tablicy przy
pomniku.
Aby uczcić pamięć pomordowanych, przy pomniku
upamiętniającym ofiary odbyły się 9 września 2016 r.
uroczystości patriotyczno-religijne z udziałem Reprezentacyjnego Oddziału Konnego   Towarzystwa Byłych
Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
W uroczystości wzięli udział: rodziny pomordowanych,
mieszkańcy wsi Czekaj, w imieniu Senatora RP Przemysława
Błaszczyka - Pani Ewelina Niciak, Dyrektor Biura i Pani Anna
Matusiak, w zastępstwie Posła na Sejm RP Piotra Polaka –
Pani Dorota Więckowska, Członek Zarządu Woj. Łódzkiego

arch. A. Sobczak
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przez ks. prałata Andrzeja Ziemieśkiewicza. Po powitaniu gości
Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów odegrała hymn narodowy.
Następnie historię wydarzeń, które 77 lat temu rozegrały się
w tym miejscu, przypomniał Radny Rady Miejskiej w Uniejowie,
historyk – Pan Tomasz Wójcik. Został odczytany apel pamięci
przez Pana Michała Kluskę - członka Reprezentacyjnego
Oddziału Konnego. Przybyłe delegacje złożyły kwiaty u stóp
pomnika. Na zakończenie uroczystości orkiestra zagrała „Rotę”.

arch. A. Sobczak

– Pani Jolanta Zięba – Gzik, Wiceprzewodnicząca Sejmiku
Województwa Łódzkiego – Pani Dorota Ryl, Radna Powiatu
Poddębickiego – Pani Wiesława Łuczak, Zastępca Burmistrza
Uniejowa – Piotr Majer, nauczyciele szkół wraz z uczniami,
przedstawiciele spółek, stowarzyszeń, banków, radni, sołtysi,
jednostki OSP z Uniejowa, Spycimierza, Wielenina, Ostrowska
i Zaborowa.
Zebrani uczestniczyli we Mszy św. polowej, sprawowanej
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27.08.2016 r. w altanie ogrodowej, która  znajduje się na
parkingu Rodzinnego Ogrodu Działkowego w Uniejowie,
odbył się Dzień Działkowca.
W   uroczystości wzięło udział 40 działkowców. Obchody
Dnia Działkowca rozpoczęto o godzinie 18.00. Po przywitaniu
działkowców przez wiceprezesa Jerzego Stępnia, spotkanie
rozpoczęto poczęstunkiem, zamówionym w Restauracji
„Wabik” pana Gabriela Wagnera, który jest naszym
działkowcem i poczęstunek przygotował w cenie zakupu.
Serdecznie mu za to dziękujemy.
Działkowicze zainstalowali sprzęt grający i puszczali
taneczne przeboje. Imprezę uważamy za bardzo udaną.
Działkowicze rozeszli się do swoich domków około godziny
drugiej w nocy. Już zapowiedzieli swoje uczestnictwo
w obchodach w przyszłym roku.

Teresa Łuczak

arch. T. Łuczak

Dzień Działkowca
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów

Obawiam się, że sporo prawdy jest w cytacie, przypisywanym Einsteinowi:
„Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko 4 lata życia”.

Gospodarstwo Biokulturowe i Pasieka
„Chabrowa Zagroda” Joanny i Marcina
Wróblewskich w Spycimierzu
Powyższą przepowiednię słyszałem bardzo dawno
temu. Warto ją przypomnieć, bowiem wielu z nas nie
wie o tym lub bagatelizuje zagrożenie. Ponieważ trudno
przewidzieć – czy i kiedy ponownie wrócimy do „tematu”
pszczół, warto w tym artykule, w pierwszej kolejności,
zapoznać w skrócie Czytelników z tym niezwykłym
owadem.
O pszczołach i pszczelarstwie napisano liczne książki
i publikacje. Chociaż przewodnik „ABC mistrza ogrodnika
– pszczelarstwo” Leona Bornusa ma już 34 lata,
w podstawowych informacjach o pszczołach nie stracił na
ważności. Wynika z niego, że:
- w systematyce owadów pszczoła miodna została
zaliczona w świecie zwierzęcym do typu stawonogów,
-   znamy kilka gatunków pszczół: miodna, wschodnia
(indyjska), olbrzymia , skalista (himalajska), karłowa,
buszu i czerwona pszczoła z Borneo,
- najniższą klasą podziału pszczół są rasy, których jest
bardzo dużo,
- do najbardziej znanych ras zaliczamy pszczołę
środkowoeuropejską, kraińską, włoską i kaukaską,
- na terenie Polski występuje rasa środkowoeuropejska,
kraińska, leśna i wrzosowa,
- w wyniku selekcji pszczół, z uwzględnieniem pożądanych
właściwości, w obrębie ras wyodrębniono tzw. linie
hodowlane oraz hybrydy (mieszańce międzyrasowe).
Niezwykle ciekawy jest skład rodziny pszczelej.
Pszczoły należą do owadów społecznych, żyjących
w gromadach, w których ściśle są podzielone funkcje
życiowe. Rodzina pszczela stanowi podstawową jednostkę
biologiczną, bez której żaden pojedynczy osobnik nie
może samodzielnie żyć. Centralnym osobnikiem jest
matka. Robotnice (w liczbie od 12 do 60 tys., zależnie od

okresu sezonu) stanowią podstawową grupę rodziny.
Trutnie są niezbędne w rodzinie pszczelej jedynie
w okresie rozmnażania się. Pojawiają się w lecie w liczbie
kilku tysięcy, a pod koniec lata są przepędzane z ula
i giną. Matki mogą żyć około 5 lat. Zadaniem robotnic
jest tylko praca, mająca 2 zasadnicze etapy: najpierw
różne zajęcia w gnieździe, a potem znoszenie z kwiatów
nektaru i pyłku lub spadzi z drzew.
Kilka lub kilkanaście plastrów pszczelich stanowi
gniazdo. Plastry budowane są z wosku, który wydzielają
robotnice. Komórki plastra służą do wychowu czerwiu
(stadia rozwojowe pszczoły od jaja do ostatniego stadium
poczwarki) oraz magazynowania miodu i pierzgi (pyłku).
Cykl rozwojowy rodzin pszczelich zaczyna się po
pierwszym oblocie wiosennym. Pod koniec maja pojawić
się może nastrój rojowy, a więc chęć do podziału. W tym
samym czasie nadchodzi główny zbiór nektaru. Mozolna
praca polowa robotnic sprawia, że siła rodzin zmniejsza
się. Stabilizuje się na przełomie sierpnia i września.
Zimą robotnice żyją w skupieniu kulistym (kłąb) z matką
w środku.
Miód powstaje z gromadzonego nektaru roślin lub
ze spadzi. Nektar powstaje w nektarnikach kwiatowych,
natomiast spadź jest wydzieliną mszyc. W uproszczeniu –
nektar i spadź, pod wpływem enzymów produkowanych
przez pszczoły, zamienia się w miód. Rodzina pszczela
średniej siły spożywa w ciągu roku około 90 kg miodu,
w tym główna masa zużywana jest na wychów około
200 tys. larw w sezonie. Pyłek zmieszany z miodem
i pszczelą śliną tworzy tzw. pierzgę, której roczne
spożycie przez rodzinę wynosi ok. 30 kg. Natomiast woda
jest składnikiem miodu i pierzgi a także do obniżania
temperatury – jej roczne zużycie to 20-40 litrów.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

arch. R. Troczyński
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Joanna i Marcin Wróblewscy

Pożytek pszczeli stanowią gatunki roślin w zespołach
dziko rosnących lub w uprawach. Rozróżniamy pożytki
nektarowe, spadziowe i pyłkowe. Bezkonkurencyjna dla
potrzeb pszczół jest facelia. Specjalnie wysiewa się też
nostrzyk, gorczycę, grykę, a nasadza wierzby, klony, lipy,
śnieguliczki. Najwcześniejszy miód może pochodzić od
kwitnących wierzb, a najpóźniejszy z wrzosów.
Pszczoły miodne zapylają rośliny przy okazji
zdobywania nektaru i pyłku. Dzięki ich pracy, np. warzywa
i owoce wydają więcej plonów i zapewniają żywność nie
tylko nam, ale i paszę zwierzętom. Organizacja Narodów
Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO)
opracowała, że około 100 gatunków roślin uprawnych
dostarcza nam blisko 90 proc. żywności. Z tych 100
gatunków aż 71 jest zapylanych przez pszczoły. Dzięki tym
zapylaczom mamy też około 4 000 odmian warzyw, olej
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i kawę. W Polsce około 50 gatunków polowych roślin
uprawnych, około 140 gatunków roślin ogrodniczych,
w tym 15 gatunków krzewów i drzew owocowych, około
60 gatunków warzyw i tyle samo gatunków uprawnych
roślin zielarskich zapylanych jest przez pszczołę miodną.
Wykonuje ona ponad 88 proc. całej pracy zapylaczy
(do owadów zapylających należą też trzmiele, przez
ludzi często błędnie nazywane bąkami, a także murarki
ogrodowe, pszczolinki, obrostki).
Już od wielu lat na całym świecie obserwuje się
zanikanie i wymieranie całych populacji pszczół.
Najtrudniejsze jest to, że nie da się określić jednego
czynnika, który do tego prowadzi. Wśród głównych
powodów wymienia się skażenie środowiska, które
prowadzi do spadku odporności pszczół. Mimo że
pszczoły są niewielkimi zwierzętami, o krótkim cyklu
życiowym (robotnica żyje około 3-4 tygodnie), nie są
w stanie przystosować się do wszystkich zmian, jakie
w przyrodzie powoduje człowiek. Nadmierne stosowanie
środków ochrony roślin, opryski dokonywane
w niewłaściwym czasie, stosowanie dużej ilości chemii
w produkcji roślinnej składają się na gorszą kondycję
zapylaczy. Ważnym powodem są również pasożyty
i choroby pszczół – warroza, nosemoza, choroby wirusowe
i grzybicze. Wśród innych czynników wymienia się też
zmiany klimatyczne. Sadzimy również inne rośliny niż
dawniej oraz wprowadzamy monokultury, niekoniecznie
pożyteczne dla tych owadów. Jednym z ostatnio
wymienionych czynników jest też promieniowanie
emitowane przez telefonię komórkową, zakłócające
„system nawigacyjny” pszczół.
Z ostatnio przesłanego na ręce ministra rolnictwa
raportu Greenpeace wynika, że gdyby policzyć wartość
pracy pszczół w rolnictwie, ta w ubiegłym roku
sięgnęłaby ponad 4 mld zł. Z raportu „Nie tylko miód”
przygotowanego przez tę ekologiczną organizację wynika
również, że gdyby pszczoły ogłosiły strajk, porzuciły pracę
ze sklepów zniknęłyby wiśnie, czereśnie, jabłka, ogórki,
cukinie, dynie itp. Gdyby nie pszczoły, pożegnalibyśmy
się także z ważną przemysłową rośliną – rzepakiem. To
tylko fragmenty tego alarmującego raportu...
Podsumowując – pszczoły i inne zapylacze zapewniają
nam dostępność pożywienia. Nasz konsumpcyjny
styl życia, krótkowzroczne spojrzenie na sytuację w
oczekiwaniu wysokich plonów – teraz, zaraz, już, czego
konsekwencją byłoby wyginięcie pszczół może zagrozić
ludzkiemu istnieniu i cytowana na wstępie myśl Einsteina
może być całkiem realna...
Powyższą, a także dużo szerszą wiedzę o pszczołach
posiadają Państwo Joanna i Marcin Wróblewscy ze
Spycimierza. Nie mają rolniczego wykształcenia. Pani
Joanna jest absolwentką Uniwersytetu   Łódzkiego
o kierunku pedagogika specjalna, pan Marcin
absolwentem Politechniki Łódzkiej na Wydziale Inżynierii
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Procesowej i Ochrony Środowiska (aktualnie pracuje
przy produkcji i montażu materiałów reklamowych).
Są małżeństwem od kilku lat, mają córkę i syna.
Posiadając 6 ha ziemi w Spycimierzu przed ok. 10. laty
zaczęli poszukiwać, innego niż rolnicze, wykorzystania
tego małego areału. – Nie chcieliśmy typowego
rozwiązania – miało być nietypowo. A ponieważ rodzice
męża mieli kiedyś kilka uli, pszczelarstwo w naszej
rodzinie nie było obce – wspomina początki pani Joanna.
5 lat temu natknęli się na internetową ofertę
wyprzedaży pasieki, aż pod Wałczem. Długo się nie
zastanawiali – kupili 25 kompletów: rodzina pszczela,
ramki, ul. Taki był początek zarejestrowanego później
Gospodarstwa Biokulturowego i Pasieki „Chabrowa
Zagroda” w Spycimierzu 1 /tel. 604 069 714
i 606 268 436/. Pasiece nadano numer oraz numer
sprzedaży bezpośredniej. – Wydawałoby się, że teraz
będzie tylko z górki, ale tak nie było. Aby rozszerzyć
działalność musieliśmy zdobyć odpowiednie uprawnienia.
Po 2,5-letniej nauce zdobyliśmy tytuły zawodowe
techników pszczelarzy. Uzyskaliśmy szeroką wiedzę
dzięki wspaniałym wykładowcom. Uczestniczymy też
w spotkaniach klubu dyskusyjnego Rejonowego Koła
Pszczelarzy nr 2 w Łodzi, któremu należy wyrazić uznanie,
gdyż jako jedno z nielicznych prowadzi systematycznie tę
formę wymiany wiedzy i poglądów – uzupełnia informacje
pan Marcin.
Odbyli też certyfikowane kursy BHP. Corocznie biorą
udział w szkoleniach pszczelarskich prowadzonych przez
Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi. Uczestniczą
w szkoleniach organizowanych przez Związek Pszczelarzy
Ziemi Piotrkowskiej, gdzie w tym roku wykładał jeden
z
najwybitniejszych
przedstawicieli
polskiego
pszczelarstwa – prof. Jerzy Wilde. W okresie zimowym
powiększają i uzupełniają swoją wiedzę o nowe
informacje dotyczące tej działalności.
Potwierdzeniem zdobytej wiedzy i umiejętności są
liczne zaświadczenia i certyfikaty:
- zaświadczenie, że pan Marcin Wróblewski był
uczestnikiem szkolenia zorganizowanego przez Rejonowe
Koło Pszczelarzy w Pabianicach dotyczącego gospodarki
pasiecznej,
- certyfikat uzyskany przez panią Joannę Wróblewską
po uczestnictwie w warsztatach pisania projektów
międzynarodowych dla NGO organizowanych przez
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi,
- zaświadczenia państwa Joanny i Marcina Wróblewskich o
ukończeniu dwóch kwalifikacyjnych kursów zawodowych
wydanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sulejowie z zakresu: „Organizacja i nadzorowanie
produkcji rolniczej i pszczelarskiej” oraz „Prowadzenie
produkcji pszczelarskiej”,
- certyfikaty Joanny i Marcina Wróblewskich o ukończeniu
szkolenia „Gospodarka Pasieczna” zorganizowanego
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przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Piotrkowie
Trybunalskim.
O tym jaką rangę ma pszczelarstwo może świadczyć
treść: „Roty Przysięgi Pszczelarskiej” złożonej przez
pana Marcina Wróblewskiego. Brzmi ona następująco:
Ja, pszczelarz, spadkobierca spuścizny bartnictwa
polskiego, z dawnych dziejów naszej Ojczyzny się
wywodzących, świadom praw i obowiązków bartnych,
a także prawa i obyczaju dzisiejszego uroczyście
przyrzekam być uczciwym i solidnym pszczelarzem
wobec kolegów moich, wobec nabywców produktów
moich, wobec przyrody całej i pszczół naszych. Pracą
i zachowaniem swoim okazywać będę, że nie zabraknie
mi, ani poświęcenia, ani troski o rozwój pszczelarstwa
polskiego, co ślubowaniem niniejszym w obecności
Sztandaru Naszego czynię.
Państwo Wróblewscy, świadomi treści powyższej
Roty, z pełnym zaangażowaniem cały wolny czas
spędzają w pasiece. – Swoją pasją mąż „zaraził” mnie
i moich teściów, a teraz próbujemy przenieść to na nasze
dzieci. Dlatego prace związane z pszczołami wykonujemy
sami i z rodzicami męża. Dzięki tej pracy, po 3 latach,
powiększyliśmy pasiekę do 50 uli – mówi niezwykle
zaangażowana pani Joanna.
Tak więc, z pierwotnego zamiaru, by mieć dla
zdrowia swój własny miód, wkroczyli w pszczelarstwo,
które w Polsce jest działem specjalnym produkcji rolnej.
Polska natomiast jest jedynym krajem, na tle krajów
europejskich, gdzie w ustawodawstwie pszczoła jest
zwierzęciem hodowlanym. Z tego działu produkcji
rolnej specjalizują się, przede wszystkim, w sprzedaży
naturalnego miodu (rzepakowego, wielokwiatowego,
mniszkowego, akacjowego, lipowego i z chabru
bławatka). Prowadzą też sprzedaż, niedocenianego przez
ludzi, pyłku kwiatowego, pierzgi propolisu i mleczka
pszczelego.
Państwo Wróblewscy, zapytani o plany na przyszłość
odpowiadają: - Obecnie staramy się dalej powiększać
pasiekę. Do jesieni pracujemy na ręcznej miodarce.
Złożyliśmy zamówienie na miodarkę radialną oraz na
inny, nowoczesny sprzęt. Jesteśmy także w czasie remontu
pomieszczenia gospodarczego. Mamy zamiar stworzyć
tam profesjonalną pracownię pszczelarską. Cieszymy się
też bardzo, że nasze gospodarstwo pszczelarskie zostało
zauważone, bowiem oboje mogliśmy zaprezentować
je w programie Agroexpress, wyemitowanym w TVP 3
Łódź w niedzielne przedpołudnie w dniu 28 sierpnia br.
To było dla nas ogromne wyróżnienie, tym bardziej, że
zgłoszeni zostaliśmy do programu przez Urząd Miasta
w Uniejowie…
Z pasjonatami pszczelarstwa rozmawiał
Marek Jabłoński
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„Geotermia Uniejów” z klasą

Karolina Smętkiewicz

jest do pobrania pod adresem: geotermia-uniejow.pl/aktualnosci/
broszura-edukacyjna.  
Na zakończenie każdej prelekcji ogłaszano konkurs ekologiczny
pt. „Dlaczego i jak oszczędzać wodę?”, aby utrwalić w młodzieży
przyjazny środowisku styl życia poprzez przedstawienie i wdrażanie
najprostszych sposobów oszczędzania wody. Wpłynęło łącznie
78 prac konkursowych: 52 z Łodzi i 26 z województwa łódzkiego.
Z wszystkich prac oceniono pozytywnie 60 prac: 37 z Łodzi i 23
z województwa. Wybór prac nie był prosty – każda była wyjątkowa
i wskazywała na dużą kreatywność, inwencję twórczą i wiedzę
o oszczędzaniu wody wśród wykonawców. Komisja kierowała się
następującymi kryteriami: zgodność pracy z tematyką konkursu,
pomysł i kreatywne wykonanie, wkład pracy i czasochłonność,
technika wykonania pracy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło
w czerwcu 2016 r. Laureaci łódzkich szkół otrzymali w nagrodę udział
w wycieczce do Uniejowa, a laureaci szkół z województwa łódzkiego
dostali karnety wstępu do kompleksu termalno-basenowego „Termy
Uniejów”. Ponadto wszyscy nagrodzeni dostali promocyjne pendrivy
„Geotermii Uniejów”.
Wycieczki do Uniejowa odbyły się w czerwcu br., miały charakter
edukacyjno-rekreacyjny, a zatem uczestnicy mieli okazję zobaczyć
na żywo obiekty turystyczne, o których słyszeli podczas prelekcji,
jak również zażyć nieco relaksu w „Termach Uniejów”. W programie
wycieczek znalazła się oczywiście „Geotermia Uniejów”, rynek
ze wszystkimi zabytkami: kolegiatą i dzwonnicą oraz Zagroda
Młynarska. Na koniec zwiedzania miasta, grupa uczniów spędziła
3 godziny w kompleksie termalno-basenowym.
Ważnym aspektem społecznym projektu była możliwość wzięcia
udziału w wyjeździe do Uniejowa uczniów ze szkół w Łodzi z rodzin
zagrożonych wykluczeniem społecznym i/lub o niskim statusie
społecznym, którzy uczęszczają do szkół, gdzie odbyły się prelekcje.
Możliwość taka w przypadku uczniów pochodzących z mniej
zamożnych rodzin była wyjątkową atrakcją i nagrodą za dobre wyniki
w nauce i zachowanie. W obu wycieczkach do Uniejowa wzięły
udział łącznie 74 osoby wraz z 10 opiekunami.
Działania podjęte w ramach projektu, oprócz korzyści
polegających na poprawie wiedzy i świadomości ekologicznej oraz
wzroście zainteresowania tematyką przyrodniczą, miały też również
pozytywne oddziaływania społeczne, np. integrację uczniów,
wymianę doświadczeń i zainteresowań, a przede wszystkim lepszego
poznania walorów przyrodniczych i atrakcji turystycznych własnego
regionu.

Komiks Uniejowski Pawlak & Wroniszewski

„Geotermia Uniejów”, oprócz swojej podstawowej działalności,
jaką jest dostarczanie mieszkańcom miasta ciepła, a także wody
geotermalnej do celów rekreacyjnych i leczniczych, aktywnie
włącza się w edukację społeczeństwa na temat wykorzystania
wód geotermalnych. Działania takie są możliwe dzięki dotacji
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi w ramach programu na edukację ekologiczną
mieszkańców województwa łódzkiego. Projekt o nazwie
„Geotermia z klasą” realizowany był także z wykorzystaniem
środków własnych „Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa” Sp.
z o.o. przez rok - od lipca 2015 do czerwca 2016 r.
W ciągu tego czasu przeprowadzonych zostało łącznie 90 godzin
lekcyjnych – prelekcji pt. „Wykorzystanie wód geotermalnych
na przykładzie Uzdrowiska Termalnego Uniejów”. W projekcie
uczestniczyło ponad 2,5 tysiąca uczniów i nauczycieli z 45 szkół
gimnazjalnych i liceów: z 22 szkół w Łodzi i 23 szkół w różnych
miastach powiatowych na terenie całego województwa łódzkiego
– od Kutna, Łęczycy i Łowicza, po Radomsko i Pajęczno, Wieruszów
oraz Wieluń, a także od Skierniewic i Rawę Mazowiecką po Sieradz.
Zajęcia realizowano często w bardzo dobrze wyposażonych
„ekopracowniach”, które otrzymały dofinansowanie z WFOŚiGW
w Łodzi. W każdej szkole odbyły się 2 godziny lekcyjne dla dwóch
różnych grup uczniów. Zajęcia przeprowadzili eksperci z dziedziny
geografii i fizyki, którzy starali się nie tylko przekazywać wiedzę,
lecz także zaszczepiać w uczniach ciekawość świata, poczucie
tożsamości z własnym regionem oraz wzbudzać wrażliwość na
sprawy ochrony przyrody. Prelekcje trwały od października 2015 r.
do kwietnia 2016 r. Interesujące jest to, że każdy wykład był inny
– to zależało od odbiorców, czy było to raczej w formie pogadanki
(dla młodszych uczniów), czy raczej była to wiedza podana jak dla
studentów w formie wykładu. Niezależnie od przekazu, spotkania
cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony młodzieży szkolnej
i kadry pedagogicznej. Uczniowie otrzymali pokaźną dawkę
przystępnie i ciekawie podanych informacji z zakresu geografii,
fizyki i ochrony środowiska.
W czasie spotkań uczniowie dowiadywali się co oznacza skrót
OZE, jakie są rodzaje alternatywnych źródeł energii oraz co kryje
się pod pojęciem geotermia. Młodzież zdobywała   wiedzę na
temat sposobów wydobywania wód i energii geotermalnej oraz
możliwości ich zagospodarowania. Na przykładzie Uniejowa były
prezentowane liczne korzyści dla przyrody, społeczeństwa i rozwoju
gospodarczego, wynikające z zastosowania geotermalnego
bogactwa. Uczniowie mieli również możliwość odbycia geotermalnej
wycieczki po Polsce i przekonania się jak wiele w naszym kraju
zostało zrealizowanych inwestycji związanych z geotermią do
celów ciepłowniczych, rekreacyjnych czy uzdrowiskowych.
Oczywiście na pierwszym planie był Uniejów, którego liczne zdjęcia
przedstawiające termalne atrakcje turystyczne zachęciły młodzież
do osobistego odwiedzenia uzdrowiska.
Każdy uczestnik prelekcji został wyposażony w dodatkowe źródło
wiedzy o geotermii i Uniejowie w postaci broszur edukacyjnych,
a także w gadżety promocyjne „Geotermii Uniejów”: plany lekcji
i zakładki do książki, zaś każda szkoła otrzymała promocyjną tablicę
korkową z napisem „Dobrej energii życzy „Geotermia Uniejów”.
W ramach projektu wydrukowano następujące publikacje:
broszury edukacyjne „Przyrodnicze spacery po Uniejowie” – wyd. II
oraz „Geotermalne bogactwo. Wykorzystanie wody geotermalnej
na przykładzie Uniejowa”. Pierwsza broszura – spacerownik po
Uniejowie dostępny jest też w wersji cyfrowej pod adresem: online.
smartlink.pl/spacery-uniejow/, zaś druga broszura o geotermii
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Diabeł Boruta
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Zbigniew Pastwiński

– od słowiańskiego demona do piekielnego Sarmaty
Część II
Jak przeczytaliśmy we wstępie I części, najstarsze wzmianki o bohaterze artykułu
nie lokalizują go ściśle w zamku łęczyckim, czy też wśród łęczyckich bagien. Dla
Zabłockiego (Samochwał albo amant wilkołak) jest on tylko kolejnym mieszkańcem
Piekieł. W opowiadaniu hrabiego Ossolińskiego Boruta pojawia się wprawdzie
wśród bagien, jednak nie są to bagna łęczyckie. Wreszcie w słowniku Lindego
Boruta to po prostu diabeł leśny, „borowiec”. Pisany z małej litery rodzaj mniej lub
bardziej złośliwego demona, bytującego w lasach i na bagnach. Nikt nie kojarzy go
z późniejszym miejscem jego tradycyjnego bytowania, nikt też nie przypisuje mu
szlacheckiego pochodzenia.
Pierwszym, który jednoznacznie przypisał diabła Borutę do łęczyckiego zamku
był Tomasz Święcicki w wydanym w 1816 r. „Opisie starożytney Polski”, po nim
zaś w 1830 r. Łukasz Gołębiowski w swoim „Lud Polski, jego zwyczaje, zabobony”.
Następnie kolej przyszła na tego, który rozsławił Borutę szeroko, czyniąc z lokalnego
monstrum postać ogólnie rozpoznawalną, czyli Kazimierz W. Wóycicki i jego
„Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi”, wydane po raz
pierwszy w1837 roku. Bardzo popularny zbiór klechd Wóycickiego wznawiany był
wielokrotnie (ostatnie znane autorowi wydanie pochodzi z 1981 roku).

6. Boruta Błotny, Boruta Świetlik i Boruta
Topielec, rzeźby Ignacego kamińskiego z
Oraczewa.

Można powiedzie, że od tej pory łęczycki diabeł wiódł podwójny żywot. Był więc Boruta literacki, którego postać
spopularyzowała i upiększyła literatura piękna oraz Boruta z żywej, autentycznej tradycji wierzeniowej mieszkańców
Łęczycy i jej okolic. Autor artykułu nie odpowie na pytanie dlaczego akurat Łęczycę obrał sobie za siedzibę Boruta, choć
niegdyś jego imię musiało być znane na znacznie szerszym obszarze. Zygmunt Hajkowski w swoim zbiorze podań o diable
Borucie1 przyczynę widzi w położeniu Łęczycy, która „już od w. XV znajdowała się z dala od głównych ośrodków życia
kulturalnego i politycznego”. Na skutek tego lokalne opowieści i wierzenia miały nabrać charakteru endemicznego. Czy
Hajkowski miał rację? Trudno powiedzieć. Dawne województwo łęczyckie, obfitujące w bagna i bory, było jednak jeszcze
w XVI wieku jednym z dwu najgęściej zaludnionych województw Rzeczypospolitej (obok brzesko-kujawskiego)2. Jeszcze
w około 1790 roku, po licznych nieszczęściach, jakie dotknęły ziemie Korony, obszar ten mieścił się w strefie najgęstszego
zaludnienia, ustępując tylko Małopolsce3. Trzeba podkreślić, że lokalne występowanie poszczególnych diabłów nie było
niczym wyjątkowym. W wierzeniach polskiego chłopstwa, zbieranych w wieku XIX, powszechna jest wiara w regionalność
miejscowych diabłów, czasem przypisanych wręcz do konkretnej wsi4.
Na początku lat sześćdziesiątych XX wieku próbę racjonalnego wyjaśnienia fenomenu Boruty podała Jadwiga Grodzka,
ówczesna kierownik muzeum regionalnego w Łęczycy. Zwracała ona uwagę na specyfikę okolic miasta (duża ilość
podmokłych łąk, nawet po osuszeniu w XIX wieku rozległych bagnisk), częste mgły, sprzyjające zwłaszcza wieczorami,
zagubieniu drogi pośród mokradeł. Wracający wówczas z jarmarku w Łęczycy chłopi, którzy – zgodnie z tradycją – opijali
wcześniej udane transakcje, musieli nie raz mylić drogę i lądować gdzieś w bagnie wraz z wozem i końmi5. Swoją rolę w
tworzeniu najpopularniejszych legend miał kościół tumski. Kamienna kolegiata, wystawiona pośród terenu pozbawionego
naturalnych źródeł takiego budulca, nasuwała wniosek, że w jej budowie pomagać musiały siły nieczyste6. Ciekawe były
wnioski Oskara Kolberga, który zwrócił uwagę na obfitość browarów, jaką cieszyła się Łęczyca. Z tego też powodu spożycie
piwa miało być na wyjątkowo wysokim poziomie7. Może więc nadmiar trunku sprawił, że okoliczni włościanie tak często
padali ofiarą Boruty?
Kolberg zwracał też uwagę na fakt, że łęczyckie obfitowało niegdyś w bory, od których wywodzi się wszak imię Boruta.
Ich pozostałością jest szereg nazw miejscowych z okolic Łęczycy: Borki pod Łęczycą, Borowo pod Leźniczką i Siedlcem,
1
2
3
4
5
6
7

Boruta – podania…, s. 6.
Gloger Z., Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1900, s. 106.
Atlas historyczny Polski, red. W. Czapliński, T. Ładogórski, Warszawa-Wrocław 1982, s. 30. tab. II.
Fischer A., Djabeł w wierzeniach ludu polskiego [w:] Studja Staropolskie. Księga ku czci Aleksandra Brücknera, Kraków 1928, s. 199.
Grodzka J., Źródła twórczości ludowej w Łęczyckiem [w:] Literatura ludowa. Sieradzkie i Łęczyckie, red. J. Krzyżanowski, Warszawa 1962, s. 31.
Tamże, s. 30.
Kolberg O., Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Serya XXII. Łęczyckie,
Kraków 1889, s. 2.
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Borowiec pod Leźniczką, Grabów i Gieczno, Borucice pod Siedlcem, Boruć i Borszyn pod Solcą Wielką, Borek pod
Grabowem i Chełmnem, Borówek pod Zgierzem i Kaźmierzem8 i inne. Podobnie, lecz od torfowisk i bagnisk, które lud
zwać miał według niego „borem” bądź „burem”, wywodzi łęczycki fenomen Boruty – Michał Rawicz-Witanowski, autor
wiekowej już Monografii Łęczycy9 z 1898 r.
Jaki jest Boruta „prawdziwy” – ten z opowieści mieszkańców okolic Łęczycy? Badania etnologów prowadzone już
w XX wieku pokazują, że odbiega on postacią od tego, którego przedstawiają zapisane przez Wóycickiego i powtarzane
później w XIX wieku opowieści. Boruta z podań chłopskich, rzadko jawi się ubrany „po szlachecku”. Przybiera raczej
postać Niemca10, ale również bywał widywany jako: chłop, pan z miasta, czarny potwór z rogami i ogonem, sowa, baran,
kot oraz pies, czy inne zwierzę11. Bywał też rycerzem i urzędnikiem12. Postać sowy zastrzeżona jest zwykle dla Boruty
strzegącego skarbów w łęczyckim zamku, owada – kiedy zwodzi ludzi na trzęsawiska, zaś gdy wciąga w wody stawów
– ryby. Najgroźniejszy jest wszak, gdy przybierze postać czarnego diabła z ogonem i rogami. Taka jego postać wiąże się
z próbami zburzenia kolegiaty tumskiej13. Rozmaite postaci diabła Boruty śledzić można na podstawie rzeźby ludowej
z rejonu Łęczycy, dla której stanowił on wspaniałą i niewyczerpaną inspirację.
W rejonie łęczyckim znane są liczne przydomki jakie ludność
nadawała Borucie. Wymieniono je tu zgodnie z informacjami podanymi
przez kolekcjonera i amatora – Wiktoryna Grąbczewskiego. Wśród
nich mamy więc: Borutę Borowego, Karmazyna (między Piątkiem a
Walewicami), Kontuszowego (pod samą Łęczycą), Ognika, Sowę, Siłacza
(okolice wsi Topola), Strażaka (okolice Ozorkowa), Strażnika, Świetlika,
Tumskiego, Wietrnego (Boruta władający wiatrem, mogący wywołać
jego gwałtowne porywy), Zamkowego14. Boruta Kontuszowy i Karmazyn
odwołują się przy tym do wizerunku Boruty szlacheckiego.  
Większość podań o Borucie, znanych z opowieści ludowych, nie zaś
z literackiej obróbki dziewiętnastowiecznej, zarejestrowana została
w latach 1955-1959, spisano je od mieszkańców ówczesnych powiatów
– łęczyckiego i poddębickiego15. Opowiadający powołują się w swoich
relacjach na doświadczenia własne bądź wspomnienia przekazane im 7. Odcisk kopyta diabła na Kolegiacie w Tumie.
przez krewnych. Widać w nich, że diabeł ów idzie z duchem czasów.
Kiedyś podróżował głównie pieszo, konno bądź powozem, przesiada się z nich z czasem do samochodu16. O ile wygląd
Boruty z podań ludowych podlega nieustannym zmianom (z kilkoma zaznaczonymi wyżej wyjątkami) to jego charakter
jest względnie stały. Jest to duch złośliwy, uwielbiający sprzeciwiać się, wodzący na manowce, ale bardzo rzadko czyniący
prawdziwą krzywdę.
Nie jest celem tego artykułu przytaczanie wszystkich, bardzo licznych opowieści ludowych o diable Borucie. Zaznaczyć
jednak trzeba kilka głównych rejonów jego działalności. Postać Boruty, zgodnie z resztą z tradycją literacką, wiąże się
przede wszystkim z zamkiem łęczyckim, z kolegiatą w Tumie pod Łęczycą, ze „Szwedzką Górą” (czyli z pozostałościami
wczesnośredniowiecznego grodziska łęczyckiego) oraz z trzęsawiskami. Do głównych wątków opowieści należą: skarby
strzeżone przezeń w podziemiach zamku, pomoc w postawieniu kolegiaty, a następnie próba jej zburzenia (o której do
dziś świadczą tajemnicze wgłębiania w murach kościoła, mające być odciskami czarcich pazurów). Z kolegiatą i zamkiem
wiąże się też podanie o podziemnym tunelu, łączącym oba obiekty. Bagna to teren zwodniczej działalności Boruty. Tam
pod rozmaitymi postaciami (np. owada) mamił podróżnych, wiodąc ich w topiel i myląc ścieżki.
Tradycja przekazała też dobre uczynki diabła Boruty. Należy do nich wątek pomocy królowi polskiemu (zawsze
w opowieściach łęczyckich noszącemu imię Kazimierz)17. W opowiadaniu tym Boruta pomaga wyciągnąć z bagna królewski
powóz, za co król nagradza go szlachectwem i mianuje zarządcą grodu łęczyckiego18. Podanie to w wersji opowiedzianej
przez Ignacego Kamińskiego z Oraczewa w 1957 roku wyjaśniało genezę postaci Boruty. Ów siłacz Boruta, nagrodzony
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Tamże, s. 262, przypis 1.
Rawicz-Witanowski M., Monografia Łęczycy, Kraków 1898, s. 187. Interpretacja ta stoi jednak w sprzeczności ze znanym powszechnie
znaczeniem słowa „bór”, jako lasu sosnowego, lub – szerzej – lasu żywicznego.
Stomma L., Antropologia kultury wsi polskiej w XIX wieku, Warszawa 1986, s. 31.
Baranowski B, W kręgu…, s. 159.
Grodzka J., Źródła…, s. 32.
Tamże.
Grąbczewski W., Diabeł polski w rzeźbie i legendzie, Warszawa 1990, s. 169; Wielka księga demonów polskich…, s. 63-65.
Grodzka J., Legendy łęczyckie, Łódź 1960, s. 11.
Grodzka J., Źródła…, s. 32
Grodzka J., Źródła…, s. 32.
Grodzka J., Legendy…, s. 28.
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przez króla, stał się dla ludu łęczyckiego panem wyjątkowo srogim
i okrutnym, by po śmierci przeobrazić się w diabła19.
Wiara w Borutę była żywa jeszcze w połowie XX wieku.
A swój renesans przeżyła w końcu XIX wieku, kiedy dwa zdarzenia
na powrót pokazały, że z łęczyckim diabłem nie ma żartów.
Pierwszym takim wypadkiem była śmierć łęczyckiego ogrodnika
– Adolfa Jasińskiego oraz jego brata Romana w ruinach wieży
zamkowej w 1882 roku. Według opowieści Jasiński miał znaleźć
kociołek, a w nim butelkę z pismem mówiącym, gdzie są ukryte
skarby łęczyckiego zamku. Jedyne ówczesne wejście do wieży
zasłaniał wówczas chlewik, co pozwalało skrycie prowadzić
poszukiwania. Jasiński sprowadził z Warszawy brata do pomocy,
do spółki wciągnął też służącą, która pomagała pozbywać się
wykopanej przez obu braci ziemi. Po krótkim czasie dokopali się
do okutych żelazem drzwi, lecz uderzenie w nie miało obudzić
diabła Borutę, który wstrząsnąwszy ziemią zasypał obu braci.
Gdy nadeszła pomoc, obaj byli już martwi20.

8. Zamek w Łęczycy przed rokiem 1834 w czasach Wóycickiego
oraz wciąż bardzo żywej wiary miejscowych w jego istnienie.

Drugim objawieniem się mocy Boruty miał być tragiczny wypadek w łęczyckiej synagodze z dnia 13 września 1890 roku.
O sprawie donosiła „Gazeta Polska” w wydaniu z dnia 18 września 1890 r. Boruta miał ukazać się w synagodze na chórze
(miejsce wydzielone dla kobiet), modlącym się tam Żydówkom, siedząc na wysokim murze, „nogę miał aż do ziemi,
w ręku trzymał kruka i kobietom przytykał do nosa”. Wybuchła straszliwa panika, Żydówki rzuciły się do ucieczki,
w popłochu zapomniały jednak, że drzwi otwierają się do środka. W wyniku paniki i ścisku zadusiło się 36 kobiet,
niektóre miały umrzeć z przerażenia, siedząc na swoich miejscach. Chowano je później przy biciu dzwonów w katolickich
świątyniach21. Warto tu dodać, że kruk w judaizmie jest ptakiem nieczystym i symbolem zniszczenia22, tak więc trafnie
wybrał Boruta narzędzie zbrodni.
Te dwa zdarzenia w oczywisty sposób potwierdziły groźną obecność
diabła Boruty. Pojawiać się zaczęły kolejne o nim relacje: „Odtąd coraz
częściej można słyszeć o figlach rozbudzonego Boruty. To Żydom powóz
pełen pasażerów, dążących na pociąg kolei żelaznej do Kutna, na równej
drodze wywrócił. To pijanych chłopów, powracających po jarmarku do domu
z topolskiej grobli sprowadził w bagna. I odżyły na nowo gawędy…23”
Gdy w latach powojennych (1955) w Łęczycy uruchamiano kopalnię,
początkowe trudności, jakie przy tym napotkano, ludność okoliczna od razu
przypisała działalności Boruty24. Jednak wiara w Borutę zanikała stopniowo
wraz z przemieszczeniami ludności oraz rozwojem szkolnictwa w pierwszych
dziesięcioleciach po II wojnie światowej. Już w latach sześćdziesiątych była
w zaniku. Jednak jeszcze wtedy starsi ludzie unikali wypowiadania jego
imienia wprost, stosując synonimy: „zło, paskuda, pokusa”. Czasem nawet
posuwając się dalej i mówiąc tylko: „przeszkadzało, rzucało”25.
W tradycji ludowej znano naturalnie metody zabezpieczające przed
zakusami „paskudy”. Były to zarówno poświęcone krzyże i medaliki, jak
i specjalne laski z szakłaku (którego gałązki rosną „na krzyż”),   również
specjalne zaklęcia i zawołania26.
										
9. Ślady pazurów diabła Boruty na murze tumskiej
Zbigniew Pastwiński
kolegiaty.
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Grąbczewski…, s. 19.
Rawicz-Witanowski…, s. 190-191; Grodzka J., Legendy…, 40, 118. Grodzka korzystała z relacji 88-letniego Ludwika Jasińskiego, bratanka
zasypanych. Rawicz-Witanowski musiał znać sprawę z własnej obserwacji, lub z zeznań naocznych świadków.
Grodzka J., Legendy…, 43, 118, opowiadający 85-letni Aleksy Jąkalski wymienia 37 ofiar Boruty; Grodzka J., Źródła…, s. 31.
Kruk [w:] Cooper J. C., Zwierzęta symboliczne i mityczne, Poznań 1998, s. 131.
Rawicz-Witanowski…, s. 191.
Grodzka J., Źródła…, s. 32.
Grodzka J., Legendy…, s. 7-8.
Grodzka J., Źródła…, s. 32.
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Rubrykę redaguje Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Uniejowie

Rzeczpospolita, 19.07.2016, nr 167, str. 59
Postawili na turystykę. III Miejsce – Uniejów. Geotermalne bogactwo ukryte w ziemi stało się
motorem rozwoju. Przyciąga turystów oraz inwestorów.
Niewielka rolnicza gmina – tak w przeszłości był postrzegany Uniejów. Obecnie miasto przeżywa rozkwit, a jego władze
przyznają, że postawienie na turystykę było strzałem w dziesiątkę. Uniejowskie termy wabią turystów, biznes i zapewniają
rozwój całej gminie. Dzięki wielu inwestycjom o łącznej wartości 200 mln zł Uniejów staje się gminą nowoczesną,
ekologiczną, przyjazną środowisku i mieszkańcom (…). Z myślą o mieszkańcach władze zrealizowały najważniejszy projekt
2015 r. – „E- usługi publiczne w gminie Uniejów”. Dzięki temu zwiększył się dostęp do usług elektronicznych. Stworzono
też interaktywny system kształcenia w szkołach. W ramach informatyzacji uczniowie szkół zostali wyposażeni w tablety
(827 sztuk), a nauczyciele w ultrabooki. Kupiono m.in. projektory multimedialne, oprogramowanie, elektroniczny obieg
dokumentów dla urzędu, zbudowano sieć wi-fi. Koszt projektu to 4 mln zł. Informatyzację dofinansowano (2,7 mln
zł) ze środków EFRR. W 2015 r. gmina odniosła sukces również na innym polu: w konkursie Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Łódzkiego na promocję gospodarczą regionu otrzymała maksymalną liczbę punktów i najwyższą
z przyznanych kwot dofinansowania – ok. 8 mln zł. W tym roku kluczowe było przygotowanie dokumentacji projektowej
budowy bulwarów nad Wartą, prace nad koncepcją rewitalizacji gminy i zagospodarowania terenu wokół kolegiaty.
Ważną inwestycją na lata 2016-2017 będzie droga dojazdowa i uzbrojenie terenów inwestycyjnych. Samorząd planuje
także przebudowę dróg gminnych (za 2,2 mln zł), budowę oświetlenia ulicznego i modernizację sieci wodociągowej.

Poradnik Kuracjusza lipiec – sierpień 2016, nr 4 (76)
Obecnie najmłodszym uzdrowiskiem w kraju (powstało 2012 r.) jest Uniejów w woj. łódzkim. Miasto przyciąga unikalną
ofertą turystyczną i różnorodną przyrodą. Bogactwo leczniczych składników mineralnych zapewniło miastu w 2012 r.
status pierwszego w Polsce uzdrowiska termalnego (…). Klimat wpływa na kuracjuszy z chorobami układu oddechowego
i alergii. Osobom wymagającym rehabilitacji, zestresowanym i przepracowanym w odzyskaniu psychicznej równowagi,
zdrowia i pełni sił witalnych pomogą zabiegi balneoterapeutyczne z wykorzystaniem leczniczych właściwości uniejowskiej
wody termalnej.

Poradnik Sanatoria i uzdrowiska sierpień 2016. Fakt
Nie tak dawno jeszcze Uniejów był sennym miasteczkiem. Dziś to modna miejscowość uzdrowiskowa z ogromnym
kompleksem basenów termalnych, pięknym parkiem (zimą ścieżki są podgrzewane wodą ze źródeł solankowych),
w którym działa sanatorium, plażą nad Wartą i wieloma atrakcjami. Status uzdrowiska miasto zyskało w 2012 r.
Miejscowe wody lecznicze zawierają m.in. radon, fluor, siarkę oraz jod- ten ostatni w stężeniu porównywalnym z wodą
w Bałtyku. W Uniejowie leczy się schorzenia układu nerwowego, ortopedyczne, reumatologiczne, dermatologiczne
i naczyń obwodowych.
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Krzysztof Pietrzak - mechanik,
muzyk, piosenkarz, miłośnik starych
samochodów

Ryszard Troczyński

arch. K. Pietrzak

Krzysztof Pietrzak - pozytywnie zakręcony z prowincji, człowiek naprawdę zakręcony, bo wszystko co robi, to robi
za darmo. Mało tego, on musi zarobić na swoje hobby. Niektórzy piosenkarze, z tak zwanych szczytów, zarabiają
spore pieniądze i wcale nie są lepsi od prowincjonalnych amatorów. Mają za to cały sztab, który dba o to, aby
ich wylansować, który myśli jak na ich talencie zarobić niezłe pieniądze. Często to właśnie ten sztab ludzi tworzy
gwiazdę, a nie talent.

„Greasen”. Grupa ta reprezentuje bardzo ambitny repertuar.
Bierze udział w festiwalach, uświetnia uroczystości, ściśle
współpracuje z M-GOK w Uniejowie. Członkami zespołu są
ludzie wybitnie uzdolnieni. Dzięki temu ich muzyka stoi na
bardzo wysokim poziomie.
Grajcie, cieszcie nasze oczy i uszy, rozwijacie się. Dzięki Wam
Uniejów jest nie tylko termalny, ale też muzyczny.

arch. K. Pietrzak

Krzysztof wychowywał się pod okiem rodziców, którzy
posiadali warsztat samochodowy. Ojciec, który prowadził
warsztat, zaszczepił w synu zainteresowanie motoryzacją.
Po śmierci taty młody Krzysiu stał się szefem. Nie roztrwonił
dorobku ojca, a firmę unowocześnił i rozkręcił. Co do hobby
z dziedziny motoryzacji, zainteresowały go stare samochody.
Zdobywał stare wraki i w swojej firmie, dzięki pracowitości
i cierpliwości, zrobił z nich cacka. Okazało się też, że oprócz
zdolności manualnych posiada talenty muzyczne. Mimo
młodego wieku i innych zajęć, znalazł czas na muzykowanie.
Jego kariera zaczęła się w M-GOK w Uniejowie. Ponieważ
Uniejów jest mocno „rozmuzykowany”, to ciągle w tej
dziedzinie coś się działo. Tworzył wraz z kolegami zespoły
i wspólnie budowali repertuar. Ich muzykowanie stawało się
coraz ambitniejsze.
Jest on człowiekiem niezwykle zapracowanym, zajętym.
Obecnie jest szefem firmy, szczęśliwym małżonkiem i ojcem.
Przygodę z muzyką jednak nie zakończył i znajduje czas na
próby, koncerty i różne przedsięwzięcia muzyczne. Wraz
z kolegą Marcinem Jaśkiewiczem („Żana”) założyli Zespół

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

UNIEJOWSKIE STRONY

77

Urszula Tomczyk

Rozmowa z laureatami konkursu wojewódzkiego

„AGROLIGA 2016”

- Państwem Małgorzatą i Jackiem Jaszczurami
27 sierpnia 2016 r. miało miejsce podsumowanie wojewódzkiego etapu konkursu „AGROLIGA 2016” podczas promocyjnohandlowej wystawy „ROL-SZANSA 2016” w Piotrkowie Trybunalskim.
Do tej trudnej, a zarazem zaszczytnej rywalizacji w konkursie przystąpiło gospodarstwo sadownicze Małgorzaty i Jacka
Jaszczurów z Uniejowa. Po opadnięciu emocji związanych z konkursem przeprowadziliśmy rozmowę z naszymi laureatami.

arch. M. i J. Jaszczurowie

• 27 sierpnia br. z rąk Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach i przedstawiciela
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi otrzymaliście Państwo okazały puchar i dyplom pierwszych wicemistrzów konkursu
„AGROLIGA 2016” w województwie łódzkim w kategorii rolnicy. Co czuje się w takiej chwili?
To, że warto żyć i pracować dla takich chwil. A tak na poważnie, byliśmy wzruszeni i dumni, a także onieśmieleni, ale nade
wszystko zaskoczeni. Nie spodziewaliśmy się, że nasze gospodarstwo będzie tak wysoko ocenione. Było nam niezmiernie miło, że
podczas ogłoszenia wyników zostaliśmy nagrodzeni także przez Władze Samorządowe Uniejowa. Specjalnie dla nas przyjechał do
Piotrkowa Zastępca Burmistrza Uniejowa – Pan Piotr Majer i wręczył nam nagrodę rzeczową. Takich momentów szybko się nie
zapomina.
• Jak zareagowaliście na propozycję udziału w tej rywalizacji?
Byliśmy zaskoczeni i mile zdziwieni, aczkolwiek zdrowy rozsądek podpowiadał, że w skali województwa łatwo nie będzie.
• Czy jakoś szczególnie przygotowywaliście się do udziału w konkursie?
Wcale się nie przygotowywaliśmy, bo jak można „posprzątać” sad czy zmienić wizerunek siedliska w ciągu kilkunastu
dni, bo tyle było czasu od zgłoszenia do oceny przez komisję konkursową. Sad jabłoniowy to nasze jedyne źródło utrzymania i aby

Państwo Małgorzata i Jacek Jaszczurowie z Zastępcą Burmistrza Uniejowa – Panem Piotrem Majerem
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przynosił godziwe dochody musi być należycie pielęgnowany przez cały rok. Jesteśmy ogrodnikami z wykształcenia i zamiłowania,
sami wykonujemy prawie wszystkie prace związane z wymianą drzewek, formowaniem koron, cięciem pielęgnacyjnym czy
sanitarnym, praktycznie tylko do zbioru owoców korzystamy z najmu rąk do pracy. Dużo czasu spędzamy w sadzie, ale całkiem
dobrze się z tym czujemy.
• Skąd czerpiecie wiedzę na temat nowinek w sadownictwie?
Nie poprzestaliśmy oczywiście na wiedzy zdobytej w szkole. Jesteśmy w stałych kontaktach z Instytutem Sadownictwa
w Skierniewicach, systematycznie korzystamy ze szkoleń i doradztwa specjalistów. Ukończyliśmy też szkolenie z zakresu
integrowanej produkcji sadowniczej, organizowane przez ŁODR z siedzibą w Bratoszewicach. Jesteśmy otwarci na wszelkie formy
dokształcania w myśl zasady „kto się nie rozwija, ten się cofa”.
• Wiem, że byliście beneficjentami programów pomocowych. Czy polecilibyście korzystanie z dofinansowania w ramach
PROW?
Chyba nie trzeba polecać, jest oczywiste, że są one szansą dla wielu rolników i nie tylko. Byliśmy jednymi z pierwszych,
którzy za namową Ośrodka Doradztwa Rolniczego złożyli wniosek na dofinansowanie zakupu ciągnika i opryskiwacza w ramach
SPO „Inwestycje w gospodarstwach rolnych”. W 2007 r. z pomocą funduszy PROW na lata 2007-2013 urządziliśmy chłodnię
z kontrolowaną atmosferą o pojemności 90 ton, co pozwala nam przechowywać jabłka prawie przez „okrągły” rok. To sprawia,
że jesteśmy partnerami do negocjacji z sieciami handlowymi, ponieważ gwarantujemy ciągłość dostaw dobrej jakości towaru.
• Plany na przyszłość?
Nie są one zbyt odważne, bo możliwości są ograniczone. Mam na myśli powiększenie areału nasadzeń. Jest to uzależnione
od możliwości zakupu ziemi w pobliżu siedliska. Cały sad jest ogrodzony i nawadniany systemem kropelkowym, dlatego ważne
jest, aby cały areał ziemi był w pobliżu.
• Życzę, aby spełniły się Wasze większe i mniejsze marzenia, raz jeszcze gratuluję i dziękuję za rozmowę.

16 października 2016 r. Uniejów po raz dziesiąty
powita i ugości biegaczy startujących w X Ogólnopolskim
Ekologicznym Biegu „Do Gorących Źródeł - Zdrowie
przez wodę”, wchodzącym w cykl 9 biegów o Puchar
Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia.  
Tradycyjny wystrzał ze średniowiecznej armaty
o godz. 13:30 rozpocznie rywalizację na przygotowanej,
określanej przez biegaczy jako szybka, atestowanej
trasie, wiodącej od Rynku w Uniejowie poprzez most
na Warcie, następnie przez turystyczną część miasta
(Zagroda Młynarska, Lawendowe Termy, „Termy
Uniejów”, Zamek) i uwielbianą przez biegaczy kładkę,
obok Kolegiaty, następnie przez mieszkalną część
miasta aż do nawrotu i powrotu na metę w Rynku.
Uczestnicy
biegu
będą
klasyfikowani
w następujących kategoriach: open kobiet i mężczyzn,
wiekowych, mieszkańców województwa łódzkiego,
gminy Uniejów oraz klubowiczów „Geotermii Uniejów”.
Wyróżnienia otrzymają również najstarszy i najmłodszy
biegacz. Nagrodami dla najszybszych kobiet i mężczyzn
w kategorii open będą wygrane pieniężne, odpowiednio
1000 zł, 750 zł oraz 500 zł. W pozostałych kategoriach
wręczymy nagrody rzeczowe. Niezależnie od zajętego
miejsca, każdy biegacz na mecie otrzyma pamiątkowy
medal i weźmie udział w losowaniu nagród podczas
zakończenia imprezy.
Biuro zawodów, mieszczące się na hali sportowej
przy Zespole Szkół w Uniejowie (ul. Kościelnicka 26-

28), rozpocznie wydawanie pakietów 15 października
(sobota) od godziny 18:00, a w niedzielę będzie czynne
w godzinach 9:00 – 13:00.
W pakiecie startowym każdy uczestnik otrzyma
pamiątkową koszulkę, numer startowy z chipem,
voucher na baseny termalne, produkty spożywcze,
gadżety od sponsorów oraz posiłek po biegu.
Dla osób, które ukończyły wszystkie poprzednie
edycje biegu Organizator przygotował specjalną
niespodziankę – zwolnienie z opłaty startowej.
W tej sytuacji biegacze mogą zapisać się na bieg na
przeznaczonej do tego celu stronie bez dokonywania
opłaty, po weryfikacji zostanie nadany numer startowy
(szczegóły w regulaminie).
Dodatkowo, Klub Biegacza „Geotermia Uniejów”
przygotował konkursy i losowanie gratisowych
pakietów startowych – zachęcamy do polubienia
i śledzenia fanpage Klubu Biegacza i Biegu „Do Gorących
Źródeł” na facebooku.
Do 8 października zapisany będą prowadzone za
opłatą 70 zł. Natomiast w dniu zawodów opłata będzie
wynosiła 100 zł. Zapisy trwają poprzez system www.
datasport.pl
Informacje o biegu dostępne są również
w kalendarzu biegów serwisu www.maratonypolskie.pl
Do zobaczenia w Uniejowie!
Włodzimierz Chajdas

arch. UM Uniejów

Uniejowskie Gorące Źródła zapraszają po raz dziesiąty na bieg

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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„Legendarne rewolucje”
Zapamiętany przez wszystkich klub „Legenda” przekształcił się w pierwszą trattorię w Uniejowie.
Na gości czekają prawdziwe włoskie makarony, pizza i klimatyczna muzyka. Znaleźć nas można
na fanpagu: www.facebook.pl, wpisując Pizzeria Legenda.                   
  Serdecznie zapraszamy!

Przywitaj Nowy Rok

w wyjątkowej scenerii uniejowskiego zamku

RESTAURACJA „HERBOWA” ZAPRASZA NA:

• Największe przeboje w wykonaniu zespołu „Rockers Band”
• Wykwintną i smaczną polską kuchnię
• Zabawę do białego rana
Zapewniamy profesjonalną obsługę.
Zaproszenie dla dwóch osób: 650 zł

Rezerwacje: tel. 791-340-595
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Jak tam dotrzesz,
możesz sobie posiedzieć…
Foto Historia

Foto Zagadka

Ryszard Troczyński

arch. Koło fotograficzne

Co i gdzie to jest ?

W poprzednim wydaniu kwartalnika foto zagadką było zdjęcie budynku
dawnej mleczarni w miejscowości Wilamów.
Wpłynęło kilka poprawnych odpowiedzi. Nagrodę wylosował pan Robert
Olejniczak z Lekaszyna. Gratulujemy!
Kolejna foto zagadka to pytanie Czy autostrada A2 przebiega przez
naszą gminę? A jeżeli tak, to przez jaką miejscowość? Na odpowiedzi –
smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, kierowane pod numer tel. 517-138-165,
czekamy do 15 listopada 2016 r.

Foto Kontrasty

Ryszard Troczyński

