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Od Redakcji

Drodzy Czytelnicy,
Drugie tegoroczne wydanie „Uniejowskich Stron”,
tak jak informowaliśmy w poprzednim numerze,
ukazuje się dokładnie po dwóch miesiącach. W okresie
zimowo-wiosennym działo się tak wiele, że również to
wydanie, pomimo krótszego okresu czasu, bogate jest
w liczne relacje z wydarzeń kulturalnych, oświatowych
i sportowych.
Przed nami nowe inwestycje, początek sezonu imprez
plenerowych i sportowych, ważnych spotkań, konferencji,
zapewne jubileuszy.
W telegraficznym skrócie… W tym numerze
czasopisma przeczytacie Państwo dwa wywiady – jeden
z Posłem na Sejm RP – Panem Markiem Matuszewskim,
drugi z mieszkańcem Uniejowa – Panem Wojciechem
Irchą.

numer 2 / 54 / 2017

Ciekawi nowych inwestycji koniecznie powinni
zajrzeć do „Z prac Samorządu” oraz poszczególnych
artykułów „inwestycyjnych”, natomiast miłośnicy sportu
do relacji z: meczów „Termalnych”, turniejów piłkarskich,
turnieju siatkówki i tenisa stołowego, biegu i meczu
charytatywnego, sukcesów karateków i „Aktywnych”.
O osiągnięciach uzdolnionych i nagrodzonych
dzieci oraz młodzieży informują: placówki oświatowe,
Ośrodek Kultury i Miejska Biblioteka. Samorząd z kolei
relacjonuje o ważnych momentach m.in. o podpisaniu
umowy o współpracy z Instytutem Centrum Zdrowia
Matki Polki w Łodzi, rozdaniu nagród Złota Lilia, czy też
wizycie uczestników Klubu Laureatów Konkursu „Polska
pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”.
Życzymy Państwu miłej lektury.

Wywiad z Posłem na Sejm RP

- Panem Markiem

Matuszewskim
Poseł Marek Matuszewski: Od wielu lat jestem
zaangażowany w życie publiczne. Zaczynałem jako
radny Rady Miasta, następnie zostałem radnym
powiatu, by w następnej kolejności pełnić zaszczytną
funkcję przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.
W 2005 roku zostałem po raz pierwszy wybrany na
posła Rzeczypospolitej Polskiej. Zasiadałem w różnych
komisjach czy też zespołach parlamentarnych.
W moim życiu rodzina jest dla mnie bardzo ważna.
Jest dla mnie największą wartością. Każdą wolną
chwilę, choć jest ich niewiele, staram się spędzać z
nimi. Wspólnie z moimi dziećmi cieszymy się z każdego
wspólnie spędzonego czasu. Razem trenujemy hokej na
lodzie, występując w amatorskiej drużynie hokejowej
,,Jeże Zgierz”, która gra w lidze wojewódzkiej. Latem
lubimy pokopać piłkę oraz aktywnie spędzać czas.

arch. M. Matuszewski

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Zanim przejdziemy do pytań dotyczących przebiegu kariery
politycznej i zaangażowania społecznego proszę
powiedzieć kilka słów Czytelnikom „Uniejowskich
Stron” o swoim wykształceniu, życiu rodzinnym, zainteresowaniach, pasjach.

Pan Poseł Marek Matuszewski w czasie obrad Sejmu

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Od 2007 roku
łączy Pan funkcję Posła i Prezesa Okręgu Sieradzkiego PiS. Co należy do obowiązków Prezesa Okręgu
Sieradzkiego PiS i czy udaje się Panu pogodzić
czasowo oba stanowiska?
Poseł Marek Matuszewski: Prezes Zarządu
Okręgowego to zaszczytna funkcja i bardzo
odpowiedzialna, gdyż kieruje sprawami bieżącymi partii
w okręgu. Odpowiada za organizację przedsięwzięć
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i wyznacza kierunki działań w regionie. Ponadto, zgodnie
ze statutem partii, przewodniczę obradom Zarządu
Okręgowego Prawa i Sprawiedliwości Okręgu 11 –
Sieradz. Łączenie funkcji parlamentarzysty z Prezesem
ZO zajmuje całkowicie czas, lecz wspólnie z moimi
współpracownikami realizujemy wszystkie zadania jakie
sobie wyznaczamy.
Redakcja „Uniejowskich Stron”: W 2005 roku,
jak Pan wcześniej wspomniał, został Pan wybrany
po raz pierwszy na Posła V kadencji z listy PiS
w okręgu sieradzkim i od tego czasu zasiada Pan
w Sejmie. Obecnie jest to Pana czwarta kadencja.
Obowiązkiem Posła jest udział w posiedzeniach
Sejmu oraz praca w komisjach sejmowych. W jakich
komisjach i podkomisjach Pan pracował, czym się one
zajmowały i jakie obowiązki spoczywały i spoczywają
na Panu?
Poseł Marek Matuszewski: Wiele czasu można
by opowiadać o funkcjonowaniu w Sejmie. Od
momentu uzyskania mandatu posła aktywnie działałem
w komisjach sejmowych zajmujących się tematyką
gospodarczą, rozwojem przedsiębiorczości oraz kulturą
fizyczną, sportem, a także turystyką. Obecnie zasiadam
w sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki,
gdzie pełnię funkcję wiceprzewodniczącego. Również
aktywnie staram się pracować w Komisji Gospodarki
i Rozwoju, w której jestem wiceprzewodniczącym
Podkomisji stałej do spraw mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw. W Parlamentarnym Zespole Strażaków
rozmawiamy o tym, jakie działania podejmować, aby
ułatwić im funkcjonowanie.
Redakcja „Uniejowskich Stron”: O jakich najważniejszych osiągnięciach, z Pana punktu widzenia,
podczas pracy w Sejmie przez prawie 12 lat może Pan
powiedzieć?
Poseł Marek Matuszewski: Byłem współtwórcą
ustawy o podatku od spadków i darowizn, zwalniania
z podatku od spadków i darowizn nabytych własności
rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka,
zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma
i macochę, jeżeli zostanie ono zgłoszone właściwemu
naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie pół roku od
dnia powstania obowiązku podatkowego. Ponadto Sejm
RP przyjął ostatnio ustawę tworzącą sieć szpitali, która
ma de facto zmniejszyć kolejki do lekarzy. Obecnie Rząd
postawił na wsparcie rodziny, wprowadzając program
500 plus, podwyższając płacę minimalną do 2000 zł,
czy też wprowadzając program darmowych leków dla
seniorów. Olbrzymi nakład kładziemy na wsparcie
przedsiębiorczości tak, aby nasz kraj mógł szybciej się
rozwijać i dzisiaj możemy zauważyć, że nasze działania
przynoszą rezultaty, gdyż od ćwierć wieku mamy
najniższe bezrobocie.

UNIEJOWSKIE STRONY

3

numer 2 / 54 / 2017

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Czy do Pana
Biura Poselskiego w Zgierzu zgłaszają się mieszkańcy
z problemami i prośbą o pomoc? Jeżeli tak, to
z jakimi najczęściej przychodzą i czy udaje się znaleźć
rozwiązanie?
Poseł Marek Matuszewski: Wiele osób zwraca się
z prośbą o interwencję w ich codziennych sprawach.
Każda osoba zgłaszająca się do mnie uzyskuje wsparcie
w miarę moich możliwości, m.in. w postaci porady
prawnej. W większości przypadków udaje się znaleźć
rozwiązanie, z którymi borykają się mieszkańcy. Staram
się zawsze być dostępny w trakcie dyżurów w biurze
poselskim, ale również zapraszam do kontaktu ze mną
poprzez pocztę elektroniczną: marekmatuszewski@sejm.
pl czy też kontakt telefoniczny: 513-158-411. Jestem
zawsze do Państwa dyspozycji.
Redakcja „Uniejowskich Stron”: Nad jakimi
ustawami pracują obecnie Posłowie, które Pana
zdaniem są najważniejsze dla obywateli?
Poseł Marek Matuszewski: Pracujemy nad
ustawą
zmierzającą do likwidacji Narodowego
Funduszu Zdrowia, która ułatwi pozyskanie środków
finansowych na leczenie. W systemie podatkowym
dążymy do wprowadzenia podwyższenia kwoty wolnej
od podatku oraz ukrócenia procedury wyłudzania przez
zorganizowane grupy przestępcze podatku VAT. Ważnym
zadaniem jaki stoi przed Prawem i Sprawiedliwością jest
zreformowanie sądownictwa, gdzie procedury dla ludzi
będą jasne i zrozumiałe.
Redakcja „Uniejowskich Stron”: 4 grudnia 2016
roku w uniejowskiej Kolegiacie uczestniczył Pan
w prezentacji wyników badań konserwatorskich
wnętrza świątyni. Czy zdarza się Panu gościć
w naszym uzdrowisku? Jak Pan postrzega rozwój
miasta na przestrzeni lat?
Poseł Marek Matuszewski: Czasu wolnego niestety
mam niewiele, ale czasami udaje mi się wyrwać z dziećmi
na chwilę do uniejowskiego uzdrowiska. Gmina Uniejów
zasłynęła właśnie Termami, nawet w parlamencie
większość posłów wie, gdzie gmina się znajduje i jakie
atrakcje posiada. Mieli okazję się o tym przekonać 15
września 2016 roku podczas posiedzenia wyjazdowego
Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystki
w Uniejowie, której jestem wiceprzewodniczącym.
Po zakończeniu posiedzenia jego uczestnicy zwiedzili
obiekty Term.
Redakcja „Uniejowskich Stron”: Dziękując za
rozmowę, życzymy samych sukcesów w pracy poselskiej.
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Od Redakcji
Wywiad z Posłem na Sejm RP - Panem Markiem Matuszewskim
Z prac Samorządu – Józef Kaczmarek
Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie – Janusz Kosmalski
Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość kolegiaty w Uniejowie - cz. II
Gminne inwestycje drogowe – Justyna Bródka – Przytuła
Odnowiony budynek OSP w Felicjanowie – Maciej Bartosiak
Dofinansowanie na renowację kolegiaty
– ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz
Tylko rok czy aż rok? – ks. proboszcz Wojciech Kaźmierczak
Gmina Uniejów przyjazna pszczołom
– Maciej Bartosiak, Karolina Smętkiewicz
Ogrodnicy z gminy Uniejów na targach w Poznaniu
– Karolina Smętkiewicz
Podpisaliśmy umowę o współpracy w zakresie lecznictwa
– Marta Pokorska
Drukarka termalna – Paweł Wroniszewski
Złote Lilie rozdane! – Karolina Smętkiewicz
Uniejów gospodarzem Klubu Laureatów Konkursu „Polska pięknieje”
– Karolina Smętkiewicz
Z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
– Jolanta Figurska
Plaster na klaster – Paweł Wroniszewski
Na wiosnę „Pakiet zimowy” – Paweł Wroniszewski
Ciekawostki z przedszkola – Marta Pajor, Wioletta Gralka,
Monika Bartnik, Małgorzata Kaźmierczak
Echo Spycimierz – Paulina Jaśkiewicz
Z kroniki szkolnej w Wieleninie – Barbara Fligiel, Beata Czerwińska,
Jolanta Kwaśniewska, Magdalena Andrysiewicz,
Daniela Kwiatosińska, Elżbieta Goszczyk
Co nowego w naszej szkole – wieści z SP Wilamów – Edyta
Miśkiewicz, Sylwia Wrąbel, Izabela Wojtczak, Anna Gazda, Izabela
Wróbel, Joanna Wójcik, Wioleta Pietrzykowska, Magdalena Pajor
W kronikarskim skrócie z Zespołu Szkół w Uniejowie
– Agnieszka Pajor, Weronika Górka, Agnieszka Kaczmarek, Małgorzata
Antoniak, Magdalena Derlacz, Anna Rafalska, Karolina Szelągowska,
Wiesława Stawicka, Teresa Gadzinowska, Małgorzata Komajda, 		
Jolanta Wieczorek, Katarzyna Pruchlat, Anna Zbytniewska,
Janusz Stawicki
Kalendarium wydarzeń z Czepowa – Mirosław Madajski

(63) 28 89 787

40. Spotkanie trzech pokoleń w Spycimierzu – Marianna Polasińska
41. Bal charytatywny dla Ani i Andrzeja – Maja Ostrowska - Gralka
42. Rok 2017 rokiem Józefa Piłsudskiego oraz Tadeusza Kościuszki
– Beata Szymczak, Sylwia Szymańska
42. “Lokomotywą po wiedzę” – projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci
z województwa łódzkiego - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Uniejowie
43. Warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły oraz pogadanka o pszczołach
– Beata Szymczak, Sylwia Szymańska
43. Marcowe nowości książkowe w bibliotece w Uniejowie
– Beata Szymczak, Sylwia Szymańska
44. Koncert charytatywny „Gramy dla Julka Komajdy”
– Małgorzata Pietrzak
45. Wielkanocne warsztaty – Beata Szymczak, Sylwia Szymańska
46. Sługa Boży – Maria Pastwińska
46. Niedziela Palmowa w Wilamowie – Maria Pastwińska
47. Wiosenne wietrzenie szaf w Wilamowie
47. POW WOW Uniejów 2017 – Szina Sarnecka
48. Uroczyste podsumowanie powiatowych konkursów o tematyce
wiosennej - Aleksandra Kałużna – Płaczek
50. Obchody Dnia Katyńskiego w Uniejowie – Urszula Urbaniak
50. Grand Prix Koło 2017 – Robert Stasiak
51. „Młodzież zapobiega pożarom” – Jacek Świątczak
51. Halowy Turniej Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka - Miejsko –
Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie
52. Aktywny czas „Aktywnych” – Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”
54. VI Turniej Małego Karateki 2017 - Maja Ostrowska – Gralka
55. Gminny Strażacki Turniej Tenisa Stołowego – Jacek Świątczak
56. Rusza runda rewanżowa – „Termalni” walczą o ligowy byt
i jak najlepszą pozycję – Michał Kaźmierczak
56. „Miej tyle sił, ile dałeś innym” – Maciej Bartosiak
57. Bieg „Tropem Wilczym” – Wojciech Jakubowski
58. 11 Medali na Mistrzostwach „Dragona” - Maja Ostrowska - Gralka
58. Wiosna i „Termy” ubarwiły Uniejów – Maciej Bartosiak
59. Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński
61. Absolwenci marzą o spotkaniu po około 70-ciu latach
62. Skuteczna recepta na sukces w odchudzaniu mieszkańca Uniejowa
– Pana Wojciecha Irchy
65. Perfuzjonista… - Ryszard Troczyński
66. W majówkę nie siedź w domu!

Maciej Bartosiak, Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy (skład i opracowanie graficzne), Marta Pokorska,
Ryszard Troczyński.

Magdalena Andrysiewicz, Małgorzata Antoniak, Monika Bartnik, Justyna Bródka – Przytuła, Beata Czerwińska, Magdalena Derlacz, Jolanta Figurska, Barbara Fligiel, Teresa
Gadzinowska, Anna Gazda, Elżbieta Goszczyk, Weronika Górka, Wioletta Gralka, Wojciech Jakubowski, Paulina Jaśkiewicz, Agnieszka Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Aleksandra
Kałużna – Płaczek, ks. proboszcz Wojciech Kaźmierczak, Małgorzata Kaźmierczak, Michał Kaźmierczak, Małgorzata Komajda, Janusz Kosmalski, Jolanta Kwaśniewska,
Daniela Kwiatosińska, Mirosław Madajski, Edyta Miśkiewicz, Maja Ostrowska – Gralka, Agnieszka Pajor, Magdalena Pajor, Marta Pajor, Maria Pastwińska, Małgorzata
Pietrzak, Wioleta Pietrzykowska, Marianna Polasińska, Katarzyna Pruchlat, Anna Rafalska, Szina Sarnecka, Karolina Smętkiewicz, Robert Stasiak, Wiesława Stawicka, Janusz
Stawicki, Karolina Szelągowska, Sylwia Szymańska, Beata Szymczak, Jacek Świątczak, Urszula Urbaniak, Jolanta Wieczorek, Izabela Wojtczak, Joanna Wójcik, Sylwia Wrąbel,
Paweł Wroniszewski, Izabela Wróbel, Anna Zbytniewska, ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, Uniejowskie Stowarzyszenie
„Aktywni”.
Wsparcie finansowe kwartalnika: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku, Restauracja „Herbowa” Adriana Jatczaka z Uniejowa, Spółdzielnia
Mleczarska „Mleczwart” w Wartkowicach.

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

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

Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
reklam i ogłoszeń
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Józef Kaczmarek

marzec - kwiecień 2017

Rozstrzygnęliśmy postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych polegających na
kompleksowej termomodernizacji komunalnych
obiektów mieszkaniowych na terenie gminy Uniejów.
Wykonawcą zamówienia jest firma budowlana
CEGBUD inż. Krzysztof Skonieczny, Chlebów 48,
62-700 Turek. Łączna wartość zamówienia dla
wszystkich 4 części przedmiotu zamówienia wynosi:
493 789,29 zł brutto. Umowny termin wykonania
kompletnego przedmiotu zamówienia ustalono na
dzień 30.09.2017 r. Zamówienie jest współfinansowane
ze środków RPO WŁ na lata 2014-2020 z osi
priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna,
działanie IV.2. (Termomodernizacja budynków).

Jesteśmy po otwarciu ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie
robót budowalnych w zakresie zadania pn.: „Droga
wewnętrzna do terenów uzdrowiskowych”. Zostały
złożone 4 oferty. Wystąpiliśmy do oferentów
o przedłużenie terminu związania ofertą.

Rozstrzygnęliśmy także postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie
dokumentacji budowlano – wykonawczych na
potrzeby termomodernizacji obiektów użyteczności
publicznej na terenie gminy Uniejów. Wykonawcami,
których oferty zostały wybrane jako najkorzystniejsze
złożone w postępowaniu, są Pracownia Audytorska
sp. z o.o. z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz
Pracownia Architektoniczna EXIGO Marek Kozieł
z Puław. Wartość całości przedmiotu zamówienia
wynosi 84 132,00 zł brutto. Zamawiający ubiega
się o dofinansowanie w ramach działania IV.2.2
(Termomodernizacja budynków), działania IV.2
(Termomodernizacja budynków), osi priorytetowej
IV (Gospodarka niskoemisyjna) RPO WŁ na lata
2014-2020.

Ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozanki
Wielkie, gm. Uniejów”. Otwarcie ofert zostało
ustalone na 4.05.2017 r.

Rozstrzygnęliśmy przetarg na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:
„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Zaborów, gm. Uniejów”. Wykonawcą zamówienia jest
firma SIDROG, Domaniew 9, 98-235 Błaszki. Wartość
umowy wynosi: 583 965,13 zł brutto. Przedmiot
zamówienia jest współfinansowany ze środków EFRR
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowny
termin wykonania kompletnego przedmiotu
zamówienia ustalono na dzień 31.10.2017 r.

Odbyło się spotkanie z udziałem ks. prałata
Andrzeja Ziemieśkiewicza dotyczące sporządzenia
dokumentacji na renowację kaplicy bł. Bogumiła
w Kolegiacie.

Jesteśmy po otwarciu ofert na wykonanie usługi
polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo
– kosztorysowych na potrzeby remontu nawierzchni
dróg wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego.
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach
zadania pn.: „Przebudowa dróg na terenie gminy
Uniejów – etap II”. Zostały złożone 2 oferty. Trwają
prace komisji przetargowej.

Została opracowana pełna, wielobranżowa
dokumentacja budowlano-wykonawcza rewitalizacji
budynku starej plebanii wraz z adaptacją na Miejsko
- Gminną Bibliotekę Publiczną i Miejsko - Gminny
Ośrodek Kultury oraz zagospodarowanie działki
1496/1. Autorem dokumentacji jest firma Biuro
Projektowania i Realizacji Architektury WAW
Włodzimierz Kaniewski z Włocławka. Mamy już
przyznane środki unijne na realizację inwestycji.
Przygotowujemy dokumenty przetargowe na roboty
budowlane.

Przygotowujemy
dokumentację
dotyczącą
utworzenia targowiska miejskiego, jednocześnie
jesteśmy na etapie ustaleń z zarządcą drogi
wojewódzkiej nr 473 – rozmowy dotyczą budowy
zjazdu z drogi na teren, na którym odbywa się
handel. Przygotowujemy wniosek na dofinansowanie
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inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich. Wcześniejsze obawy handlarzy oraz
mieszkańców, dotyczące nowej lokalizacji placu
handlowego okazały się niepotrzebne, ponieważ
warunki po przeniesieniu są lepsze, a sprzedaż
– jak widać – odbywa się bez dotychczasowych
uciążliwości.
Jesteśmy w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na pełnienie funkcji
inspektora
nadzoru
inwestorskiego
nad
zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych
dla zadań dotyczących przebudowy dróg gminnych
na terenie gminy Uniejów – Zaborów oraz Kozanki
Wielkie.
Trwa rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie
dostaw w ramach zadania pn.: „Przedszkole równych
szans” do Miejskiego Przedszkola w Uniejowie.
Wybrano inspektora nadzoru inwestorskiego nad
zaprojektowaniem i wykonaniem robót budowlanych
w zakresie kompleksowej termomodernizacji
komunalnych obiektów mieszkaniowych na terenie
gminy Uniejów. Wykonawcą usługi jest Biuro
Budowlane „Koszt-Bud” Tadeusz Gruchała z Ostrzeszowa.
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji
projektowo – kosztorysowej zagospodarowania
terenu na cele reprezentacyjno – rekreacyjne działki
nr ewid. 1490/2 oraz części działki nr ewid. 1480 w
miejscowości Uniejów wraz z pełnieniem nadzoru
autorskiego – skweru przy ul. Targowej w Uniejowie.
Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie usługi
medialnej polegającej na lokowaniu produktu
oraz zakupie audycji sponsorowanej w ramach
projektu pn.: „Zwiększenie międzynarodowej rangi
gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania
prowadzone w zakresie promocji gospodarczej przez
gminę Uniejów”.
Ogłosiliśmy również przetarg na organizację
i przeprowadzenie dwóch wydarzeń promocyjnych
typu „wizyta studyjna” i „misja gospodarcza”
w Uniejowie w ramach projektu: „Zwiększenie
międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu
Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie
promocji gospodarczej regionu przez gminę Uniejów”.
Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie
projektów inwestycyjnych w obszarze turystyki.
W sumie złożyliśmy 7 wniosków na projekty
turystyczne. Część projektów została złożona już

w poprzednim naborze, ale nie mogły zostać poddane
ocenie formalnej z powodu braku oceny oddziaływania
na środowisko. Wśród nowych propozycji znalazły się
m.in.: Gród w Spycimierzu, siedziba Spycimierskiego
Bożego Ciała oraz ścieżka rowerowa między
Uniejowem a Spycimierzem. Kolejne wnioski, na
które dokumentację przygotowało PGK „Termy
Uniejów”, obejmują rozbudowę kompleksu basenów
termalnych, budowę tężni oraz rozbudowę Zagrody
Młynarskiej.
Wspólnie z Parafialnym Stowarzyszeniem
„Spycimierskie Boże Ciało”, pod okiem ks. proboszcza
Wojciecha Kaźmierczaka pracujemy nad możliwością
wpisania tradycji Bożego Ciała w Spycimierzu na
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Równolegle
prowadzone są działania w zakresie nowej strategii
promocji marki i księgi tożsamości, która będzie
obejmować wiele obszarów identyfikacji: od cech
architektonicznych budynków, poprzez elementy
małej architektury, kwestię ubioru – uniformów
i strojów okolicznościowych oraz innych szczegółów
– spójnych wizerunkowo. Przed samą uroczystością
Bożego Ciała będziemy promować tradycję układania
kwietnych dywanów od strony medialnej.
W marcu br. odbył się nabór na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Wilamowie. Do konkursu
stanął jeden kandydat z grona pedagogicznego.
Pani Edyta Miśkiewicz, która spełniła wszystkie
wymagania na stanowisko dyrektora, zgodne
z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej, będzie pełniła obowiązki dyrektora od
początku roku szkolnego 2017/2018. Pani Alicja
Własny, obecna pani dyrektor, nie przystąpiła do
konkursu, ale nadal będzie pracowała w szkole
w Wilamowie jako pedagog. Choć przekazanie
obowiązków kierownika jednostki nastąpi dopiero
na przełomie sierpnia i września, chciałbym już
teraz, informując o zbliżającej się zmianie, serdecznie
podziękować Pani Alicji za długoletnią współpracę
w zakresie zarządzania placówką oraz zaangażowanie
w życie kulturalne mieszkańców (Pani Dyrektor była
inicjatorem m.in. Jarmarku Wilamowskiego czy
malowanej trasy Bożego Ciała w Wilamowie).
Projekty na fotowoltaikę znajdują się obecnie
w ocenie – będą uzupełnienia. Wpłynęło prawie 500
wniosków z całej gminy. W Urzędzie Marszałkowskim
trwa procedura, ale trudno przewidzieć, które i jak
będą ocenione. To samo dotyczy przedszkola.

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

Jeżeli chodzi o park, to zakończona została
współpraca z Arboretum z Rogowa. W tej chwili
podjęliśmy współpracę z firmą, która przygotowywała
dla Nadleśnictwa w Turku projekt ścieżki edukacyjnej
w Uroczysku Zieleń, aby nowy projekt był spójny ze
ścieżką edukacyjną w parku. Przygotowujemy też
projekt skweru przy ul. Ireny Bojakowskiej i Targowej
oraz skwer przy ul. Tureckiej. Skwerek przy zejściu
z kładki ma być przygotowany w ramach bulwarów.
PGK „Termy Uniejów” porządkuje teren przy
młynie, niebawem planujemy przeprowadzić tam
nasadzenia. Powróciliśmy do sprawy sprzed 3 lat
dotyczącej propozycji skomunalizowania ruin młyna.
Gmina przeprowadzi nasadzenia po podpisaniu
umowy przez współwłaścicieli, że nie będą dochodzili
roszczeń z tego tytułu, że możemy czerpać korzyści
z nasadzeń i uprawy owoców. Współwłaściciele są
skłonni, żeby skomunalizować działkę, a następnie
ją sprzedać. Druga działka, która jest porządkowana,
to ta znajdująca się naprzeciwko starej plebanii,
wydzierżawiona od parafii.
Wniosek na odwiert na głębokość 3 km nie został
jeszcze rozpatrzony. Chcemy pozyskać środki na tę
inwestycję, aby móc zwiększyć ofertę uzdrowiska
o kolejne projekty związane z wykorzystaniem
leczniczych właściwości solanki.
W budowanych blokach będzie znajdowało się
8 mieszkań komunalnych. Mieszkania te otrzymają
osoby, które są już w zasobach komunalnych.
Planowane jest uwolnienie działki za Państwem
Sobieraj. Jest tam ok. 14 mieszkań komunalnych.
Te mieszkania zostaną zagospodarowane.
Jesteśmy po przetargu na opiekę nad zwierzętami
bezdomnymi. Wygrało nowe schronisko, które
zaoferowało niższe ceny. Schronisko, które do tej
pory opiekowało się zwierzętami nie chciało oddać
je do konkurencji, dlatego przekazało je w ramach
darowizny do fundacji.
Uregulowaliśmy stan prawny działek zajętych pod
stację wodociągową w Woli Przedmiejskiej.
Również w Woli Przedmiejskiej nabyliśmy do
zasobu gruntów gminnych działkę na potrzeby
poszerzenia tamtejszej drogi.
Ogłoszony jest przetarg na sprzedaż nieruchomości
rolnej na terenie Uniejowa, przy ul. Targowej.
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Wydarzenia kulturalne i sportowe
4 lutego w sali OSP Uniejów odbyły się Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
W eliminacjach wzięło udział 10-ciu uczestników
w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe,
gimnazjalne i ponadgimnazjalne.
25 lutego w hali sportowej Zespołu Szkół
w Uniejowie 10 drużyn piłkarskich oldboyów
z województwa łódzkiego i wielkopolskiego rozegrało
mecze podczas Turnieju Charytatywnego Halowej
Piłki Nożnej „O Puchar Burmistrza Miasta Uniejów
i Prezesa Term Uniejów” dla Andrzeja Filasa –
nauczyciela wychowania fizycznego w tutejszej
szkole, który uległ poważnemu wypadkowi i wymaga
intensywnej rehabilitacji.
Również 25 lutego Parafianie ze Spycimierza
zebrali się w sali OSP, gdzie wspólnie świętowali
rok działalności Parafialnego Stowarzyszenia
„Spycimierskie Boże Ciało”. Spotkanie poprowadził
ksiądz proboszcz Wojciech Kaźmierczak – Wiceprezes
wraz z Panią Marią Pełką – Prezes Stowarzyszenia.
Gratulujemy Jubileuszu i życzymy kolejnych!
26 lutego w Uniejowie odbył się bieg „Wilczym
Tropem” zorganizowany wspólnie z Fundacją
Wolność i Demokracja na dystansie 10 km, w ramach
którego miała miejsce również charytatywna akcja
biegowa. Jej celem było wsparcie Juliana Komajdy
poprzez udział w biegu honorowym na 1963 m.
Przez pierwsze dwa tygodnie marca w Uniejowie,
przy kompleksie termalno-basenowym „Termy
Uniejów”, stała interaktywna wystawa edukacyjna
o pszczołach, która zaistniała w Uniejowie dzięki
współpracy z sąsiednią gminą Świnice Warckie.
Wystawa była bowiem główną nagrodą w konkursie
„Zrób Miejsce Pszczołom”. Otwarcie odbyło się
28 lutego. Wystawa była udostępniona bezpłatnie
i cieszyła się dużym zainteresowaniem zarówno
mieszkańców gmin, jak i osób przyjezdnych
w każdym wieku.
6 marca w Zespole Szkół w Uniejowie odbyła się
akcja charytatywna w ramach globalnego projektu
„Wszystkie kolory świata” angażującego już od 5 lat
z powodzeniem polskie szkoły. Akcja polegała na
licytacji lalek własnoręcznie uszytych przez uczniów
szkoły. Uczniowie w ten sposób pomogli ratować
życie swoich rówieśników w krajach trzeciego świata.
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8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet – z tej okazji
odbył się m.in. koncert w sali OSP w Uniejowie
zorganizowany
przez:
Miejskie
Przedszkole
w Uniejowie, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Uniejowie oraz Ochotniczą Straż Pożarną
w Uniejowie. Część artystyczną na tę okazję
przygotowały dzieci z przedszkola pod kierunkiem
tamtejszych wychowawców. Kolejnym wydarzeniem
na terenie gminy z okazji Dnia Kobiet była biesiada
zorganizowana 11 marca w sali OSP w Wilamowie,
na której spotkały się Panie z Wilamowa, Brzozówki
i Lekaszyna.
10 marca w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej
w Uniejowie dzieci uczestniczyły w warsztatach
tworzenia kwiatów z bibuły pod kierunkiem Pani
Marii Pastwińskiej. Część artystyczna połączona była
z pogadanką o pszczołach, a szczególnie o znaczeniu
pszczół w życiu człowieka.
11 marca odbyła się kolejna edycja zawodów
Halowego Turnieju Piłki Siatkowej nazwanego
imieniem Zbigniewa Dominiaka, na cześć tragicznie
zmarłego w 2009 r. animatora uniejowskiej siatkówki.
Turniej odbywa się nieprzerwanie każdej wiosny na
hali sportowej Zespołu Szkół w Uniejowie.
12 marca w hali sportowej Zespołu Szkół
w Uniejowie odbył się Gminny Strażacki Turniej
Tenisa Stołowego.
21 marca w hali sportowej Zespołu Szkół
w Uniejowie został zaprezentowany profilaktyczny
program słowno-muzyczny w wykonaniu duetu „Tu
i Teraz” Piotr Nagiel i Marcin Kołdra pt. „Dopóki
masz wybór”. Program przeznaczony był dla
młodzieży w wieku 10-18 lat i miał na celu pokazanie
młodym ludziom jakie ryzyko wiąże się z sięganiem
po alkohol i narkotyki. Młodzież mogła uczestniczyć
w programie dzięki finansowemu wsparciu MiejskoGminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
w Uniejowie.
29 marca podpisaliśmy umowę o współpracy
z Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
Celem podpisanej umowy jest nawiązanie współpracy
w zakresie działalności profilaktycznej, edukacyjnej
i badawczo-rozwojowej. W ramach współpracy będą
podejmowane i realizowane programy prozdrowotne,
profilaktyczne i edukacyjne na rzecz zapobiegania
chorobom cywilizacyjnym społeczeństwa.
8 kwietnia odbył się w hali sportowej Zespołu
Szkół w Uniejowie XV POW WOW Festiwal

Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej.
Organizatorami wydarzenia byli: Zespół Ranores,
a współorganizatorami Urząd Miasta w Uniejowie
oraz PGK „Termy Uniejów”. Impreza dedykowana
wszystkim
miłośnikom
kultury
indiańskiej
obejmowała: pokazy i konkursy tańców, prezentację
tradycyjnych i współczesnych pieśni indiańskich,
kiermasz wyrobów indiańskich oraz liczne
niespodzianki.
W dniach 3 i 4 kwietnia Uniejów był miejscem
tegorocznego forum uczestników Klubu Laureatów
Konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy
Europejskich” organizowanego od 10 lat na zlecenie
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Spotkania
odbywają się regularnie, a ich celem jest wymiana
doświadczeń w zakresie realizacji i promocji
projektów turystycznych, kulturalnych i sportowych
współfinansowanych z funduszy unijnych.
Wręczeniem nagród Złota Lilia zakończyliśmy
oficjalnie pierwszą edycję konkursu gospodarczego
i społecznego Burmistrza Miasta Uniejów. 3 kwietnia
podczas gali na Zamku poznaliśmy laureatów tego
konkursu organizowanego przez Urząd Miasta
w Uniejowie w czterech kategoriach: firma/organizacja
roku, turystyka, zdrowie i uroda oraz zaangażowanie
społeczne. Laureatami w poszczególnych kategoriach
zostali: Firma Olimpiko (Lidia i Piotr Kozłowscy),
Gościniec nad Wartą (firma rodzinna Państwa Teresy
i Zbigniewa Krajewskich), Uzdrowisko Uniejów
Park (Instytut Zdrowia Człowieka, kierownik Paweł
Czarnecki) oraz Pani Urszula Urbaniak (prezes
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa i prezes Zarządu
uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku).
10 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Uniejowie odbyło się podsumowanie
powiatowych konkursów o tematyce wiosennej.
Do puli konkursów wpłynęło łącznie aż 410 prac.
Organizatorami były instytucje: Urząd Miasta
w Uniejowie, Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury
w Uniejowie, Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna
w Uniejowie. Wsparcie finansowe zapewniła MiejskoGminna Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
12 kwietnia na Placu Dębów Katyńskich
w Uniejowie odbyły się uroczystości z okazji Dnia
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Towarzystwo
Przyjaciół Uniejowa, Parafia Rzymskokatolicka
w Uniejowie i Zespół Szkół w Uniejowie oraz wszyscy
zgromadzeni tego dnia oddali hołd Ofiarom Zbrodni
Katyńskiej związanym z terenem gminy Uniejów.

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

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

W okresie luty - marzec 2017 r. odbyły się cztery sesje
Rady Miejskiej w Uniejowie.
Już na wstępie zaznaczę, żeby nie powtarzać tego
później wielokrotnie, iż na każdej sesji wprowadzano
zmiany do budżetu gminy Uniejów na 2017 r. oraz
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2027.
Ponadto na sesjach często pojawiały się także tematy
związane z oświatą, gospodarką nieruchomościami
i pomocą społeczną.
17 lutego 2017 r. odbyła się XLIII sesja Rady
Miejskiej w Uniejowie, na której zmieniono „Lokalny
Program Rewitalizacji Gminy i Miasta Uniejów na lata
2017-2025” oraz rozszerzono wykaz inkasentów opłaty
uzdrowiskowej. W związku z wprowadzaną reformą
oświaty uchwalono także projekt dostosowania sieci
szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego, jak również ustalono kryteria rekrutacji do klas
pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których
gmina Uniejów jest organem prowadzącym oraz kryteria
stosowane w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez gminę Uniejów. Ponadto został
uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Uniejów na lata 2017-2022. Na koniec
zdecydowano jeszcze o uzgodnieniu realizacji celu
publicznego oraz uchyleniu podjętej na wcześniejszej
sesji uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości
prawem użyczenia.
Na zwołanej tydzień później XLIV sesji Rady
Miejskiej w Uniejowie pozytywnie wypowiedziano się
w sprawie objęcia dodatkowych udziałów przez gminę
Uniejów w Spółce „Geotermia Uniejów” Sp. z o. o. z
siedzibą w Uniejowie, określono wysokość stawek opłat
za usunięcie drzew i krzewów oraz podjęto szereg decyzji
dotyczących nieruchomości i w efekcie wyrażono zgodę
na: ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej
przejazdu i przechodu obciążającej nieruchomość
stanowiącą własność gminy Uniejów; przetargową
sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej w Uniejowie; odpłatne nabycie zabudowanej
budynkiem mieszkalnym nieruchomości położonej
w Czepowie oraz wydzierżawienie PGK „Termy Uniejów”
Sp. z o.o. w Uniejowie zabudowanych nieruchomości
gruntowych położonych w Uniejowie przy ul. Dąbskiej.
W Dniu Kobiet Rada Miejska w Uniejowie zebrała się
ponownie po to, by wprowadzić zmiany do „Aktualizacji
Strategii Rozwoju Gminy Uniejów na lata 2013-2020” oraz

do uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz
rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
żłobki na obszarze gminy Uniejów.
29 marca 2017 r. odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej
w Uniejowie, na której radni upoważnili Burmistrza
Miasta Uniejów do zawarcia porozumienia z Powiatem
Łęczyckim w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie gminy Uniejów do
Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
i Rehabilitacyjnych w Stemplewie oraz do zawarcia
porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi,
Starostwem Poddębickim przy udziale Województwa
Łódzkiego, dotyczącego nieruchomości położonych
w Uniejowie przy ul. Kościelnickiej. Zdecydowano
także o niewyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu
sołeckiego w budżecie gminy Uniejów na 2018 rok oraz
uchyleniu dwóch uchwał: w sprawie przyjęcia „Lokalnego
Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Uniejów na lata
2017-2025” oraz w sprawie przystąpienia do zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta Uniejów. Uchwalono
ponadto zmienione stawki opłat za zajęcie pasa
drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową,
remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na
terenie gminy Uniejów oraz, wywiązując się z nałożonych
obowiązków, podjęto uchwały w sprawie dostosowania
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego oraz w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt w gminie Uniejów na rok 2017”. Następnie
przystąpiono do podejmowania uchwał dotyczących
gospodarki nieruchomościami i zdecydowano się wyrazić
zgodę na: ponowne wydzierżawienie działki rolnej nr
527 w Czepowie; przetargową sprzedaż samodzielnego
lokalu mieszkalnego w budynku „Domu nauczyciela”
w Czepowie oraz w budynku wielorodzinnym w Uniejowie
przy ul. Targowej nr 27; wynajęcie pomieszczenia
w budynku byłej Przychodni Zdrowia w Uniejowie przy
ul. Orzechowej 6. Na koniec, przechodząc do tematyki
związanej z pomocą społeczną, wprowadzono zmiany
do Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Uniejowie, jak również uchwalono Gminny
Program Wspierania Rodziny na lata 2017 – 2019.
Zatwierdzono również sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok, przedstawienia
potrzeb związanych z realizacją zadań oraz sprawozdanie
z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie za 2016 r.
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Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość

kolegiaty w Uniejowie

część II

Etapy prac konserwatorskich - co wiemy teraz o obiekcie?
Na podstawie przeprowadzonych już badań i istniejącej dokumentacji odnoszącej się do planów
kompleksowego remontu kościoła, można ustalić listę zagadnień dotyczących stanu zachowania
zabytku oraz przedstawić związane z tym problemy i sposoby ich rozwiązania. Warto zaznaczyć,
iż w latach dziewięćdziesiątych XX w. doc. inż. Marian Krzysztofiak opracował zbiór ekspertyz
stanu technicznego zachowania kolegiaty. Zwrócił uwagę na rodzaje uszkodzeń murów,
konstrukcji więźby dachowej oraz pokrycia. W jego opracowaniu znalazły się także wnioski
co do dalszego postępowania wobec zabytku w celu przywrócenia jego dawnej świetności.
Dla każdego mieszkańca Uniejowa i nie tylko kościół
parafialny powinien być obiektem mającym wyjątkową
wartość architektoniczną i historyczną. Nie bez znaczenia
są też wartości emocjonalne. Należy również wziąć pod
uwagę, jak bardzo dzieje miasta wpisane są w historię
Polski i Kościoła. Wyznacznikiem każdej z tych wartości
pozostaje zawsze forma zabytku, z jego pierwotnym
kształtem oraz z późniejszymi modyfikacjami.
Dla każdego zespołu konserwatorskiego, w tym
przypadku dla opracowującej projekt konserwatorski Firmy
„Restauro” z Torunia, ważne jest dążenie do zachowania
jak najwięcej autentycznych elementów i zwrócenie uwagi
na integralność formy. Wiąże się to z bardzo dokładnym
prześledzeniem i zbadaniem oryginalnych materiałów,
technik i kolorystyki. Tylko wtedy i na tej podstawie
można odtworzyć brakujące elementy. Zadaniem prac
konserwatorskich jest przede wszystkim zahamowanie
procesów destrukcyjnych. W miarę możliwości
technicznych i technologicznych uratowanie zastanych
elementów składających się na lico muru.
A co z fragmentami ścian i detalem architektonicznym?
Konserwatorzy muszą zmierzyć się z bardzo trudnym
zadaniem. Najważniejszym celem jest jednak przywrócenie
walorów artystycznych i historycznych zabytku. Tak
jak każdy obiekt z bogatą historią przemian w zakresie
architektury, wymaga on ujednolicenia pod względem
stylistycznym. Nie bez znaczenia jest zwrócenie uwagi na
zachowanie autentyczności tkanki historycznej zabytku.
Jak tego dokonać, by nie pominąć żadnego elementu w tej
układance?
Zadanie, z którym mają zmierzyć się konserwatorzy,
to dokładne zbadanie struktury każdego odcinka murów
wraz z jego detalami architektonicznymi. Wiąże się to
z analizą materiałów, z których wzniesiona jest budowla.
Wyżej wymieniona pracownia konserwatorska dysponuje

wysoko wyspecjalizowanym sprzętem do laboratoryjnego
(komputerowego) badania, a tym samym analizowania
zmian, jakie zaszły w obiekcie na przestrzeni wieków.
Rezultaty powyższych prac badawczych w głównej
mierze koncentrują się na podjęciu zadań zmierzających
do wyeliminowania czynników powodujących destrukcję
zastosowanych materiałów. Należy dopowiedzieć, jak
wielkim wrogiem zabytku są wody opadowe, których złe
odprowadzenie doprowadziło do zniszczenia fundamentów
i lica ścian. To zaniedbanie powinno być naprawione jak
najszybciej i w odpowiedni sposób tak, by zabezpieczyć
świątynię na przyszłość, zwłaszcza jeżeli mają być podjęte
prace konserwatorskie wewnątrz.
Następny etap to zaplanowanie i zaproponowanie
technologii wykonania prac remontowo-konserwatorskich.
Przewiduje ona usunięcie z lica muru wszelkich szczelnych
zapraw i uzupełnień wykonanych na bazie zaprawy
cementowej. Do tego dochodzi konieczność korekty
niektórych form, wymiana nieestetycznych napraw.
Zadaniem konserwatorów, jak i oczekiwaniem inwestora,
jest uzyskanie zadowalającego efektu estetycznego, a co
za tym idzie podniesienie walorów historycznych obiektu.
W tym miejscu należy pokusić się o ogólne
podsumowanie na czym mają polegać założenia
i wytyczne konserwatorskie. Na pierwszym miejscu,
w oparciu o wyniki badań i przedstawionych projektów,
należy poddać gruntowej konserwacji wszystkie elewacje,
przywracając im pierwotny wygląd. To samo odnosi się do
zniszczonych przypór i odtworzenia gzymsu kapnikowego
oraz pierwotnej ceglanej formy cokołu. Następnie
uporządkować to, co zostało wadliwie wykonane
w ramach wcześniejszych prac naprawczych i uzupełnień.
Wiąże się to z usunięciem z lica ścian materiałów użytych
wtórnie w postaci zapraw cementowych. Odkrytym
elementom, jako oryginalnym, należy przywrócić
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właściwości wytrzymałościowe i estetyczne. Do tych prac
zostaną zastosowane produkty o składzie i właściwościach
zbliżonych do oryginalnych.

żej wymienionych elementów elewacji, lecz także
wnikliwą analizą stylistyczną, opracowaną na podstawie
zachowanych archiwaliów i dostępnej ikonografii.

Całość prac konserwatorskich, które mają być
przeprowadzone, została poprzedzona nie tylko badaniami struktury, analizą techniczną i chemiczną powy-

Uważny czytelnik, mający zainteresowania nie tylko
historyczne, z pewnością zapyta o wnętrza kościoła
parafialnego w Uniejowie…

Gminne inwestycje drogowe
Mieszkańcy gminy Uniejów już niebawem zyskają nowe
asfaltowe nawierzchnie za sprawą przygotowywanych inwestycji
drogowych. W ramach realizowanych przedsięwzięć znajduje się
m.in. zaprojektowanie i wybudowanie nowej drogi o długości
1298 m w miejscowości Zaborów. Wykonawcą robót wyłonionym
w postępowaniu przetargowym jest firma SIDROG sp. z o.o.
z Domaniewa.
W tym samym systemie „zaprojektuj - zbuduj” realizowane
będzie zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Kozanki Wielkie, gm. Uniejów”. Wprawdzie
obydwie drogi są każdego roku naprawiane poprzez żwirowanie
i równanie, pomimo to po niemal każdych opadach deszczu trudno
przejezdne.
Wykonanie drogi wewnętrznej do terenów uzdrowiskowych to
kolejna inwestycja obejmująca budowę drogi o łącznej długości 597,0
m, czyli odcinka przejścia przez wał oraz odcinka za wałem wraz
z wykonaniem włączenia do istniejącej ulicy abp. Jakuba Świnki.
W skład przedsięwzięcia „Przebudowa dróg na terenie gminy
Uniejów – etap II” wchodzi opracowanie dokumentacji projektowo
- kosztorysowych w zakresie wykonania remontu nawierzchni
bitumicznej, budowy chodnika oraz przebudowy istniejących
zjazdów. Opracowanie dokumentacji w zakresie remontu

Justyna Bródka - Przytuła

nawierzchni bitumicznej dróg wraz z remontem poboczy dotyczy
odcinków w miejscowościach: Wielenin - Wielenin Kolonia
o długości około 1,070 km; Spycimierz - Łęg Baliński o długości
2,300 km; od drogi krajowej nr 72 przez wieś Człopy do drogi
na Wieścice o długości około 1,000 km; Orzeszków - Czepów
o długości 3,340 km w obrębie miejscowości: Orzeszków Kolonia,
Orzeszków, Stanisławów, Czepów. W zakresie przebudowy
nawierzchni bitumicznej wraz z wykonaniem chodnika z kostki
brukowej i pasa postojowego z tłucznia kamiennego opracowanie
dokumentacji zawiera odcinek w Wilamowie od drogi powiatowej do
cmentarza o długości około 0,213 km oraz odcinek od cmentarza do
drogi powiatowej o długości około 0,230 km. W skład wykonania
dokumentacji przebudowy nawierzchni bitumicznej wraz z ciągiem
pieszym o nawierzchni bitumicznej, przebudowy istniejących
zjazdów i odtworzeniem rowu wchodzi odcinek od skrzyżowania
z drogą powiatową przez wieś Ostrowsko do drogi gminnej
o długości 1,150 km.
W planach jest również modernizacja drogi na odcinku od
drogi wojewódzkiej 473 przez Brzeziny do Wielenina Kolonii.
W tym celu gmina Uniejów złożyła wniosek o dofinansowanie tego
projektu inwestycyjnego. Na tym odcinku chcemy położyć jeszcze
jedną warstwę bitumiczną, ponieważ obecna nawierzchnia wymaga
dodatkowego wzmocnienia.
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Odnowiony budynek OSP
w Felicjanowie

Maciej Bartosiak

Patrząc na temat z drugiej strony, obecność takiego
obiektu to nie tylko prawa, ale także obowiązki. Każdy
budynek, nawet taki, który powstał stosunkowo niedawno,
wymaga z czasem dokonania w nim prac konserwacyjnych,
które pomogą w przyszłości uniknąć dużych nakładów
pracy i wysokich kosztów remontu.
O tym, że dbanie o stan techniczny strażnicy jest
przede wszystkim obowiązkiem mieszkańców, bardzo
dobrze wiedzą druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Felicjanowie oraz mieszkańcy tejże miejscowości.
Od kilku lat bowiem z własnej inicjatywy, a także własnym
nakładem pracy, przy finansowym wsparciu Urzędu Miasta
w Uniejowie oraz sponsorów (m.in. spółki PGK „Termy
Uniejów”), starają się w znacznym stopniu poprawić stan
budynku strażnicy, położonej w centrum Felicjanowa.
O przeszkodach, które opóźniały rozpoczęcie prac
opowiada sołtys Felicjanowa, Zbigniew Sochacki: - Od
2015 roku nasza strażnica bardzo się zmieniła. To w dużej
mierze zasługa mieszkańców, którzy oferowali swoją pomoc
w remontach, niestety, bez porządnego zastrzyku gotówki
trudno byłoby cokolwiek zrobić – potrzebne są materiały,
sprzęt. Nawet bardzo skromne szacunki zamykały się
w kwotach kilkunastu tysięcy złotych, co było dla nas
kwotą nieosiągalną, również przy połączeniu środków
własnych jednostki OSP i pochodzących z funduszu na
integrację. Dopiero dzięki dofinansowaniu z Urzędu Miasta
byliśmy w stanie rozpocząć prace, które już od dawna
planowaliśmy. Burmistrz Kaczmarek dostrzegł ogromny
zapał mieszkańców, a Rada Miejska przychyliła się do naszej
prośby o dofinansowanie – za co w imieniu mieszkańców
serdecznie dziękuję!
Zakres prac wykonanych na przestrzeni ostatnich dwóch
lat, o którym opowiada - osobiście zaangażowany w remonty
- Rafał Jagieła, Prezes tamtejszej jednostki OSP, jest
zdumiewająca: - Bardzo zależało nam nie tylko na remoncie
samej strażnicy, ale także na uporządkowaniu terenu
wokół niej. To był priorytet. W ramach dofinansowania
z Urzędu Miasta postawiliśmy ogrodzenie. Ponad 80
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Strażnice Ochotniczej Straży Pożarnej, wbrew pozorom,
nie służą jedynie stacjonowaniu działającej na terenie wsi
jednostki strażaków, ani tym bardziej jako garaż skrywający
w swoim wnętrzu wóz ratowniczo-gaśniczy. W zależności
od warunków odbywają się tam imprezy gminne, a także,
wynikające z inicjatywy społeczności lokalnej, obchody
świąt i rocznic. W końcu jest to miejsce spotkań, do
korzystania z którego mają prawo wszyscy mieszkańcy
danej miejscowości.
metrów betonowych przęseł i siatki oraz nowa brama
to koszt niemal 13 tys. zł. Do tego trzeba doliczyć koszty
przygotowania działki pod ogrodzenie: odkrzaczenie i
wyrównanie terenu – to około półtora tysiąca złotych. Wjazd
na teren strażnicy wymagał położenia nowych rur w kanale
melioracyjnym, te wraz z kosztami ich zakupu zamontowała
spółka PGK „Termy Uniejów”. Dzięki ofiarności Prezesa
Marcina Pamfila zaoszczędziliśmy około 3 tysięcy
złotych! Mogliśmy sobie w takim przypadku pozwolić na
uporządkowanie dokumentacji działki, na której mieści się
strażnica. Prawie połowę kosztów z 6 tysięcy pokrył Urząd
Miasta. Dofinansowanie, z którego zrobiliśmy ogrodzenie,
wystarczyło na zakup płytek na podłogę (koszt 5,5 tys. zł)
oraz zakup altanki (ok. 6 tys. zł). Mogliśmy sobie na nią
pozwolić z prostego powodu – tłumaczy Prezes – z własnych
środków kupiliśmy kleje, fugę i inne niezbędne materiały,
sami położyliśmy płytki, używając przy tym własnych
narzędzi, to pozwoliło zaoszczędzić kilka tysięcy złotych.
Z pieniędzy, które jednostka otrzymała na remont
strażnicy zamontowano dodatkowo alarm. Ale nie tylko
na pomoc Burmistrza i Radnych liczyli mieszkańcy
Felicjanowa, robiąc zakupy na wyposażenie budynku
ze środków pochodzących z własnego budżetu oraz
innych źródeł. Fundusz na integrację z 2015 i 2016 roku
przeznaczono na zakup zastawy na 50 osób wraz ze sprzętem
kuchennym (garnki, naczynia, itd.). Tysiąc złotych, które
reprezentacja Felicjanowa wygrała w ubiegłym roku
na Pikniku Sołtysów Gminy Uniejów, przeznaczono na
zakup zmywarki. Ponadto, z własnych środków druhowie
doposażyli „kuchnię” w podgrzewacze do potraw oraz
nagrzewnicę.
Dlaczego „kuchnia” znalazła się w cudzysłowie?
Ponieważ obecne pomieszczenie, w którym mieści
się sprzęt kuchenny trudno jeszcze nazwać kuchnią,
ale zagospodarowanie go na potrzeby gastronomiczne
z prawdziwego zdarzenia leży w najbliższych planach
druhów z Felicjanowa.
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Dofinansowanie na
renowację kolegiaty
Parafia pw. św. Floriana w Uniejowie otrzymała
dofinasowanie na kwotę 500 tys. zł na renowację
uniejowskiej kolegiaty w ramach projektu „Ochrona
zabytków”. Środki zostały przyznane przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie. Jest to
jednak kropla w morzu potrzeb finansowych niezbędnych
do przeprowadzenia gruntownej renowacji zabytku. Aby
było to możliwe, potrzebne jest paręnaście milionów
złotych.
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ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz

Największą wartość Kolegiaty Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, ufundowanej przez abp. Jarosława
Bogorię Skotnickiego, stanowią: gotyckie prezbiterium,
ołtarze z XVII w. oraz brązowy sarkofag bł. Bogumiła
z 1666 r.
Otrzymana kwota zostanie przeznaczona na prace
konserwatorsko-budowlane elewacji zewnętrznych XIVwiecznej świątyni. Wewnątrz świątyni porządnej renowacji
wymaga również kaplica błogosławionego Bogumiła, a także
polichromia na ścianach wewnętrznych całego kościoła.

Tylko rok czy aż rok?

ks. proboszcz Wojciech Kaźmierczak

25 lutego, w ostatnią sobotę karnawału, obchodziliśmy
pierwszą rocznicę powstania Parafialnego Stowarzyszenia
„Spycimierskie Boże Ciało”.

parafialnej i innych dobrych ludzi, którzy pomagają nam
w tę piękną tradycję z naciskiem na jej religijną symbolikę
i chrześcijański wymiar.

Na uroczystości byli zaproszeni goście, byli zapisani
członkowie stowarzyszenia, było wielu parafian
zaangażowanych w dzieło kwietnych dywanów oraz osoby
włączające się i pomagające nam co roku w przygotowaniu
i przeżyciu naszej parafialnej uroczystości. Bez ich pomocy
trudno by było poradzić sobie w Boże Ciało. Był również tort
na roczek ze słodkim logo naszego stowarzyszenia, pięknie
ustrojone stoły, miłe słowa, w ogóle dużo słodyczy i bardzo
sympatyczne spotkanie w gronie przyjaciół.

Genezy pomysłu i powstania tego pierwszego kwiatowego
stowarzyszenia w Polsce trzeba szukać szczególnie
w kontaktach i spotkaniach z przedstawicielami włoskich
stowarzyszeń kwiatowych „Infioritalia”. Tamtejsza tradycja
kwietnych dywanów ma jeszcze dłuższą historię, a być
może nawet leży u początków naszej dwustuletniej pobożnej
tradycji.

„Jubileusz! Tylko rok czy aż rok?”. Dużo i mało – tak
zaczęła swoją prezentację Prezes Stowarzyszenia - Pani Maria
Pełka. Niewątpliwie w tym krótkim czasie działo się sporo…
Właściwie Parafialne Stowarzyszenie „Spycimierskie Boże
Ciało” powstało w Parafii Spycimierz w dniu 2 marca 2016 r.
na zebraniu założycielskim w remizie OSP przy dużej pomocy
pracowników naszej gminy i życzliwości pana Burmistrza.
Później był dwumiesięczny proces rejestracji w Sądzie
Rejonowym w Łodzi. W dniu 2 maja 2016 r. zostaliśmy
wpisani do rejestru pod numerem KRS: 0000612464.
Głównym celem stowarzyszenia, jak stanowi nasz
statut, jest aktywne podtrzymywanie wśród parafian ponad
dwustuletniej tradycji układania dywanów kwiatowych
na uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu oraz dbanie
o religijny wymiar i sakralny charakter uroczystych obchodów
Bożego Ciała w naszej parafii. Stowarzyszenie jest okazją do
większego włączenia się całej naszej maleńkiej wspólnoty

Jednym z celów stowarzyszenia jest połączenie
w tym dziele wszystkich parafii tworzących naszą gminę:
Spycimierz, Uniejów, Wielenin i Wilamów. W ramach cyklu
„Spycimierskie Boże Ciało” odbyły się w ubiegłym roku
piękne wydarzenia: 14-15.05 – powstanie obrazu świętego
Bogumiła w uniejowskiej kolegiacie; 2-3.07 – VI Festiwal
„Królestwo Lilii” w Uniejowie; 24-25.07 – ułożenie obrazu
świętego Jakuba Apostoła przed kościołem w Wieleninie
i 27-28.08 – wykonanie obrazu świętego Wojciecha
przed kościołem w Wilamowie. Wszystkie te wydarzenia
dokonywały się z udziałem naszych przyjaciół z Italii z ich
pięknymi dziełami z pyłków kwiatowych.
Nasze stowarzyszenie, tuż po jego założeniu, miało wiele
okazji, aby wykazać się aktywnością zarządu i jego członków
oraz owocną współpracą z całą społecznością Parafii
Spycimierz, jak i naszym Urzędem Miasta w Uniejowie.
Zaczęło się mocno, bo od współorganizowania
Międzynarodowego Kongresu „Artystycznego Układania
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Podziękowania od Burmistrza Józefa Kaczmarka za pracę członków Stowarzyszenia i mieszkańców Spycimierza

Obrazów Kwiatowych – przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość” i wspólnej kolacji dla uczestników kongresu
w Spycimierzu.
W dniach 30.04-3.05.2016 r. przeżywaliśmy drugie już
Święto Majowe ze zmienioną oficjalną nazwą „Tulipany dla
Jana Pawła II”. Wprawdzie nie było już 300 tys. tulipanów,
jak w 2015 r. w czasie Pierwszego Święta Tulipana, ale
pięknie zakwitły wstęgi tulipanów wokół kościoła, otoczone
szafirkami. Parafianie ułożyli z główek tulipanów logo
Światowych Dni Młodzieży i logo naszego stowarzyszenia.
Przyjaciele z Włoch ułożyli przed kościołem obraz Matki
Bożej Kasztelańskiej z ulotnych pyłków kwiatowych, który
dzięki trosce parafian dotrwał aż do zakończenia oktawy
Bożego Ciała. Dzieci z naszej szkoły w ramach warsztatów
szkolnych wykonały girlandy i układały kwiaty.
9-15 maja 2016 r. to udział przedstawicieli naszego
stowarzyszenia w VI Międzynarodowym Kongresie
Układania Kwiatów na Sycylii w Noto.
26 maja 2016 r. - Dzień Matki - to kolejne Boże Ciało
w Spycimierzu i przepiękne dywany kwiatowe na trasie
procesji z udziałem biskupa ordynariusza Wiesława Meringa.

Pani Maria Pełka przedstawia prezentację o działalności Stowarzyszenia

Nie zabrakło przyjaciół z Italii, którzy przed wejściem do
kościoła ułożyli z kwiatów obraz Madonny. Z kolei dzieci
z naszej szkoły, wraz z rodzicami i nauczycielami, ułożyły
dywan kwietny przy szkole.
W czasie wakacji, dzięki życzliwości pana Burmistrza,
w dniach 14-18 lipca 2016 r. odbył się parafialny wyjazd na
Węgry na Festiwal Muzyki i Tańca Ludowego. Wzięło w nim
udział prawie 40 osób. Natomiast sierpień 2016 r. to udział
naszego stowarzyszenia w Międzynarodowej Konferencji
w Uniejowie i spotkanie z gośćmi z kilku krajów w
Spycimierzu. Nie mogło również zabraknąć udziału naszego
stowarzyszenia w organizacji Dożynek gminno - parafialnych
4 września 2016 r. w Spycimierzu. To z tej okazji członkowie
stowarzyszenia ułożyli przed świątynią Podwyższenia
Krzyża Świętego, z jesiennych kwiatów i owoców, piękny
krzyż, który był tam aż do odpustu parafialnego.
Patrząc tylko na rok i na ten krótki okres czasu jakim
jest 12 miesięcy i widząc to wszystko, co udało się zrobić,
przeżyć, dokonać w ramach Parafialnego Stowarzyszenia
„Spycimierskie Boże Ciało” wspólnie z całą rzeszą dobrych
i pięknych ludzi, trzeba chyba jednak powiedzieć: Aż rok!

Gmina Uniejów przyjazna pszczołom
Interaktywna wystawa edukacyjna o pszczołach, która pojawiła się w otoczeniu kompleksu „Term
Uniejów”, została otwarta 28 lutego i przez najbliższe 2 tygodnie (do 12 marca włącznie) udostępniona
do samodzielnego zwiedzania.
Skąd wzięła się wystawa?
Mobilna wystawa edukacyjna poświęcona owadom
pszczołowatym była główną nagrodą w konkursie dla
społeczności lokalnych. Konkurs został zorganizowany
w ramach VI edycji programu edukacyjnego
„Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Mieszkańcy

naszego kraju mieli możliwość zgłaszania za
pośrednictwem specjalnej platformy internetowej miejsc
przyjaznych pszczołom, czyli przydomowych ogródków,
rabatek, parków czy ukwieconych balkonów pełnych
roślin pyłko- i nektarodajnych. W ciągu czterech miesięcy
na terenie Świnic Warckich powstało ponad 200 takich
miejsc, co zapewniło gminie zwycięstwo w pierwszej turze
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Otwarcie wystawy

Wójt Świnic Warckich - Krzysztof Próchniewicz i Wiceburmistrz Uniejowa
- Piotr Majer uhonorowani przez organizatorów konkursu certyfikatami
„Gmina Przyjazna Pszczołom”

konkursu. Główna nagroda - mobilna wystawa została
jednak udostępniona do zwiedzania w sąsiedniej gminie,
przy uniejowskich „Termach”, odwiedzanych każdego dnia
przez setki turystów i kuracjuszy uzdrowiska.
Obie gminy łączy osoba pani Marzeny Cebulskiej,
mieszkanki Uniejowa, na co dzień pracującej w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Stemplewie, znanej
w swoim regionie lokalnej społeczniczki. Pani Marzenie,
która w ramach programu pełniła rolę Ambasadora Pszczół
udało się zarazić entuzjazmem mieszkańców gminy: Świadomość roli pszczół w naszej gminie jest bardzo duża.
W okolicy pełno jest pól uprawnych, sadów i pięknych
ogrodów. Mieszkańcy wiedzą, że wszystko to zawdzięczają
ciężkiej pracy pszczół.
Korzyści sąsiedzkiej współpracy
W poszukiwaniu odpowiedniej infrastruktury dla
wystawy, a także miejsca, w którym edukacyjna instalacja miała szansę dotrzeć do jak największej liczby
odbiorców, zwycięzcy konkursu zgłosili się do sąsiedniego
samorządu, chodziło oczywiście o naszą gminę. Do
Uniejowa propozycja ustawienia wystawy dotarła poprzez
kontakty między szkołami: - Pani Małgorzata Komajda,
Dyrektor tutejszego Zespołu Szkół zgłosiła się do nas
z tematem wystawy o pszczołach - relacjonuje Piotr Majer,
Wiceburmistrz Miasta Uniejów - Skoro mamy możliwość
ustawienia instalacji edukacyjnej w miejscu, do którego
przyjeżdżają turyści nie tylko z regionu, ale i z całej Polski,
a przez to przyczynić się do wzrostu świadomości na temat
tego, jak istotną rolę spełniają w przyrodzie pszczoły, to
jedynym wariantem odpowiedzi była oczywiście zgoda.
Z gminą Świnice Warckie, która wygrała w konkursie
współpracujemy na różnych polach i bardzo cieszę się,
że zwycięzcy konkursu zwrócili się z wystawą właśnie
do nas. Tu w Uniejowie również dbamy o stworzenie
odpowiednich warunków do powstawania produktów
naturalnych i ekologicznych. Na terenie gminy funkcjonuje
kilka pasiek, parę gatunków miodu z jednej z nich można
u nas kupić na przykład w Zagrodzie Młynarskiej.

Kolejnym punktem programu była część artystyczna
przygotowana przez uczniów z Zespołu Szkół w Uniejowie
w formie scenki teatralnej na temat życia pszczół. Po
wystąpieniu uczniów zostały wręczone przedstawicielom
władz samorządowych certyfikaty „Gmina Przyjazna
Pszczołom” – Wójtowi Świnic Warckich oraz Wiceburmistrzowi Uniejowa. Uhonorowani certyfikatem
Wójt Krzysztof Próchniewicz i Wiceburmistrz Piotr
Majer zabrali głos, wyrażając zadowolenie z tego, że
międzygminna współpraca zaowocowała tak interesującą
akcją promującą zagadnienie pszczół i edukującą na temat
tych pożytecznych owadów.
Na zakończenie prowadzący opowiedział krótką historię
o pszczołach i ich roli, a następnie zaprosił przedstawicieli
gmin Uniejów i Świnice Warckie do wspólnego przecięcia
wstęgi. Po oficjalnym otwarciu wystawy pierwsze grupy
uczniów szkół gminy Uniejów miały okazję zwiedzić
wystawę oraz wziąć udział w konkursie z nagrodami.
W międzyczasie przedstawiciele mediów nagrywali
reportaże radiowe i telewizyjne, a także prowadzili
wywiady z gośćmi.
W zorganizowanie oraz obsługę wystawy i przygotowanie jej uroczystego otwarcia zaangażowali się
pracownicy Urzędu Miasta w Uniejowie, dyrekcja
i pra-cownicy Zespołu Szkół w Uniejowie, kierownictwo
i pracownicy PGK „Termy Uniejów” oraz pracownicy
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie.
Relacja video o pszczelarstwie na terenie gminy
Uniejów i z otwarcia wystawy została zamieszczona
w formie reportażu w „Agroexpressie”, wyemitowanym
5 marca 2017 roku na antenie TVP3 Łódź.
			

Maciej Bartosiak, Karolina Smętkiewicz
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Na uroczyste otwarcie wystawy w Uniejowie przybyli
goście specjalni. Podczas uroczystości obecni byli również:
panie dyrektor, nauczyciele i uczniowie szkół z terenu
gminy Uniejów. Po przywitaniu przez prowadzącego głos
zabrała Katarzyna Dytrych -przedstawiciel organizatora,
która przybliżyła ideę programu i jego historię. Następnie
wystąpiła Marzena Cebulska, dzięki której ciężkiej pracy
i zaangażowaniu spotkanie mogło zostać zorganizowane.
Obie Panie zostały uhonorowane w imieniu organizatorów
Certyfikatem „Przyjaciel Pszczół”.
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Ogrodnicy z gminy Uniejów
na targach w Poznaniu
Pomimo, że od zakończenia pierwszej edycji konkursu
„Lilia Ogrodnika” na najpiękniejszy ogród, balkon lub okno
w gminie Uniejów upłynęło już kilka miesięcy, to z początkiem
wiosny osoby nagrodzone miały okazję wziąć udział w targach
ogrodniczych w Poznaniu, w ramach przyznanych nagród.
U progu wiosny, w pierwszą marcową sobotę, 4 marca 2017
r. blisko 30-to osobowa grupa mieszkańców gminy wzięła
udział w wycieczce do Poznania. Głównym celem i punktem
programu był udział w Międzynarodowych Targach Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu „Gardenia”.
Nagrodzeni ogrodnicy naszej gminy dzięki udziałowi
w targach branżowych „Gardenia” mieli możliwość przygotować
się do sezonu oraz zdobyć wiele ciekawych inspiracji przy
urządzaniu ogrodów, a także zakupić środki do pielęgnacji roślin,
kwiaty czy nasiona.
Dodatkową atrakcją wyjazdu było zwiedzanie jednej
z najnowszych atrakcji turystycznych stolicy Wielkopolski
– „Bramy Poznania”, czyli Interaktywnego Centrum
Historii Ostrowa Tumskiego. Brama Poznania to niezwykłe,
interaktywne muzeum – instytucja kultury, która w sposób
nowoczesny prezentuje ponad tysiącletnią historię poznańskiej
Wyspy Katedralnej – Ostrowa Tumskiego oraz odkrywa przed
zwiedzającymi miejsce narodzin polskiej państwowości.
Uczestnicy zostali oprowadzeni przez przewodnika w ramach
bardzo interesującej i niekonwencjonalnej wycieczki pt. „Przepis

Karolina Smętkiewicz

na sukces. Wycieczka słodko-gorzka.”, a następnie indywidualnie
zwiedzili multimedialną ekspozycję główną Bramy Poznania.
Przypomnimy, że do konkursu organizowanego w 2016 r. przez
Urząd Miasta w Uniejowie wpłynęło 10 zgłoszeń od właścicieli
przydomowych ogródków (miejskich, przy gospodarstwach
wiejskich i ogrodów przyjaznych turystom) oraz ukwieconych
balkonów.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 19 grudnia na zamku
w Uniejowie. Laureaci poszczególnych kategorii (4 osoby)
otrzymali tablicę „Lilia Ogrodnika” zaprojektowaną przez
Bogusława Krzciuka z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.
Wszyscy nominowani (10 osób) otrzymali dyplomy, udział
w międzynarodowych targach „Gardenia”, talony na zakupy
w sklepie ogrodniczym, zestaw profesjonalnych zdjęć, promocję
na łamach wydawnictw Urzędu Miasta w Uniejowie, promocję
podczas wystawy fotograficznej.
Przed laureatami „Lilii Ogrodnika” zostały jeszcze
indywidualne konsultacje dotyczące pielęgnacji ogrodu i roślin
ze specjalistą branży ogrodniczej, przeprowadzone wiosenną
porą, a także sesja zdjęciowa ogrodów i wystawa fotografii.
Konkurs dla mieszkańców gminy Uniejów „Lilia Ogrodnika”
na najpiękniej ukwiecone miejsca w gminie ma na celu, oprócz
zachęcania społeczności lokalnej do dbania o estetykę swojego
otoczenia, szerzenie postaw zdrowego trybu życia, profilaktyki
zdrowotnej i przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Od lewej: Burmistrz Miasta Uniejów – Józef Kaczmarek i Dyrektor Instytutu
– prof. dr hab. n. med. Maciej Banach podpisują umowę o współpracy

Podpisaliśmy umowę
o współpracy w zakresie lecznictwa

Marta Pokorska

Grono instytucji współpracujących z gminą Uniejów
poszerzyło się o kolejnego partnera - Instytut Centrum
Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Podczas uroczystości 29
marca 2017 r. w Sali Rycerskiej Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich podpisy na umowach o współpracy
złożyli: Burmistrz Miasta Uniejów – Józef Kaczmarek oraz
Dyrektor Instytutu – prof. dr hab. n. med. Maciej Banach.
Zawarcie porozumienia odbyło się w obecności:
dr. n. o zdrowiu Pawła Grockiego – Zastępcy Dyrektora ds.
Administracji i Rozwoju ICZMP, Radnych Rady Powiatu
Poddębickiego, Wiceburmistrza Uniejowa – Piotra
Majera, Radnych Rady Miejskiej w Uniejowie, sołtysów,
przedstawicieli placówek oświatowych, jednostek
organizacyjnych urzędu oraz spółek gminnych.
Celem podpisanej umowy jest nawiązanie współpracy
w zakresie działalności profilaktycznej, edukacyjnej

i badawczo - rozwojowej. W ramach kooperacji będą
podejmowane i realizowane programy prozdrowotne,
profilaktyczne i edukacyjne na rzecz zapobiegania
chorobom cywilizacyjnym społeczeństwa. W celu
wdrożenia planowanych programów organizowane będą
m.in. konferencje, sympozja, pikniki dla mieszkańców.
Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi
jest jednym z największych wysokospecjalistycznych
ośrodków medycznych w Polsce. Zapewnia opiekę nad
kobietami w ciąży powikłanej cukrzycą, nadciśnieniem
tętniczym, padaczką, chorobami serca. Diagnozie
i leczeniu podlegają najtrudniejsze przypadki patologii
ginekologicznych. Instytut uczestniczy w ogólnokrajowych
programach badawczych, m.in.: „Programie poprawy
opieki perinatalnej” oraz „Programie profilaktyki
i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy”.

Światowy Dzień Wody został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 22 grudnia
1992 roku. Obchodzony jest corocznie 22 marca.

Drukarka termalna?

Pawel.Wroniszewski@onet.pl

Podczas obchodów Dnia Wody w Łodzi zaprezentowano drukarkę wodną. Urządzenie uruchamiane jest zdalnie przez
tablet. Jest to bramka o dowolnych rozmiarach, np. 4 metry na 3. Z górnej części tej bramki leci woda. Spadające krople
wody tworzą obrazy, które można rysować palcem na tym tablecie. Tablet łączy się bezprzewodowo z kurtyną i wyświetla
to, co użytkownicy rysują na ekranie. Drukarka wodna ma szerokie zastosowanie na całym świecie. Najczęściej są to
instalacje artystyczne i okolicznościowe wydarzenia.
A gdyby do takiej drukarki zastosować naszą wodę termalną? Mielibyśmy wtedy dodatkowy efekt „parujących” obrazów.
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Uroczystością wręczenia nagród Złota Lilia zakończyliśmy oficjalnie pierwszą edycję konkursu gospodarczego
i społecznego Burmistrza Miasta Uniejów.
Celem konkursu jest promocja lokalnej przedsiębiorczości i zaangażowania społecznego w gminie Uniejów,
a także szerzenie postaw zdrowego trybu życia, profilaktyki zdrowotnej i przeciwdziałaniu uzależnieniom.
3 kwietnia 2017 r. podczas gali na zamku poznaliśmy laureatów tego konkursu organizowanego przez Urząd Miasta
w Uniejowie w czterech kategoriach: firma/organizacja roku, turystyka, zdrowie i uroda oraz zaangażowanie społeczne.
Nagrody zostały wręczone przez: Burmistrza Uniejowa - Józefa Kaczmarka, Przewodniczącego Rady Miejskiej
w Uniejowie - Janusza Kosmalskiego oraz Andrzeja Szoszkiewicza - przedstawiciela Firmy Smartlink, współpracującej
z gminą w zakresie promocji. Ideę i cel konkursu przybliżył w swoim wystąpieniu Pan Andrzej Szoszkiewicz, natomiast
Pan Janusz Kosmalski opowiedział uczestnikom uroczystości na temat prac kapituły konkursowej i kryteriów oceny
zgłoszeń.
Gośćmi kwietniowej uroczystości byli Radni Rady Miejskiej w Uniejowie oraz przebywający w naszym mieście
przedstawiciele Laureatów wszystkich edycji konkursu „Polska Pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”.
Laureatami w poszczególnych kategoriach, zdobywcami statuetki „Złotej Lilii” zostali:
− firma/organizacja roku – Firma „Olimpiko” (Lidia i Piotr Kozłowscy),
− turystyka – „Gościniec nad Wartą” (firma rodzinna Państwa Teresy i Zbigniewa Krajewskich),
− zdrowie i uroda – Uzdrowisko Uniejów Park (Instytut Zdrowia Człowieka, kierownik Paweł Czarnecki),
− zaangażowanie społeczne – Pani Urszula Urbaniak (Prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa i Prezes Zarządu
Uniejowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku).
Przedstawiamy sylwetki Laureatów i uzasadnienia przyznania nagrody Złota Lilia:
• Firma Olimpiko – statuetkę odebrał Piotr Kozłowski:
− aktywizuje dzieci i młodzież gminy Uniejów do aktywnego i zdrowego trybu życia,
− popularyzuje uprawianie sportu wśród młodzieży,
− przyczyniła się do założenia Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni”,
− promuje atrakcje turystyczne gminy Uniejów.
• Gościniec nad Wartą – statuetkę odebrała Teresa Krajewska z córką Justyną Wujec:
− jako pionier branży usług turystycznych w Uniejowie zdobył duże doświadczenie w rozwoju lokalnej bazy noclegowej
i gastronomicznej,
− nieustannie poprawia jakości usług i dostosowują ofertę do potrzeb lokalnego rynku turystycznego, m.in. poprzez
realizacje nowych inwestycji,
− bierze aktywny udział w wydarzeniach kulturalnych, gastronomicznych, biznesowych i edukacyjnych oraz angażuje
się w działania lokalnych stowarzyszeń.
• Uzdrowisko Uniejów Park – statuetkę odebrał Paweł Czarnecki:
− wyróżnia się dużą troską o wysoką jakość usług i poprawę dostępności świadczeń medycznych,
− realizuje szereg działań i programów, które mają na celu poprawę i profilaktykę zdrowia oraz edukację prozdrowotną,
− wszechstronnie wykorzystuje naturalny surowiec leczniczy – wodę geotermalną do celów balneoterapeutycznych.
• Pani Urszula Urbaniak (Prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa) – statuetkę odebrała osobiście:
− Pani Urszula od kilkunastu lat angażuje się w działalność społeczną na wielu płaszczyznach oraz integruje i aktywizuje
społeczność lokalną, realizując szereg działań w formie wolontariatu,
− promuje tematykę historyczną Ziemi Uniejowskiej, prowadząc w tym celu różnorodne formy działań, np. wydając
lokalne czasopismo, publikacje i albumy, organizując prelekcje i spotkania,
− aktywnie działa na rzecz promocji kultury, wychowania patriotycznego, integracji społecznej, w tym międzypokoleniowej
oraz aktywizacji grupy seniorów.
Laureaci konkursu otrzymali statuetkę „Złota Lilia” wykonaną ze szkła krośnieńskiego z logotypem Złotej Lilii
zaprojektowanym przez Bogusława Krzciuka z Wydziału Wzornictwa i Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi, pakiet promocyjny oraz artykuły sponsorowane w prasie lokalnej i regionalnej.
Nominowani do nagrody głównej otrzymali pamiątkowe dyplomy i promocję na łamach wydawnictw Urzędu Miasta
w Uniejowie.
W gronie nominowanych znaleźli się:
− firma/organizacja roku – Restauracja „Herbowa” na zamku – dyplom odebrali: Anna Jaworska i Adrian Jatczak,
− turystyka – Uniejowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych – dyplom odebrali: Małgorzata Brożek
i Gabriel Wagner,
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Statuetkę „Złota Lilia”, z rąk Burmistrza
Józefa Kaczmarka, za zaangażowanie
społeczne odbiera Pani Urszula Urbaniak

Ze statuetkami „Złota Lilia” (od lewej): Teresa Krajewska, Gabriel Wagner,
Małgorzata Brożek, Urszula Urbaniak, Anna Kudanowska z wręczającym nagrody
Radnym Rady Miejskiej – Tomaszem Wójcikiem

− zdrowie i uroda – Beauty Thermal Kosmetyka, wizaż, zabiegi Spa – dyplom otrzymała Małgorzata Krzesłowska,
− zaangażowanie społeczne – Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” i Uzdrowisko Uniejów Park – dyplom odebrał
Paweł Czarnecki.
Wszystkim nagrodzonym – Nominowanym i Laureatom Złotej Lilii serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów
w rozwoju gospodarczym i społecznym naszej gminy.

Uniejów gospodarzem
Klubu Laureatów Konkursu
„Polska pięknieje”

Karolina Smętkiewicz

Uniejów w dniach 3 i 4 kwietnia był miejscem tegorocznego forum uczestników Klubu
Laureatów Konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich”, organizowanego
od 10 lat na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Spotkania odbywają się regularnie,
a ich celem jest wymiana doświadczeń w zakresie realizacji i promocji projektów turystycznych,
kulturalnych i sportowych, współfinansowanych z funduszy unijnych.
Nasza gmina zdobyła tytuł laureata aż dwa razy: w 2009
r. w II edycji konkursu w kategorii „Turystyka na obszarach
wiejskich” za projekt „Budowa produktu turystycznego
Termy Uniejów” oraz w 2013 r. w VI edycji konkursu
zostaliśmy nagrodzeni w kategorii „Turystyka aktywna”
za projekt „Termy Uniejów – Regionalny Markowy
Produkt Turystyki Uzdrowiskowej”. W 2011 r. byliśmy
gospodarzem Klubu Laureatów.
Spotkanie w gronie laureatów konkursu było doskonałą
okazją do zaprezentowania zmian, które w ciągu kilku
ostatnich lat zaszły na terenie gminy. Do uzdrowiska
w centrum Polski zjechali Goście z różnych regionów
kraju: z Pomorza (Wejherowo, Police, Gdańsk), Mazur

(Łękuk), Podkarpacia (Rudnik nad Sanem, Krosno,
Łańcut), Lubelszczyzny (Janów Lubelski, Lublin),
Małopolski (Kraków), Lubuskiego (Iłowa, Kożuchów)
i Wielkopolski (Poznań). Byli wśród nich samorządowcy,
menadżerowie oraz osoby związane z instytucjami kultury.
Pierwszego dnia pobytu gospodarze poprowadzili część
konferencyjną z prezentacjami na temat strategii rozwoju
gminy Uniejów – przez Burmistrza Józefa Kaczmarka,
o działalności Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie
Boże Ciało” – przez Panią Prezes Marię Pełkę oraz
o tym dlaczego gmina Uniejów jest „eko” – przez
Karolinę Smętkiewicz z Działu Promocji Urzędu Miasta
w Uniejowie.
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byli Przedstawiciele takich atrakcji turystycznych
i samorządów jak m.in.: Powiat Wejherowski, Centrum
Hewelianum – Gdańskie Centrum Nauki, Transgraniczny
Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Zalesiu, Folwark
Łękuk, Centrum Wikliniarstwa MOK w Rudniku nad
Sanem, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, Powiat
Łańcucki, Park Rekreacji Zoom Natury w Janowie
Lubelskim, Miasta: Lublin, Kraków, Iłowa, Kożuchów,
Brama Poznania ICHOT (Interaktywne Centrum Historii
Ostrowa Tumskiego) w Poznaniu.
Ostatnim punktem programu spotkania była wizyta
w Uzdrowisku Uniejów Park, po którym gości oprowadził
Paweł Czarnecki, kierownik obiektu.
Spotkanie laureatów odbywało się w przyjaznej
atmosferze. Wszystkich klubowiczów łączy bowiem
oprócz przyznanych nagród „Polska pięknieje”
zaangażowanie w promocję, chęć współpracy, poszerzania
wiedzy i wzajemnego dzielenia się doświadczeniami.

arch. UM Uniejów

Po południu odbyła się sesja terenowa „Uzdrowisko
Termalne Uniejów – projekty unijne, geotermia,
turystyka i historia”. W jej trakcie goście zobaczyli serce
geotermalnego Uniejowa – odwiert wydobywczy oraz
wnętrze ciepłowni geotermalnej. Po krótkim spacerze
zwiedzili rynek z kolegiatą, a następnie przeszli do strefy
turystycznej Uniejowa. Odwiedzili kompleks termalnobasenowy Termy Uniejów oraz XIV-wieczny Zamek
Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Zwiedzanie warowni,
w asyście członków Bractwa Rycerskiego odzianych
w średniowieczne stroje, było ostatnim punktem programu
pierwszego dnia konferencji. Wieczorem wystarczyło
gościom jeszcze czasu na relaks w „Termach Uniejów”
i wiosenny spacer po mieście.
Drugi dzień spotkania Klubowiczów obejmował część
seminaryjną pt. „Okrągły stół promocji”, podczas której na
początku zaprezentowane zostały europejskie przykłady
projektów turystycznych nagradzanych w różnych
konkursach. Prezentacja pt. „Turystyczna liga mistrzów,
czyli najlepsze projekty turystyczne w Europie 2017”
została przedstawiona przez Andrzeja Szoszkiewicza
z firmy „Smartlink”, która jest założycielem i organizatorem
Klubu Laureatów Konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów
Funduszy Europejskich”. Następnie Karolina Smętkiewicz
z Działu Promocji UM w Uniejowie przybliżyła Gościom
tematykę różnych form promocji gminy Uniejów
i nasze doświadczenia w pracy nad marką uzdrowiska
w prezentacji pt. „Jak promuje się Uniejów? Czy warto
pracować nad marką? Jeżeli tak, to jak to zrobić sprawnie,
ale dobrze?” W dalszej części spotkania głos został oddany
Gościom, którzy w prezentacjach i filmach promocyjnych
przedstawili swoje atrakcje turystyczne – nagrodzone
inwestycje i projekty, zachęcając jednocześnie wszystkich
klubowiczów do ich odwiedzenia. Wśród prelegentów
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Jolanta Figurska

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, współfinansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (podprogram
2016), realizowany jest na terenie gminy Uniejów.
Pomoc otrzymujemy z Banku Żywności w Łodzi,
a dystrybucją zajmuje się MGOPS w Uniejowie. Zadaniem
programu jest ograniczenie ubóstwa poprzez zwiększenie
bezpieczeństwa
żywnościowego
osób
najbardziej
potrzebujących i realizacje działań na rzecz włączenia
społecznego.
Pomoc kierowana jest do osób i rodzin, które z powodu
niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie odpowiednich
produktów żywnościowych i jest ona udzielana w postaci paczek
żywnościowych. Żywność otrzymują rodziny o dochodach nie
przekraczających 200 % kryterium dochodowego określonego
ustawą o pomocy społecznej (dochód dla osoby samotnej –
1268 zł, dochód dla jednej osoby w rodzinie – 1028 zł) oraz
rodziny, w których występują przesłanki określone w art. 7
ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności bezrobocie,
niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność itp.

Dla osób najbardziej potrzebujących i korzystających ze
wsparcia w postaci paczek żywnościowych prowadzone są
działania towarzyszące, które mają na celu włączenie osób
doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowaniu
społeczności lokalnej oraz wzmocnienie samodzielności
i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa
domowego.
Działania te są również współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej i polegają na prowadzeniu: warsztatów
kulinarnych i dietetycznych, programów edukacyjnych zasady zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu
żywności, warsztatów edukacji ekonomicznej.
Osoby i rodziny kwalifikujące się do omawianej wyżej
pomocy mogą zgłaszać się do Ośrodka Pomocy Społecznej
w Uniejowie przy ul. Orzechowej 6.

Klaster energii to porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze i jednostki samorządu terytorialnego.
Dotyczy ono wytwarzania i obrotu energią o napięciu niższym niż 110 kV. Obszar działania
klastra nie przekracza granic jednego powiatu lub 5 gmin.

Plaster na klaster
Ministerstwo Energii opublikowało długo oczekiwaną
ekspertyzę pt. „Koncepcja funkcjonowania klastrów energii
w Polsce”. Dokument ten jest pierwszym tak obszernym (343
strony) omówieniem planu tworzenia klastrów energetycznych,
a więc w założeniu narzędzia stymulującego rozwój energetyki
obywatelskiej.
Analiza jest bardzo rozbudowana – jej poziom
szczegółowości jest równie duży jak aura tajemniczości, jaka
spowiła dotychczas ministerialną koncepcję klastrów. Tym
bardziej zachęcam do uważnego przyjrzenia się jej. W ocenie
Ministerstwa Energii klastry, budowane zgodnie z regulacjami
ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii, będą nie tylko
trwale opłacalne, ale będą też znacząco obniżać koszty i ryzyka
inwestorów. Autorzy ekspertyzy rozwijają definicję klastra

Pawel.Wroniszewski@onet.pl

i omawiają szereg formalno-prawnych oraz ekonomicznych
aspektów funkcjonowania klastrów energii.
Dokument opracowało konsorcjum, w skład którego
weszły: Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Atmoterm
S.A., Krajowy Instytut Energetyki Rozproszonej i WiseEuropa
– Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych
i Europejskich.
„Klastry energii są ciekawym i nowatorskim sposobem
współpracy. Gdy wszystkie regulacje zostaną już ostatecznie
ustalone i uchwalone, na pewno rozważymy opłacalność
i efektywność dla naszej Spółki uczestniczenia w takim
porozumieniu” – stwierdził Jacek Kurpik, Prezes Zarządu
„Geotermii Uniejów”.
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Komisja Europejska ogłosiła duży pakiet projektów legislacyjnych dotyczących
energetyki obywatelskiej, rozproszonej i odnawialnej. Wprowadzono pojęcia lokalnej
wspólnoty energetycznej i aktywnego konsumenta energii.

Na wiosnę „Pakiet zimowy”
Na tysiącu stronach dokumentu zaproponowano
przepisy opisujące plany redukcji subsydiów dla węgla,
zwiększenie celu efektywności energetycznej do poziomu
30% oraz zmniejszenia o 40 % emisji CO2 do roku 2030.
Pakiet zawiera również propozycje wspierające rozwój
zdecentralizowanego wytwarzania energii elektrycznej
oraz jej magazynowania.
W prawie europejskim mogą pojawić się nowe
prawnie wiążące pojęcia, takie jak: aktywny konsument
energii, rozumiany znacznie szerzej niż aktualnie
obowiązujący w polskim prawie „prosument”. Zdaniem
Komisji, aktywnym konsumentem powinna móc zostać
zarówno osoba bądź grupa osób, jak i przedsiębiorstwo
działające w innym sektorze niż elektroenergetyka. Lokalną
wspólnotą energetyczną mogłoby zostać stowarzyszenie,
spółdzielnia, organizacja pozarządowa bądź spółka, której

Pawel.Wroniszewski@onet.pl

głównym celem działalności nie jest osiąganie zysków.
Obydwie formy prawne pozwalałyby uczestniczyć
w lokalnym rynku energii poprzez wytwarzanie,
oszczędzanie, magazynowanie lub sprzedaż energii, a także
świadome regulowanie zapotrzebowania na energię.
Propozycje
Komisji
Europejskiej
m.in.
praktycznie uniemożliwiają wprowadzenie udzielenia
w Polsce wsparcia w postaci rynku mocy dla naszych
elektrowni węglowych. Wszelkie nowe elektrownie, które
miałyby korzystać z tego wsparcia, musiałyby spełniać
wyśrubowane normy środowiskowe. Proponowany limit
emisji CO2 na jedną kilowatogodzinę wynosi 550g, co
przy obecnym poziomie techniki wyklucza elektrownie
węglowe. O tym, czy nowe uprawnienia wejdą w życie
w proponowanej formie zadecydują Rada i Parlament
Europejski.

Ciekawostki z przedszkola
Bezpieczeństwo ważna sprawa

15 lutego 2017 r. w naszym przedszkolu odbyło się
spotkanie z Panią Policjant z Komendy Powiatowej
Policji w Poddębicach. Podczas spotkania Pani Policjant
utrwaliła z dziećmi zasady ruchu drogowego oraz
przypomniała zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa
dzieci w przedszkolu i w domu. W formie praktycznej
pokazała podstawowe zasady zachowania się podczas
przechodzenia przez jezdnię. Następnie wytłumaczyła,
jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi,
jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo
zwracać się o pomoc w sytuacji zagrożenia. Pani Policjant
zaprezentowała również dzieciom w jaki sposób należy
się zachowywać podczas ataku psa. W czasie wizyty
przedszkolaki mogły też zobaczyć jak wygląda strój
policjanta, w tym policyjną czapkę i kajdanki. Dzieci
z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek
zaproszonego gościa. Na zakończenie spotkania
przedszkolaki wręczyły podziękowanie Pani Policjant.
						

Wizyta Zespołu Ludowego
„Mali Piotrkowianie”

Na zaproszenie przedszkolaków w dniu 28.02.2017 r.
przyjechał do nas Zespół Ludowy „Mali Piotrkowianie”,
działający przy Niepublicznym Przedszkolu im. bł. Edmunda
Bojanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Na powitanie
gości dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie
zaśpiewały „Powitalną piosenkę”, po której przedszkolaki
z Piotrkowa Trybunalskiego zaprezentowały repertuar
oparty na przyśpiewkach regionu piotrkowskiego, a także
z przytupem zatańczyli oberka i inne tańce. Wszyscy
podziwialiśmy przepiękny występ gości, podczas którego
dzieci mogły zapoznać się z polską muzyką ludową,
tańcami ludowymi i zabawami, przyśpiewkami oraz
charakterystycznymi strojami ludowymi.
Na zakończenie spotkania wystąpiły 5-latki z grupy V,
które świetnie zagrały na instrumentach perkusyjnych
partyturę „Polka Trish – Trash”. Czas upłynął w miłej
i przyjaznej atmosferze. Niedługo i my odwiedzimy
Piotrków Trybunalski.
				
Marta Pajor

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Przedszkolaki Kobietom - koncert z okazji Dnia Kobiet

Święto Kobiet

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

„Marzec, marzec pięknie się wystroił ...” - takimi słowami
można opisać tegoroczny Dzień Kobiet. Już od samego
rana w naszym przedszkolu czuło się świąteczny nastrój.
Chłopcy wykonywali niespodzianki dla dziewczynek, które
wręczali wraz z pięknymi życzeniami. W poszczególnych
salach przygotowane zostały małe przyjęcia, podczas
których nie zabrakło wesołych pląsów i zabaw muzyczno
- ruchowych. W tym dniu chłopcy zachowywali się jak
prawdziwi dżentelmeni, a na dziewczęcych buziach
malował się uśmiech. Dalsze świętowanie odbyło się
podczas lokalnej uroczystości w sali OSP w Uniejowie, gdzie
licznie przybyły kobietki wraz z rodzinami. Sala wypełniła
się po brzegi,
a na scenie wystąpili wspaniali
artyści – dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie.
Tak wyjątkowa uroczystość wymagała niecodziennej
oprawy. Pokaz artystyczny był na najwyższym poziomie,
dzieci w przepięknych strojach znakomicie zaprezentowały
swoje umiejętności muzyczne, taneczne, recytatorskie.

Powitanie wiosny - spacer ulicami miasta z Marzanną

Jako pierwsze wystąpiły 4-latki, tańcząc „Koziorajkę”
i „Wróblankę”, chłopcy bez żadnej tremy wyrecytowali
wiersz „Upominki”. Następnie zebrani goście mogli
wysłuchać partytury do utworu „Polka Trish Trash”
w wykonaniu 5-latków, obejrzeć inscenizację do wiersza
„Kto się czubi, ten się lubi” i układ taneczny z pomponami
do piosenki „Chocolate”. Najstarsze przedszkolaki popisały
się grą na instrumentach do muzyki klasycznej, zatańczyły
do utworu „De Kolom”. Dziewczynki debiutowały jako
modelki w pokazie mody, a chłopcy złożyli Paniom
najserdeczniejsze życzenia. Koncert uświetniły piosenki
śpiewane przez przedszkolaków „Całuski i Buziaczki”,
„Każda Pani święto ma”, „Wiele życzeń mam” i „Roll
your hands”. Na zakończenie artystycznego występu
chłopcy podarowali Paniom własnoręcznie wykonane
kwiatki. Podczas imprezy zaprezentowała się także grupa
taneczna pod kierunkiem Pani Anny Włodarskiej z MGOK
w Uniejowie.
Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Uniejowie – Pani
Romana Kozińska skierowała ciepłe podziękowania za
wspaniały występ, a szczególnie dzieciom 4-, 5- i 6-letnim
z III, V i VIII oddziału oraz ich Paniom Małgorzacie
Dzieran, Wiolettcie Gralka, Marcie Pajor i Iwonie Tomaszak
za przygotowanie programu artystycznego. Pani Dyrektor
Milenie Pamfil i pracownikom MGOK w Uniejowie oraz
OSP w Uniejowie za współorganizację bardzo wyjątkowej,
niecodziennej uroczystości.
Na zakończenie zebrani goście nie szczędzili braw,
przedszkolaki zaprosiły również na słodki poczęstunek,
przygotowany przez nauczycieli i rodziców.
Święto Kobiet, które corocznie obchodzimy, to doskonały
sposób do kształtowania u dzieci nawyku obdarowywania
miłym gestem, słowem, upominkami swoich najbliższych,
ale również możliwość zaprezentowania nabytych
w trakcie całego roku umiejętności, swoich mocnych
stron, co w znacznym stopniu podnosi poczucie własnej
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Wiosenne konkursy

wartości dziecka, a także kształtowania u dzieci odporności
emocjonalnej, koniecznej do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego
znoszenia stresów przed występami.
Wszystkie kobiety, te małe i duże dziękują za tak mile
spędzony czas i uświetnienie Ich dnia.
			

Wioletta Gralka, Marta Pajor

Pierwszy Dzień Wiosny

Powitanie wiosny w naszym przedszkolu rozpoczęło się
już w poniedziałek, 20 marca.
Tego dnia do naszego przedszkola przyjechali
aktorzy Agencji Artystycznej „Kanon” z Krakowa,
z przedstawieniem pt. „Wiosenna euforia”. Koziołek
Mietek, Wiewiórka Basia, Dzik Władzio i pani Łosiowa
w humorystyczny sposób przybliżyły dzieciom świat
przyrody i zagadnienia związane ze zmianami pór roku
i ochroną środowiska.
W pierwszym dniu kalendarzowej wiosny przedszkolaki
pożegnały zimę w towarzystwie Marzanny – symbolu
zimy. Dzieci w pierwszym, wiosennym korowodzie
przemaszerowały ulicami naszego miasta, a później,
po pożegnaniu z Marzanną, w przedszkolnym ogrodzie
szukały pierwszych oznak nowej pory roku. Dla najbardziej
spostrzegawczych poszukiwaczy były dyplomy, a dla
wszystkich grup wiosenne kwiaty.
			

Monika Bartnik

Zielony ogródek przedszkolaków

Chcąc przyśpieszyć przyjście wiosny, przedszkolaki
postanowiły założyć w swoich salach zielony ogródek.
Zgromadziły potrzebne pojemniczki, doniczki, konewki,

ziemię, nasionka i cebulki. Przed przystąpieniem do pracy
poznały warunki potrzebne roślinom do wzrostu. Następnie
siały rzeżuchę, pietruszkę, marchewkę, owies oraz sadziły
cebulkę na szczypiorek oraz cebulki kwiatowe hiacynta
i narcyza. Przedszkolaki założyły również hodowlę
fasoli. Z dużym zainteresowaniem dzieci, przychodząc
do przedszkola, obserwują wzrost roślin, a także uczą się
systematycznej pielęgnacji podczas pełnienia codziennych
dyżurów. W naszym „Czarodziejskim Ogrodzie
Przedszkolaków”, utworzonym ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej w
Łodzi, również zaczęły się wiosenne prace. Usunęliśmy
okrycia zimowe z drzew i krzewów owocowych,
rozplanowaliśmy warzywnik, wytyczyliśmy grządki
i rabaty, wygrabiliśmy trawnik, uprzątnęliśmy pozostałości
roślin, przekopaliśmy, spulchniliśmy i wyrównaliśmy
ziemię. Do tak przygotowanej ziemi przedszkolaki wsiały
na początek nasiona pietruszki i marchewki. Posadziły
cebulkę z dymki i czosnek. Teraz potrzebne jest słoneczko
i deszczyk. Niedługo dalsze siewy: będzie buraczek,
sadzenie pora, selera i ziół. Z obserwacji wynika, że
przedszkolaki uwielbiają prace w ogrodzie.
		

Marta Pajor, Małgorzata Kaźmierczak

„Wyjazd do teatru Arlekin”

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru 27 marca
2017 r. dzieci z grupy III i IV uczestniczyły w bardzo
wartościowej wycieczce do Teatru Lalek „Arlekin”
w Łodzi. Przed wyjazdem zapoznały się z regulaminem
wycieczki oraz zasadami prawidłowego zachowania się
w miejscu publicznym.
Wizyta w prawdziwym teatrze była dla dzieci
dużym przeżyciem. Przedszkolaki obejrzały spektakl
pt. „Tajemnica Wesołego Miasteczka”, adresowany
do najmłodszych widzów. Dwa wesołe Misie Ptysie
przeniosły widzów w świat niezwykłych przygód, a Wesołe
Miasteczko odkrywało przed bohaterami swoje tajemnice.
Dzieci obejrzały uroczy, barwny i wesoły spektakl, który
zachwycił grą aktorską, ciekawą scenografią, w bajkowej
atmosferze czuliśmy się jak „zaczarowani”. Na widownię
czekało na scenie wiele niespodzianek, intrygi, gonitwy
i prawdziwe czary. Nasze przedszkolaki były zachwycone.
Pobyt w teatrze sprawił, że dzieci mogły na żywo
obejrzeć grę aktorów, jak również nauczyć się kulturalnego
odbioru sztuki oraz bezpiecznego zachowania podczas
jazdy autokarem.
W drodze powrotnej, pomimo zmęczenia, dzieciom
dopisywały humory - dzieliły się wrażeniami z wycieczki.
Z uśmiechem na twarzach, troszkę zmęczeni, ale pełni
nowych przeżyć wróciliśmy do przedszkola.
Wioletta Gralka, Małgorzata Kaźmierczak
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Paulina Jaśkiewicz

„Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek…”

Karnawał jest czasem radości, tańców i zabawy. W tłusty czwartek w naszej szkole odbyła się impreza choinkowa, na którą dzieci czekały
z dużym utęsknieniem. Już od samego rana wszystkie myślały o balu. Rozpoczął się on jednak dopiero w godzinach popołudniowych,
po zakończonych zajęciach dydaktycznych. Zabawa rozpoczęła się od powitania przez Panią Dyrektor wszystkich dzieci, przybyłych
rodziców oraz wychowawców. Uczniowie ubrani w bajkowe stroje bawili się przy dźwiękach znanych piosenek. Najbardziej oczekiwanym
momentem było przybycie Świętego Mikołaja wraz z workiem prezentów. Nagle rozległ się dźwięk dzwonka. Wszyscy myśleli, że
za chwilę, już za chwilkę, za chwileczkę zjawi się Pan w czerwonym stroju, z długą brodą i dużym workiem - Święty Mikołaj. A tu
niespodzianka! Do sali weszła Pani Dyrektor z listem w ręce. Wszyscy byli bardzo zaskoczeni, a przede wszystkim rozczarowani. Pojawiły
się pytania – dlaczego? Dlaczego Mikołaj nie przyjechał do nas? Czy byliśmy niegrzeczni i nie zasłużyliśmy na prezenty? Czy Mikołaj
zapomniał o nas? Odpowiedzi na te pytania odnaleźliśmy w liście, który przeczytała nam Pani Ania - mama naszego ucznia.
								Rovaniemi, 20 luty 2017 r.
Drogie dzieci z Publicznej Szkoły Podstawowej w Spycimierzu!
Przed paroma dniami dowiedziałem się, że w czwartek 23 lutego w Waszej szkole odbędzie się zabawa karnawałowa. Ucieszyłem się
bardzo, bo zawsze miło jest mi gościć u Was w Spycimierzu. Niezwłocznie rozpocząłem przygotowania. Razem z moimi elfami przygotowałem
prezenty i zapakowałem je do mojego worka. Jak zawsze starałem się, aby spełnić Wasze marzenia. Kiedy wszystko było gotowe, włożyłem
worek do sań i zaprzągłem renifery. W saniach obok mnie usiadły moje niezawodne elfy. Pomachałem na pożegnanie Pani Mikołajowej
i wyruszyłem w podróż. Z początku wszystko szło gładko. Sanie miękko sunęły po śniegu. Przejechaliśmy Finlandię, potem Szwecję.
Dotarliśmy do portu w Ystad. Wjechaliśmy saniami na prom, który płynął do Polski. Po kilku godzinach dopłynęliśmy do portu w Świnoujściu.
Teraz tylko pokonać odległość ze Świnoujścia do Spycimierza. Już cieszyłem się na spotkanie z Wami. A tu, niespodzianka! Gdzie się podział
śnieg? Zero śniegu. Jestem zrozpaczony. Sanie bez śniegu nie jadą. Moje renifery nie dają rady. Bardzo się męczą, próbują, ale niestety
nie uda mi się dotrzeć na czas do Spycimierza. Poprosiłem o pomoc znajomego listonosza. Przesłałem pocztą worek z prezentami, a pan
Grzesiu, Wasz listonosz na moją prośbę przywiózł je do szkoły. Mam nadzieję, że spodobają się Wam prezenty. Tak się starałem. Bawcie się
dobrze. Żałuję, że nie mogę osobiście wręczyć Wam upominków, zrobią to za mnie Wasze Panie. A ja wracam z powrotem do Finlandii do
mojej Mikołajowej. Do zobaczenia za rok!
								

Mikołaj

Po wysłuchaniu tego listu „kamień spadł nam z serca”. Jednak Mikołaj nie zapomniał o naszych dzieciach i naszej szkole. Mamy
nadzieję, że podczas następnej zimy będzie dużo śniegu i Mikołaj dotrze na kolejną zabawę choinkową.
Odwiedziny Ludwika
28 lutego dzieci brały udział w zajęciach prowadzonych przez pracownicę Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Płocku. Dzieci obejrzały
prezentację multimedialną dotyczącą jaszczurek - poznały styl ich życia i sposób karmienia.Atrakcją było spotkanie z jaszczurką agawą brodatą o
imieniu Ludwik. Najważniejszą chwilą było dotknięcie oraz pogłaskanie przybyłego zwierzątka. Na zakończenie warsztatów dzieci mogły zrobić
sobie zdjęcie ze wspomnianym Ludwikiem. To były kolejne warsztaty z udziałem zwierząt, które przyjechały do nas z Płocka. W tamtym roku była
już u nas papuga (amazonka niebieskoczelna) o imieniu Figo. Już teraz dzieci zastanawiają się, jakie zwierzątko odwiedzi nas w przyszłym roku.
Na pewno każde będzie mile widziane.
Spotkanie z muzyką
Muzyka wpływa na rozwój dziecka już w życiu płodowym. Zajęcia muzyczne rozwijają nie tylko zdolności muzyczne, ale wpływają na
wszechstronny rozwój. Poprzez grę na instrumentach dzieci ćwiczą pamięć, cierpliwość, wytrwałość, a także koncentrację uwagi. Należy
podkreślić, że gra na instrumentach dodatkowo poprawia koordynację ręka-oko.
Naszą placówkę odwiedzili uczniowie Szkoły Muzycznej I stopnia w Uniejowie. Zaprezentowali nam wybrane instrumenty dęte blaszane
m.in. puzon, trąbkę oraz drewniane blaszane m.in. saksofon i flet poprzeczny. Uczniowie przygotowali dla nas krótkie pogadanki na temat
każdego przywiezionego instrumentu, zagrali przykładowe utwory oraz odpowiadali na zadawane pytania. Na twarzach naszych dzieci było
widać uśmiech i skupienie.
Dziękujemy za ciekawe zajęcia muzyczne oraz chętnie posłuchamy jeszcze innych instrumentów. Zapraszamy!
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Z kroniki szkolnej w Wieleninie
Kino Łęczyca
28 lutego 2017 r. uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej
w Wieleninie udali się do kina w Łęczycy na projekcję filmu
„Zerwany kłos”. Było to możliwe dzięki Panu Radnemu
Tadeuszowi Warychowi, który był pomysłodawcą wyjazdu
i ufundował bilety dla wszystkich uczestników.
Na seans pojechało 15 wychowanków wraz z opiekunami:
Panią Barbarą Nowak i Barbarą Fligiel. W wyjeździe
uczestniczyła również Pani Dyrektor Elżbieta Goszczyk.
Dla uczniów była to jednocześnie lekcja religii i historii,
gdyż film przedstawia historię błogosławionej Karoliny
Kózkówny, męczennicy zamordowanej przez carskiego
żołnierza. Ponadto w filmie „Zerwany kłos” zachwyciła
wszystkich wybitna muzyka Krzysztofa Janczaka.
Serdecznie dziękujemy Panu Tadeuszowi Warychowi za tak
cenną lekcję!
				

Barbara Fligiel

Pierwszy Dzień Wiosny - szkolnym
dniem profilaktyki
Od wielu lat w naszej szkole 21 marca jest dniem
radosnym i pełnym wrażeń. W naszej tradycji jest Dniem
Samorządności i wówczas inicjatywę i aktywność przejmuje
Samorząd Uczniowski.
W tym roku Rada Samorządu Uczniowskiego ogłosiła
dzień 21 marca 2017 roku Dniem Szkolnej Profilaktyki.
Ta inicjatywa zrodziła się z potrzeby chwili, a wpływ na nią
miały m.in. doniesienia medialne o zagrożeniach płynących
z sieci internetowej. Nie były one jednak jedynym powodem.
Wiosna i lato to czas zwiększonej aktywności dzieci
i młodzieży, a więc większe ryzyko innych niebezpieczeństw
i zagrożeń. Tylko odpowiednie działania profilaktyczne
mogą ustrzec nasze pociechy od niebezpieczeństw, pokazać
im właściwą drogę, nauczyć prawidłowej reakcji na zło lub
zagrożenie, nauczyć racjonalnego zachowania w sytuacjach
kryzysowych.
Dzień rozpoczął się zajęciami w klasach, gdzie
miały miejsce dyskusje na temat zagrożeń, zakończone
wykonaniem plakatu, mapy mentalnej lub opracowaniem
regulaminu.
Tematyka klasowych debat:
- kl.VI - Nie palę, nie piję, nie ćpam (plakat)
- kl. V - Nie dla przemocy! (plakat)
- kl. IV - Bezpiecznie w Internecie (regulamin)
- kl. III - Bezpiecznie na drodze (plakat lub regulamin)
- kl. II - W zdrowym ciele zdrowy duch (mapa mentalna)
- kl. I - Żywioły (plakat)
- kl. 0 - Zielono mi! - Śmieciu precz! (plakat)
Dzień zakończył się prezentacją efektów pracy uczniów

oraz wnioskami. Wszyscy mamy nadzieję, że uczniowie
należycie wykorzystają swoją wiedzę na temat zagrożeń będą bardziej czujni i ostrożni.
		

Opiekun SU - Beata Czerwińska

Teatralny debiut klasy II
Dzieci lubią bawić się w teatr i wcielać się w role
postaci z bajek i baśni. Który chłopiec nie chciałby zagrać
księcia, rycerza czy strażaka? Która z dziewczynek nie
chciałaby choć przez chwilę być księżniczką czy wróżką?
Marzenia dzieci mogą spełnić się w teatrze, dlatego klasa
II, pod kierunkiem wychowawczyni Beaty Czerwińskiej,
przygotowała inscenizację bajki Janiny Porazińskiej
„Szewczyk Dratewka”. W przedstawieniu wystąpiły
wszystkie dzieci i spisały się doskonale. Szybko nauczyły
się swoich ról i tego, jak mają się poruszać na scenie.
Z niecierpliwością czekały na każdą próbę i wreszcie na
występ, który odbył się 22 marca o godz. 10:00. Każde
dziecko zaprosiło na przedstawienie kogoś bliskiego.
Widownia zapełniła się rodzicami i dziadkami. Zaprosiliśmy
również Panią Dyrektor Elżbietę Goszczyk, przedszkolaków
i klasę I. Było wspaniale, dzieci były szczęśliwe, a rodzice
dumni ze swoich pociech.
			

Beata Czerwińska

Gminne Potyczki Ortograficzne
- Mamy Mistrza i Wicemistrza Ortografii!
22 marca 2017 r. w Zespole Szkół w Uniejowie
odbyły się XIII Gminne Potyczki Ortograficzne klas IV
– VI Szkoły Podstawowej o Tytuł Mistrza i Wicemistrza
Ortografii.
Do konkursu przystąpiło 14 uczniów ze szkół
podstawowych naszej gminy. Naszą szkołę reprezentowały
2 uczennice z klasy VI: Klaudia Antosik i Vanessa
Karcz. Dyktando było nie lada wyzwaniem dla młodych
mistrzów poprawnej polszczyzny, bowiem zawierało wiele
ortograficznych pułapek. Niestraszne im były gżegżółki
i piegże, chabry, chochliki ani żadne „śmichy - chichy”.
Po napisaniu dyktanda i krótkiej przerwie uczestnicy
zmierzyli się z dziesięcioma zadaniami sprawdzającymi nie
tylko znajomość reguł ortograficznych i interpunkcyjnych, ale
również umiejętności z zakresu gramatyki. Dwie uczestniczki
konkursu zdobyły ponad 85% punktów i zakwalifikowały się
do etapu finałowego. Kto należy do tej grupy? Zaszczytny
tytuł Gminnego Wicemistrza Ortografii przypadł
Klaudii Antosik - uczennicy kl. VI Szkoły Podstawowej
w Wieleninie.
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Uczniowie przedstawiają inscenizację bajki „Szewczyk Dratewka” Janiny Porazińskiej

Prezentacja gry na instrumentach przez uczniów Szkoły
Muzycznej I stopnia w Uniejowie

O tytuł Mistrza i Wicemistrza rywalizowały również
uczennice klasy III: Weronika Szypowska, Izabela Rosik
i Natalia Nowińska. Konkurs składał się z dwóch części –
pisania ze słuchu oraz zestawu zadań ortograficznych. Jak
zwykle walka z ortograficznymi „chochlikami” nie należała
do najłatwiejszych, ale uczestniczki poradziły sobie świetnie.
Z dumą i wielką przyjemnością donosimy, iż tegorocznym
Gminnym Mistrzem Ortografii w kategorii klas II-III została
uczennica naszej szkoły - Natalia Nowińska. Natalia
i Klaudia będą reprezentować naszą szkołę w Powiatowym
Konkursie Ortograficznym w Zygrach.
Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za
udział, a zwycięzcom gratulujemy wiedzy i umiejętności
ortograficznych oraz życzymy powodzenia na szczeblu
powiatowym. Pamiętajmy: „Ortografię można polubić,
a nawet się z nią zaprzyjaźnić”.
			
Jolanta Kwaśniewska

Młodzież z gminy Uniejów na Dniach Otwartych Wojskowej Akademii Technicznej

Spotkanie z muzyką
22 i 29 marca 2017 r. naszą szkołę odwiedzili uczniowie
Szkoły Muzycznej w Uniejowie. Zgromadzonym uczniom
zaprezentowali swoje umiejętności gry na instrumentach
dętych blaszanych i drewnianych. Każdy występ był
poprzedzony krótką historią prezentowanego instrumentu.
Omówiona została też ich budowa. Krótka lekcja muzyki
została przyjęta przez naszych uczniów z ogromnym
aplauzem, a każdy występ został nagrodzony gromkimi
brawami.
Mamy nadzieję, że nasi uczniowie licznie zdecydują się
na naukę gry na instrumentach w szkole muzycznej.
Magdalena Andrysiewicz, Daniela Kwiatosińska

>>>
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>>>
Dzień Otwarty Wojskowej
Akademii Technicznej
Po raz kolejny młodzież z gminy Uniejów została
zaproszona przez Prorektora WAT ds. naukowych, prof.
dr. hab. inż. Krzysztofa Czupryńskiego - Honorowego
Obywatela Uniejowa do Warszawy, by uczestniczyć
w Dniach Otwartych Wojskowej Akademii Technicznej.
W sobotni poranek, 25 marca, ruszyliśmy w kierunku
stolicy. Opiekę nad uczniami sprawowały Panie: Anna
Bugajak, Ewa Trzmielewska, Barbara Nowak, Izabela
Wojtczak.
W wyjeździe uczestniczyły dyrektorki szkół: Pani
Małgorzata Komajda, Alicja Własny i Elżbieta Goszczyk.
Byli z nami również przedstawiciele uniejowskiego
samorządu w osobach Panów: Janusza Kosmalskiego –
Przewodniczącego Rady Miejskiej i Sławomira Goszczyka
– V-ce Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Witold
Ochapski – leśniczy i Prezes Koła Łowieckiego „Gęgawa”
i Piotr Łuczak – właściciel firmy P.H.U. Maciej.
Wizytę rozpoczęliśmy w Klubie WAT, gdzie w Sali
Tradycji poznaliśmy historię i osiągnięcia Uczelni.
Jak podczas każdej wizyty było wiele atrakcji: pokaz
pirotechniczny,
oglądanie
czołgów,
transporterów
i Rosomaka oraz warunków w domu studenta, ciekawe
doświadczenia w pracowniach chemicznych i pokaz
pirotechniczny. Podczas wizyty towarzyszyli nam –
Prorektor ds. naukowych - Krzysztof Czupryński wraz
z małżonką Grażyną Czupryńską, Prorektor ds. studenckich
– prof. WAT Marzena Tykarska, Prorektor ds. kształcenia
– prof. WAT Zdzisław Bogdanowicz, Kanclerz WAT – Jan
Klejszmit oraz kierownik Dziekanatu Nowych Technologii
i Chemii – Jan Skoczyński. Wyczerpani szybką wędrówką
po dużym terenie Wojskowej Akademii, zostaliśmy
zaproszeni na pyszny obiad. Wieczorem, troszkę zmęczeni,
ale zadowoleni wróciliśmy do rodzinnych domów.
			

Elżbieta Goszczyk

Miasteczko ruchu drogowego
W dniu 28.03.2017 r. do naszej szkoły przyjechało
Miasteczko Ruchu Drogowego. Na zajęcia przybyli
uczniowie klasy IV z zaprzyjaźnionej z nami Szkoły
Podstawowej z Wilamowa. Zajęcia odbywały się w dwóch
etapach. W pierwszym etapie, w części teoretycznej,
przypomniano dzieciom znaki drogowe i podstawowe
przepisy ruchu drogowego. W drugiej części przeprowadzono
praktyczną naukę prawidłowej jazdy po drogach na rowerze.
Przyszli posiadacze karty rowerowej na pewno poszerzyli
wiedzę o bezpieczeństwie rowerzysty w ruchu drogowym.
Magdalena Andrysiewicz, Daniela Kwiatosińska

Gminny Konkurs Matematyczny
Potyczki Matematyczne
Już po raz dziewiąty odbył się Gminny Konkurs
Matematyczny Potyczki Matematyczne. W dniu 30 marca
2017 r. do Szkoły Podstawowej im. płk. pil. Szczepana
Ścibiora w Wieleninie przyjechali uczniowie z klas IV-VI
szkół podstawowych z terenu gminy Uniejów.
Ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie w konkursie udział
wzięli: Cyprian Antreou, Martyna Grzelak, Kacper Wójcik,
Bartłomiej Adamczyk, Łukasz Pietrzak, Marianna Stefańska,
Witold Leśniewski, Weronika Kujawa. Szkołę Podstawową
w Wilamowie reprezentowali: Nikolina Polipowska, Dominik
Budziarek, Justyna Rosiak, Michał Pajor, Hubert Budziarek,
Martyna Paczesna. Z naszej szkoły do konkursu przystąpili:
Bartosz Kazimierski, Filip Mann, Sebastian Oliwiecki, Julia
Antczak i Vanessa Karcz.
Łącznie do konkursu przystąpiło 19 uczniów, z czego
w kategorii klas IV w konkursie wzięło udział 9 osób, z klas
V- 7 osób i z klasy VI- 3 osoby.
W ciągu jednej godziny konkursowicze mieli do
rozwiązania 4 zadania matematyczno - bankowe. Nad
prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja
w składzie: Magdalena Pajor, Katarzyna Pruchlat, Barbara
Fligiel.
Najlepsze wyniki w poszczególnych klasach uzyskali:
klasa IV: I miejsce - Kacper Wójcik - SP Uniejów, II
miejsce - Cyprian Antreou - SP Uniejów, III miejsce Bartosz Kazimierski - SP Wielenin, wyróżnienie - Nikolina
Polipowska - SP Wilamów;
klasa V: I miejsce - Witold Leśniewski, Bartłomiej
Adamczyk - SP Uniejów
klasa VI: I miejsce - Vanessa Karcz - SP Wielenin,
wyróżnienie - Weronika Kujawa - SP Uniejów
W tym roku w organizację konkursu włączyła się Szkolna
Kasa Oszczędności wraz z opiekunem panią Danielą
Kwiatosińską. Członkowie SKO przygotowali czteroaktowe
przedstawienie pt. „Ucz się oszczędzać z Koszałkiem
Opałkiem Bankowcem, czyli o Szkolnej Kasie Oszczędności
i jej zaletach”, które uczestnicy konkursu obejrzeli po
zmaganiach intelektualnych. Również SKO ufundowała
drobne upominki dla każdego uczestnika konkursu.
Serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc.
Konkurs został objęty patronatem Banku Spółdzielczego
w Poddębicach. Z jego ramienia w trakcie konkursu była
obecna pani Anna Koza, która wspólnie z panią Dyrektor
Elżbietą Goszczyk wręczyła laureatom konkursu atrakcyjne
nagrody.
Składamy serdeczne podziękowania Bankowi Spółdzielczemu w Poddębicach za objęcie patronatem konkursu
i ufundowanie nagród.
Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w dalszej karierze
uczniowskiej. Zapraszamy chętnych uczniów do udziału
w kolejnej, już dziesiątej edycji konkursu w przyszłym roku.
			

Barbara Fligiel
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Co nowego w naszej szkole?
– wieści z SP Wilamów
Wycieczka do Łodzi
10 lutego 2017 r. odbyła się wycieczka do Łodzi. Uczniowie
klas I-VI obejrzeli tam musical profilaktyczny pt. „Dzwonnik
z Notre Dame”, a także napełnili swoje brzuchy w ulubionej
przez nich restauracji McDonald’s.
Musical oparty był na ukazaniu odbiorcy zasad tolerancji
dla odmienności innych. Poprzez bardzo wartościowe teksty i
piosenki uczniowie mogli zrozumieć pojęcie tolerancji. Dostrzec,
iż dobro człowieka nie musi przejawiać się w jego wyglądzie.
Dziś bardzo często wszyscy zapominają, że nie wygląd i szaty
zdobią człowieka, lecz jego wnętrze. Musical ukazał uczniom, że
nie należy zbyt szybko i pochopnie oceniać drugiego człowieka.
				

Edyta Miśkiewicz

Walentynki
14 lutego 2017 r. upłynął w naszej szkole w kolorach
czerwieni i atmosferze miłości oraz przyjaźni. A wszystko to
z okazji Walentynek.
Samorząd Uczniowski już tydzień wcześniej rozpoczął
przygotowania do tego szczególnego dnia. Zorganizowana
została poczta walentynkowa i piękna dekoracja w postaci bukietu
z czerwonych balonów w kształcie serc. Postanowiono również
uatrakcyjnić obchody Walentynek, przygotowując specjalny
stragan, na którym uczniowie mogli kupić własnoręcznie
zrobione kartki walentynkowe. Na korytarzu została ustawiona
skrzynia biała w czerwone serca, do której uczniowie wrzucali
swoje kartki i serduszka, wyrażając w ten sposób swoje sympatie.
Następnie walentynkowe Amorki odpowiednio posegregowały
pocztę i rozdały wszystkim adresatom. Dzień zakończył się
świetną zabawą w czasie dyskoteki.
				
Sylwia Wrąbel
,,Elf świętego Mikołaja z Logo SKO”
17 lutego 2017 r. nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu
plastyczno - technicznego pt. „Elf świętego Mikołaja z Logo
SKO”, zorganizowanego przez opiekunki SKO – Izabelę
Wojtczak i Magdalenę Pajor dla uczniów klas I-III naszej szkoły.
Celem konkursu było kształtowanie wyobraźni twórczej
uczniów i rozwijanie zainteresowań plastyczno - technicznych,
popularyzowanie idei oszczędzania oraz promocja działalności
SKO. Zadaniem konkursowym było wykonanie, w dowolnej
technice, figurki Elfa lub praca płaska na papierze - rysunek,
wyklejanka, wydzieranka.
Konkurs cieszył się dużą popularnością wśród dzieci.
Powstało mnóstwo ciekawych prac plastycznych oraz figurek
i maskotek. Można było podziwiać prace uszyte przez uczniów
z filcu, zrobione na szydełku czy też wyklejone z kolorowych
papierów, tworzyw sztucznych i darów przyrody. Wszyscy
włożyli wiele trudu w wykonanie swoich dzieł.
Komisja miała niemały problem z wyłonieniem zwycięzców.
Oceniając prace, brała pod uwagę: samodzielność wykonania,

kreatywność i oryginalność, zgodność z tematem oraz
staranność.
- Laureaci w kategorii: praca plastyczna: I miejsce - Sebastian
Kapias i Wojtek Witczak, II miejsce - Oliwier Kolasa, III
miejsce - Klaudia Adamczyk i Marita Józefowicz, wyróżnienia
- Maja Drubkowska, Witold Chybczyński, Oliwia Walczak,
Natalia Ratajczyk, Jakub Drubkowski, Monika Rogacka, Filip
Paczesny, Blanka Juras, Szymon Włodarczyk, Nikola Kolasa,
Ewa Tomaszewska, Zuzanna Adamczyk.
- Laureaci w kategorii: figurka: I miejsce – Ewa Tomaszewska,
II miejsce - Wiktoria Kokorzycka i Kacper Wróbel, III miejsce
- Zuzanna Adamczyk i Agnieszka Bamberska, wyróżnienia Błażej Pietrzak, Maja Gapsa, Karolina Ludwicka, Adrian Mruk.
Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami
i drobnymi upominkami.
Opiekunki SKO gratulują nagrodzonym uczniom i życzą
wytrwałości w oszczędzaniu.
							
				
Izabela Wojtczak
Tłusty czwartek
Powiedział Bartek, że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa
uwierzyła, dobrych pączków nasmażyła – tak mówi staropolskie
przysłowie. Wychodząc więc naprzeciw tradycji, 23 lutego
Samorząd Uczniowski zorganizował „Kiermasz Łasucha”, na
którym nie zabrakło wspaniałych ciast, pączków, ciastek oraz
galaretek. Wszystkie smakołyki przygotowali członkowie
Samorządu Uczniowskiego oraz ich opiekunki - panie Sylwia
Wrąbel i Joanna Wójcik. Dodatkową atrakcją było losowanie
nagród spośród osób, które dokonały zakupu słodkości na
kiermaszu. Nagrodami były vouchery ,,Zakupy w sklepiku
szkolnym”, ,,Dodatkowa porcja obiadu”, ,,Dzień bez pracy
domowej” czy ,,Dzień bez kartkówki”.
Obchody tłustego czwartku zakończyły się dyskoteką
ostatkową, na którą każdy uczeń przygotował odpowiedni strój
- nie zabrakło księżniczek, królewiczów, żołnierzy, gwiazdorów
czy małych miss.
Cieszymy się, że w naszej szkole możemy spędzać czas
nie tylko na nauce, ale również na wspólnym świętowaniu
i zabawach okolicznościowych
							
				
Sylwia Wrąbel
Cała Polska czyta dzieciom
Już po raz kolejny panie Anna Gazda i Izabela Wróbel
zorganizowały szkolną akcję „Poczytaj mi mamo, tato”,
w ramach której zaproszeni goście czytają dzieciom bajki. Tym
razem zaprosiliśmy rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego
i klas I – III.
Pani Kamila Ludwicka przeczytała dzieciom bajkę „Brzydkie
kaczątko”, pani Marzena Ratajczyk „Tomcio Paluch”, pani Anna
Groberek „Lis i bocian”, a pani Ewa Jaszczura (nasz szkolny
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logopeda) „Mysia narada”. W przerwie pomiędzy bajkami dzieci
jest gorąca woda z głębokości ok. 2 km i po wykorzystaniu,
i zaproszeni goście bawili się wspólnie w „pociąg”, „gąski”
zatłaczana z powrotem do wnętrza Ziemi. Oprócz zastosowania
i tańczyli „Kaczuchy”. Potem uczestnicy wspólnie z dziećmi
tych wód do celów grzewczych, istotne są także ich właściwości
kolorowali bohaterów z wysłuchanych bajek. Na zakończenie
lecznicze i wykorzystanie w celach balneologicznych oraz
mamy otrzymały na pamiątkę dyplomy.
rekreacji. Zastąpienie tradycyjnego systemu grzewczego
							 alternatywnym ciepłem wód termalnych pozwala na znaczne
			
Anna Gazda, Izabela Wróbel
wyeliminowanie dotychczasowych zanieczyszczeń pyłowych
oraz gazowych.
Dzień Kobiet w naszej szkole
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii niesie ze
sobą wiele korzyści – główną zaletą jest ochrona środowiska
Raz do roku jest taki dzień,
naturalnego przed emisją substancji szkodliwych i gazów
Który przemija jak piękny sen...
cieplarnianych.
Wszystkie kobiety, panie i matki
Pobyt w Uniejowie klasy I-III zakończyły spacerem po tej
W dniu tym dostają pachnące kwiatki...
urokliwej miejscowości.
8 marca obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z tej okazji Samorząd
				
Izabela Wojtczak
Uczniowski złożył najserdeczniejsze życzenia wszystkim
kobietom, zarówno tym młodszym, jak i starszym. Chłopcy
Goście ze szkoły muzycznej
przygotowali występ taneczny, a w nim mix tańców w rytmie
W dniach 22 i 29 marca br. naszą szkołę odwiedzili goście,
najpopularniejszych hitów. Uczniowie obdarowywali wszystkie
a dokładniej nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Muzycznej
panie i koleżanki kwiatami, słodkościami i miłymi uśmiechami.
I stopnia w Uniejowie. Zaprezentowali się oni, wykonując
Dzień upłynął w miłej i pogodnej atmosferze, jeszcze raz
utwory na sakshornie tenorowym, puzonie, flecie oraz trąbce.
życzymy samych dobrych chwil, nie tylko 8 marca!
Nasi uczniowie mieli też możliwość poznania, a nawet zagrania
							 na niektórych instrumentach muzycznych. Okazało się, że
			
Joanna Wójcik
w niektórych z nas drzemią ukryte talenty. Pan Szymon
Żmudziński i pan Marek Żuber wraz ze swoimi uczniami
Witaj wiosno!
zaskoczyli wszystkich pięknem gry i zachęcali do wzięcia
Pierwszy dzień wiosny to dla uczniów naszej szkoły
udziału w przesłuchaniach na nowy rok szkolny w szkole
szczególny dzień – Dzień Samorządności, w którym zamiast
muzycznej. Byliśmy pod wielkim wrażeniem ich talentu
lekcji jest dużo zabawy i ciekawych zajęć. W tym roku Samorząd
i umiejętności i życzymy im wszystkim wielu sukcesów na
Uczniowski ogłosił pierwszy dzień wiosny ,,Dniem kolorów”.
ścieżkach muzycznej kariery.
Każda klasa ubrała się na taki kolor, jaki wcześniej wylosowali
							
poszczególni przewodniczący.
				
Wioleta Pietrzykowska
Wtorkowe świętowanie rozpoczęło się od przejęcia władzy
przez członków Samorządu Uczniowskiego. Nowi nauczyciele
Biwak zuchowy w Uniejowie
otrzymali klucze do sal i udali się na zajęcia lekcyjne. Do swoich
W dniach 24-25 marca 2017 r. Gromada zuchowa
obowiązków podeszli bardzo poważnie, przez co poznawali
„Wilamowskie skrzaty” wzięła udział w biwaku
specyfikę pracy nauczycieli, zasady organizacji pracy, a przede
zorganizowanym przez Gromadę „Krasnonutki” w Uniejowie.
wszystkim uczyli się metod przygotowania i prowadzenia lekcji.
O godzinie 17.00 z zapakowanymi plecakami, pełni sił i zapału
Później uczniowie udali się na seans filmowy, gdzie obejrzeli
do wspólnej zabawy, zjawiliśmy się w szkole w Uniejowie.
film pt. ,,Zwierzogród” i zajadali popcornem. Ostatnim punktem
Po zakwaterowaniu i przygotowaniu miejsc noclegowych,
powitania wiosny było ognisko, wspólne pieczenie kiełbasek oraz
udaliśmy się na salę gimnastyczną, gdzie czekała zuchy podróż
spalenie Marzanny, którą przygotował Samorząd Uczniowski.
zieloną ścieżką do obietnicy. Z naszej gromady przystępował
Na zakończenie przewodniczący szkoły przekazał społeczności
do niej Jakub Drubkowski. Imprezę rozpoczął uroczysty
szkolnej dwie gry Twister, które zostały zakupione ze środków
apel, na którym powitano wszystkich uczestników biwaku,
pozyskanych w czasie kiermaszy.
a także zaproszonych gości. Następnie zuchy, przystępujące
Uczniowie byli z takiej formy Dnia Samorządności bardzo
do obietnicy, wykonywały zadania dotyczące punktów Prawa
zadowoleni. Do domów wracali pełni wrażeń i nowych
Zucha. Musiały wykazać się odwagą, wiedzą, sprawnością
doświadczeń.
fizyczną. Wszyscy obserwujący zmagania zuchowe zgodnie
				
Sylwia Wrąbel
stwierdzili, iż zasłużyli oni na Obietnicę. Po zapaleniu 6 świec,
symbolizujących znajomość Prawa Zucha, w uroczystym kręgu
Wycieczka do Geotermii w Uniejowie
odśpiewaliśmy pieśń „Płonie ognisko”, a następnie druhna
W ramach realizacji projektu z edukacji ekologicznej
komendant opowiedziała gawędę. Uroczystą obietnicę zuchy
„W obronie Ziemi” 21 i 22 marca uczniowie naszej szkoły,
złożyły na znaczek zucha, który otrzymały, by od tej pory z dumą
podzieleni na dwie grupy, pojechali na wycieczkę do Uniejowa,
nosić go na zuchowym mundurze. Po uroczystości nadszedł czas
gdzie znajdują się wody geotermalne, które jako nieliczne
na zabawy i pląsy, którym nie było końca. Później udaliśmy się
w Polsce są zagospodarowane i wykorzystywane.
na kolację, którą zuchy same sobie przygotowywały. O godzinie
Uczniowie poznali alternatywne źródła energii oraz ich
22.00 nadszedł czas na ciszę nocną. Jednak emocje związane
ekologiczne znaczenie. Zwiedzili teren zakładu geotermalnego:
z czasem spędzonym na zabawach długo nie pozwalały zuchom
budynek ciepłowni geotermalnej i ciepłowni na biomasę oraz
zasnąć. Można powiedzieć, że cisza nocna w naszej sali zapadła
odwiert produkcyjny PIG/AGH-2, którymi wydobywana
około godziny 2.00 w nocy. I tak minął pierwszy dzień i krótka
nocka.
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Poczytaj mi mamo, tato – zajęcia plastyczne z udziałem mamy
P. Ratajczyk i uczniów z kl. II

Pierwszy Dzień Wiosny – w roli nauczycielki w klasie IV Justyna Rosiak

W sobotę, skoro świt, zuchy pełne nowych pomysłów
i chęci do zabawy szybko pobudziły się i ruszyły do zabawy.
Po bardzo obfitym i pysznym śniadaniu, przygotowanym przez
druhny, udaliśmy się do sali gimnastycznej, gdzie czekała na nas
niespodzianka - specjalnie przygotowany linowy tor przeszkód.
Radości było co nie miara. Wszyscy próbowali swych sił na
torze i trzeba przyznać, że wykazali się ogromną sprawnością.
Następnie udaliśmy się do zamku. Tam pan Andrzej Pietrzak
oprowadził nas po muzeum w podziemiach, opowiadał ciekawe
i wyczerpujące informacje o rycerzach, a później weszliśmy na
basztę, skąd podziwialiśmy przepiękną panoramę Uniejowa.
Wyczerpani wróciliśmy na przepyszny obiad - spaghetti. Każdy
mógł najeść się do syta. Niestety, wszystko co dobre, szybko
się kończy. I tak po obiedzie nadszedł czas na pakowanie
i sprzątanie. Zmęczeni, ale bardzo zadowoleni wróciliśmy do
domów. Do zobaczenia na następnym biwaku.
		
		

Z harcerskim pozdrowieniem Czuwaj!
pwd. Edyta Miśkiewicz, Sylwia Wrąbel

Wycieczka do Wojskowej Akademii
Technicznej w Warszawie
25 marca br. uczniowie V klasy, razem z młodzieżą Zespołu
Szkół w Uniejowie i Szkoły Podstawowej w Wieleninie, brali
udział w Dniach Otartych Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie.
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w Sali Tradycji WAT,
gdzie zostaliśmy zapoznani z historią Akademii. Następnie
zwiedziliśmy pracownie i laboratoria, w których na co dzień
prowadzone są zajęcia dydaktyczne oraz prace naukowo badawcze wydziału. Potem udaliśmy się na otwarty teren, gdzie

arch. SP Wilamów

Kobiety, kobietki i kobieciątka ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie

obejrzeliśmy najnowsze modele broni oraz ekspozycję wozów
wojskowych typu czołg średni czy Rosomak. Było to bardzo
ciekawe, gdyż mogliśmy obejrzeć wozy nie tylko z zewnątrz,
ale także wewnątrz i poznać ich wyposażenie. W przerwie
zwiedzania mieliśmy okazję spróbować wojskowej grochówki.
Najciekawszymi punktami programu był pobyt w pracowni
chemicznej i pokaz pirotechniczny.
Wizytę w Wojskowej Akademii Technicznej zakończyliśmy
wspólnym obiadem. W godzinach popołudniowych zmęczeni,
ale pełni wrażeń wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu.
				

Izabela Wojtczak

Miasteczko Ruchu Drogowego
28 marca br. uczniowie klasy IV wybrali się z wizytą do
Wielenina, by wspólnie z czwartoklasistami z tamtejszej szkoły
uczestniczyć w zajęciach z udziałem Mobilnego Miasteczka
Ruchu Drogowego.
Głównym celem zajęć była prezentacja prawidłowych
zachowań na drodze, co ma spowodować poprawę
bezpieczeństwa w ruchu drogowym wśród dzieci i młodzieży.
Panowie z WORD-u w Sieradzu przez 2 godziny wyjaśniali
uczniom zasady ruchu drogowego, zachęcali do bezpiecznej
jazdy oraz używania elementów odblaskowych i kasków.
Następnie odbyły się zajęcia praktyczne, inscenizowane na ruch
uliczny.
Działania te były istotnym uzupełnieniem lekcji z wychowania
komunikacyjnego, mającego na celu przygotowanie dzieci
do sprawdzianu na kartę rowerową.
				

Magdalena Pajor
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W kronikarskim skrócie
z Zespołu Szkół w Uniejowie
Lekcja inna niż zawsze
17 lutego 2017 r. w klasie III b gimnazjum odbyła się lekcja
zajęć artystycznych z muzyki inna niż zawsze. Dziewczynki
z grupy ,,Dworzan” przybliżyły
okres średniowiecza,
dworskich i mieszczańskich tańców, omówiły strój dworski.
Każdy mógł ostrożnie dotknąć sukni średniowiecznej, ustroić
się w średniowieczne nakrycie głowy i wziąć w rękę prawdziwą
skórzaną sakiewkę.
Na koniec lekcji wszyscy nauczyli się tańca maltańskiego
z okresu średniowiecza. Lekcji udzieliła Weronika Górka, która
podzieliła się z klasą swoimi wrażeniami z pracy w Zespole
Tańca Dawnego „Dworzanie”.
  
Agnieszka Pajor oraz Weronika Górka z kl. III b/gim.
„Spotkanie z Marią Konopnicką”
Pod takim hasłem 22 lutego br. odbył się Powiatowy
Konkurs dla Gimnazjalistów. W gmachu organizatora, czyli
Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach, do rywalizacji
literacko – ortograficznej przystąpiło 48 uczestników z 7
gmin: 6 z powiatu poddębickiego i gościnnie ze Świnic
Warckich. Należało wykazać się znajomością twórczości poetki
i jej związków z naszym regionem oraz umiejętnościami
ortograficznymi. Nagrodzono i wyróżniono 7 osób.
Nasze gimnazjum godnie reprezentowały 4 uczennice: Oliwia
Raźniewska z kl. II A wywalczyła II miejsce (opiekun –
Agnieszka Kaczmarek), a Wiktoria Tomczyk – IV miejsce
(opiekun – Jolanta Chajdas).
			
Agnieszka Kaczmarek

zwierząt, kosmosem lub grami komputerowymi. Polonistka
wykorzystała okazję i opowiedziała o historii książki, jej
budowie i przygotowała konkursy związane z książką. Było
inaczej niż zwykle na języku polskim.
Wszyscy wspaniale się bawili, oglądali ciekawe książki,
dzielili się wrażeniami z lektur. ,,Słodkie nagrody”
zdobyte w konkursach dostarczały dodatkowych wrażeń.
                              				
Uczniowie kl. IV b wraz z Panią Agnieszką Pajor
Wylicytuj laleczkę i uratuj życie dziecka w Angoli!
Akcję UNICEF pod takim hasłem przeprowadził Samorząd
Uczniowski. Każda klasa miała za zadanie przygotować
co najmniej jedną charytatywną laleczkę – do wyboru były
wszystkie kolory świata. Laleczki (w sumie 32) można było
oglądać na wystawie zorganizowanej w szkole, a następnie
wylicytować, aby pomóc dzieciom na Czarnym Kontynencie.
Licytacja zakończyła się naprawdę dużym sukcesem zebrano 1415 zł, które zasiliły konto UNICEF.
							
				
Anna Rafalska
Interaktywna wystawa o pszczołach
W dniu 28 lutego br. przy kompleksie termalno-basenowym
„Termy Uniejów” otwarto uroczyście mobilną wystawę

pwd. Małgorzata Antoniak, pwd. Magdalena Derlacz
Ta jedna ulubiona książka
Każdy mógł przedstawić swoją książkę, opowiedzieć
o ulubionych bohaterach, czy zainteresować tematyką hodowli

arch. ZS w Uniejowie

Bratnie słowo…
W dniu 22 lutego – rocznicę urodzin założyciela skautingu
Roberta Baden – Powella i jego żony, zuchy i harcerze obchodzą
Dzień Myśli Braterskiej z tej okazji członkowie Hufca ZHP
Uniejów zgromadzili się licznie w Zespole Szkół w Uniejowie,
gdzie odbyły się z tej okazji warsztaty. Obecne były drużyny
z Jeziorska, Piekar, Szadku, Wielenina i Uniejowa.
Ten niezwykły sobotni dzień na pewno zapadnie na długo
w pamięci uczestników. Czas wspólnie spędzony to integracja
zuchów i harcerzy, bo jak mówią słowa piosenki „Wszyscy
harcerze to jedna rodzina, starszy czy młodszy, chłopak czy
dziewczyna”.

Anna Komodzińska - pedagog Zespołu Szkół w Uniejowie z wylicytowanymi
charytatywnymi laleczkami

>>>
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Tylko rok czy aż rok? – Jubileusz powstania Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”

„Od przedszkola do seniora” - spotkanie trzech pokoleń w Spycimierzu

Wilamowski Kiermasz Wielkanocny

Obchody Dnia Kobiet w Wilamowie

Niedziela Palmowa
arch. UM Uniejów / arch. R. Troczyński
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„Miej tyle sił, ile dałeś innym” – koncert charytatywny „Gramy dla Andrzeja”

Bieg „Tropem Wilczym” połączony z charytatywnym biegiem dla Juliana Komajdy

Koncert charytatywny „Gramy dla Julka Komajdy”
arch. P. Michałowski / W. Olczyk / UM Uniejów / R. Troczyński

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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www.facebook.com/uniejow
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Gmina Uniejów przyjazna pszczołom – interaktywna wystawa edukacyjna o pszczołach przy „Termach Uniejów”

Uroczystość wręczenia nagród w konkursie Złota Lilia Burmistrza Miasta Uniejów

Spotkanie uczestników Klubu Laureatów Konkursu „Polska pięknieje – 7 cudów Funduszy Europejskich” w Uniejowie
arch. UM Uniejów
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Halowy Turniej Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka

Reprezentacja U-10 Uniejowskiej Akademii Futbolu na
wojewódzkich finałach Turnieju „Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku”

XV Wiosenne POW WOW – Festiwal Muzyki i Tańca Indian Ameryki Północnej
arch. UM Uniejów / A. Sobczak / UAF / Briareos Lema

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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o pszczołach. Uczniowie klasy I a, przygotowani przez
A oto wyniki Gminnych Potyczek: I miejsce - Natalia
p. Urszulę Świerczyńską, dali popis swoich zdolności aktorskich
Nowińska – kl. III SP Wielenin; II miejsce - Tobiasz Bartosiak
wykonując zabawną scenkę na temat życia pszczół. Uczniowie
i Amelia Tomczyk – kl. III c SP Uniejów; III miejsce - Hanna
klas piątych jako pierwsi obejrzeli wystawę i wzięli udział
Pęcherska – kl. III c SP Uniejów. Laureatami zostali również:
w quizie zdobywając małe upominki od twórców wystawy.
Aleksandra Gogol – kl. III a SP Uniejów i Antoni Kowalski
                                                 				 - kl. III c SP Uniejów.
			
Karolina Szelągowska
Trzy pierwsze osoby reprezentowały naszą gminę 10
kwietnia w Finale Powiatowym w Zygrach, gdzie otrzymali
tytuły Laureatów (Opiekun - Joanna Wicherkiewicz).
Wycieczka Kaczki Średnie
22 marca 2017 r. w naszej szkole odbyły się Gminne
10-11 marca 2017 r. uczniowie klas III gimnazjum odwiedzili
Eliminacje Powiatowych Potyczek Ortograficznych klas IV –
szkołę w Kaczkach Średnich. Program wycieczki miał na celu
VI SP o tytuł Mistrza i Wicemistrza Ortografii. Do Potyczek
wyrobienie w uczniach pozytywnych postaw wobec pracy,
przystąpiło 14 uczniów z klas IV, V i VI szkół podstawowych
wyzwalanie własnej aktywności w kierunku samopoznania,
naszej gminy.
odkrywania zainteresowań, uzdolnień, rozpoznawania swego
Komisja Konkursowa po sprawdzeniu wszystkich prac
usposobienia i temperamentu pod kątem predyspozycji do
zgodnie z procedurami wyłoniła dwie zwyciężczynie. W tym
wykonywania różnych zawodów.
roku szkolnym tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Michalina
Najważniejszym zadaniem było wyposażenie uczniów
Wappa - uczennica klasy IV b SP w Uniejowie, natomiast
w wiedzę o interesujących ich zawodach, o czynnościach
Wicemistrzem została Klaudia Antosik – uczennica klasy VI
i warunkach pracy dla konkretnego zawodu. Młodzież dzięki
Szkoły
Podstawowej w Wieleninie.
zajęciom prowadzonym przez swoich starszych kolegów i ich
Organizatorzy: Mirosława Wiśniewska, Jolanta Kulej –
nauczycieli oceniali swoje umiejętności, określali i precyzowali
Kwaśniewska, Joanna Binkiewicz, Agnieszka Pajor, Agnieszka
swoje cele życiowe, mocne i słabe strony, starali się podjąć
Krzesłowska.
decyzje co do dalszej edukacji.
Dzięki atrakcyjnym zajęciom młodzież mogła pobawić
się ekspedytorów, kucharzy, rolników, operatorów maszyn.
Najważniejsze jednak były zajęcia sportowe, jazda gokardem
i „prawdziwym samochodem”. Wiele emocji wzbudziły
gry komputerowe i odkrywanie nowego świata dzięki
Wirtualnej Rzeczywistości HTC Vive – nowej formie edukacji
w wirtualnym świecie. Dziewczęta popisywały się na
warsztatach w profesjonalnym studiu nagrań.
Było wiele śmiechu, zabawy i emocji. Takie zajęcia na pewno
pomogły gimnazjalistom podjąć decyzje edukacyjno - zawodowe.
                                   					
				
Agnieszka Pajor

arch. ZS w Uniejowie

Eliminacje gminne Powiatowych Potyczek Ortograficznych „Polacy nie gęsi i swój język mają”
Najmłodsi stanęli w ortograficzne szranki 14 marca o godz.
9.00. Wtedy w naszej szkole odbyły się Gminne Eliminacje
Powiatowych Potyczek Ortograficznych. Rywalizowali
uczniowie z klas II i III SP z Uniejowa, Wielenina i Wilamowa.

Tanecznym krokiem z ,,Dworzanami”
W ramach innowacji pedagogicznej, członkowie Zespołu
Tańca Dawnego ,,Dworzanie” dnia 17 marca 2017 r.
odwiedzili w strojach z dawnej epoki swoich młodszych
kolegów z klasy II a i III a. Podczas zajęć Oliwia Raźniewska
jako dama dworu w interesujący sposób przedstawiła
i omówiła średniowieczne tradycje, obyczaje oraz elementy
stroju kobiecego i męskiego. Każdy uczestnik zajęć miał
możliwość dotknąć i poznać nazwy przedmiotów użytkowych
ówczesnej epoki, a pomógł im w tym Szymon Zimnowłocki,
który wcielił się w postać szlachcica.
Spotkanie urozmaiciła działalność plastyczna, w czasie
której uczniowie projektowali wykonywali swój herb rodowy,
później mogli go na pamiątkę zabrać do domu. Przybyłe
szlachcianki i chłopki - Amelia Górniak, Patrycja Miśkiewicz,
Oliwia Obraniak zaprosiły do wspólnych zabaw ruchowych,
ucząc kroków tańca średniowiecznego. Wszyscy bez wyjątku
wzięli aktywny udział w przyśpieszonym kursie nauki tańca,
niektórzy już zadeklarowali wstąpienie w szeregi ,,Dworzan”.
Zajęcia umożliwiły uczniom poznanie małego wycinka
historii Polski i zdobycie doświadczenia miłośnika historii.
Dziękujemy opiekunowi Zespołu Tańca Dawnego
,,Dworzanie” Elżbiecie Bartnik za pomysł i ciekawe
zorganizowanie warsztatów. .       
                                                                         
Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz   
Czym jest patriotyzm?
Takie pytanie usłyszały dzieci klas IV a i IV b szkoły
podstawowej na lekcji bibliotecznej w Powiatowej Bibliotece
w Poddębicach 20 marca 2017 r. Jak na klasę czwartą
odpowiedzi były dojrzałe i przemyślane. Prezentacja i krótka

Uczniowie klas III Gimnazjum podczas wieczoru nauki w ZSRCKP w
Kaczkach Średnich

>>>
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pogadanka była naturalnym przejściem do części, „zabawowej”
– człowiek, który swoim zapałem, haryzmą i pomysłowością
lekcji – quizów, krzyżówek itp. o tematyce patriotycznej.
zainicjował wiele działań na rzecz dzieci i młodzieży. Swoją
Była to lekcja języka polskiego, historii, geografii i plastyki
aktywnością przekraczał wiele barier. Jest skromny, nie chwali
„w pigułce”.
się swoimi sukcesami z wielu dziedzin życia. Pracował jako:
                                         					 farmaceuta, nauczyciel muzyki i wychowania fizycznego,
trener sportowy, Komendant Hufca ZHP Uniejów, Burmistrz
			
Agnieszka Pajor
Miasta i Gminy Uniejów, instruktor nauki gry na instrumentach
muzycznych.
Koncert Duetu Tu i Teraz
Potrafił zjednoczyć i zmotywować do gry w orkiestrze
Pierwszy dzień wiosny – Dzień Samorządności w naszej
dętej rzesze dzieci i młodzieży różnych pokoleń. Mówi
szkole zainaugurowaliśmy niezwykłym koncertem – spektaklem
się, że „społeczność uniejowska z muzyki słynie”,
profilaktycznym. Terapeuta od uzależnień, wokalista, muzyk
a to między innymi jego zasługa. Cieszy nas to, że myśląc
Piotr Nagiel i gitarzysta Marcin Kołdra w koncercie „ Dopóki
o przyszłości, wychował następcę. Nie wszyscy wiedzą, że jest
masz wybór” brawurowo przeprowadzili program pokazujący
jednym z niewielu Kawalerów Orderu Uśmiechu, który to Tytuł
dzieciom i młodzieży, jak zgubne mogą być skutki sięgania po
otrzymał od dzieci. Najważniejszą rzeczą w tym Orderze jest
alkohol i narkotyki.
wielkie serce, radość i uśmiech niesiony najmłodszym. Osobą
Program rewelacyjny, mądry i przeplatany znakomitymi
tą jest (obecny skarbnik Hufca ZHP Uniejów) hm. Marian
piosenkami. Dzięki wielu sugestywnym przykładom artyści
Pięgot, goszczący w progach Zespołu Szkół w Uniejowie na
dali słuchaczom do myślenia, przekonując, że trzeba i warto
zaproszenie uczniów klasy II a, III a i III b.
reagować na przemoc i zło wokół nas, że mamy wybór, możemy
Spotkanie odbyło się w formie wywiadu i pokazu
wybrać piękno i dobro zamiast używek, agresji, przegranego
zgromadzonych osiągnięć podczas wieloletniej pracy z dziećmi
życia. Przez ponad 60 minut performerzy potrafili skupić
i młodzieżą. Uczniowie mieli możliwość doświadczyć uczucia
uwagę odbiorców, co jest nie lada sztuką i udaje się naprawdę
smaku cytryny z jednoczesnym uśmiechaniem się do innych.
nielicznym (Panowie, czapki z głów! )
Gość wzruszył się podczas wykonania przez uczestników
Ps. Dziękujemy także „sponsorowi” programu – Gminnej
piosenki pt. „Order od dzieci”. Zajęcia miały na celu pokazanie
Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
dzieciom, że Niezwykli są wśród nas.
i Przeciwdziałania Narkomanii, reprezentowanej przez Panów
Jacka Świątczaka i Włodzimierza Chajdasa.
Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz,
                   						
Teresa Gadzinowska
			
Wiesława Stawicka
Zielonym szlakiem docieramy do…
Uczniowie kl. II a i zuchy z kl. III a długo oczekiwali
na ten dzień 24 marca 2017 r. Dla każdego z nich był to
wyjątkowy czas. Zbiórka otwarta połączona z biwakiem dla
młodszych była próbą sprawności i wiedzy, podczas której
dotarli do najważniejszego momentu - złożenia Obietnicy
Zuchowej.
			
pwd. Małgorzata Antoniak,
			
pwd. Magdalena Derlacz
Finał Konkursu Języka Angielskiego
WORDMASTER 2017
28 marca w Zespole Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich
(powiat turecki) odbył się VI Powiatowy Konkurs Języka
Angielskiego WORD MASTER.
W konkursie brali udział uczniowie z gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych. II miejsce oraz tytuł Wicemistrza Słówek
zdobyła nasza uczennica Kornelia Wawrzyniak. Bardzo dobre
wyniki uzyskały również, wyłonione w eliminacjach szkolnych,
Patrycja Jaśkiewicz oraz Martyna Ludwicka.
			

Opiekun - Anna Rafalska

Niezwyczajna osobowość
Wśród społeczności uniejowskiej jest prawdziwa osobowość

„Mój zawód - moja pasja” - spotkanie z policjantem
W ramach realizowanej od listopada 2016 r. innowacji
pedagogicznej pod nazwą wymienioną w tytule, w hali sportowej
naszej Szkoły odbyło się spotkanie z przedstawicielem
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – st. aspirantem
Adamem Kosmalskim (prywatnie: mieszkańcem Uniejowa
i absolwentem SP w Uniejowie). Uczniowie klas III Gimnazjum
mogli się dowiedzieć więcej na temat „ścieżki edukacyjnej”
prowadzącej do zawodu policjanta oraz o samej pracy
„stróżów prawa”. Gość przedstawił także w formie prezentacji
zestawienie przepisów regulujących odpowiedzialność
nieletnich wobec prawa.
W ramach wdrażanej innowacji, która zakłada
poznanie różnych zawodów m.in. poprzez spotkania z ich
przedstawicielami, którzy są absolwentami uniejowskiej
SP, odbyły się już spotkania z kosmetyczką, pielęgniarką
i informatykiem.
				
		
Autorki innowacji: Agnieszka Kaczmarek,
		
Małgorzata Komajda, Jolanta Wieczorek
Gminne Potyczki Matematyczne
30 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Wieleninie
odbyły się IX Gminne Potyczki Matematyczne klas IV – VI
SP. Ośmiu konkursowiczów z naszej szkoły rozwiązywało po 4
zadania matematyczno – bankowe.
Sukcesy osiągnęli w kategorii klas IV: I miejsce – Kacper
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Wójcik, II miejsce – Cyprian Antreou ; w kategorii klas V:
I miejsce – Witold Leśniewski i Bartłomiej Adamczyk,
w kategorii klas VI: Wyróżnienie - Weronika Kujawa.
Ale to jeszcze nie koniec zmagań z zadaniami matematycznymi.
Kolejny etap – Powiatowe Potyczki Matematyczne już 11 maja
br. w Poddębicach. Czekamy na „zdobycze”.
		
		

Opiekunowie: Katarzyna Pruchlat,
Anna Zbytniewska, Janusz Stawicki

Konkursu Matematycznego „Pangea”, w którym wzięło udział
28 uczniów ZS w Uniejowie (19 – SP, 9 - gim.). Uczniowie
rozwiązywali test składający się z 15 zadań o różnym stopniu
trudności.
Bartłomiej Adamczyk i Witold Leśniewski z klasy Va wykazali
się największymi umiejętnościami matematycznymi i uzyskali
maksymalną liczbę punktów. Tym samym zakwalifikowali
się do finału ogólnopolskiego, który odbył się 10.04. br. we
Wrocławiu. Bartek i Witek zostali finalistami konkursu, a na
szczegółowe wyniki czekamy.

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Pangea”
W dniu 3.03.2017 r. odbył się szkolny etap Ogólnopolskiego

Opiekunka Finalistów - Anna Zbytniewska

Kalendarium wydarzeń z Czepowa
•
•
•

17 luty
21 kuty
22 luty

•
•
•
•
•
•
•

23 luty
28 luty
1 marca
3 marca
6 marca
8 marca
21 marca
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Mirosław Madajski

– „Poprawiny u cioci Balbiny” – Teatr Art. Metanoia.
– Bal Karnawałowy w Skęczniewie.
– Udział w Regionalnym Turnieju Olimpiad Specjalnych w Tenisie Stołowym
w Rawie Mazowieckiej.
– Tłusty Czwartek.
– Wyjazd do Uniejowa – „Mobilna wystawa o pszczołach” cz.1.
– Rozpoczęcie VIII Igrzysk Pod Dachem. Zebranie Społeczności nr 1.
– Wyjazd do Uniejowa - „Mobilna wystawa o pszczołach” cz. 2.
– Zajęcia biblioteczne w Miejsko – Gminnej Bibliotece w Uniejowie.
– Dzień Kobiet.
– Pierwszy Dzień Wiosny – topienie Marzanny w rzece Warcie.

arch. PŚDS w Czepowie

Uczestnicy Regionalnego Turnieju Olimpiad Specjalnych w Tenisie Stołowym
w Rawie Mazowieckiej

„Poprawiny u cioci Balbiny”

Zajęcia biblioteczne w Uniejowie

>>>
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Marianna Polasińska

Do wyjątkowego spotkania doszło 18 lutego 2017
roku w Spycimierzu. W sali Ochotniczej Straży Pożarnej
spotkały się trzy pokolenia. Ubiegłoroczne spotkanie
integracyjne „Od przedszkola do seniora” okazało się
prawdziwym strzałem w dziesiątkę, dlatego organizatorzy
- społeczność Publicznej Szkoły Podstawowej w
Spycimierzu - postanowili zorganizować podobne
spotkanie po raz drugi. Przybyłych na uroczystość
powitano koszem pełnym kwiatów wykonanych przez
dzieci i nauczycieli. Kilka minut po 16.00, prowadzący
na żywo audycję „Radio Spycimierz”, redaktor Robert
Palka połączył się z uczestnikami spotkania. Dyrektor
szkoły Marianna Polasińska, witając serdecznie
wszystkich przybyłych gości, przedstawiła słuchaczom
program spotkania i opowiedziała, jak doszło do jego
zorganizowania. Złożyła także na antenie najlepsze
życzenia babciom, dziadkom oraz wszystkim seniorom
i zaprosiła do wspólnej zabawy.
W pierwszej części spotkania wystąpili uczniowie
z Publicznej Szkoły Podstawowej w Spycimierzu.
Z dziecięcą radością recytowali wiersze i śpiewali
piosenki, za co otrzymali zasłużone brawa. Po występie
najmłodszych przyszła kolej na dorosłych. W role
sławnych gwiazd show biznesu wcielili się rodzice
i nauczyciele, wspomagani przez niezawodne jak zawsze
dzieci. Za pośrednictwem „Radia Spycimierz” popłynęły
w eter dawne i współczesne przeboje. Publiczność
zgromadzona w budynku strażnicy mogła podziwiać
na żywo występy Skaldów, zespołu Boys, Andrzeja
Rosiewicza i wielu innych. Wszyscy wykonawcy
otrzymali gromkie brawa, a niektórzy jak Danuta Rinn,
czy Maryla Rodowicz udzielali wywiadów w „Radio
Spycimierz”. W przerwach rozdawano upominki
ufundowane przez MGOK w Uniejowie i gminę Uniejów.
Z kolei Amelia, czyli spycimierska „pogodynka”,
przekazywała najświeższe informacje o pogodzie. Do
wywiadów redaktor zaprosił także obecnych wśród gości:
Radną Rady Miejskiej w Uniejowie – Panią Jolantę Ilską,
Prezes Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” Panią Marię Pełkę, Proboszcza Parafii w Spycimierzu księdza Wojciecha Kaźmierczaka i Sołtysa Spycimierza
- Pana Stanisława Pełkę.
Obecni na uroczystości, przy pięknie przystrojonych
stołach, mogli skosztować wspaniałych wypieków
przygotowanych przez rodziców dzieci.
Spotkanie „Od przedszkola do seniora” przebiegało
w miłej, radosnej atmosferze, a wszyscy wyrazili nadzieję
na kolejne spotkanie za rok.

arch. UM Uniejów

Spotkanie trzech pokoleń w Spycimierzu
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Maja Ostrowska-Gralka

Bal charytatywny dla Ani i Andrzeja
24 lutego 2017 r. podczas weekendu ostatkowego, w sali balowej „Galanta Chata”
pod Łęczycą, odbył się Charytatywny Bal Sportowca dla Ani i Andrzeja.
Karatecy po raz drugi zorganizowali imprezę
taneczną, do której włączyli się nauczyciele i biegacze
z Uniejowa. Celem tegorocznego balu było zebranie
funduszy na rehabilitację dwóch osób: Ani Płoszyńskiej,
która dwa lata temu uległa nieszczęśliwemu wypadkowi
oraz Andrzeja Filasa, nauczyciela z Uniejowa, który po
upadku rowerowym znalazł się w podobnej sytuacji.
Oboje muszą ciężko pracować, by stanąć na nogi, a do
tego potrzebne są spore środki finansowe.
W tegorocznym balu wzięło udział blisko 80 osób,
ale znaleźli się i tacy, którzy wpłacili pieniądze na ten
cel, mimo iż nie mogli w nim uczestniczyć. Atrakcją
dla zebranych był koncert gitarowy w wykonaniu Pana
Jerzego Filara, który wraz z Markiem Ostrowskim, na
gitarze basowej, wprowadzili gości w stan muzycznego
uniesienia.
Dwie odsłony koncertu przeplatane były licytacją
poprowadzoną przez aktora Roberta Moskwę. Przedmioty
zebrane na aukcję cieszyły się dużym zainteresowaniem,
a znalazły się wśród nich takie atrakcje jak: pobyty
w uniejowskich obiektach turystycznych, kolacje
w „Browarze Wiatr” czy zabiegi w „Lawendowych
Termach”. Dwudniowy pobyt na Zamku, w połączeniu
z grą w kręgle i wizytą na obiektach termalnych,
przyspieszył bicie serca licytujących gości, a prowadzący
tę licytację Robert Moskwa gorąco zachęcał do
skorzystania z tych wspaniałych atrakcji. Największą
sensację wzbudziła jednak koszulka z autografem Roberta
Lewandowskiego, którą za pośrednictwem Marcina

Kochanowskiego przekazała organizatorom balu jego
mama. Szczęśliwym posiadaczem tego wyjątkowego
prezentu zostały „Termy Uniejów”!
Goście bawili się i licytowali do 4-tej nad ranem,
przekazując na rehabilitację Ani i Andrzeja w sumie
ponad 22 tysiące złotych.

Podziękowania za wielkie serce, absolutną
bezinteresowność i ciężką, nieodpłatną pracę włożoną
w przygotowanie balu kierujemy do: Mariusza Galanta,
gospodarza obiektu, który gościł nas już po raz drugi;
Wioli Wieczorkowskiej i jej córki za profesjonalną
obsługę kelnerską; Marka Prawowicza z Zespołu
„KaMa” za sprzęt i oprawę muzyczną; Roberta Moskwy
za udział i uświetnienie swą osobą naszego spotkania;
Marcina Kochanowskiego za wszystkie gadżety sportowe
dostarczone na aukcję; Marcina Pamfila, Prezesa „Term
Uniejów” za wielkie serce i otwartość na Nasze pomysły;
wszystkich firm, mniejszych i większych, które podzieliły
się swoimi usługami i produktami.
Dziękuję również Rafałowi Wincenciakowi oraz
Ewie Trzmielewskiej za dostarczone gadżety i wsparcie,
mojemu mężowi Mateuszowi, moim przyjaciołom,
znajomym, wszystkim gościom oraz moim rodzicom
- Małgorzacie i Markowi Ostrowskim za to, że są przy
mnie zawsze, kiedy próbuję „uzdrawiać świat”.

42

UNIEJOWSKIE STRONY

Beata Szymczak

numer 2 / 54 / 2017

Sylwia Szymańska

Rok 2017 rokiem Józefa Piłsudskiego
oraz Tadeusza Kościuszki

arch. M-GBP w Uniejowie

6 marca 2017 r. Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Uniejowie gościła uczestników Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie wraz
z opiekunami - Panem Mirosławem Madajskim oraz
Panią Katarzyną Kwiatosińską.
Zajęcia biblioteczne odbyły się pod hasłem Roku
Józefa Piłsudskiego i Tadeusza Kościuszki. W tym roku
przypada 150. rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego
oraz 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. Z tej
okazji przygotowana została prezentacja multimedialna.
Uczestnicy zajęć mogli także obejrzeć publikacje
książkowe o zasłużonych dla naszego kraju bohaterach,
walczących o niepodległość Polski.

„Lokomotywą po wiedzę”

– projekt ekologiczno-artystyczny dla
dzieci z województwa łódzkiego
W ramach projektu przewidziano m.in.: ekologiczno-artystyczne zajęcia warsztatowe, spektakle teatralne,
konkurs artystyczno-ekologiczny w 4 kategoriach wiekowych oraz uroczysty finał konkursu połączony z wystawą
prac plastycznych.
Warsztaty jakie zaplanowano dla uczestników projektu to: - projektowanie: ubiorów i elementów scenograficznych z surowców odzyskanych, ubiorów metodą aplikacji,

arch. MGOK Uniejów

30 marca 2017 roku w ramach projektu „Lokomotywą po wiedzę” w Politechnice Łódzkiej (Wydział Budownictwa i Architektury, Instytut Architektury i Urbanistyki) odbyły się warsztaty ze scenografii ekologicznej
– inspiracja architekturą biomorficzną.
Warsztaty miały na celu zapoznanie uczestników
z rozwiązaniami pro-środowiskowymi, szczególnie dotyczącymi przestrzeni publicznej. W trakcie zajęć zostały wykonane elementy dekoracji, które nawiązywały do
proekologicznych rozwiązań architektonicznych, m.in. z
tektury. Zajęcia prowadziły doktor Joanna Matuszewska i
doktor Katarzyna Bernatek – Bączyk. Następne warsztaty
będą realizowane w: Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi,
Politechnice Łódzkiej oraz w Łódzkim Domu Kultury.
Z naszego regionu w warsztatach wzięła udział klasa IV b (wychowawczyni Pani Anna Rafalska) z Zespołu Szkół w Uniejowie wspólnie z Miejsko - Gminnym
Ośrodkiem Kultury w Uniejowie.
Honorowy patronat nad projektem objął: Marszałek
Województwa Łódzkiego – Pan Witold Stępień i Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - Pan Wiesław
Łukomski.

Uczniowie klasy IV b ZS w Uniejowie w trakcie warsztatów „Lokomotywą
po wiedzę”

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

- warsztat: praktycznej realizacji kostiumów i elementów
scenograficznych z surowców odzyskanych, ze scenografii ekologicznej - inspiracja architekturą biomorficzną; z animacji filmowej, ukazujący idee recyklingu i upcyklingu; wokalno-aktorskie, ukierunkowane na odegranie ról w spektaklu,
- warsztat/prelekcja o idei zrównoważonego zarządzania zasobami
środowiska.
Projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie

Beata Szymczak

Sylwia Szymańska

Marcowe nowości
książkowe w bibliotece
w Uniejowie
Czytelnikom naszej biblioteki polecamy nowości, które
w ostatnim czasie wzbogaciły zasoby biblioteczne:
• Literatura piękna dla dorosłych: Kordel M. – „Anioł
do wynajęcia”; Kordel M. – „ Sezon na cuda”; Korolewicz
D. – „Magia księżycowej nocy”; Tokarczuk O.- „Prowadź swój
pług przez kości umarłych”; Mróz R.- „Behawiorysta”; Mróz
R.- „Wotum nieufności”; Wroński M. – „Haiti”; Jaruzelska M.„Zmiana”; Zalewska E. - „Zbyt wielkie serce”; Foryś R.- „W
objęciach Casanovy”; Banach J.- „Szczęśliwy pech”; Domańska
A.- „Ulica pogody”; Lis A.- „Karuzela”; Przybyłek A.- „Kobiety
wzdychają częściej”; Wisłocka M. – „Sztuka kochania”; Evans
P. R.- „Ścieżki nadziei”; Rudnicka O.- „Były sobie świnki trzy”.
• Literatura piękna dla dzieci i młodzieży: „Krecik mój
przyjaciel”; „Kot Filemon. Nowe przygodny”; „Skrzat Skierka
i przyjaciele”; „Prawda czy fałsz?”; „Księżniczka Balbinka
i Kotek Filemonek”; „Księżniczka Balbinka i prosiaczek
Chlepcio”; „Biedronka Fionka. Śniadanie na trawie”; „Biedronka
Fionka. Kuzynki mrówki Podkówki”; Bahdaj A.- „Podróż za jeden
uśmiech”; Bahdaj A.- „Wakacje z duchami”; Bahdaj A.- „Stawiam
na Tolka Banana”; Bahdaj A. „Gdzie Twój dom Telemachu”;
Bahdaj A. – „Telemach w dżinsach”; Lord E.- „Początek mnie
i Ciebie”; Lord E.- „Miłość nas zderzyła”.
• Literatura popularnonaukowa: Pietras J.- „Trudności
w czytaniu i pisaniu - rozważanie teoretyczne i praktyczne”;
Czelakowska D.- „Metodyka edukacji polonistycznej dzieci
w wieku wczesnoszkolnym”; „Aktywizator seniorów. Scenariusze
zajęć”; pod red. Gulli B. Wysockiej - Płeczyk M.- „Przestępczość
nieletnich”.
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Sylwia Szymańska

Warsztaty
tworzenia kwiatów
z bibuły
oraz pogadanka
o pszczołach
10 marca 2017 r. w Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej w Uniejowie, pod
kierunkiem Pani Marii Pastwińskiej, odbyły
się warsztaty robienia kwiatów z bibuły.
Dzieci miały okazję zapoznać się z różnymi
sposobami i technikami wykonywania
kwiatów – od prostych do trudniejszych –
wymagających większego wkładu pracy
i wprawy. Sztuka robienia kwiatów z papieru
wymaga trochę czasu i cierpliwości. Jednak
satysfakcja, gdy widzimy końcowy efekt pracy
jest największa.
Zajęciom towarzyszyła pogadanka na
temat pszczół, a przede wszystkim o znaczeniu
pszczół w życiu człowieka. Dzieci poznały
nazwy miodów oraz wartości zdrowotne
wykorzystania miodu w medycynie i produkcji
np. kosmetyków. Dowiedziały się wielu
ciekawostek, np. ile pszczoła robotnica może
wyprodukować w swoim życiu miodu oraz
ile kilometrów musi przelecieć i na ilu usiąść
kwiatach, by wyprodukować 0,3 kg miodu.
Skoro temat dotyczył pszczół nie mogło
oczywiście zabraknąć degustacji miodu.

arch. M-GBP w Uniejowie
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Koncert charytatywny
„Gramy dla Julka Komajdy”

Małgorzata Pietrzak

W dniu 18 marca br. miała miejsce akcja charytatywna – koncert ph. „Gramy dla
Julka Komajdy”. Koncert odbył się w „Browarze Wiatr” w Uniejowie.
Wiadomość o chorobie Juliana, o dalekiej drodze,
jaką muszą przebyć Jego rodzice, aby Go wyleczyć,
poruszyła serca mieszkańców Uniejowa do tego stopnia,
że kilka osób postanowiło wspomóc rodzinę chłopca.
W głowach kilku osób zrodził się pomysł zorganizowania
koncertu charytatywnego. Na skutek zbiegu okoliczności
oraz przepływu informacji, osoby te spotkały się
i postanowiły połączyć siły, aby swój plan wcielić w życie.
Mowa tutaj o Małgorzacie i Krzysztofie Pietrzakach,
Martynie Gieradzie i Małgorzacie Brożek. I tak to
się zaczęło, lawina ruszyła. Burza mózgów, mnóstwo
pomysłów, jedne lepsze, inne mniej. Każda osoba z tej
czwórki wnosiła coś nowego do projektu, podział ról
i zadań następował tak spontanicznie i naturalnie, że
praca nad tym projektem stała się dla nich przyjemnością.
A pracy było sporo, mnóstwo spotkań, e-maili, telefonów,
formalności, a nawet w końcowej fazie pracy fizycznej,
zwłaszcza, że organizatorzy postawili sobie wysoko
poprzeczkę, bo postanowili zorganizować to w trzy
tygodnie.
Oczywiście przy organizacji tego typu imprez
w pewnym momencie przychodzi czas, kiedy potrzebne
jest wsparcie i pomoc innych, bez których całe
przedsięwzięcie po prostu by nie zaistniało. W tym

miejscu czas na zespoły, które przyjęły zaproszenie
i zechciały uświetnić tę imprezę swoimi występami.
Zagrali: Big Band Turek, GDP SQuAD, Greasen,
Cygański Wiatr. Organizatorzy nie poprzestali jednak
na lokalnych gwiazdach. Aby zachęcić publiczność do
licznego przybycia zaprosili także takie gwiazdy jak:
Paweł Serafiński (zagrał na organach Hammonda) oraz
Zbigniew Czwojda (muzyk jazzowy i trębacz) z zespołem
Past&Future. Każdy z wykonawców prezentował inny
rodzaj muzyki i to było ogromnym atutem tego koncertu,
gdyż każdy z przybyłych gości mógł znaleźć coś dla
siebie. Pod sceną bawili się starsi i młodsi, zapanował
wspaniały klimat, poczuć można było otwartość ludzkich
serc i zjednoczenie w potrzebie. Na koncert postanowił
przybyć również tata Julianka - Bartosz Komajda,
którego krótki występ urozmaicił koncert. Cały koncert
poprowadził przesympatyczny DJ/konferansjer Dawid
Peska (DJ PePe). Oczywiście muzyka artystów nie
brzmiałaby tak wspaniale, gdyby nie Maciej Janecki, który
zadbał o nagłośnienie i akustykę koncertu. Natomiast
bezpieczeństwo imprezy zapewnił Pan Jerzy Sierocki
z Biura Ochrony „Servo” przy udziale Ani i Błażeja.
Organizatorzy zadbali o to, żeby wieści o koncercie
dotarły do jak najszerszego grona osób. Tutaj z kolei
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nieoceniona okazała się pomoc Edyty Serafińskiej, która
pracowała nad szatą graficzną plakatu zwiastującego
wydarzenie oraz Mateusza Własnego i Jakuba Własnego,
którzy wydrukowali wszystkie materiały promocyjne.
Do współpracy włączona została także babcia Julianka
– Pani Małgorzata Komajda, która zadbała o to, aby na
czas dojechały z fundacji, pod opieką której znajduje
się Julian, puszki dla wolontariuszy, którzy tak dzielnie
przyjmowali do nich hojne datki. W role wolontariuszy
wcielili się: najmłodsza - Oliwia Pietrzak oraz Ewa
Trzmielewska, Anna Rafalska, Dorota Glapska, Łukasz
Kołata, Jakub Walczak.
Oprócz ogromnej, energetycznej, kilkugodzinnej
dawki muzyki, która umilała czas przybyłym gościom,
organizatorzy zadbali także o inne dodatkowe atrakcje.
Podczas koncertu można było nabyć, a przez to zasilić
fundacyjne puszki dla Julianka, prace lokalnych
artystów: Lidii Zaradzkiej, Julity Polipowskiej, Ryszarda
Troczyńskiego, Barbary Bugajak, Andrzeja Pietrzaka,
Łukasza Pawlaka, Elżbiety Bartnik i Weroniki Kałużnej
oraz tomiki poezji Joanny Wicherkiewicz i Jadwigi
Bieniek.
Fundacyjne puszki zasilone zostały również
pieniędzmi uzyskanymi dzięki przekazaniu przez
niektórych miejscowych przedsiębiorców voucherów

Beata Szymczak
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upominkowych na różnego rodzaju usługi oraz drobnych
przedmiotów. Ten punkt programu, podobnie jak
pozostałe, cieszył się dużym zainteresowaniem.
Wspomnieć należy oczywiście, że miejsce, w którym
odbył się koncert dla Juliana, czyli „Browar Wiatr”
w Uniejowie jest tak klimatycznym miejscem,
a właściciele tak otwartymi ludźmi, że obie Małgosie,
Martyna i Krzysztof postawili właśnie na to miejsce, jako
punkt, w którym odbędzie się Juliankowy koncert.
Jak widać, szczere chęci małej grupki osób mogą
zdziałać tak wiele. Zorganizowano koncert, na którym
muzyka otworzyła i połączyła ludzkie serca. Każdy,
kto przybył na koncert wspomógł akcję, nie było chyba
osoby, która obojętnie przeszła obok wolontariusza
z puszką.
Z małych i dużych kwot udało się zebrać w sumie
kwotę 12.102,00 zł, która w całości przekazana została
na indywidualne konto Juliana w Fundacji „Na ratunek
dzieciom z chorobą nowotworową” we Wrocławiu.
Jako podsumowanie Organizatorzy koncertu „Gramy
dla Julka Komajdy” gorąco zachęcają do odwiedzania
strony www.pomocdlajulka.pl. Są tam zawarte wszelkie
informacje w jaki sposób można wspomóc rodzinę
chłopca w walce o powrót do zdrowia.

Sylwia Szymańska

Wielkanocne warsztaty

arch. M-GBP w Uniejowie

W związku ze Świętami Wielkanocnymi w Miejsko – Gminnej Bibliotece
Publicznej w Uniejowie odbyły się
warsztaty zdobienia styropianowych
koszyczków metodą wstążkową.
Podczas warsztatów staraliśmy
się przybliżyć dzieciom magię tych
wyjątkowych świąt. Wykonane przez
nich własnoręcznie koszyczki ozdobiły
ich stoły podczas wielkanocnego
śniadania. Zajęcia sprawiły nieco
trudności, ale dzieci wykazały się dużą
wytrwałością. Nagrodą na zakończenie
zajęć były czekoladowe jajeczka,
ale przede wszystkim satysfakcja
z wykonanych koszyczków.
Upinanie wstążki na styropianowym jajku
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2 kwietnia 2017 r. minęło już 12 lat jak pożegnaliśmy
na zawsze naszego ukochanego i kochającego nas
Ojca Świętego Jana Pawła II. Według biografii Jego
pontyfikat trwał 9497 dni i był trzecim pod względem
długości w historii Kościoła.
W tym czasie Jan Paweł II odbył 104 pielgrzymki
zagraniczne. Odwiedził 135 krajów na wszystkich
kontynentach - 9 razy odwiedził Polskę.
W jego dorobku intelektualnym znalazło się 2400
przemówień. Odbył ponad 1000 audiencji generalnych
dla ogółu wiernych. Na audiencjach prywatnych przyjął
ponad 1000 osobistości ze świata polityki i kultury.
14 stycznia 2011 r. papież Benedykt XVI podpisał
dekret o cudzie i wyznaczył datę beatyfikacji Jana
Pawła II na 1 maja 2011 r. W niedzielę Miłosierdzia
Bożego, 27 kwietnia 2014 r., papieże Jan Paweł II oraz
Jan XXIII zostali przyjęci w poczet świętych. Była to
pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku
i pierwsza głowy Kościoła od 1954 r. Obydwie postacie
to wielkie osobowości świata chrześcijańskiego.
Wynosząc na ołtarze jednocześnie Jana Pawła II
i Jana XXIII papież Franciszek połączył dwie ikony
Kościoła XX wieku. Śledząc wizyty Ojca Świętego
w Polsce, napisałam kilka wierszy poświęconych Jego
osobie. Poniżej przytaczam jeden z nich.
Spojrzałeś ty Ojcze Święty
Na swój polski lud
Spod krzyża na Giewoncie
Z wysokich zaśnieżonych gór
W Morskie Oko
Jak w lustro spojrzałeś
Powróciłeś na chwilę
Do młodości
Swoim okiem
W duszę gór zajrzałeś
By przez moment
W zachwycie
Wspomnienie przywołać
Podziękować Bogu
Za światłość młodości
Za miłość, cud życia i drogę
Jaką ci wyznaczył
Którą nas prowadzisz
Już od wielu lat
Sercem cię wspieramy
Bo odnawiasz świat
Ze środka Polski
Świątobliwość podglądamy
Wzruszeniem poruszeni jesteśmy
Dziękczynności składamy
Wdzięczni Bogu za to
Że wciąż Ciebie mamy

arch. R. Troczyński
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Niedziela Palmowa
w Wilamowie
Coraz więcej pięknych palm różnej wysokości mogliśmy
podziwiać przez 10 lat podczas Niedzieli Palmowej w Wilamowie.
Uzyskany efekt to trud wszystkich pokoleń naszej parafii, trwający
przez cały okres postu. Wykonanie kwiatów w dużych palmach to
przykład wrodzonych talentów wielu rodzin.
Dla każdej klasy w szkole w Wilamowie oraz w bibliotece
prowadzono warsztaty, żeby osiągnąć piękno kwiatów tworzonych
przez dzieci i młodzież. Dzieci miały też możliwość przyjść
i popracować przy tworzeniu kwiatów w poprzednich latach.
W bieżącym roku każda klasa zaprezentowała swoja palmę.
Ksiądz Proboszcz Bogusław Karasiński docenił pracę wszystkich
parafian – były nagrody niespodzianki oraz oczywiście
podziękowania.
Jak przystało na parafię nadwarciańską, każdą palmę zdobiły
wierzbowe bazie przypominające czasy naszych przodków.
Wszyscy się cieszymy, że palmy spełniły też nasze katolickie
oczekiwania. Był to nasz hołd dla Jezusa wjeżdżającego do
Jerozolimy na kilka dni przed swoją śmiercią. Tu pozwolę sobie
przytoczyć fragment wiersza Władysława Syrokomli, poświęcony
Palmowej Niedzieli:
Otóż Wierzbna, otóż Kwietna
Zawitała nam niedziela!
Wnet nastanie chwila świetna
Zmartwychwstania Zbawiciela…
Do świątyni gronem wszystkiem
Idą młodzi, idą starzy,
Różczkę wierzby z młodym listkiem
Niosą święcić do ołtarzy.
Myślę, że osiągnęliśmy podobną atmosferę naszej pobożności.
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor Alicji Własny i Pani katechetce
Wiesławie Pajor za wkład pracy i skoordynowanie możliwości
przeprowadzonych warsztatów oraz czynny w nich udział.
Dziękuję też osobom, które corocznie przyczyniają się do
tworzenia wysokich palm, dorównujących kunsztem artystycznym
strojnym palmom z Łowicza.
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Wiosenne wietrzenie szaf w Wilamowie

arch. R. Troczyński

Nadejście wiosny to doskonała okazja do tego,
aby pozbyć się niepotrzebnych rzeczy w postaci ubrań
czy zabawek, czyli tzw. wiosenne wietrzenie szaf. W
Wilamowie już po raz drugi odbyła się taka akcja, tym
razem połączona z kiermaszem wielkanocnym oraz
warsztatami dla dzieci. Wiele osób przyszło i wymieniło
się między sobą różnymi rzeczami.
Na wielkanocnym kiermaszu swoje prace zaprezentowali uczniowie wilamowskiej szkoły, rękodzieło
artystyczne Pani Ewelina Wilczyńska i Pani Beata
Stefańska, a także wypieki członkinie Koła Gospodyń
Wiejskich z Domanina.
„Akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem
ze strony mieszkańców” – przyznała Jolanta Pietrzak
ze Stowarzyszenia „RTG Duszy”.
Organizatorami tego przedsięwzięcia było Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „RTG Duszy”
w Wilamowie przy współpracy miejscowej Szkoły Podstawowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Wilamowie.

Szina Sarnecka

POW WOW Uniejów 2017

Kolejny Festiwal Muzyki i Tańca odbył się 8 kwietnia. Była to już 15 edycja festiwalu
Pow Wow, który od ponad 10 lat odbywa się właśnie w Uniejowie.
w strojach indiańskich. Podczas Pow Wow odbywały się
także tańce społeczne: tańce międzyplemienne i tańce
kręgu, w których mogli uczestniczyć także widzowie.
Na festiwal przybyli goście z: Polski, Czech, Niemiec
oraz Szkocji. Mieliśmy przyjemność tańczyć do muzyki
wykonywanej przez 4 kapele grające muzykę na żywo:
Maka Sapa z Polski, pełniącą obowiązki kapeli głównej
oraz 4 DrumZ z Niemiec, Wanbli Ohitika z Czech i Star
Horse Singers z Polski.

arch. UM Uniejów

To wielkie indiańskie święto cieszyło się w tym
roku bardzo dużym zainteresowaniem zarówno wśród
czynnych uczestników – indianistów, jak i widowni.
Na arenie tańca pojawiło się około 100 tancerzy, którzy
zaprezentowali się w różnych kategoriach tanecznych tj.:
Men’s Northern Traditional, Men’s Southern Traditional,
Grass Dance, Fancy Feather, Fancy Shawl oraz Women’s
Traditional. Cieszył około widok coraz bardziej obleganych
kategorii młodzieżowych oraz najmłodszych dzieci

>>>
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Uczestnicy Biegu Na Rzecz Ziemi z Ranoresem Zdzisławem Wszołkiem przy Alei im. Sat-Okha w parku zamkowym w Uniejowie

W tym roku pojawiła się niesamowita okazja gościć
naszego przyjaciela z Teksasu - Indianina z plemienia
Lipan Apache Roberta Soto, który przyleciał ze Stanów
Zjednoczonych specjalnie na nasze Pow Wow. Robert
wykonał pokaz tańca Hoop Dance, który prezentował
także jeden z polskich tancerzy oraz zatańczył Fancy
Feather. Podzielił się również z nami opowieściami na
temat swojego plemienia i swojej społeczności oraz
niełatwym życiu Indian w rezerwatach. Nasz gość był
bardzo zadowolony z wizyty w Polsce, zwrócił uwagę
na polską życzliwość, gościnność i rodzinną atmosferę
naszego Pow Wow. Mamy nadzieję, że Robert Soto
odwiedzi nas po raz kolejny.
Pow Wow nie odbyłoby się w takim wymiarze bez
pomocy wielu ludzi i instytucji. Dziękujemy za wsparcie

organizacyjne Urzędu Miasta w Uniejowie oraz PGK
„Termy Uniejów”, a także wszystkim sponsorom i osobom,
które pomogły w organizacji tego przedsięwzięcia.
Po raz kolejny odbył się także Bieg na Rzecz
Ziemi (9 edycja), który jest przedsięwzięciem ideowym
nastawionym na promocję spraw ochrony środowiska
i praw człowieka. Każda edycja odbywa się w specjalnej
intencji - IX Bieg był zorganizowany w intencji ochrony
zasobów wodnych w Polsce, nawiązując tym samym do
indiańskiej Kampanii Mni Wiconi - Woda jest życiem.
Uczestnicy IX Biegu wsparli także finansowo mieszkankę
Wartkowic – Anię Płoszyńską, która uległa wypadkowi.
Bieg tradycyjnie zaczął się w Gostkowie, a zakończył na
hali sportowej w Uniejowie. Z każdym rokiem uczestniczy
w nim większa liczba osób.

Aleksandra Kałużna – Płaczek

Uroczyste podsumowanie powiatowych
konkursów o tematyce wiosennej
10 kwietnia 2017 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku
Kultury w Uniejowie odbyło się uroczyste podsumowanie
powiatowych konkursów o tematyce wiosennej.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Pan Janusz
Kosmalski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie
wraz z radnymi: Panią Teresą Łuczak i Panią Jolantą Ilską
oraz Panem Tomaszem Wójcikiem.
Tradycją stało się, iż wręczeniu nagród zawsze
towarzyszy
niespodzianka
przygotowana
przez
organizatorów – tym razem był to film o wiośnie wykonany
przez uczestników warsztatów multimedialnych MGOK.
W holu MGOK można było też podziwiać wielkanocne

stroiki i jajka ręcznie malowane przez Panią Irenę
Spławską z Władysławowa.
Na konkursy wpłynęło łącznie 410 prac (plastycznych,
literackich i fotograficznych) z terenu powiatu
poddębickiego. Komisja artystyczna, w składzie: Beata
Szymczak, Milena Pamfil, Aleksandra Kałużna – Płaczek,
Teresa Łuczak, Sylwia Szymańska, Ryszard Troczyński,
Wojciech Olczyk, Robert Palka, oceniając prace brała
pod uwagę: samodzielność, estetykę, pomysłowość
oraz inwencję twórczą uczestników, a także ciekawe,
zaskakujące i zarazem najprostsze realizacje w dziedzinie
literatury, plastyki i fotografii.
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Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach
wiekowych otrzymali:

kategoria przedszkole: I - Joanna Pietruszka
- Publiczne Przedszkole Wartkowice, Lidia Szulc Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu; II Zofia Krysiak - Publiczne Przedszkole w Poddębicach
(ul. Przejazd), Barbara Troczyńska - Miejskie Przedszkole
w Uniejowie, III - Franciszek Graczyk - Punkt
Przedszkolny w Drwalewie, Adrian Bartosiak - Miejskie
Przedszkole w Uniejowie, Bartłomiej Szczepański Publiczne Przedszkole w Poddębicach (ul. Przejazd);
wyróżnienia: Martyna Paprocka - Publiczne Przedszkole
w Wartkowicach, Ewa Leśniewska - Punkt Przedszkolny
w Pełczyskach, Krzysztof Fiktus, Lena Księżak,
Katarzyna Pająk, Julia Pajor, Laura Wolak - Miejskie
Przedszkole w Uniejowie, Jakub Szczepaniak, Kacper
Marciniak - Publiczne Przedszkole w Poddębicach
(ul. Miła), Magdalena Bojanowska - Publiczne
Przedszkole w Poddębicach ul. Przejazd.
kategoria klasy I-III: I - Ewa Tomaszewska - Szkoła
Podstawowa w Wilamowie, Kornel Kowalczyk - Szkoła
Podstawowa w Poddębicach; II - Tomasz Grabarczyk
-Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu, Zuzanna
Matczak - Szkoła Podstawowa w Wilamowie; III Adrian Balcerzak - Zespół Szkół w Uniejowie, Szymon
Mamos - Zespół Szkół w Pęczniewie, filia w Brzegu,
Jakub Wojtczak - Szkoła Podstawowa w Poddębicach;
wyróżnienia: Krystian Burski, Kacper Kubiak - Szkoła
Podstawowa w Poddębicach, Joanna Urbaniak - Zespół
Szkół w Pęczniewie, Laura Sekura - Zespół Szkól
w Wartkowicach, Jakub Koziński - Szkoła Podstawowa
w Wieleninie, Błażej Rybak, Marcel Rezel - Zespół Szkół
w Uniejowie.

VI Powiatowy Konkurs Literacki
„Wiosna wierszem pisana”:

arch A. Sobczak

kategoria klasy III-VI: I - Hubert Budziarek - Szkoła
Podstawowa w Wilamowie; II - Joanna Trojanowska -

arch. R. Troczyński

IX Powiatowy Konkurs Plastyczny
„Wiosenne impresje”:

Hania Pęcherska z ZS w Uniejowie odbiera nagrodę w konkursie
„Wiosna wierszem pisana”

Zespól Szkół w Wartkowicach, Wiktoria Kaźmierczak
- Szkoła Podstawowa w Kłódnej; III - Daria Grodzicka
- Szkoła Podstawowa w Kłódnej, Antoni Kubiak - Szkoła
Podstawowa w Poddębicach; wyróżnienia: Izabela Struś,
Hanna Pęcherska - Zespół Szkół w Uniejowie, Julia
Dziekańska - Szkoła Podstawowa w Wieleninie.
kategoria klasy gimnazjalne: I Sylwia Jabłońska Zespół Szkół w Zadzimiu;
wyróżnienia: Patrycja Andrzejczak - Zespół
Szkół w Wartkowicach, Kacper Kuchciak - Zespól
Szkół w Zadzimiu, Alicja Bartkiewicz - Zespół Szkół
w Pęczniewie.

I Powiatowy Konkurs Fotograficzny
„Wiosna w kadrze zapisana”:

kategoria klasy IV-VI: I - Kacper Wójcik - Zespół
Szkół w Uniejowie; II - Witold Maniak - Szkoła
Podstawowa w Poddębicach; III - Wiktoria Stołowska,
Aleksandra Mirek - Szkoła Podstawowa w Wilamowie;
wyróżnienia: Ewelina Mikołajczyk - Szkoła Podstawowa
w Poddębicach, Monika Świątek - Szkoła Podstawowa
w Wilamowie.
kategoria klasy gimnazjalne: I - Wiktoria Przeganiała
- Zespół Szkół w Uniejowie; II - Karolina Nowak - Zespół
Szkół w Zygrach; III - Natalia Szczęsna - Zespół Szkół
w Uniejowie; wyróżnienia: Aleksandra Cylińska - Zespół
Szkół w Zadzimiu, Zofia Winnicka, Adrianna Wojtczak Zespół Szkół w Uniejowie.
Organizatorzy: Urząd Miasta w Uniejowie, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, Miejsko - Gminna
Biblioteka Publiczna w Uniejowie.
Wsparcie finansowe: Miejsko - Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
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Urszula Urbaniak

Obchody Dnia Katyńskiego w Uniejowie
12 kwietnia 2017 r., w przeddzień Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, na Placu Dębów
Katyńskich w Uniejowie odbyło się spotkanie patriotyczne, przywołujące pamięć 17-tu Ofiar spośród
ponad 20 tysięcy Polaków pomordowanych na Wschodzie w 1940 roku.
To dla pamięci o nich w 2007 roku przygotowaliśmy
to miejsce, posadziliśmy Dęby Pamięci. W 2010 roku
odsłoniliśmy pomnik, dotarliśmy do większości rodzin,
upamiętniliśmy ich w publikacji książkowej. I choć stamtąd
nie wrócili, choć ich szczątki spoczywają na obcej ziemi
- tu mają symboliczny cmentarz, symboliczną mogiłę
z garstką ziemi przywiezionej z Katynia. Tu pozostaną
w naszej pamięci, w pamięci kolejnych pokoleń.
Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego
nastąpiło odczytanie uniejowskiej listy katyńskiej.
Następnie ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz zaintonował

wspólną modlitwę. Młodzież z miejscowego gimnazjum
rozniosła znicze pod Dęby Pamięci. Wierszami i piosenką
wprowadziła też w nastrój zadumy i refleksji. Kwiaty
pod pomnikiem złożyli kolejno: przedstawiciele Biura
Poselskiego Posła na Sejm - Piotra Polaka, Samorząd
Gminy Uniejów, ks. prałat Andrzej Ziemieśkiewicz,
delegacja Hufca ZHP i Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa.
Organizatorami uroczystości byli: Towarzystwo
Przyjaciół
Uniejowa,
Parafia
Rzymskokatolicka
w Uniejowie i Zespół Szkół w Uniejowie.

Grand Prix Koło 2017

Robert Stasiak

4 marca 2017 r. odbyła się impreza biegowa w Kole pod nazwą
„Grand Prix Koło 2017”. Jest to cykl, który składa się z czterech
biegów na dystansach 5 i 10 km, organizowanych od wiosny aż do
jesieni. Największą jego atrakcją jest formuła, w której każdy ze
współorganizatorów ma swój bieg. Zakończenie imprezy planowane
jest 16 września 2017 r. biegiem na dystansie 5 km o Puchar Prezesa
Firmy Andre.
W pierwszym z biegów na dystansie 5 km o „Puchar Dyrektora
Firmy Geberit Produkcja” wystartowało trzech biegaczy z Klubu
Biegacza „Geotermia Uniejów”. Najlepszym z naszych zawodników
okazał się Damian Berczyński z czasem19:08, następnie Marek
Szafoni z czasem 23:01 oraz Jacek Budka z czasem 23:25.
Kolejne planowane biegi z udziałem naszych biegaczy znajdą
Państwo na stronie Klubu Biegacza „Geotermia Uniejów”: www.
kbgeotermiauniejow.pl

Najszybszy z naszych biegaczy Damian Berczyński
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4 lutego 2017 roku w sali OSP Uniejów odbyły się Miejsko-Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież
zapobiega pożarom”.
Wzięło w nich udział 10-ciu uczestników,
w tym w grupie: I (szkoły podstawowe) - 6, II (szkoły
gimnazjalne) - 3, III (szkoły ponadgimnazjalne) - 1.
W grupie I najlepsi okazali się: I - Tomasz
Cichomski - Szkoła Podstawowa Wielenin, II Weronika Napieraj, III - Wiktoria Grabska - Szkoła
Podstawowa Uniejów. W grupie II zwyciężyli:
I - Tomasz Krysztofiak, II ex aequo - Bartosz
Andrysiewicz i Jakub Dudziński – Gimnazjum
Uniejów. W grupie III bezkonkurencyjna była, jako
jedyna uczestniczka, Patrycja Grzelewska - LO
Turek (OSP Uniejów).
Za zajęcie premiowanych miejsc młodzież
otrzymała talony rzeczowe o wartości: I miejsce 150 zł, II miejsce - 100 zł, III miejsce - 50 zł oraz
pamiątkowe dyplomy, bilety wstępu na baseny
termalne w Uniejowie i inne upominki.
Nagrody wręczyli: Prezes Zarządu Oddziału
ZOSP RP w Uniejowie - dh Krzysztof Janiak,

Jacek Świątczak

arch. UM Uniejów

„Młodzież zapobiega pożarom”
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Członek Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP
w Uniejowie - dh Wiesław Pawłowski, Sekretarz Zarządu Oddziału
Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Uniejowie - dh Lech Krajewski oraz
gość, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach
- dh Tadeusz Chmielewski.
Organizatorami eliminacji byli: Burmistrz Miasta Uniejów,
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Uniejowie,
PGK „Termy Uniejów” Spółka z o.o. w Uniejowie, Jednostka OSP
w Uniejowie.

Halowy Turniej Piłki Siatkowej
im. Zbigniewa Dominiaka

Organizatorami turnieju byli: Urząd
Miasta Uniejów, PGK „Termy”
Uniejów, MGOK Uniejów, Zespół
Szkół w Uniejowie.
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury
w Uniejowie

arch. A. Sobczak

Halowy Turniej Piłki Siatkowej im. Zbigniewa Dominiaka odbył się 11 marca 2017 r. w hali sportowej Zespołu Szkół
w Uniejowie. Turniej, jak co roku, otworzył Pan Jacek Dominiak (brat Zbigniewa Dominiaka).
Do turniejowych rozgrywek stanęło 8 drużyn: KS Wirtualni Zryw Dąbie, Leśnie Tury, Wiktoria Zadzim, Witonia, UKS
Madejak Poddębice, Absolwenci LO Poddębice, Uniejów, MKS Malanów. Mecze turniejowe sędziowali: Adrian Rojek,
Grzegorz Bartnik i Piotr Masierak.
Po zaciętych pojedynkach, a szczególnie o trzecie i czwarte miejsce, na podium znalazły się drużyny: I miejsce drużyna MKS Malanów, II miejsce - drużyna z Witoni, III miejsce - drużyna KS Wirtualni Zryw Dąbie, IV miejsce drużyna Absolwenci LO Poddębice.
Wszystkie
drużyny
otrzymały
puchary, a zwycięzcy I, II i III miejsca
piłki z podpisami organizatorów.
Każdy z uczestników turnieju otrzymał
bilet wstępu na baseny termalne.

Nagrody zwycięzcom wręczają: Dyrektor Zespołu Szkół
w Uniejowie - Małgorzata Komajda i Jacek Dominiak

52

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 2 / 54 / 2017

Aktywny czas „Aktywnych”

W poszukiwaniu następców Milika i Zielińskiego czyli „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”
2017
Organizatorem Turnieju „Z Podwórka na Stadion
o Puchar Tymbarku” jest Polski Związek Piłki Nożnej,
a sponsorem głównym od 11 lat Firma Tymbark.
Główne cele turnieju to: popularyzacja aktywności
sportowej wśród uczniów szkół podstawowych,
wyłanianie piłkarskich talentów oraz spełnianie
dziecięcych marzeń.
Do tegorocznej edycji turnieju zostało zgłoszonych
ponad 320 tysięcy dzieci w całym kraju. Rywalizacja

rozpoczęła się od eliminacji na poziomie gminnym
i powiatowym. Zmagania odbywały się w trzech
kategoriach wiekowych: U-8, U-10, U-12 z podziałem
na dziewczynki i chłopców. Wszystkie ekipy startujące
w eliminacjach powiatowych były niezwykle
zmobilizowane. Wiadomo bowiem, że Wojewódzkie
Finały Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar
Tymbarku” to wielkie piłkarskie święto i niezapomniane
przeżycie dla wszystkich uczestników oraz wspierających
ich kibiców. To turniej pełen emocji, nagród, a przede
wszystkim szans dla zawodników na zaprezentowanie
swoich wysokich umiejętności.
Wojewódzkie Finały w Łodzi odbyły się w dniach
22-23 marca. Z powiatu poddębickiego do zmagań
wojewódzkich awansowało 6 reprezentacji (3 dziewcząt
i 3 chłopców), z czego 4 ekipy to piłkarki i piłkarze,
reprezentujący placówki oświatowe z gminy Uniejów,
a na co dzień trenujący w barwach Uniejowskiej
Akademii Futbolu. W każdej kategorii brało udział ok.
20 drużyn. Największy sukces zanotowały dziewczynki
U-10, zdobywając 4 miejsce. Natomiast o sporym pechu
mogą mówić chłopcy U-8, którzy przegrali tylko raz - w
ćwierćfinale… z późniejszym triumfatorem - Akademią
Piłkarską LAS VEGAS z Tomaszowa Mazowieckiego
i zostali ostatecznie sklasyfikowani na miejscach 5-8.
Gorzej niż zwykle wypadli piłkarze U-10 i U-12.
Zawiedli szczególnie ci drudzy, z którymi wiązano duże
nadzieje. W turnieju na tak wysokim poziomie nie można
sobie pozwolić na chwile słabości i dekoncentracji.
Niestety obok fantastycznych fragmentów gry zdarzały
się chłopcom momenty słabsze i to one zdecydowały
ostatecznie o gorszym wyniku.
Finały ogólnopolskie zostaną rozegrane 2 maja 2017
r. na stadionie PGE Narodowym, tuż przed finałem
piłkarskiego Pucharu Polski. Najlepsi młodzi piłkarze

arch. Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”

Aktywny weekend
W dniach 11-13 marca 2017 r. delegacja Uniejowskiego
Stowarzyszenia „Aktywni” przebywała z wizytą w Górach
Sowich. Wyjazd zorganizowano dzięki zaproszeniu Pana
Marcina Kalkowskiego – Radnego Gminy Nowa Ruda.
Pan Marcin na co dzień współpracuje z Zespołem „Raz
Dwa Trzy” – tym samym, z którym Uniejowska Grupa
Integracyjna dała koncert w 2014 roku.
Czytelnicy, na bieżąco śledzący inicjatywy
podejmowane przez „Aktywnych”, na pewno domyślają
się, że powód wizyty w Nowej Rudzie mógł mieć związek
z młodymi sportowcami z uzdrowiska termalnego.
Chodzi oczywiście o chłopców systematycznie
uczestniczących w zajęciach Uniejowskiej Akademii
Futbolu, reprezentujących naszą miejscowość jako
UAF TERMY Uniejów. Odpowiedź na pytanie:
„Czego konkretnie dotyczył wyjazd delegacji?” musi
zaczekać. Szczegóły spotkania - dla dobra powodzenia
planowanego przedsięwzięcia - są na obecną chwilę
owiane tajemnicą. Tymczasem, wracając do wyjazdu oraz
przedmiotu współpracy, Pan Marcin Kalkowski z wielką
serdecznością przyjął nas w swoich stronach, pokazał
całą okolicę, okraszając zwiedzanie mnóstwem cennych
informacji i ciekawostek na temat Kotliny Kłodzkiej.
Co istotne, radny zaaranżował w trakcie naszego pobytu
wiele konstruktywnych spotkań, przedstawił nam
osoby aktywnie działające na rzecz tamtejszej gminy relacjonują Piotr Kozłowski, Mirosław Madajski i Piotr
Woźniak, reprezentanci Uniejowskiego Stowarzyszenia
Aktywni, którzy brali udział w wyjeździe do Nowej Rudy.
Zanim wróciliśmy, nie mogliśmy sobie odmówić
przyjemności odwiedzenia Pani Ani Dymnej podczas Gali
17. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości TeatralnoMuzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie
„Albertiana” w Krakowie. Festiwal mogliśmy podejrzeć
dzięki zaproszeniu Fundacji im. Brata Alberta, świętującej
w tym roku jubileusz 30-lecia. Wyjazd miał charakter
roboczy i mamy nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli
przedstawić Państwu efekty przeprowadzonych rozmów.

Na zdjęciu z Aktywnymi Anna Dymna - Prezes Fundacji „Mimo Wszystko”
i Jan Bujnowicz - Przewodniczący Rady Fundacji im. Brata Alberta

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Staje się już tradycją, że spośród drużyn z Uniejowa najwyższą lokatę
w Tymbarku zajmują dziewczynki

i piłkarki w naszym kraju powalczą nie tylko o wyjątkowy
Puchar Tymbarku, ale również wyjazd na mecz Polska
– Rumunia, rozegrany, 10 czerwca w Warszawie,
w ramach eliminacji do mistrzostw świata. Zawodnikami
opiekowali się trenerzy UAF: Piotr Kozłowski, Tomasz
Bartosik i Piotr Woźniak.
Pozostałe informacje oraz zwycięzców poszczególnych
kategorii znajdziecie Państwo na stronie: www.
zpodworkanastadion.pl
Tymbark Wielkopolski z mocnym akcentem
Uniejowskiej Akademii Futbolu
29.03.2017 r. na stadionie Victorii Września zostały
rozegrane Wielkopolskie Finały Wojewódzkie U-8
Turnieju „Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku”.
W turnieju wzięli udział chłopcy z Uniejowskiej
Akademii Futbolu. W finałach wielkopolskich wystąpili
zawodnicy UAF, którzy na co dzień uczą się i trenują w
Dąbiu. Do Wrześni dotarło 20 ekip, które swoje mecze
rozgrywały w pięciu grupach. Zespoły z pierwszych
miejsc oraz trzy zespoły z drugiego miejsca, z najlepszym
bilansem, awansowały do następnej rundy. Mimo
dużego osłabienia naszych zawodników (druga część
uczestniczyła kilka dni wcześniej w finałach łódzkich)
udało się awansować do ćwierćfinału. To duży sukces
młodych piłkarzy trenujących w UAF.
Wyniki w grupie przedstawiają się następująco:
Akademia Reissa 3:2 SP Dąbie, Sportfan Rostarzewo 4:1
SP Otorowo, SP Dąbie 5:0 SP Otorowo, Akademia Reissa
Kalisz 2:0 Sportfan Rostarzewo, Akademia Reissa Kalisz
7:0 SP Otorowo, Sportfan Rostarzewo 1:6 SP Dąbie.
W ćwierćfinale trafiamy na Akademię Talentów
z Krotoszyna. Po słabym początku szybko tracimy dwie
bramki i do przerwy przegrywamy 0:2. Po przerwie to
my dominujemy, stwarzamy wyśmienite sytuacje, jednak
brakuje szczęścia. Po ciężkim meczu przegrywamy 0:2
i kończymy przygodę z turniejem. Ostatecznie jesteśmy
sklasyfikowani na miejscach 5-8.

Terminarz rozgrywek ligowych ŁZPN dla roczników
2004 i 2006 - Młode Termy do boju!
Od 1 kwietnia 2017 r. ruszyły rozgrywki ligowe dla
młodych piłkarzy, organizowane przez Łódzki Związek
Piłki Nożnej. W rundzie wiosennej będziemy mogli
zobaczyć aż trzy reprezentacje Uniejowskiej Akademii
Futbolu: rocznik 2004, 2006 oraz debiutantów z rocznika
2009.
Na podstawie informacji zamieszczonych na stronie
ŁZPN prezentujemy terminarz rozgrywek dla roczników
2004 i 2006:
• D1 Młodzik Grupa 3 – rocznik 2004
- 30.04. godz.10.00 (niedziela): SP Widzew 2004 II TERMY UNIEJÓW
- 7.05. godz. 11.00 (niedziela): TERMY UNIEJÓW –
RTS Widzew
- 13.05. godz. 10.00 (sobota): Łódzka Akademia
Futbolu - TERMY UNIEJÓW
- 20.05. godz. 11.00 (sobota): TERMY UNIEJÓW MUKS Akademia Tuszyn
- 28.05. godz. 11.00 (niedziela): KKS Koluszki –
TERMY UNIEJÓW
- 10.06. godz. 13.00 (sobota): UKS SMS Łódź TERMY UNIEJÓW
- 14.06. godz. 17.00 (środa): TERMY UNIEJÓW SP Widzew 2004 II

arch. Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”
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Dryżyna, aby zagrać w finałach wojewódzkich
„Z podwórka na stadion o puchar Tymbarku” musiała
zwyciężyć w eliminacjach gminnych i powiatowych,
a wyjście z grupy i występ w ćwierćfinałach to największy
sukces w tym turnieju szkoły z Dąbia. Dokładnie tak
samo wypadli chłopcy U-8 ze szkoły z Uniejowa,
uczestniczący w finałach w Łodzi. Połączone siły tych
dwóch szkół, trenujących w Uniejowskiej Akademii
Futbolu, już nie raz pokazały, że są w stanie wygrywać
mocno obsadzone, nawet międzywojewódzkie turnieje.
Gratulacje! Życzymy dalszych sukcesów!
Skład: Dawid Klementowski, Kuba Kaźmierczak,
Adam Matuszak, Adam Ignaczak, Igor Zapędowski, Igor
Karkowski, Dominik Wituła
Szczegółowe informacje przeczytacie Państwo na
stronie: www.zpodworkanastadion.pl

W reprezentacji z rocznika 2004 trzon drużyny to dwunastolatkowie

>>>
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>>>
- 3.06. godz. 14.00 (sobota): TERMY UNIEJÓW –
Róża Kutno
- 10.06. godz. 13.00 (sobota): MKP Boruta II Zgierz
- TERMY UNIEJÓW
- 18.06. godz. 15.00 (niedziela): TERMY UNIEJÓW
– Metalowiec II Łódź

Obie reprezentacje mają jeszcze sporo do poprawienia...

- 17.06. godz. 12.00 (sobota): RTS Widzew TERMY UNIEJÓW
- 21.06. godz. 11.00 (środa): TERMY UNIEJÓW Łódzka Akademia Futbolu
• E1 Orlik grupa 4 – rocznik 2006
- 30.04. godz. 14.00 (niedziela): TERMY UNIEJÓW
– UKS Bzura Ozorków
- 7.05. godz. 13.30 (niedziela): ŁKS II Łódź TERMY UNIEJÓW
- 14.05. godz. 11.00 (niedziela): Termy Poddębice TERMY UNIEJÓW
- 21.05. godz. 14.00 (niedziela): TERMY UNIEJÓW
– LKS Rosanów
- 27.05. godz. 11.00 (sobota): Sand Bus Kutno TERMY UNIEJÓW

Maja Ostrowska - Gralka

VI Turniej Małego
Karateki 2017
Już 3 czerwca 2017 roku do Uniejowa zjadą
się najmłodsi karatecy z całej Polski. Z okazji
Dnia Dziecka wystartują w turnieju pierwszego
kroku, a bardziej doświadczeni karatecy zmierzą
się w pozostałych konkurencjach: kata i kumite.
Już dzisiaj zapraszamy na halę Zespołu Szkół
w Uniejowie.

Bardzo dobra pierwsza kolejka młodych ligowców
Bardzo dobrze spisały się drużyny Uniejowskiej
Akademii Futbolu reprezentujące TERMY Uniejów w
rozgrywkach ligowych Łódzkiego Związku Piłki Nożnej.
1 kwietnia 2017 r. obie drużyny (rocznik 2004 i 2006)
zagrały na wyjazdach. W rozgrywkach: E1 Orlik Grupa 4
– rocznik 2006, TERMY Uniejów pokonały KS Żychlin
7:4 (bramki: Brajan Gabryszak – 2, Konrad Tomczak – 2,
Borys Wincenciak – 1, Igor Rybak – 1, Patryk Skiera – 1).
Nieco trudniejsze zadanie mieli zawodnicy z najstarszej
reprezentacji UAF w rozgrywkach D1 Młodzik Grupa
3 – rocznik 2004. Większość trenujących chłopców
to rocznik 2005 – czyli dwunastolatkowie, natomiast
rozgrywki przeznaczone są dla rocznika 2004. W meczu
z MUKS Akademia Tuszyn, w konfrontacji ze starszymi
kolegami, dali radę i w trudnym meczu z trzecią drużyną
w tabeli wywalczyli bezbramkowy remis.
Pierwsza kolejka poprzedzona była licznymi sparingami
m.in. z SMS Łódź, Widzewem Łódź, GKS Bedlno.
Polecamy profil Uniejowskiego Stowarzyszenia
Aktywni, na którym możecie Państwo na bieżąco śledzić
aktywność naszych młodych piłkarzy.
Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
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Jacek Świątczak

Gminny Strażacki Turniej Tenisa Stołowego
12 marca 2017 r. o godz. 10:00 w hali sportowej Zespołu Szkół w Uniejowie odbył się Gminny Strażacki
Turniej Tenisa Stołowego. W turnieju wzięło udział osiemnastu uczestników, członków i sympatyków OSP z terenu
gminy Uniejów. Zawodnicy rywalizowali w 4 kategoriach wiekowych (oddzielnie w grupie męskiej i żeńskiej): szkoły
podstawowe, gimnazjum, 17-40 lat i powyżej 40 lat.
Po ponad 2-godzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzców. Klasyfikacja wyglądała następująco:
• Kategoria dziewcząt - szkoły podstawowe: I miejsce – Weronika Kujawa.
• Kategoria chłopców - szkoły podstawowe: I miejsce – Bartosz Kąpielski, II miejsce –Norbert Marciniak, III
miejsce – Bartosz Łuczak, IV miejsce – Sebastian Galoch.
• Kategoria dziewcząt - gimnazjum: I miejsce – Małgorzata Obolewska, II miejsce – Dominika Janicka.
• Kategoria chłopców - gimnazjum: I miejsce – Damian Tarcz, II miejsce – Bartosz Bednarkiewicz, III miejsce –
Mateusz Napieraj, IV miejsce – Jakub Dudziński, V miejsce – Kamil Janicki.
• Kategoria żeńska 17-40 lat: I miejsce – Katarzyna Obolewska, II miejsce - Aleksandra Adamiak.
• Kategoria męska 17-40 lat: I miejsce – Piotr Kąpielski, II miejsce – Damian Berczyński.
• Kategoria męska powyżej 40 lat: I miejsce – Chaberski Jakub, II miejsce – Tomasz Grzelak.
Poza konkurencją ciekawym elementem turnieju było sprawdzenie swych umiejętności przez członków
Prezydium ZOM-G ZOSP RP w Uniejowie: dh. Krzysztofa Janiaka, dh. Tadeusza Chmielewskiego oraz dh. Jacka
Świątczaka. Trzeba przyznać, że gra wychodziła im całkiem sprawnie.
Nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta Uniejów – Józefa Kaczmarka, PGK „Termy Uniejów” Spółka
z o.o. w Uniejowie oraz Zarząd Oddziału M-G ZOSP RP w Uniejowie wręczyli: Radna Rady Miejskiej – Marianna
Grubska, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Uniejowie – dh Krzysztof Janiak, członkowie
Prezydium ZOM-G ZOSP RP w Uniejowie – dh Wiesław Pawłowski i dh Marian Nita oraz gość dzisiejszego turnieju,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach, dh Tadeusz Chmielewski.
Nagrody zostały ufundowane w postaci: talonów rzeczowych o wartości: I miejsce – 150 zł, II miejsce – 100
zł, III miejsce – 50 zł, pozostałe miejsca – 50 zł oraz dyplomy, bilety wstępu na baseny termalne i sprzęt sportowy.

arch. A. Sobczak

Organizatorami turnieju byli: Burmistrz Miasta Uniejów, PGK „Termy Uniejów” Spółka z o.o. w Uniejowie,
Zarząd Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Uniejowie, Zespół Szkół w Uniejowie.
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Rusza runda rewanżowa –
„Termalni” walczą o ligowy byt
i jak najlepszą pozycję
Przed nami runda wiosenna sezonu 2017/2018. Nasza
drużyna niestety dość burzliwie przeszła przez okres
przygotowawczy. Zaczęło się od bardzo wysokich porażek
z drużynami z IV i Okręgowej Ligi Wielkopolskiej. Po
tych meczach na facebookowym fanpage podniósł się
szum niezadowolenia wśród kibiców. Uspokajali trenerze,
uspokajali zawodnicy.
W międzyczasie trener Mateusz Zajdel udzielił wywiadu
dla mglks.pl, w którym powiedział, że chęć powrotu do
drużyny zadeklarowało kliku zawodników z uniejowskimi
korzeniami – niestety na deklaracjach się skończyło
i dopiero na kilka tygodni przed startem udało się dopiąć
kilka transferów.
Do Uniejowa trafili: 1. Mateusz Majchrowicz - obrońca
poprzednio Sparta Łódź, 2. Jan Stokłosa - obrońca/pomocnik
Kujawianka Izbica Kujawska, 3. Tomasz Żynda - obrońca/
pomocnik Czarni Brzeźno, 4. Sebastian Szczeciński obrońca/pomocnik Czarni Brzeźno, 5. Dawid Studziński obrońca/pomocnik juniorzy Górnik Konin, 6. Przemysław
Matusiak - obrońca - bez klubu, 7. Adrian Kaczmarek powrót po przerwie.
Po burze od kibiców i transferach gra zespołu
zdecydowanie się poprawiła, zaczęły się poprawiać wyniki,
a wokół zespołu zdecydowanie pojawiła się lepsza atmosfera.
Spora zasługa poprawy atmosfery to działania trenera Zajdela
i zawodnika Adriana Stolarka, którzy działają nad rozgłosem
wokół drużyny i poprawą działań facebookowego profilu
naszej drużyny.
Po okresie sparingowym wreszcie przyszedł czas na
inaugurację rundy wiosennej. Niestety nasz zespół zaliczył
falstart i przegrał 2:0. W kolejnym i zarazem pierwszym

meczu na naszym stadionie „Termalni” zremisowali
w ważnym meczu ze Startem Brzeziny.
Początek nie jest więc wymarzony i wie o tym również
trener Zajdel, który powiedział: „Jeden punkt w dwóch
pierwszych meczach to nie jest wynik, który zadowala. Jednak
wyniki pozostałych spotkań pokazują, że zespoły walczące
o utrzymanie rozpoczęły tę rundę bardzo zmotywowane
i sprawiły już kilka niespodzianek. „Termalni” potrzebują
jednego dobrego meczu, zwycięstwa czy chociażby remisu
uzyskanego w trudnych warunkach, co będzie pozytywnym
impulsem dla zespołu. Liczę, że dzięki szerokiej i wyrównanej
kadrze, w trakcie rundy, kiedy u innych pojawią się problemy
kadrowe, kontuzje, kartki... my zaczniemy punktować!”.
Zapraszamy do aktywnego kibicowania naszej drużynie.
Zachęcamy do bezpośredniego dopingu na stadionie, a także
śledzenia wydarzeń z życia drużyny na www.mglks.pl
i facebookowym profilu drużyny.
Swoje mecze rozpoczęły również drużyny juniorskie.
Juniorzy zainaugurowali rundę 8 kwietnia o godz. 14-tej na
Kompleksie Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka
w Uniejowie meczem z Jutrzenką Bychlew.
Naszym drużynom życzymy zwycięstw i sukcesów
w tej rundzie, a wszystkich Czytelników zachęcamy jeszcze
raz do aktywnego uczestnictwa w życiu naszych drużyn.

„Miej tyle sił, ile dałeś innym”
Na hali sportowej Zespołu Szkół w Uniejowie odbył się
turniej charytatywny na rzecz Andrzeja Filasa, nauczyciela
wychowania fizycznego w tutejszej szkole, który uległ
poważnemu wypadkowi i wymaga intensywnej rehabilitacji.
W rozgrywkach wzięło udział 10 drużyn oldboyów.
Zwycięską drużyną turnieju okazał się Sokół Aleksandrów,
który zremisował w finale z „Termami Uniejów” 1:1, ale
wygrał konkurs rzutów karnych 2:1. Na trzecim miejscu
znalazła się drużyna ze Rzgowa, dzięki wygranej w „małym

Michał Kaźmierczak

Maciej Bartosiak

finale” z Łodzianką 3:1. Królem strzelców został Robert
Hyży, zawodnik łódzkiego „Startu”, który pokierował piłkę
celnie w światło bramki aż 9 razy. Najlepszym bramkarzem
zaś, Piotr Fortecki z aleksandrowskiego „Sokoła”. Nagrodę
dla najstarszego uczestnika zawodów odebrał Zbigniew
Ziąbek z „Orlika Sobień”.
Atmosfera panująca tego dnia na hali dowiodła, że
to jednak nie wyniki i puchary były w przedsięwzięciu
najważniejsze. Nie tylko na boisku, ale również wśród
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kibiców znaleźli się przyjaciele i współpracownicy
Andrzeja, a jego najbliższa rodzina wzięła udział
w dekoracji zwycięskich drużyn. W termalnych barwach
i piłkarskim stroju pojawił się Burmistrz Józef Kaczmarek,
który wziął udział w finałowym meczu. Przed wręczeniem
pucharów włodarz gminy, dziękując obecnym za wsparcie
rehabilitacji Andrzeja, wspomniał o swojej prywatnej
wdzięczności za pomoc w powrocie do zdrowia. Dzięki
masażom, którymi Andrzej zajmował się zanim doszło do
wypadku, Burmistrz – jak sam przyznał – wrócił do zdrowia
i aktywności fizycznej. Stąd cytat, który można by uznać
za motto wydarzenia, a który Burmistrz Józef Kaczmarek
wysłał Andrzejowi w wiadomości z pozdrowieniem: „Miej
tyle sił, ile dałeś innym”.

Próbę zliczenia przyjaciół Andrzeja wśród obecnych
na hali osób podjęła Dyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie
- Małgorzata Komajda, która również została poproszona
o kilka słów, zanim doszło do wręczenia pucharów.
Pani Małgorzata szybko jednak zorientowała się, że to
zadanie karkołomne, bo osób życzliwych Andrzejowi
było wokół mnóstwo – zatem podziękowania w liczbie
mnogiej skierowała do wszystkich zaangażowanych
w organizację wydarzenia, imiennie wspomniała jednak
o Zbyszku Kuglarzu. Trudno się dziwić, bo tak naprawdę
Zbyszek był autorem całego tego „zamieszania” – zajął
się przygotowaniem rozgrywek, zaprosił drużyny,
poinformował media, załatwił sponsorów. Po turnieju
Zbyszek serdecznie podziękował wszystkim, którzy
wsparli organizację wydarzenia.

Wojciech Jakubowski

arch. W. Olczyk

Bieg „Tropem Wilczym”
Bieg „Tropem Wilczym”, organizowany
corocznie na terenie całej Polski, jest oddaniem
hołdu żołnierzom polskiego podziemia
antykomunistycznego i antysowieckiego
funkcjonującego w latach 1944-1963 na terenie
przedwojennych granic Rzeczypospolitej
Polskiej.
Trasa uniejowskiego biegu, który został
zorganizowany w ramach ogólnopolskiej
akcji biegowej 26 lutego 2017 roku w różnych
zakątkach kraju, została wytyczona na terenach
uzdrowiskowych za Zagrodą Młynarską.
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych został
przygotowany wspólnie z Fundacją Wolność
i Demokracja i połączony w Uniejowie ze
szczytnym celem – charytatywnym biegiem
dla Juliana Komajdy.
Dzień biegowy rozpoczęliśmy startem na
dystansie 1963 m, w którym nie liczył się czas,
ani zajęte miejsce. Ważny był cel – pomoc
dla chorego Juliana Komajdy. Biegacze,
którzy wsparli akcję, mieli przyczepioną do
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koszulki kartkę z napisem „Biegnę dla Julka” i zostali wpisani na specjalną
listę. Fundacja PKO Banku Polskiego zamieniła ich zaangażowanie na
darowiznę. Darowizna została przekazana na konto Fundacji „Na ratunek
dzieciom z chorobą nowotworową”, w której Julian jest podopiecznym. Dla
2,5-letniego Juliana pobiegło 210 osób. W imieniu Juliana i jego rodziny
dziękujemy za wsparcie.
Drugi bieg odbył się na dystansie 10-ciu kilometrów, po utwardzonej
nawierzchni, wzdłuż rzeki Warty przy Zagrodzie Młynarskiej. Na
zakończenie Organizatorzy wręczyli medale wszystkim uczestnikom
biegów.
Gratulujemy wszystkim startującym i zapraszamy na przyszłoroczną VI
edycję biegu.
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Maja Ostrowska - Gralka

11 Medali na

25 marca 2017 r. zawodnicy Uniejowskiego Klubu
Karate BASSAI wystartowali w zawodach na hali gimnazjum
w Poddębicach. Mistrzostwa klubu „Dragon” o Puchar Burmistrza
były okazją do ostatniego sprawdzianu przed Mistrzostwami
Polski, które zaplanowano 23 kwietnia w Brodnicy.
Zawodnicy spisali się na piętkę, zdobywając 11 medali,
w tym: 6 złotych, 4 srebrne i
1 brązowy. Wśród złotych
medalistów znaleźli się: Weronika Kujawa (dwa złote medale),
Oliwia Staniak (jeden złoty w Shobu Nihon Kumite) oraz Julia
Krokosz i Patrycja Kowalczyk (obie wywalczyły jeden złoty
i jeden srebrny medal). Pierwszy raz złoty medal wywalczył
Mateusz Szymczak, a srebro zdobyły Iza Antosik i Aleksandra
Bierzyńska (z brązem w komplecie). Przed zawodnikami start
w najważniejszej imprezie w tym sezonie - Mistrzostwach Polski.

arch. M. Ostrowska-Gralka

Mistrzostwach „Dragona”

Od lewej: Julia Krokosz, Weronika Kujawa,
Patrycja Kowalczyk

Maciej Bartosiak

Wiosna i „Termy” ubarwiły Uniejów
będą ważnym elementem kwietnej ozdoby naszego miasta.
- U nas jest zawsze bardzo kwieciście, co doceniają
turyści oraz mieszkańcy. Bardzo im się podoba, że teren
jest ładny i zadbany. My ze swojej strony staramy się
zmieniać te kompozycje. Sami wymyślamy jakie kwiaty
zostaną wsadzone w zależności od pory. Trzecią zmianę
będziemy mieli w październiku, kiedy pojawią się jesienne
wrzosy i chryzantemy - podsumowała Pani Emilia.

arch. UM Uniejów

Za sprawą nadejścia wiosny przyroda niemal
natychmiastowo obudziła się do życia, zatem i spółka
PGK „Termy Uniejów”, dbająca o to, by miasto wyglądało
estetycznie o każdej porze roku, rozpoczęła na początku
kwietnia wiosenne nasadzenia.
Pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
mieli dużo pracy:
-Niezapominajki, prymulki, stokrotki i bratki wiszące
posadziliśmy na wieżyczkach przed wejściem do basenów.
Posadzimy też kwiaty na skwerach i wieżyczkach
kwiatowych w Rynku oraz do pojemników na zejściu do
kładki nad rzeką Wartą i przy naszym biurowcu - wyliczała
Pani Emilia Pietrzykowska.
Uniejów będzie jeszcze bardziej rozkwiecony za sprawą
letnich nasadzeń, które obejmą o wiele większy teren niż
w przypadku wiosennej akcji. Kwiaty ozdobią wszystkie
termalne obiekty. Pelargonie oraz inne letnie rośliny
ozdobią kolejne kwietne wieżyczki. Do gruntu wysiane
zostaną pelargonie i knole, a na najbardziej ukwieconej
części miasta, jak Rynek, zakwitną skwery i rabatki. Świeże
kwiaty uzupełnią herb miasta. A skoro już jesteśmy przy
elementach miejskiej heraldyki, to nie sposób pominąć
kwiatu, który jest w herbie Uniejowa. Lilie, tradycyjnie już,
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów

Jest jednym spośród 18 mieszkańców gminy Uniejów, którzy w mniejszym lub
większym zakresie trudnią się handlem artykułami używanymi. Nie dotyczy to jednak
sprzedaży używanych samochodów i maszyn rolniczych. Jest wśród siedmiu osób,
których główną formą działalności gospodarczej jest tylko sprzedaż detaliczna tych
artykułów; pozostałych jedenaście wspomnianą sprzedażą zajmuje się dodatkowo.
Spośród wszystkich wyróżnia go jeszcze „coś”…

Wojciech Adamiak z Uniejowa
Sklep wielobranżowy:

„Artkuły używane od A do Z”
Urodził się 45 lat temu. Po ukończeniu Szkoły
Podstawowej w Uniejowie odbył 3-letnią naukę zawodu
w Zespole Szkół Zawodowych w Turku. Ucząc się
zawodu piekarza praktyki odbywał w Uniejowie,
w piekarni przy ul. Bogumiła, prowadzonej przez Jana
Janczaka. Tam też podjął pierwszą pracę. Po trzech latach
praktyki odbył kurs czeladniczy (praktyki w piekarni
Klemensa Lichawskiego w Turku, egzamin w Koninie),
następnie (znów po trzech latach) kurs mistrzowski
z egzaminem organizowanym przez Cech Rzemiosł
Różnych w Koninie. Aby mógł przekazywać dalej
swoją wiedzę i doświadczenie odbył kurs pedagogiczny
w Turku. Wykształcił 4 uczniów. W zawodzie piekarza,
w latach 1987-2007, przepracował 20 lat, w piekarniach
Jana Janczaka, Stanisława Kucharskiego, Andrzeja
Chajdasa i innych.
Pracując jeszcze w piekarni, za namową kolegi,
który zajmował się sprowadzaniem i handlem
artykułami używanymi, podjął się pierwszych prób
tej formy zarobkowania. W 2008 roku przerwał pracę
w wyuczonym zawodzie i od 1 czerwca rozpoczął własną
jednoosobową działalność gospodarczą. Zarejestrował
sklep wielobranżowy w Uniejowie przy ul. Kilińskiego
13/tel. 602 508 637/.

Najpierw zaczął od sprzedaży używanych mebli
(największy popyt przed Bożym Narodzeniem),
rowerów (sezon zainteresowania zaczyna się pod koniec
marca), kosiarek, porcelany itp. Później włączył do
sprzedaży oryginalną chemię z Niemiec: proszki, płyny,
kosmetyki, mydła, żele. Następnie nawiązał współpracę
z firmą „Zwoltex” ze Zduńskiej Woli – ręczniki, ścierki,
prześcieradła i inne.
Po początkowo stacjonarnej sprzedaży tych artykułów
rozpoczął handel rynkowy/ targowy. W dni targowe
wystawia swoje towary w Uniejowie, Świnicach
Warckich, Grabowie, Wartkowicach, a w sezonie letnim
– w Pęczniewie. Dlatego też jego Volkswagen Sharan to
prawie jeżdżący sklep.
Pan Wojciech – zapytany o swoje zainteresowania,
hobby wspomina, że od wczesnej młodości interesował
się motoryzacją. Kupował, naprawiał, sprzedawał
motorowery, motocykle. Przypomniał sobie zabawną
sytuację – kupił WSK-ę w Człopach i jako niesprawną
pchał całą drogę do Uniejowa. Gdy był na moście na
Warcie spotkany znajomy poradził mu, aby spróbował
ją wtedy uruchomić – zapaliła bezbłędnie i jeszcze
kilka lat jeździł na niej bez naprawy. Naprawa rowerów

>>>
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Przed sklepem przy ul. Kilińskiego w Uniejowie

przerodziła się w zamiłowanie do jazdy rekreacyjnej.
Uwielbia jazdę rowerową, najczęściej wieczorami.
W przeszłości interesował się też filatelistyką. W jego
czterech klaserach jest sporo wartościowych znaczków.

przykładów jest jego pomoc przy organizacji imprez,
np. Królestwo Lilii, Festiwal Smaków itp. W środowisku
znajomych znany jest jako bardzo uczynna osoba,
pomagająca w nagłych, trudnych sytuacjach życiowych.

Będąc w szkole zawodowej brał udział w próbach
uniejowskiej orkiestry dętej, grając na bębnach, czynelach.
To zmiłowanie pozostało w nim do dzisiaj. W istniejącym
od 6 lat zespole Oldboyów czasami gra na bębnach,
ale głównie jest jego managerem – załatwia występy,
prowadzi finanse. Grają dla przyjemności, występując
na Festiwalach Orkiestr Dętych w Spycimierzu,
przeglądach orkiestr w Poddębicach, komunii parafialnej,
ślubach kolegów itp. Z uzyskanych środków kupili sobie
ostatnio jednolite koszulki. W każdy piątek o 19-tej jest
odpowiedzialny za wpuszczenie członków orkiestry na
2-godzinny darmowy pobyt na basenie.

Te komplementy skwitował następująco: - Mówi się,
że nie ma rzeczy niemożliwych – ja również jestem tego
samego zdania, jestem dyspozycyjny i osoby z mojego
bliskiego otoczenia, znajomi mogą na mnie zawsze liczyć.

Pan Wojciech Adamiak znany jest ze swojego
społecznego zaangażowania i wielkiej uczynności. Ze
skromnością to potwierdza: - Biorę udział w wielu akcjach
charytatywnych. Przekazałem różne artykuły, między
innymi do Szpitala Psychiatrycznego w Warcie, dla ZHP
w Uniejowie, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
Pracowniczego Ogrodu Działkowego „U Bogumiła” itp.
Niezwykle ciepło o uczynności pana Wojtka
wypowiadają się pracownicy działu promocji
uniejowskiego Urzędu Miasta. Jednym z wielu

Przy tak dzisiaj konsumpcyjnym, egoistycznym
nastawieniu wielu osób – ta postawa jest godna podziwu
i naśladowania…
				

Marek Jabłoński

Na stronach internetowych jest sporo informacji
dotyczących sprowadzania artykułów używanych
z Zachodu do Polski. Wybraliśmy trzy wpisy.
W zatytułowanym „Drugie życie niemieckich śmieci”
wpisano m.in.: (…) Interes z wystawkami rozpoczął się
w Polsce wraz z otwarciem zachodniej granicy. Pracujący
w Niemczech Polacy ze zdziwieniem obserwowali jak
miejscowi wynoszą przed swoje domy całkiem dobre
przedmioty: meble, artykuły gospodarstwa domowego,
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Z kolei we wpisie „Kto handluje, ten pożyje” czytamy:
(…) Po artykuły z wtórnego obiegu kupujący ściągają
z całej Polski. Zwłaszcza w weekendy trudno przejechać
ulicą, bo tłumy jak na odpuście. (…) Z tych wypraw
przywożą meble, lodówki, telewizory, czyli wszystko,
co gospodarni sąsiedzi zza Odry zamiast na śmietnik
wystawiają na ulicę. (…) W każdym polskim mieście
można spotkać sklepy oferujące zachodnie artykuły
z drugiej ręki. (…) Przy domach wiszą reklamy. (…)
Majętni szukają czegoś oryginalnego, wyjątkowego,
w dawnym stylu. Dlatego nie brak tu biznesmenów,
lekarzy, prokuratorów. Ubożsi kupują na wystawkach, bo
na sklepy ich nie stać. A jedni i drudzy ten towar cenią,
bo został przywieziony z Zachodu. (…) (Źródło: www.
newsweek.pl/polska/kto-handluje--ten-pozyje,16145,1,1.
html; data dostępu 13.04.2017).
Z wpisu zatytułowanego „Sperrmüll, czyli wystawki.
Czy to się jeszcze opłaca?” dowiadujemy się, że: Jeszcze
kilkanaście lat temu wystawki w Niemczech cieszyły się
ogromną popularnością wśród Polaków. Z wystawek,
zwanych w Niemczech jako Sperrmüll, korzystali także

arch. R. Troczyński

sprzęt elektroniczny, rowery, elektronarzędzia, naczynia,
ubrania czy dywany. Ci bardziej zaradni i pomysłowi
pakowali do swoich samochodów co tylko się dało i po
przyjeździe do Polski sprzedawali (…) wśród sąsiadów
i znajomych. (…) Niemieckim władzom jest na rękę, że
wystawki wywożone są do Polski (…). Dla nich to śmieci,
które musiałyby trafić na wysypisko, gdzie poddane by
były procesom segregacji i utylizacji. To wszystko kosztuje,
a tak niemieckie śmieci trafiają do Polski, a później na
Ukrainę, czy Białoruś. My tym śmieciom dajemy drugie
życie. (…) Dopóki standard życia w krajach Europy się
nie wyrówna, zawsze na śmieciach będzie można robić
interes. (Źródło:prolibris.net.pl/proza/356-drugie-ycieniemieckich-mieci; data dostępu 13.04.2017).
Pan Wojciech na targowisku w Uniejowie

Polacy, którzy stawiali swe pierwsze kroki u naszych
zachodnich sąsiadów. To właśnie dzięki nim mogli
urządzić swoje wynajęte (w większości przypadków
puste) mieszkania za darmo. Znane wszystkim Polakom
w Niemczech wystawki to nic innego jak sposób
pozbycia się niepotrzebnych wielkogabarytowych rzeczy
w określonym dniu przez właścicieli posesji przed domem.
Według nas, to także rodzaj recyklingu. Okazuje się, że
coraz rzadziej możemy na nich znaleźć ciekawe rzeczy.
(…) Wielu Polaków do tej pory specjalizuje się w biznesie
wystawkowym i nikogo nie dziwią puste busy jadące
do Niemiec, które po krótkim czasie wracają do kraju
pełne złowionych perełek. Okazuje się, że tego rodzaju
biznes jest nadal rentowny. (Źródło:polskiobserwator.
de/osiedlenie-sie/sperrmull-czyli-wystawki-sie-jeszczeoplaca/; data 13.04.2017).
Pan Wojciech Adamiak nie jeździ na wystawki.
Towary do swojego sklepu sprowadza w inny sposób…

Absolwenci marzą o spotkaniu po około 70-ciu latach
Absolwenci Szkoły Podstawowej w Uniejowie, którzy ukończyli ją w roku szkolnym 1947/48, 1948/49, 1949/50,
1950/51 i 1951/52 pragną spotkać się po latach w murach uniejowskiego zamku w dniu 3 czerwca 2017 roku.
Inicjatorem i pomysłodawcą spotkania jest Pan Jerzy Kaszyński, absolwent roku 1949/50 (obecnie mieszkaniec
Szczecina), a Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa przyjęło patronat nad tym spotkaniem i pomaga w jego organizacji.
Współpracę w tym zakresie zadeklarowała również Dyrekcja Zespołu Szkół w Uniejowie.
Prosimy zatem, aby osoby z powyższych roczników, decydujące się na udział w spotkaniu, potwierdziły swoją
obecność w terminie do 12 maja.
Kontakt listowny: Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa, ul. Szkolna 2, 99-210 Uniejów, e-mail: urszula.urbaniak@
wp.pl, tel. 608 171 866 - Maria Szczawińska, 602 130 270 - Urszula Urbaniak.
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Skuteczna recepta na sukces
w odchudzaniu mieszkańca Uniejowa

Pana Wojciecha Irchy
•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Panie Wojciechu, jest Pan wzorem godnym do naśladowania dla innych osób,
które borykają się z problemem nadwagi i chciałyby, podobnie jak Pan, zrzucić kilogramy. Co zmotywowało
Pana do podjęcia decyzji o odchudzaniu? Proszę opowiedzieć jak to wszystko się zaczęło i jak przebiegało.

•

Wojciech Ircha: Dziękuję za słowa uznania. Moją największą i podstawową motywacją była kwestia zdrowia.
Gdy wyniki badań wykazały bardzo podwyższony poziom cukru we krwi (około 300 mg%, przy normie do 100
mg%) oraz zbyt wysokie ciśnienie – diagnozowane jako nadciśnienie tętnicze ciężkie (190/120 mmHg, przy normie
około 120/80 mmHg), postanowiłem koniecznie zadbać o siebie i swoje zdrowie. Postawiłem wszystko na jedną
kartę będąc zdeterminowanym, aby nie ryzykować już więcej rozwojem takich chorób jak: nadciśnienie, cukrzyca
oraz zmniejszyć ryzyko poważnych skutków, do jakich mogą one doprowadzić. Dzięki tej dobrej motywacji,
wytrwałości i samozaparciu w ciągu roku i 2 miesięcy (od sierpnia 2015 r. do października 2016 r.) udało mi się
schudnąć z 159 kg do 105 kg. Wynik na wadze to o 54 kg mniej w 14 miesięcy, zaś wyniki badań krwi i ciśnienia
mam teraz wzorcowe – wszystkie parametry idealnie mieszczą się w normie. Liczby te są najbardziej wymiernymi
skutkami i świadectwem jak bardzo odpowiednia waga ma pozytywny wpływ na zdrowie. Jeśli chodzi o inne
efekty zrzucenia wielu kilogramów, to jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że pozbyłem się ubrań zapakowanych
w 9 dużych worków o pojemności 150 litrów każdy, oddając je do PCK. Objętość w pasie zmniejszyła się znacznie
– wcześniej wynosiła ponad 50 cm. Często nie było tak dużych rozmiarów ubrań. Miałem kurtkę o rozmiarze 6XL.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Schudł Pan ponad 50 kilogramów. Niesamowite! Jest to imponujące
dokonanie i zarazem zachęcające inne osoby z nadwagą i otyłością do rozpoczęcia kuracji odchudzającej.
Czy ma Pan jakieś wskazówki dla osób rozpoczynających taką kurację?

•

Wojciech Ircha: Mój przepis na sukces w odchudzaniu, którym chętnie podzielę z osobami, które też chciałyby
schudnąć, związany jest z trzema najważniejszymi czynnikami, które są odpowiedzialne za proces chudnięcia: dietą,
ruchem oraz motywacją i pozytywnym nastawieniem psychicznym. Pierwszy z nich – dieta to nie tylko ograniczenie
ilości jedzenia, potocznie określane jako „mniej żreć”, lecz także, a może nawet przede wszystkim, dbanie o jakość
odżywiania i regularne spożywanie posiłków. Drugi element sukcesu w odchudzaniu to podejmowanie wysiłku
fizycznego – początkowo cenny jest nawet najmniejszy ruch, w zależności od własnych możliwości, nie można
zniechęcać się zmęczeniem. Z biegiem czasu kondycja będzie się poprawiać. To bardzo ważne, aby zapewnić
organizmowi stały ruch i możliwość spalania zapasu tłuszczu. Trzecia sprawa to to, że „wszystko jest w głowie”
– bardzo dużo zależy od pozytywnego nastawienia, skutecznej motywacji (najbardziej przekonywujące są sprawy
związane ze zdrowiem zarówno fizycznym, jak i psychicznym, a także z wyglądem i jakością życia), wytrwałości
i nie poddawania się. Ważna jest również świadomość, że najlepsze efekty przynosi metoda małych kroków, a więc
lepiej jest chudnąć wolniej, ale stopniowo i systematycznie, niż szybko i gwałtownie. A w ogóle to najtrudniej jest
zacząć, zrobić ten pierwszy krok i nie odwlekać wszystkiego w czasie, obiecując sobie, że „zacznę od jutra”.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Jaką metodę odchudzania Pan wybrał? Czy były to tradycyjne metody
odchudzania polegające na połączeniu wysiłku fizycznego z odpowiednią dietą ułożoną np. przez dietetyka?

•

Wojciech Ircha: Postanowiłem ustalać dietę samemu na podstawie doświadczeń i wskazówek innych osób, które
się odchudzają, a także czerpać informacje i porady z zasobów internetowych. Oczywiście kierowałem się również
własnymi pomysłami i znajomością swojego organizmu. Jadłospis układałem na bieżąco, samemu. Nie korzystałem
ani z porad dietetyka, ani nie przyjmowałem żadnych suplementów diety. Oczywiście miałem świadomość tego,
że samo ograniczenie ilości pokarmów, zmiana jakościowa pożywienia i nawyków żywieniowych nie wystarczają
do osiągnięcia zaplanowanego efektu. Wiedziałem, że do tego trzeba dołożyć jeszcze ruch i wysiłek fizyczny,
dzięki któremu spalony zostanie nadmiar kalorii. A jeśli chodzi o mój dietetyczny jadłospis to chętnie zdradzę
kilka pomysłów na niskokaloryczne, zdrowe i smaczne jedzenie. W czasie diety jadłem dużo ryb, np. łososia
przyprawionego pieprzem cytrynowym i czosnkiem, a także chude mięso drobiowe, np. udka czy piersi z kurczaka
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z marchewką. Potrawy te gotowałem na parowarze – trzeba było zapomnieć o smażonym mięsie i tłuszczu. Unikałem
także węglowodanów, np. makaronu, ryżu. W zamian jadłem duże porcje warzyw, np. surówki z kapusty kiszonej,
ogórki kiszone, a szczególnie w sezonie letnim – pomidory i bardzo prostą, a smaczną surówkę z pomidorem,
ogórkiem, cebulą, szczypiorkiem i rzodkiewką. Pełne witamin i zdrowych kalorii są również owoce – jabłka (źródło
błonnika dającego uczucie sytości), różne owoce sezonowe, np. truskawki. Co do napojów, to nie piłem kawy
i herbaty oraz słodkich soków, lecz zastępowałem je wodą mineralną. Oprócz zmian w jadłospisie istotne jest
również regularne spożywanie posiłków – lepiej jeść częściej, np. co 3 godziny, a mniejsze porcje, a także jeść
najpóźniej około 3 godzin przed pójściem spać.
•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Gmina Uniejów oferuje wiele możliwości i form aktywnego spędzania
czasu. Czy w czasie diety stosował Pan ćwiczenia lub uprawiał jakiś sport (nordic walking/basen/rower etc.) ?

•

Wojciech Ircha: Oczywiście, że tak. Mam to szczęście, że jestem mieszkańcem Uniejowa – miasta uzdrowiskowego,
którego walory przyrodnicze sprzyjają dbaniu o zdrowie: tereny leśne, polany, park zamkowy, tereny nad rzeką Wartą,
szlaki rowerowe i piesze w całej gminie, a przede wszystkim woda geotermalna. Najważniejsze, że postanowiłem
diametralnie zmienić nawyki i przyzwyczajenia co do spędzania czasu wolnego – wcześniej oprócz siedzenia
w pracy, również i na siedząco spędzałem czas po pracy, zaś teraz nie wyobrażam sobie chwili bez aktywności.
Praktykuję różne formy aktywnego wypoczynku – zaczynałem od nordic walking, czyli popularnego chodzenia
z kijkami. Wymagało to ode mnie wiele samozaparcia i wytrwałości. Początki były bardzo trudne. Na początku
byłem w stanie przejść najwięcej 500 m, zaś teraz, bez zbędnego obciążenia, zdecydowanie więcej, nie męcząc się
już tak bardzo. Nie mam problemu, aby chodzić z kijkami przez bite 2 godziny. Zachęcony wyraźną poprawą mojej
kondycji zacząłem biegać – obecnie biegam codziennie około 10 km. Przy każdej okazji wykorzystuję możliwość
uprawiania sportu. Bardzo często, czasem nawet i każdego dnia, chodzę na basen – najczęściej po bieganiu funduję
sobie godzinkę pływania i pobyt na saunie. Kolejną moją ulubioną aktywnością są ćwiczenia na siłowni – korzystam
z ogólnodostępnej siłowni na powietrzu oraz z własnego sprzętu, tzw. „wioślarza”. I tu efekty też są wyraźnie
widoczne – zaczynałem od 50 serii, z biegiem czasu liczbę tę powiększyłem stukrotnie – w ciągu 2 godzin wiosłuję
5 tysięcy razy, a kiedyś nawet udało mi się wiosłować 4 godziny, doszedłem do 10 tysięcy serii.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Czy zakończył Pan już odchudzanie, czy ma Pan jeszcze w planach dalsze
zrzucenie wagi?

•

Wojciech Ircha: W chwili obecnej najważniejsze jest dla mnie, aby wyniki te utrzymać i nie doprowadzić do efektu
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jo-jo. Muszę się nadal pilnować, a zresztą w dalszych planach mam zrzucenie jeszcze 10-15 kg.
•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: W trakcie trwania diety na pewno miewał Pan słabsze dni, kryzysy. Jakie
znalazł Pan sposoby na momenty zniechęcenia podczas słabszych dni?

•

Wojciech Ircha: Przyznam, że pierwsze chwile trudności miałem już na samym początku odchudzania, kiedy to
w ciągu pierwszego miesiąca udało mi się zrzucić jedynie 1 kg – potem było już jednak z górki. Jednak za każdym
razem, gdy tylko nachodziły mnie chwile słabości i zwątpienia, największą motywacją do podejmowania dalszych
wysiłków był mój ówczesny wygląd i stan zdrowia. Gdy tylko sobie o tym przypomniałem, od razu nabierałem
więcej ochoty do odchudzania.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Jak Pan radził sobie podczas spotkań towarzyskich, rodzinnych, kiedy
bardzo trudno odmówić pokusie skosztowania czegoś apetycznego?

•

Wojciech Ircha: Decyzja o odchudzaniu wpłynęła na moje życie w każdym aspekcie, wiedziałem, że jeśli
podejmuję to wyzwanie, to w 100 procentach. Gdy miałem okazję być na różnych przyjęciach i spotkaniach, to
bardzo ograniczałem spożywane pokarmy. Jeśli jednak skusiłem się sporadycznie na coś z listy produktów i potraw
zakazanych, to przyznam, że nie było litości – na następny dzień musiałem zrekompensować nadmiar kalorii
wzmożonym wysiłkiem fizycznym. To była walka.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Czy czuje się Pan teraz zdrowszym i szczęśliwszym człowiekiem? Czy
w dużym stopniu przyczyniło się to do zmiany jakości Pana życia na lepsze?

•

Wojciech Ircha: Zdecydowanie tak! Czuję się teraz zdrowszym i szczęśliwszym człowiekiem, jeszcze bardziej
czerpiącym radość z życia, nie wstydzącym się wyjść do ludzi i bardziej otwartym na kontakty społeczne. Ciekawe
są również reakcje otoczenia. Osoby, które dawno mnie nie widziały, często zupełnie mnie nie poznawały – nie
ukrywam, że pozytywny odbiór mojej metamorfozy przez znajomych działał na mnie również motywująco. Wraz
z zrzuceniem tak potężnego obciążenia i poprawą stanu zdrowia nastąpiła poprawa samopoczucia oraz duża zmiana
w jakości życia, odczuwalna praktycznie na każdym kroku i to zarówno dosłownie, jak i w przenośni.

•

Redakcja „Uniejowskich Stron”: Gratulujemy sukcesu w odchudzaniu! Życzymy dużo zdrowia, a przede
wszystkim powodzenia w realizowaniu zdrowego trybu życia.

•

Wojciech Ircha: Dziękuję bardzo. Cieszy mnie, że mój przykład może posłużyć innym jako inspiracja i motywacja
do prowadzenia zdrowego stylu życia, a także do zrzucenia zbędnych kilogramów. Rozkwitająca i słoneczna wiosna
to dobry czas, aby wdrożyć takie postanowienia. Gorąco polecam, naprawdę warto!
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… A kto to? To prowadzący krążenie pozaustrojowe podczas operacji kardiochirurgicznych
na otwartym sercu. Ów trudne…, a jest nim człowiek z Uniejowa.

Jest naturalnie społecznikiem, jak przystało na pozytywnie
zakręconego. Piotr jest wiceprezesem Stowarzyszenia „Aktywni”
i razem z grupą przyjaciół, przy wsparciu Urzędu Miasta
w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów i innych instytucji oraz
sponsorów, realizuje wspólne pasje sportowe, kulturalne
i zdrowotne. Należą do nich: Dzień Dawcy Szpiku z Fundacją DKMS,
„Oddaj cukier” ze Stowarzyszeniem Edukacji Diabetologicznej,
„Nie bądź obojętny – ratuj!!!” z aktorką Moniką Mazur (Martyna
z serialu „Na sygnale”), Koperta życia, „Ze zdrowiem mi do
twarzy” skierowane do mieszkańców miasta i gminy Uniejów,
zwłaszcza dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Jest
również muzykiem i sportowcem. Grał w Orkiestrze Dętej ZHPOSP Uniejów, obecnie w drużynie Oldboyów, gra w piłkę od
trampkarza do seniora. Pasję do sportu realizuje do dzisiaj. Prowadzi
zajęcia z młodymi bramkarzami w Uniejowskiej Akademii
Futbolu. Zaangażowanie i praca społeczna to wynik aktywnego
uczestnictwa w życiu uniejowskiej społeczności od dziecka,
obserwowanie wielu społeczników i lokalnych działaczy. Jest też
czynnik genetyczny – pradziadek ze strony mamy to przedwojenny

arch. P. Woźniak

Piotr Woźniak urodził się w 1980 r. w Turku. Jest ratownikiem
medycznym. To prawdziwe powołanie, bo nie słyszałem, aby
robiło się na tym duże pieniądze, czy też karierę medialną.
Pan Piotr to człowiek zajęty. Pracuje jako ratownik medyczny
w „Falck Medycyna”, a latem w Zespole Ratownictwa Medycznego
na Zalewie w Jeziorsku. Należy też do Zespołu Ratownictwa
Medycznego w SP ZOZ w Poddębicach oraz w ZOZ Łęczyca.

arch. P. Woźniak

Pan Piotr podczas pracy - blok operacyjny oddz. kardiochirurgii
Instytutu CZMP w Łodzi

Od lewej Piotr Woźniak na IV Mistrzostwach w Ratownictwie Medycznym o Puchar
Prezesa Falck Medycyna Sp. z o.o. Pruszków 2014 r.

wójt gminy Orzeszków - Józef Gawin,
a dziadek ze strony taty to sołtys Skotnik - Jan
Woźniak. Kto go zna wie, że ukończył Zespół
Szkół Gastronomicznych w Łodzi. Szkoła ta
mieściła się naprzeciwko pogotowia w Łodzi.
Po maturze ważyły się jego losy. Egzaminy
na Uniwersytecie Medycznym na kierunku
Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne zdał, ale był
„pod kreską”. Alternatywą miał być kierunek Chemia Spożywcza na Politechnice Łódzkiej,
ale go to nie kręciło. Jednak kiedy dowiedział
się, że Akademia Medyczna w Łodzi otwiera
nowy kierunek – Ratownictwo Medyczne,
twierdził, że jest to właśnie to, czego pragnie
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Piotr Woźniak uważa, że ma
szczęście, że poznał takich ludzi
i szczerze im dziękuje. Największą
radość w pracy w zespole ratownictwa
sprawiło mu odebranie dwóch porodów.
Porażek nie pamięta, zostały z tyłu głowy,
po to, by uniknąć ich w przyszłości.
Swoje pasje może realizować dzięki
rodzinie – żonie Monice, dzieciom – Oli
i Witkowi, którzy od dawna wiedzą ile
ich to kosztowało i kosztuje.

arch. R. Troczyński

i pojechał złożyć dokumenty. Zdał
egzaminy, przyjęli go. Nie byłoby
takiej decyzji, gdyby nie harcerskie
wychowanie w Hufcu ZHP. Twierdzi,
że to dzięki Orkiestrze Dętej ZHP-OSP
Uniejów i wspaniałym wychowawcom,
nauczycielom, kolegom, przyjaciołom
oraz nauczycielom akademickim.

Pan Piotr trenuje z młodymi bramkarzami UAF

Mottem Piotra Woźniaka są słowa Jana Pawła II: „Jeśli chcesz znaleźć
źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj,
wiesz, że ono musi tu gdzieś być”.

W majówkę nie siedź w domu!
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Restauracja „Herbowa” na zamku w Uniejowie zaprasza

Oferujemy organizację wesel, bankietów i imprez okolicznościowych

tel. 791-340-595
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Helikopter w polu…
między Wilamowem
a Górami

Co i gdzie to jest ?

Foto Kontrasty
Foto Zagadka

fot. R. Troczyński

W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było zdjęcie nowo
wybudowanego budynku znajdującego się przy ul. bł. Bogumiła 50 w Uniejowie.
Wcześniej był w tym miejscu Zakład Przemysłu Pończoszniczego „Sandra”
z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim. Wpłynęło kilkanaście poprawnych
odpowiedzi. Nagrodę wylosowała Pani Magdalena Miszczak z Uniejowa.
Serdecznie gratulujemy!
Kolejną foto zagadką jest obiekt położony na terenie gminy Uniejów. Gdzie
położony jest sfotografowany budynek i co się tutaj znajduje?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane na numer
tel. 517 138 165, czekamy do 31 maja 2017 r.

Ryszard Troczyński

