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Pierwsza linia kosmetyków

opartych na bazie wody termalnej z Uniejowa

Polsko-włoski weekend kwiatowy

5-te urodziny Uzdrowiska Uniejów

Jubileusz 90-lecia OSP Spycimierz
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Od Redakcji
Szanowni Czytelnicy,

Oddajemy w Państwa ręce kolejną, trzecią w tym roku sporą porcję informacji o podjętych i planowanych inicjatywach, inwestycjach oraz wydarzeniach na terenie naszej gminy i nie tylko.
W tym wydaniu dowiedzą się Państwo o uruchomionej pierwszej linii kosmetyków na bazie uniejowskiej wody
termalnej i współpracy w tym celu z firmą Over Group, o której w wywiadzie opowiedział Pan Stanisław Gosiewski,
współzałożyciel i dyrektor generalny firmy.
Uniejów zyskał nową atrakcję – Termalny Park Linowy, a w niedalekiej przyszłości powstanie Aparthotel „Termy
Uniejów” – o pozostałych inwestycjach przeczytacie Państwo w artykule „Z prac Samorządu”. W tym numerze
relacjonujemy również obchody trzech urodzin: 5-tych Uzdrowiska Uniejów, 40-tych z Imieniem i Sztandarem Szkoły
Podstawowej w Uniejowie i 90-tych Ochotniczej Straży Pożarnej w Spycimierzu. A skoro jesteśmy przy temacie
strażackim, warto wspomnieć o przeprowadzonych ćwiczeniach jednostek PSP i OSP na wypadek powodzi w parku
zamkowym.
W ramach nowego cyklu artykułów – wywiadów z laureatami nagrody gospodarczej i społecznej Burmistrza
Uniejowa „Złota Lilia”, tym razem prezentujemy Uzdrowisko Uniejów Park w rozmowie z Panem Pawłem Czarneckim
– kierownikiem obiektu. Natomiast w ramach stałej rubryki – Zakłady pracy w gminie Uniejów – przedstawiamy
Gospodarstwo Rolne Ryszarda Pietruchy z Woli Przedmiejskiej.
Tradycyjnie znajdą Państwo wiele artykułów o wydarzeniach kulturalnych, sportowych i oświatowych, zorganizowanych przede wszystkim z myślą o dzieciach i młodzieży.
							
Życzymy przyjemnej lektury.

Pawel.Wroniszewski@onet.pl

Zabierz Uniejów do domu
Pierwsza linia kosmetyków opartych na bazie wody termalnej z Uniejowa

Krem do twarzy na dzień na bazie
wody termalnej z Term Uniejów

Płyn micelarny na bazie wody
termalnej z Term Uniejów

Mgiełka do twarzy na bazie
wody termalnej z Term Uniejów

- Krem do twarzy do każdego
rodzaju cery. Bogactwo minerałów
w produkcie kosmetycznym
korzystnie wpływa na jędrność
i sprężystość skóry.

- Preparat do demakijażu twarzy
i oczu – oczyszcza, eliminuje
podrażnienia.

- Lekka, delikatna mgiełka do
ciała i twarzy o orzeźwiającym
zapachu.

Szampon dla zwierząt na bazie
wody termalnej
- Profesjonalny szampon dla psów
i kotów. Zawarte w preparacie
proteiny wełny kaszmirskiej
doskonale odżywiają włos, ekstrakt
z nagietka działa pielęgnująco
i regenerująco na skórę.

W ofercie również: żel pod prysznic/szampon 2w1, żel do mycia twarzy;
płyn do uszu, płyn do oczu i mgiełka dla zwierząt na bazie wody termalnej.

Płyn do łap na bazie
wody termalnej
- Produkt pomaga
w szybki sposób usunąć
brud z łapek, bez
konieczności kąpieli.

>>>
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10 czerwca o godzinie 9.05 Prezes Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa - Jacek
Kurpik na antenie Radia RMF FM poinformował słuchaczy, że na bazie naszej wody
termalnej mamy już kosmetyki dla ludzi i zwierząt. Podobna prezentacja miała miejsce
także na antenie TVN, TVN 24 i TVN BiS. Kosmetyki produkuje dla naszego Uzdrowiska
firma OVER Group z Łasku. Teraz możemy z walorów wody z Uniejowa korzystać
w dowolnym miejscu na świecie.
Firma OVER Group jest wiodącym polskim producentem produktów pielęgnacyjnych i suplementów diety dla zwierząt
gospodarskich, małych czworonogów oraz produktów kosmetycznych dla ludzi, działającym na rynku zarówno krajowym,
jak i zagranicznym od 2001 roku. Od początku swojej działalności firma bazuje na wyselekcjonowanych, naturalnych
surowcach roślinnych pozyskiwanych z różnych zakątków całego świata.
Celem OVER Group jest: satysfakcja, jakość i innowacja, i właśnie podążając w myśl tych wartości rozwijana jest
działalność. Sygnowane marką OVER Group innowacyjne produkty i usługi wyróżnia wysoka jakość, doceniana przez
dystrybutorów, lekarzy weterynarii,
hodowców oraz klientów ostatecznych. Dzięki współistnieniu 10ciu marek spółka OVER Group
wprowadziła na polski i światowy
rynek kilka unikatowych produktów
wysokiej użyteczności i wartości dla
klienta, które można z dumą uznać za
wzorcowe w świadczonych branżach.
Od początku istnienia firma
angażuje się i inwestuje w nowoczesne
rozwiązania na wszystkich płaszczyznach, w których działa. Przez okres
16 lat swojej działalności wielokrotnie
zajmowała czołowe miejsca w licznych
konkursach i plebiscytach.
Wysoka
jakość
oferowanych
produktów i usług otworzyła kolejne
drzwi partnerów biznesowych wielu
krajów europejskich, w Azji czy
na Bliskim Wschodzie. Ponadto do
jednych z większych osiągnięć OVER
Group należy otwarcie w 2015 roku
oddziału firmy w New Delhi w Indiach
- OVER Group Indie.
Warto
podkreślić,
że
cele
sprzedażowe spółki są silnie powiązane
z celami wizerunkowymi. Można
mówić tu o zjawisku spirali efektów
sprzedażowych i wizerunkowych.
Komunikowanie atutów oferty i stymulowanie zainteresowania, że produkowane są w Łasku powoduje, że
miasto, jak i okolice zyskują wizerunek
atrakcyjnego miejsca nie tylko dla
przedsiębiorców, inwestorów, ale też
dla osób poszukujących zatrudnienia.

4

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 3 / 55 / 2017

>>>

Wywiad z Panem
Stanisławem Gosiewskim

arch. S. Gosiewski

współzałożycielem
i dyrektorem generalnym
Over Group

Od chwili kiedy został przedstawiony Panu pomysł
na produkcję kosmetyków na bazie naszej wody do
momentu, kiedy produkty są już dostępne na rynku,
minęło bardzo mało czasu. Uważa Pan, że jest to
wynikiem współpracy z prywatnym podmiotem, a nie
np. długie oczekiwanie na różnego rodzaju dofinansowania?
Spółka OVER Group to prywatny podmiot zarządzany
przez dwóch wspólników, dzięki temu jest elastyczna oraz
błyskawicznie reaguje na potrzeby rynku. Jednak firma to
przede wszystkim ludzie. Mając w swojej kadrze wysoko
wykwalifikowanych specjalistów różnych dziedzin, nasz
czas reakcji jest bardzo krótki. Dodatkowym czynnikiem
bez wątpienia było profesjonalne podejście „Term
Uniejów” i zdecydowanie podczas procesu decyzyjnego.
Użycie wody termalnej do kosmetyków dla ludzi
to nowy trend na rynku konsumenckim, a jak jest
w przypadku produktów dla zwierząt?
OVER Group to firma, której jedną z wartości jest
innowacja, dlatego w każdej dziedzinie podejmujemy
wszelkich starań, by móc wyjść naprzeciw potrzebom
rynku oraz wprowadzić produkt, spełniający oczekiwania
klientów. Z informacji, które posiadamy produkty dla
zwierząt na bazie wód termalnych są unikatowe na rynku
krajowym i zagranicznym, co jest również znacznym
wyróżnieniem dla naszej Firmy oraz dla „Term Uniejów”.
„Termy Uniejów” mogą teraz dystrybuować produkty oparte na wodach termalnych na całą Polskę

i rynki zagraniczne. Na jaki rodzaj współpracy ze
strony partnera OVER Group możemy liczyć w tej
kwestii?
Doświadczenie zdobyte podczas 16 lat funkcjonowania
naszej spółki na rynku polskim oraz zagranicznym pozwala
na lepszy start nowym produktom. OVER Group to nie
tylko producent wysokiej jakości preparatów dla ludzi
i zwierząt, ale również rozbudowana sieć dystrybucyjna
o międzynarodowym zasięgu. Nasze produkty trafiają
do ponad 29 krajów w Europie, na Bliski Wschód oraz
dalekiej Azji. Podczas mojej niedawnej wizyty w naszym
oddziale w Indiach rozmowa o produktach na bazie
wody termalnej z Term Uniejów wzbudziła szerokie
zainteresowanie wśród potencjalnych klientów. Liczymy,
że również w innych krajach produkty te równie ochoczo
zostaną przyjęte przez naszych partnerów biznesowych.
Projekt kosmetyków na bazie wód termalnych
to pierwszy projekt prowadzony wspólnie z „Termami
Uniejów”. Jak układała się współpraca, czy planują
Państwo następne wspólne działania?
Współpraca z „Termami Uniejów” w zakresie
produkcji kosmetyków na bazie wód termalnych to
pierwszy projekt i nie ukrywamy, iż jesteśmy zadowoleni
z jego efektów. OVER Group jest firmą ceniącą
innowacje, rozwój oraz nowe rozwiązania, współpraca
z Termami Uniejów pozwala nam działać w nowych
obszarach, a nowe projekty to dla nas kolejna szansa na
rozwój. Zawsze pozostajemy otwarci na nowe, ciekawe
przedsięwzięcia i jesteśmy gotowi o nich rozmawiać.
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Od Redakcji
Zabierz Uniejów do domu – Paweł Wroniszewski
Wywiad z Panem Stanisławem Gosiewskim, współzałożycielem
i dyrektorem generalnym Over Group – Paweł Wroniszewski
Z prac Samorządu - Józef Kaczmarek
Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie – Janusz Kosmalski
Nielegalne wysypiska śmieci – Wioletta Majewska
Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość kolegiaty w Uniejowie – cz. III
Dotacje dla gmin na realizację projektów lokalnych – Urszula Łukasik
Otwarcie parku linowego
Aparthotel „Termy Uniejów”
Ogłaszamy drugą edycję konkursu „Lilia Ogrodnika”
– Karolina Smętkiewicz
Wywiad z Panem Pawłem Czarneckim - kierownikiem Uzdrowiska
Uniejów Park
IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego
– dh Krzysztof Janiak
Jubileusz 90-lecia OSP Spycimierz – Piotr Witas, dh Stanisław Pełka
Wspólne działanie – wspólna korzyść – Stowarzyszenie Wsparcie
Społeczne „Ja-Ty-My”
Wybrano łódzkich Samorządowców 2017 roku
Warsztaty uczniów z „Dworzanami” – Elżbieta Bartnik
Wiosenne wieści z przedszkola – Małgorzata Dzieran, Angelika
Kurpik, Iwona Tomaszak, Monika Bartnik, Wioletta Gralka, Henryka
Jagieła, Małgorzata Kaźmierczak, Monika Szafarz, Marta Pajor, Dorota
Leśniewska, Romana Kozińska, Małgorzata Wojtasiak
Szkolne kalendarium Wielenina – Daniela Kwiatosińska, Magdalena
Andrysiewicz, Alicja Gapsa, Jolanta Kwaśniewska, Beata Maciejewska,
Barbara Fligiel, Elżbieta Goszczyk
Wiosennie w Szkole Podstawowej w Wilamowie – Izabela Wojtczak,
Beata Kos, Joanna Binkiewicz, Izabela Wróbel, Izabela Wojtczak,
Magdalena Pajor, Edyta Miśkiewicz, Joanna Binkiewicz, Anna Gazda,
Katarzyna Pajor
Pomalujmy Uniejów – Karolina Smętkiewicz
40 lat z Imieniem i Sztandarem – Małgorzata Komajda
Newsy z Zespołu Szkół w Uniejowie – pwd. Małgorzata Antoniak,
pwd. Magdalena Derlacz, Agnieszka Kaczmarek, Joanna Wieczorek,
Teresa Gadzinowska, Katarzyna Pruchlat, Janusz Stawicki, Ewa
Trzmielewska, Jolanta Wieczorek, Anna Zbytniewska, Dorota Bamberska,
Anna Wiktorska, Anna Komodzińska, Tomasz Bartosik, Karolina
Szęlągowska, Piotr Masiera
Uniejowska młodzież z wizytą w Trójmieście - Karolina Smętkiewicz

(63) 28 89 787

51. „Ze zdrowiem mi do twarzy” – Mirosław Madajski
52. Ryba na 15 sposobów i wiosenne desery podbijały podniebienia
smakoszy – Karolina Smętkiewicz
56. Weekend z „Majówką” – Aleksandra Zielonka
56. Święto Konstytucji 3 Maja – Aleksandra Zielonka
57. Dyskusja o książce w przestrzeni publicznej – Beata Szymczak
57. Wystawieni na próbę – pwd. Magdalena Antoniak,
pwd. Magdalena Derlacz
58. „Każdemu wolno kochać” – Beata Szymczak, Sylwia Szymańska
58. Kalendarium wydarzeń z Czepowa – Mirosław Madajski
59. Czepów czwarty raz z Pucharem Marszałka – Mirosław Madajski
60. Warsztaty rękodzieła z okazji Dnia Matki – Beata Szymczak,
Sylwia Szymańska
60. Jarmark Wilamowski – Alicja Własny
61. 5-te urodziny Uzdrowiska Uniejów – Maciej Bartosiak
62. Kwietne uroczystości – Maciej Bartosiak
63. Turniej Wędkarski o Puchar Mistrza Wiosny – Zarząd Koła nr 16
w Uniejowie
64. Słoneczna wiosna młodych „Termalnych” – Mirosław Madajski
66. Nasz biegacz najlepszy na Pikniku Lekkoatletycznym w Łodzi
– Robert Stasiak
66. Damian Berczyński z nowym rekordem życiowym na 10 km
– Mirosław Madajski
67. Szkoły Podstawowe z Uniejowa i Wielenina najlepsze w powiecie
poddębickim – Mirosław Madajski
67. Podwójny triumf Ewy Pajor w Bundeslidze – Uniejowska Akademia
Futbolu
68. Uniejowska Akademia Futbolu Super VIPem na meczu Widzewa Łódź
– Piotr Woźniak
69. Gimnazjalistki i gimnazjaliści z Uniejowa najlepsi na Mistrzostwach
Powiatu w Piłce Siatkowej Plażowej – Szymon Bugajak
70. VI Turniej Małego Karateki z okazji Dnia Dziecka
– Maja Ostrowska-Gralka
71. I Turniej Wędkarski z Okazji Dnia Dziecka – Dariusz Adamiak
72. Gospodarstwo Rolne Ryszarda Pietruchy z Woli Przedmiejskiej
– Marek Jabłoński
75. Śp. ks. Maciej Dyonizjak – Władysław Stawicki
76. Ćwiczyli na wypadek powodzi – Aleksandra Zielonka
77. Showman – Ryszard Troczyński
78. Napisano o nas… - Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie
78. Zapraszamy na VIII Indiańskie Lato – Masandro Wszołek

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

Dariusz Adamiak, Magdalena Andrysiewicz, Małgorzata Antoniak, Dorota Bamberska, Elżbieta Bartnik, Monika Bartnik, Tomasz Bartosik, Joanna Binkiewicz, Szymon
Bugajak, Magdalena Derlacz, Małgorzata Dzieran, Beata Fligiel, Teresa Gadzinowska, Alicja Gapsa, Anna Gazda, Elżbieta Goszczyk, Wioletta Gralka, Henryka Jagieła,
Agnieszka Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Małgorzata Kaźmierczak, Małgorzata Komajda, Anna Komodzińska, Beata Kos, Janusz Kosmalski, Romana Kozińska, Krzysztof
Janiak, Angelika Kurpik, Jolanta Kwaśniewska, Daniela Kwiatosińska, Dorota Leśniewska, Urszula Łukasik, Beata Maciejewska, Mirosław Madajski, Wioletta Majewska, Piotr
Masiera, Edyta Miśkiewicz, Maja Ostrowska-Gralka, Katarzyna Pajor, Magdalena Pajor, Marta Pajor, Stanisław Pełka, Katarzyna Pruchlat, Robert Stasiak, Janusz Stawicki,
Władysław Stawicki, Monika Szafarz, Karolina Szelągowska, Sylwia Szymańska, Beata Szymczak, Iwona Tomaszak, Ewa Trzmielewska, Jolanta Wieczorek, Anna Wiktorska,
Piotr Witas, Alicja Własny, Małgorzata Wojtasiak, Izabela Wojtczak, Piotr Woźniak, Paweł Wroniszewski, Izabela Wróbel, Masandro Wszołek, Anna Zbytniewska, Aleksandra
Zielonka, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”, Uniejowska Akademia Futbolu, Zarząd Koła nr 16 w Uniejowie, Zespół Tańca Dawnego „Dworzanie”.
Wsparcie finansowe kwartalnika: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku, Restauracja „Herbowa” Adriana Jatczaka z Uniejowa.

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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Z prac Samorządu

Józef Kaczmarek

marzec - kwiecień 2017

Decyzją Wojewody Łódzkiego w drodze komunalizacji Gmina otrzymała na własność poniższe
nieruchomości:
•

działki nr 103/3 o pow. 0,18 ha, nr 144/2 o pow.
0,08 ha, nr 104/3 o pow. 0,14 ha zajęte pod ujęcie
wody w Woli Przedmiejskiej;
• działkę nr 1585/1 o pow. 0,1883 ha, fragment
ul. Tureckiej w Uniejowie (zejście do kładki
i parking);
• działki nr 538/1 o pow. 1,70 ha, nr 552 o pow. 0,27
ha, nr 559 o pow. 0,20 ha, nr 654 o pow. 0,07 ha
w Kuczkach.
Wyrokiem Sądu Rejonowego w Łasku Gmina
Uniejów została właścicielem działki nr 39 w Zaborowie, ponadto trwa postępowanie dotyczące
zasiedzenia przez Gminę Uniejów działki nr
314/2 w miejscowości Spycimierz. Obie działki,
o których mowa, będą przeznaczone na potrzeby
zaplanowanych inwestycji drogowych.
Złożyliśmy wnioski do Wojewody Łódzkiego
o komunalizację na rzecz Gminy nieruchomości
położonych w miejscowościach: Czepów, Hipolitów,
Orzeszków, Ostrowsko, Kozanki Wielkie, zajętych
przez dawne siedliska gospodarcze, przekazanych na
Skarb Państwa w zamian za świadczenia emerytalnorentowe.
W drodze przetargu Gmina sprzedała:
•

działki: nr 2708 o pow. 0,1428 ha, nr 2709 o pow.
0,1683 ha, nr 2713 o pow. 0,1146 ha położone w
Uniejowie (przetarg w dniu 9 czerwca 2017 r.);
• działkę nr 860/5 o pow. 0,1007 ha w miejscowości Ostrowsko (pierwszy przetarg w dniu 16
czerwca 2017 r.);
• działki: nr 860/6 o pow. 0,1001 ha i nr 860/7
o pow. 0,0994 ha położone w Ostrowsku (drugi
przetarg w dniu 16 czerwca 2017 r.);
• działkę nr 2719/1 o pow. 0,7553 ha położoną
w Uniejowie.
Otrzymaliśmy dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego w wysokości 234 950,00 zł

z przeznaczeniem na modernizację drogi Brzeziny
– Wielenin. Dotacja pochodzi ze środków budżetu
województwa łódzkiego z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w 2017 r.
Wyłoniliśmy wykonawcę zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kozanki
Wielkie, gm. Uniejów”. Inwestycja ma być
realizowana w ramach środków PROW. Wpłynęły
4 oferty. Najniższa oferta została złożona przez
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., ul. Łódzka
108, 99- 200 Poddębice, za cenę brutto 1 179 324,00
zł. Najdroższą propozycją była oferta na kwotę 1 700
000,00 zł.
Są opracowywane dokumentacje projektowo –
kosztorysowe remontu nawierzchni dróg wraz ze
sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zadania pn.
„Przebudowa dróg na terenie gminy Uniejów – etap
II”. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
PROJEKT Rafał Skrzak, ul. Wrzosowa 43, 99-200
Poddębice. Zadanie obejmuje następujące ciągi
drogowe:
•
•
•
•
•
•

na odcinku Wielenin – Wielenin-Kolonia (ok.
1 km długości),
na odcinku Spycimierz – Łęg Baliński (ok. 2,3
km długości),
we wsi Człopy przez wieś od drogi krajowej do
skrzyżowania na Wieścice (ok. 1 km długości),
na odcinku Orzeszków – Czepów (ok. 3,3 km
długości),
w Wilamowie koło cmentarza,
we wsi Ostrowsko (ok. 1,1 km długości).

Podpisaliśmy umowę na pełnienie funkcji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu
inwestycyjnym
prowadzonym
w
formule
„zaprojektuj i wybuduj” pn.: „Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Zaborów, gm. Uniejów”.
Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Inżynieryjne
PROJEKT Rafał Skrzak, ul. Wrzosowa 43, 99-200
Poddębice za cenę brutto 7 000,00 zł.
Trwają uzgodnienia z GDDKiA odnośnie doku-
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mentacji dotyczącej przebudowy skrzyżowania drogi
krajowej nr 72 (od ronda w kierunku Turku) z ulicą
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa w Uniejowie.
17 czerwca br. nastąpiło otwarcie boiska
sportowego przy Szkole Podstawowej w Wilamowie.
Mecz otwarcia na nowym obiekcie rozegrali
– jako pierwsi – uczniowie i w dalszej kolejności
– samorządowcy z terenu Gminy Uniejów. Całkowity
koszt budowy boiska zamknął się w kwocie 240
000,00 zł, z której 28% wydatkowanej kwoty zostanie
zrefundowane ze środków Ministerstwa Sportu
i Turystyki. Boisko o wymiarach 60m x 35m pokryte
nawierzchnią z trawy naturalnej, wyposażono
w nowe bramki, siatki, ławki, stojak z tablicą do
koszykówki oraz piłkołapy. Obiekt jest ogrodzony.
W ramach inwestycji zakupiono także kosiarkę
samojezdną na potrzeby pielęgnacji nawierzchni
oraz wózek do malowania linii.
Sejmik Województwa Łódzkiego przyznał jednostce OSP Spycimierz pomoc finansową w wysokości 14 000,00 zł na zakup sprzętu służącego
ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska
przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem.
Komenda Wojewódzka PSP przekazała jednostce
OSP w Wilamowie dofinansowanie z budżetu
Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego
w wysokości 40 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na remont garaży w strażnicy w Wilamowie.
PGK „Termy Uniejów” sp. z o.o. zaczęły prace związane z bieżącym utrzymaniem dróg.
Przedsiębiorstwo zakończyło także serię letnich
nasadzeń kwiatowych na terenie całego miasta.
Trwają prace nad termomodernizacją budynków
komunalnych na terenie gminy Uniejów: Wilamów
51 (prace zakończone), Wilamów 24 (w trakcie
prac), Uniejów, ul. Kościelnicka 44, Felicjanów.
Przygotowujemy dokumentację projektową
na termomodernizację budynku OSP Uniejów
– będziemy starać się o dofinansowanie na ten cel ze
środków zewnętrznych.
Zostały wykonane ostatnie dostawy wyposażenia
w ramach zadania pn.: „Przedszkole równych szans”.
Do Miejskiego Przedszkola w Uniejowie przekazano:
pomoce dydaktyczne o wartości 23 940,11 zł,
elementy wyposażenia kuchennego za kwotę
1 140,00 zł oraz sprzęt elektroniczny o wartości
313,50 zł.
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Trwa postępowanie przetargowe na remont
wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku
starej plebanii w Uniejowie w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: „Rozwój instytucji kultury
w Uniejowie”. Mamy już przygotowaną dokumentację
budowlano – wykonawczą oraz przyznane przez
Zarząd Województwa Łódzkiego środki na dofinansowanie projektu w ramach EFRR.
Wspólnie z księdzem prałatem Andrzejem
Ziemieśkiewiczem przygotowujemy dokumentację
projektową na prace konserwatorskie obejmujące
przebudowę kaplicy bł. Bogumiła.
Mając na uwadze dwukrotne unieważnienie
przetargu na budowę drogi dojazdowej do terenów
uzdrowiskowych (powodem decyzji o unieważnieniu
były zbyt wysokie oferty złożone w toku obu
postępowań), w ramach środków pochodzących
z dotacji uzdrowiskowej, zdecydowaliśmy się na
zrealizowanie przebudowy ulicy bł. Bogumiła wraz
z przylegającymi do niej ulicami: Łączną oraz Cichą.
Przygotowujemy dokumentację projektową na
przebudowę przestrzeni publicznej przy skwerze
położonym u zbiegu ulic: Ireny Bojakowskiej (dawna
ul. 22-go lipca) i Targowej.
Przygotowujemy dokumentację na budowę targowiska miejskiego. Będziemy starać się o dofinansowanie inwestycji środkami z PROW-u.
Przyjęliśmy plan zagospodarowania przestrzennego stref uzdrowiskowych B i C, zaś na ukończeniu są
prace nad planem zagospodarowania przestrzennego
dla strefy uzdrowiskowej A. Niebawem dokument
będzie gotowy do uchwalenia.
Złożyliśmy dwa wnioski na realizację projektu
„Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania pn.: „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym
inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie
energii”, finansowanego ze środków PROW na lata
2014-20. Obecnie trwa ocena formalna złożonych
dokumentów.
•

Pierwszy wniosek, na kwotę 1 997 831,00 zł,
został złożony przez Gminę Uniejów. Zakres
rzeczowy obejmuje następujące działania:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gminy Uniejów w zakresie budowy
sieci kanalizacyjnej na odcinku Zieleń –
Spycimierz” i „Budowa sieci wodociągowej na

>>>
>>>
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>>>
obszarze wsi Lekaszyn oraz na odcinku Skotniki
– Kuczki wraz z modernizacją i rozbudową Stacji
Uzdatniania Wody w Woli Przedmiejskiej”.
•

Drugi wniosek, na kwotę 1 993 780, 00 zł,
zło-żyło PGK „Termy Uniejów” sp. z o.o.
w Uniejowie. Wniosek dotyczy działania pn.:
„Przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków
w Spycimierzu wraz z budową i przebudową
sieci wodociągowej na obszarze wsi: Wola
Przedmiejska, Czekaj, Felicjanów, Wilamów,
Człopy i Wielenin Kolonia na terenie gminy
Uniejów”.

Złożyliśmy 6 wniosków o dofinansowanie
projektów turystycznych ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Projekty
obejmują:
•

„Rozwój uzdrowiska Uniejów poprzez rozbudowę oraz dostosowanie do nowych
funkcji istniejącej infrastruktury turystycznej”
(przedsięwzięcie polega na budowie budynku
basenu).

•

„Termy Uniejów markowy produkt turystyki
uzdrowiskowej – rozbudowa kompleksu
basenowego” (przedsięwzięcie polega na
rozbudowie istniejącego kąpieliska zewnętrznego).

•

•

•

•

„Budowa parku tematycznego z elementami
infrastruktury turystycznej jako uzupełnienie
kompleksu Termy Uniejów” (przedsięwzięcie
polega na wykonaniu zespołu dwóch budynków
z łącznikiem, których głównym zadaniem
ma być pokazanie jak powstaje żywność oraz
przybliżenie aspektów życia na wsi).
„Wykorzystanie potencjału Gminy Uniejów
do nadania nowych funkcji turystycznych”
(przedsięwzięcie polega na przebudowie wraz
ze zmianą funkcji budynku po posterunku
policji wodnej z przeznaczeniem na obiekt
hotelowy, zabudowie tarasu zamkowego
i zagospodarowaniu turystycznym wnętrza
parku).
„Intensyfikacja
gospodarki
turystycznej
w Uzdrowisku Uniejów poprzez budowę tężni
solankowej wraz z pijalnią wody termalnej”.
„Spycimierski gród atrakcją turystyki kulturowej
i ludowej Uzdrowiska Uniejów (przedsięwzięcie
polega na budowie ciągu pieszo-rowerowego
z infrastrukturą towarzyszącą i budowie

budynku o funkcji turystycznej z infrastrukturą
towarzyszącą).
Zakończyliśmy realizację i rozliczyliśmy program
„Umiem pływać”, w ramach którego uczniowie ze
szkół z terenu gminy Uniejów korzystali z zajęć
nauki pływania w kompleksie basenów termalnych.
Otrzymaliśmy refundację środków unijnych na
promocję w wysokości 440 000 zł.
W dniu 31.05.2017 r. nastąpiło otwarcie ofert
w przetargu na organizację wizyty studyjnej i misji
gospodarczej w roku bieżącym. Wpłynęły 3 oferty,
z których najniższa jest na kwotę 385 000,00 zł, zaś
najwyższa na kwotę 485 000,00 zł.
Ogłosiliśmy zapytanie ofertowe na zakup czasu
antenowego do wskazań promocyjnych.
Według danych Miejsko – Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej, dzieci zameldowanych na terenie
gminy Uniejów z roczników 2012 – 2017 (na dzień
8 czerwca br.) jest łącznie 321. W poszczególnych
rocznikach dane przedstawiają się następująco: 2012
– 64, 2013 – 69, 2014 – 53, 2015 – 54, 2016 – 53,
2017 – 28.
•

W okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.
w ramach świadczenia „500+” wypłacono
kwotę 3 309 140,47 zł dla 523 rodzin na 828
dzieci. Natomiast od 01.01.2017 r. do 31.05.2017
r. kwota wypłacona przez MGOPS wyniosła
1 859 087,40 zł dla 482 rodzin na 756 dzieci.

•

W okresie od 01.04.2016 r. do 31.12.2016 r.
w ramach zasiłków rodzinnych z dodatkami
wypłacono kwotę 2 021 258.14 zł dla 313 rodzin
na 548 dzieci. Natomiast od 01.01.2017 r. do
31.03.2017 r. kwota wypłacona przez MGOPS
wyniosła 526 151,15 zł dla 296 rodzin na 553
dzieci.

Wśród osób korzystających ze świadczeń
MGOPS w Uniejowie 11 rodzin nie posiada stałego
zameldowania na terenie naszej gminy.

Wydarzenia kulturalne i sportowe
W weekend 22-23.04 odbył się IV Uniejowski
Festiwal Smaków. Tytuł Najbardziej Apetycznego
Miejsca zdobyły restauracje: Termalna bistro&café
oraz Trattoria na Zamku, zaś „Lilia Smakosza”
przyznawana przez gości, trafiła do restauracji
Herbowej na Zamku i restauracji Zorbas.

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

25.04 w Sali Rycerskiej Uniejowskiego
Zamku odbyło się spotkanie pn. „TURYSTYKA
- REKREACJA - PROMOCJA W REGIONIE”
organizowane przez Stowarzyszenie Wsparcie
Społeczne „Ja-Ty -My”, podczas którego omawiano
działania służące wspólnej promocji regionu.
W Zespole Szkół w Uniejowie odbyło się spotkanie z cyklu „Ze zdrowiem mi do twarzy. Gośćmi
Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni” byli: dr n.
med. Wojciech Gwizdała i dr n. med. Paweł Rasmus.
30.04 odbyła się „Majówka” organizowana przez
Uniejowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Turystycznych.
3.05 w dniu Święta Narodowego uniejowianie
zebrali się w Rynku Miejskim, aby uczcić 226.
rocznicę tego wydarzenia. Uroczystość zakończyła
msza św. w intencji Ojczyzny w uniejowskiej
kolegiacie, podczas której uczniowie Zespołu Szkół
w Uniejowie wraz z Orkiestrą OSP Spycimierz
zaprezentowali okolicznościowy koncert.
7 maja jednostka OSP w Spycimierzu obchodziła
Jubileusz 90-lecia działalności.
W Zespole Szkół w Uniejowie po raz pierwszy
odbył się Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt Szkół
Gimnazjalnych o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów.
16.05 odbyło się w Bibliotece Miejskiej spotkanie
poetycko – muzyczne.
W dniach 18-19.05 gmina Uniejów i PGK ”Termy
Uniejów” w ramach Dni Otwartych Funduszy
Europejskich zaproponowali mieszkańcom województwa 50% zniżki w kompleksie basenów
termalnych.
Zespół Szkół w Uniejowie świętował obchody
40-lecia nadania Szkole Imienia i pierwszego
Sztandaru (oraz 10-lecia nowego Sztandaru).
Z okazji Dnia Matki odbyły się: koncert na
Zamku zorganizowany przez Miejskie Przedszkole
w Uniejowie i MGOK w Uniejowie, akademia
muzyczna w SP w Wieleninie oraz warsztaty
rękodzieła artystycznego organizowane przez MGBP
w Uniejowie.
27.05 odbył się Jarmark Wilamowski zorganizowany przez SP Wilamów, jednostkę OSP
Wilamów, MGOK w Uniejowie przy wsparciu PGK
„Termy Uniejów”.
Gmina Uniejów otrzymała I miejsce oraz status
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Samorządu Przyjaznego Rodzinie w województwie
łódzkim w konkursie „Województwo Łódzkie
Przyjazne Rodzinie” o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego.
Gratuluję Panu Piotrowi Kozłowskiemu, który
zwyciężył w X edycji plebiscytu „Samorządowiec
Roku Województwa Łódzkiego 2017” (Powiat
Poddębicki) organizowanego przez Dziennik
Łódzki”
5.06 na terenie zielonym kompleksu basenów
termalnych świętowaliśmy urodziny Uzdrowiska
Termalnego Uniejów. Na mieszkańców czekał
tort urodzinowy, zabawa z DJ-em oraz możliwość
2-godzinnego, darmowego wejścia na basen.
6.06 na terenie parku zamkowego odbyły się
międzypowiatowe ćwiczenia jednostek PSP i OSP
na wypadek miejscowych zagrożeń. Głównym
elementem ćwiczeń był montaż mobilnego systemu
obwałowania przeciwpowodziowego oraz test
sprawności pompy o wydajności 700 tys. l/min.,
która jest własnością gminy Uniejów.
10.06 i 11.06 odbył się „Polsko – Włoski
Weekend Kwiatowy” podczas którego przy
kompleksie basenów oraz u stóp zamku Włosi
z Krajowego Stowarzyszenie Artystycznego
Układania Kwiatów „Infioritalia” oraz członkowie
Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże
Ciało” tworzyli kwiatowe kompozycje i warsztaty
dla mieszkańców i turystów, promując tradycję
kwietnych dywanów w Spycimierzu i wydarzenia
związane z tworzeniem tzw. sztuki ulotnej.
Weekendowe wydarzenia można było śledzić na
żywo w stacji TVN24 i TVN24 BIS oraz słuchać
o tym co działo się w Uniejowie na antenie radia
RMF FM.
12.06 Słuchacze Uniejowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku w Sali Rycerskiej Zamku zakończyli
rok akademicki 2016/17.
15.06 w dniu Bożego Ciała w Spycimierzu po
raz kolejny powstała unikatowy dywan kwiatowy
układany przez Parafian. Wydarzenie transmitowały
na żywo ogólnopolskie stacje telewizyjne: TVN oraz
TVP Regionalna.
18.06, z okazji Dnia Dziecka, odbył się Turniej
Uniejowskiej Akademii Futbolu połączony z wizytą
Ebiego Smolarka na kompleksie boisk piłkarskich
im. W. Smolarka w Uniejowie.
				Józef Kaczmarek
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Janusz Kosmalski

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

W okresie kwiecień - maj 2017 r. odbyły się dwie
sesje Rady Miejskiej w Uniejowie, a na każdej z nich
wprowadzano zmiany do budżetu gminy Uniejów na
2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2017-2027.
XLVII sesja Rady Miejskiej w Uniejowie w dniu 26
kwietnia 2017 r. miała niejako charakter „programoworegulaminowy”. Na wspomnianej sesji uchwalono:
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości
Uniejów i dla fragmentu terenu miejscowości
Ostrowsko, gm. Uniejów; regulamin dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie gminy Uniejów;
program gospodarowania mieszkaniowym zasobem
gminy Uniejów na lata 2017-2021; zasady wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu
gminy Uniejów; zasady sprzedaży lokali mieszkalnych
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Uniejów na rzecz najemców oraz warunków udzielenia
bonifikat od ceny zakupu; wprowadzono zmiany do
„Koncepcji rozwoju gospodarki turystycznej w gminie
Uniejów do 2020 r.” Podjęto ponadto uchwałę w sprawie:
zmiany regulaminu określającego wysokość stawek
oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość
oraz szczegółowe zasady przyznawania; regulaminu
przyznawania dodatku mieszkaniowego; regulaminu
przyznawania nagród ze specjalnego funduszu

nagród – zmieniono maksymalną wysokość dodatku
motywacyjnego dla dyrektorów szkół. Pozostając w tematyce oświatowej Rada Miejska w Uniejowie ponownie
podjęła uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
gdyż poprzednia zawierała błędny termin wejścia w życie.
Ponadto została uchwalona zmiana wysokości rocznej
składki na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
– „Między Wartą a Nerem, jak również rozpoczęto
działania zmierzające do nabycia w drodze komunalizacji
na rzecz gminy Uniejów nieruchomości Skarbu Państwa
położonej w Uniejowie, na której znajdują się budynek
mieszkalny oraz ruiny spalonego młyna.
Na zwołanej miesiąc później XLVIII sesji Rady
Miejskiej w Uniejowie podjęto ponownie dwie uchwały:
w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
w gminie Uniejów na rok 2017” oraz w sprawie ustalenia
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Uniejów na
rzecz najemców oraz warunków udzielenia bonifikat od
ceny zakupu. Stało się tak, gdyż wcześniejsze uchwały
zawierały wady prawne. Rada Miejska w Uniejowie nie
wyraziła ponadto zgody na ograniczenie etatu radnej
Rady Miejskiej w Uniejowie. Podczas sesji uchwalono
także „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy i Miasta
Uniejów na lata 2017 – 2025”, jak również przyjęto
„Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2016 rok” dla
gminy Uniejów.

Nielegalne wysypiska śmieci
Urząd Miasta w Uniejowie przypomina, iż na terenie
prywatnych nieruchomości (działki leśne, nieużytki, pola, łąki
itp.) za porządek odpowiedzialny jest właściciel tych terenów.
W przypadku podrzucenia odpadów na nieruchomość przez
nieznanych sprawców obowiązkiem właściciela nieruchomości
(w przypadku nie znalezienia właściciela podrzuconych śmieci)
jest uprzątnięcie terenu. W najbliższym czasie do właścicieli
nieruchomości, na których znajdują się „nielegalne wysypiska
śmieci”, zostaną wysłane decyzje administracyjne nakazujące
usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania lub magazynowania.
Osobom wyrzucającym śmieci w miejscach niedozwolonych
przypominamy, iż kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca
dostępne podlega karze grzywny do 500 złotych.

Wioletta Majewska

Przypominamy, iż obowiązkiem wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkałych, jak i osób posiadających na
terenie gminy Uniejów domki letniskowe, jest złożenie w Urzędzie
Miasta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Osoby prowadzące działalność gospodarcza zobowiązane
są do podpisania umowy na odbiór odpadów z firmą posiadającą
odpowiednie zezwolenia.
Dzikie wysypiska śmieci to nie tylko dowód braku kultury,
są one przede wszystkim poważnym zagrożeniem dla gleby,
wody, powietrza, ludzi i zwierząt. Pozbywając się odpadów na
nielegalnych wysypiskach, szkodzimy nie tylko przyrodzie, ale
nam samym.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
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część III

Stan obecny i proponowane prace konserwatorskie oraz aranżacji wnętrza Kolegiaty
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Uniejowie.
Dla przypomnienia: Murowana świątynia powstała
w połowie XIV w. z inicjatywy arcybiskupa gnieźnieńskiego
Jarosława Bogorii ze Skotnik. Bryłę wzniesiono na rzucie
prostokąta, z wielobocznie zamkniętym prezbiterium
skierowanym ku wschodowi. Tę część przykrywa sklepienie
krzyżowo-żebrowe. Korpus szerszy od prezbiterium składa
się z trzech przęseł. Jest to efekt przedłużenia w 1462 roku
nawy głównej o dwa przęsła. W tym okresie, co stwierdzono
na podstawie analizy wątków ceglanych, świątynia
posiadała ostrołukowo zakończone otwory okienne
o rozglifowanych ościeżach. Kolejną znaczącą zmianą
w aranżacji wnętrza była decyzja arcybiskupa Łubieńskiego
z 1649 roku o przykryciu nawy głównej sklepieniem
kolebkowym z lunetami, wspartym na masywnych filarach
przyściennych. Dla podniesienia walorów estetycznych
sklepienie zostało udekorowane sztukaterią w typie
lubelsko-kaliskim. Całość wnętrza została otynkowana.
Na podstawie protokołów z wizytacji odbytych na
przełomie XVIII i XIX w. można zrekonstruować jej stan
techniczny. Obok wymienionych ołtarzy bocznych i ołtarza
głównego (opisanych szczegółowo przez wizytatorów)
na uwagę zasługuje opis ołtarza i sarkofagu znajdujących
się na środku świątyni. Ów ołtarz i sarkofag z relikwiami
błogosławionego Bogumiła to dar arcybiskupa Wacława
Leszczyńskiego z 1666 roku.
Kolejny zauważalny etap prac we wnętrzu przypadł na
początek XX wieku. Wnętrze otrzymało nową posadzkę
w formie ozdobnych płytek ceramicznych, pochodzących
ze znanej wytwórni z Opoczna. Ukoronowaniem
przeprowadzonych prac było wykonanie w 1904 r. polichromii ściennej, której autorem i twórcą był krakowski zakład
Leona Zdziarskiego. Analizując dokumentację dotyczącą
wystroju można zatrzymać się na 1924 roku, pod którą
to datą wspomina się, iż kościół był w dobrym stanie,
a wyposażenie było niewiele zmienione od tego z II połowy
XVIII w.
Tak jak wiele zabytków w Polsce, również kolegiata
uniejowska ucierpiała podczas działań wojennych
w 1939 r., jak i podczas całej niemieckiej okupacji. Okres
powojenny to czas odbudowy zniszczonej świątyni.
Niestety, nie przywrócono i nie odtworzono sklepień
z barokową dekoracją sztukatorską. W zamian sklepienie
przykryto nowymi tynkami wapiennymi, ubytki ścian
zostały naprawione, a położone na nich tynki pobielono.
Mimo wojennych zniszczeń niektóre partie murów

wewnętrznych zachowały się w dobrym stanie, czego
dowodem są archiwalne zdjęcia fragmentów polichromii
autorstwa Zdziarskiego. Niestety, brak szacunku dla
przeszłości lub też nieznajomość artystycznych wartości
wystroju było powodem podjęcia zbyt odważnej decyzji
o wykonaniu nowej malatury. Na przełomie 1956 i 1957 r.
artyści Barbara i Rudolf Święchowie pokryli całe wnętrze
świątyni nowymi malowidłami. Smutne jest, iż jako
ludzie sztuki nie zwrócili uwagi na poprzednie warstwy
malarskie, wręcz je zlekceważyli. Jedynym plusem jest
to, iż wcześniejsze warstwy spodnie zostały zamalowane,
a nie zdrapane. Dzięki temu dokonane na początku
XXI w. odkrywki ukazały historyczną polichromię
o większej wartości artystycznej i estetycznej niż te z lat
pięćdziesiątych XX wieku.
Przeprowadzone obecnie badania nad polichromią
nie pozostawiają złudzeń co do bardzo złego stanu jej
zachowania. Dotyczy to zarówno polichromii z 1904, jak
i tej z lat powojennych. W obu przypadkach zarówno ta
pierwsza, wykonana w technice olejnej (fragmenty), jak
i późniejsze wapienne, wykazują tendencje do osypywania
się. Jest to następstwem nie tylko błędów technologicznych,
lecz także czynników zewnętrznych (brud, wilgoć). Także
złe użytkowanie obiektu, brak nadzoru konserwatorskiego
i budowlanego miały tu swój udział w procesie destrukcji
zabytku.
Opisując stan zachowania elewacji zewnętrznych
wspomniałem o niszczącej roli wód gruntowych
i opadowych. Ten „przeciwnik” wszystkich budowli
uwidocznił się także we wnętrzu uniejowskiej świątyni.
W wielu miejscach widoczny jest efekt nieszczelności dachu.
Dające się zauważyć brudne, wilgotne plamy, zacieki, a co
za tym idzie wypłukanie i osłabienie wapiennych tynków,
są powodem utraty pierwotnego charakteru kompozycji
malarskich. Brak wcześniejszego dozoru technicznego
spowodował nieszczelność okien, czego następstwem jest
zniszczona polichromia w obrębie glifów i parapetów.
To jednak nie koniec, jeżeli chodzi o destrukcyjny wpływ
wilgoci w omawianym wnętrzu. Niestety, jak do tej pory
nie został rozwiązany problem wentylacji kościoła. Brak
kontroli nad właściwym funkcjonowaniem otworów
wentylacyjnych w sklepieniu spowodował mało skuteczną
wymianę powietrza we wnętrzu – z tego powodu para
wodna, pochodząca od wiernych zgromadzonych na
liturgii, nie była skutecznie odprowadzana. Gromadzenie
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się wody kondensacyjnej powoduje zawilgocenie,
a następnie osadzanie się brudu i kurzu z powietrza.
A co z wodami gruntowymi? Czy ich obecność jest również
we wnętrzu? Niestety! Tak jak w poprzednio opisanych
przypadkach, również wody podciągane z gruntu na drodze
kapilarnej są jednym z największych wrogów polichromii
i tynków w najniższych jego partiach. Podciąganie wody
jest faktem, lecz szczelność olejnych warstw malarskich na
poziomie lamperii czy przystawione do ścian konfesjonały
i stalle utrudniają odparowanie nadmiaru wilgoci. Efektem
końcowym (przedstawionych powyżej) źródeł zawilgocenia
wnętrza świątyni jest powolne, a jednocześnie skuteczne
rozpuszczenie składników wiążących zaprawy murarskie
i warstwy polichromii oraz wzrost drobnoustrojów.
Po takim przedstawieniu stanu technicznego murów,
tynków i polichromii należy postawić pytanie, jak temu
przeciwdziałać i jakie należy podjąć prace?
Głównym założeniem prac konserwatorskich jest
natychmiastowe powstrzymanie procesów destrukcyjnych,
z uwzględnieniem zabezpieczenia wnętrza przed
niszczącymi czynnikami w przyszłości. Ogólnie przyjęta
przez konserwatorów zasada to dążenie do zachowania
tkanki historycznej, o ile pozwala na to jej stan. Przed
przystąpieniem do prac restauratorskich powinny być
przedstawione wyniki badań struktury tynków i polichromii.
Należy również uwzględnić znajomość z zakresu historii
sztuki i architektury.
Mające być przeprowadzone prace konserwatorskie będą
miały za zadanie przywrócenie wnętrza historycznego
wyglądu. Dotyczy to zwłaszcza prezbiterium, gdzie
istniejąca dekoracja powinna współgrać z mającą być
wykonaną w przyszłości dekoracją sklepienia i ścian
bocznych w nawie głównej. Konserwatorzy, jak i inwestor
są za rozwiązaniem polegającym na tym, aby na sklepieniu
korpusu kościoła odtworzyć dekorację sztukatorską
i malarską. Te dwa elementy, dzięki archiwalnym zdjęciom,
analogii z innymi pracami Zdziarskiego, zostałyby
zrekonstruowane. Zarówno sztukateria, jak i warstwa
malarska to elementy, których odtworzenie wymaga

Urszula Łukasik

dużego zaangażowania konserwatorów. Nie bez znaczenia
są tu przeprowadzone już badania architektoniczne, badania
struktur tynków i warstw malarskich.
Dzięki przedstawionym wynikom, na które składają
się dokładne opisy wraz z dokumentacją fotograficzną,
rysuje się pesymistyczny obraz zniszczeń i destrukcyjnego
wpływu czynników zewnętrznych i działalności człowieka.
Wskazane zaniedbania spowodują nie tylko duże nakłady
finansowe w przyszłości, lecz i konieczność zaangażowania
wyspecjalizowanego zespołu konserwatorów. Dla przybliżenia czytelnikowi owych prac należy nadmienić, iż
wszystkie wtórne warstwy tynków i farb należy usunąć
mechanicznie (ręczne czyszczenie skalpelem gumką,
centymetr po centymetrze). Dopiero wtedy nastąpi proces
scalenia obsypujących się historycznych warstw zapraw
wapiennych. Kolejny etap postępowania konserwatorskiego
to doczyszczenie malowideł z kurzu i brudu, obecnych
w strukturze polichromii, która po odczyszczeniu zostanie
poddana konsolidacji. Ostatnią fazą prac będzie retusz
i ujednolicenie kolorystyczne polichromii.
Retusz ma za zadanie uwypuklić fragmenty oryginalne,
podkreślając jednocześnie walory artystyczne obrazów.
Podobny program prac restauratorskich przygotowano dla
sklepienia nawy głównej kościoła. Dochodzi jednak zadanie
zmierzające do odtworzenia sztukaterii. Na podstawie
zachowanych archiwaliów oraz oryginalnych zachowanych
fragmentów, konserwatorzy stworzą sylikonowe formy
do odcisków poszczególnych elementów. Tak wykonane
odlewy o składzie zbliżonym do sztukaterii historycznej
zostaną zamontowane zgodnie z przyjętym projektem.
W przedstawionym powyżej tekście można zauważyć, iż
opis odnosi się tylko do dwóch elementów wnętrza, czyli
prezbiterium i nawy głównej. Zostały tu pominięte wszystkie
boczne kaplice, zakrystia i przybudówki. Choć w każdym
z tych pomieszczeń zostały przeprowadzone badania
archeologiczne, architektoniczne i konserwatorskie, to
końcowe wnioski niczym nie odbiegają od tych opisanych
wcześniej. Jednak na osobny opis zasługuje obecna kaplica
i znajdujący się w niej sarkofag Błogosławionego Bogumiła.

Dotacje dla gmin na realizację
projektów lokalnych

30 maja 2017 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął
uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa
Łódzkiego na rok 2017 pomocy finansowej jednostkom
samorządu terytorialnego województwa łódzkiego.
Wsparcie w formie dotacji celowej przeznaczone jest
na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie
realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na
terenach wiejskich.
Spośród trzech wniosków złożonych przez gminę

Uniejów dotację otrzymały dwa projekty na kwotę po
5 000 zł:
- „Siła ciała i ducha podstawą zdrowia naszych mieszkańców” – dotacja dla sołectwa Wilamów, w ramach którego
planuje się dostosowanie i wyposażenie pomieszczenia na
salkę do ćwiczeń i rekreacji.
- „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” – dotacja dla
sołectwa Spycimierz na organizację Festiwalu Strażackich
Orkiestr Dętych w Spycimierzu.

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

arch. UM Uniejów

Teren uzdrowiskowy w bezpośrednim sąsiedztwie XIV- wiecznego zamku poszerzył się o kolejną
atrakcję. 10 czerwca 2017 r. ruszył park linowy dla wszystkich, którzy uwielbiają ekstremalne
wyzwania i aktywne formy spędzania wolnego czasu. Park linowy to relaks i wypoczynek nad
samą rzeką Wartą oraz zdrowa dawka adrenaliny, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Otwarcie parku to dodatkowa atrakcja dla najmłodszych.
To właśnie z myślą o dzieciach został otwarty mini park
linowy o długości trasy 82 metry, składający się z 10
domków drewnianych zamontowanych na naturalnym
drzewostanie poddanym kontroli dendrologicznej oraz
pracom arborystycznym. Drewniane domki zostały
zamontowane metodą ściskanych belek nośnych wokół pnia
drzewa, na których znajdują się deski stanowiące podłogę
domku. Pomiędzy poszczególnymi stanowiskami wykonane
zostały na wysokości ok. 1,5 m zestawy przeszkód linowych
zabezpieczone siatkami asekuracyjnymi. Trasa mini parku
linowego kończyć się zjeżdżalnią. Obiekt przeznaczony
jest dla dzieci w wieku 3-13 lat. W parku obowiązuje ruch
jednokierunkowy. Z kolei dla starszych powstały dwie trasy
parku linowego na dwóch poziomach wysokości.
Park został tak zaprojektowany, żeby mogły korzystać
z niego osoby bez żadnego doświadczenia, ale również
takie, którym taka forma rozrywki nie jest obca i oczekują
ekstremalnych wrażeń.

Obydwie trasy wysokiego parku linowego, liczące
w sumie 203 metry długości, składają się z czternastu
przeszkód. Platformy trasy dolnej zostały zamontowane na
wysokości 3 metrów i zawierają przeszkody o niskim stopniu
trudności, natomiast platformy trasy górnej umieszczone
są na wysokości 6 metrów i posiadają przeszkody
o podwyższonym stopniu trudności.
Początek i koniec każdej z tras znajduje się na zadaszonej
wieży startowej o wysokości 10 metrów. Każda z tras kończy
się ok. 46-metrowym zjazdem tyrolskim do wieży startowej.
Przejazd na linie pozwala dostać się na drugi brzeg Warty
i z powrotem. Przebiega kilka metrów nad lustrem wody.
Warto podkreślić, że przy budowie parku linowego nie
ucierpiał zabytkowy drzewostan. System montażu elementów
konstrukcyjnych parku wykonany został bowiem technologią
ściskową, a nie przewiertową. Olinowanie założone na drzewa
dodatkowo zdystansowane jest podkładami okalającymi pnie.
Za budowę parku linowego w parku odpowiada jako
inwestor Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy
Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie.
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Aparthotel „Termy Uniejów”
Aparthotel „Termy Uniejów” będzie pierwszym tak nowoczesnym i wielofunkcyjnym kompleksem, składającym się z części: hotelowej, konferencyjnej,
rekreacyjnej oraz restauracyjnej z funkcjami pomocniczymi i dostępem do wody
termalnej. Oddanie obiektu do użytku planowane jest w I półroczu 2019 roku.
Na powierzchni 1,5 hektara, w najlepszej lokalizacji
w uzdrowisku, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu
termalno - basenowego (100 m) strefy uzdrowiskowej A,
stanie obiekt w standardzie czterogwiazdkowego hotelu.
Aparthotel „Termy Uniejów” jest dla tych, którzy
chcieliby zainwestować w pierwszym uzdrowisku
termalnym w Polsce. Obiekt będzie wynajmowany
przez cały rok. Właściciele zakupionych mieszkań
oddadzą je w zarządzanie inwestorowi. Będą mieli
przy tym zagwarantowany zysk z wynajmu. Ważny dla
właścicieli jest fakt, że na czas trwania umowy, poza
zainwestowaniem w zakup lokalu, nie będą ponosić
żadnych kosztów związanych z funkcjonowaniem
obiektu.

To pierwszy obiekt w Uniejowie, który będzie mógł
przyjąć duże grupy biznesowe, nawet do 400 osób,
a liczne atrakcje, zlokalizowane w jednym miejscu
z kompleksowym zagospodarowaniem terenu, pozwolą
gościom obiektu na komfortowy pobyt w uzdrowisku.
Kompleks będzie składał się z dwóch budynków
pięciokondygnacyjnych z klimatyzacją oraz dostępem
do wody termalnej:
•

budynek A – łączna powierzchnia około 6 400
m2, mieszczący lokale o funkcji restauracyjnokonferencyjnej oraz lokale hotelowe;

•

budynek B, o powierzchni łącznej około 3 500
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m2, mieszczący lokale o funkcji hotelowej oraz
uzupełniająco część rekreacyjną z basenem
i sauną, fitness oraz hall recepcji.
Powierzchnia części restauracyjno - konferencyjnej
to około 1 850 m2. Dodatkowo, ze względów funkcjonalnych, w skład tej części wejdzie około 200 m2
powierzchni rekreacyjnej przewidzianej na basen z sauną,
fitness oraz hall i recepcję na poziomie 0 budynku B.
Część restauracyjno - konferencyjna w budynku A
będzie mieściła:
•

salę restauracyjną przewidzianą na 192 miejsca
konsumpcyjne;

•

4 sale konferencyjne z możliwością przyjęcia od
50 do nawet 400 osób - w przypadku ich czasowego połączenia.
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Część hotelowa, znajdująca się w budynku A
oraz B, będzie mieściła łącznie 172 lokale hotelowe.
Część rekreacyjna będzie znajdowała się na parterze
w budynku B. W tej części zaprojektowano strefę fitness
wraz z basenem rekreacyjnym i saunami przeznaczoną
wyłącznie dla gości hotelowych.
Inwestor przewidział również kompleksowe
zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Zaprojektowany
został m.in. plac zabaw dla dzieci, plac do gry
w minigolfa oraz układ alejek parkowych z trawnikami
i zielenią już istniejącą. Nie zabraknie również innych
atrakcji dla najmłodszych, m.in. strefy gier kreatywnych
z urządzeniami terenowymi, będącymi różnego rodzaju
grami zręcznościowo-logicznymi, umożliwiającymi
rozwój umiejętności intelektualnych oraz integrację
uczestników podczas wspólnej zabawy. Wewnątrz
obiektu przewidziano także bawialnię dla dzieci.

Karolina Smętkiewicz

Ogłaszamy drugą edycję konkursu

„Lilia Ogrodnika”
Zapraszamy do zgłaszania się do drugiej edycji konkursu
„Lilia Ogrodnika” na najpiękniejszy ogród lub balkon
w Gminie Uniejów.
Właściciele estetycznych i zadbanych ogrodów
przydomowych – zarówno w Uniejowie, jak i przy
gospodarstwach wiejskich w gminie mają szansę otrzymać
nagrody specjalnie z myślą o ogrodnikach i pasjonatach
roślin. Mieszkańcy gminy Uniejów mogą zgłaszać nie
tylko przydomowe ogródki (miejskie lub wiejskie), lecz
także ukwiecone balkony. Właściciele posesji, w których
wynajmowane są pokoje gościnne, bądź domki turystyczne
mogą ubiegać się o nagrodę Lilia Ogrodnika w kategorii
„ogród przyjazny turyście”.
W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy gminy
Uniejów, będący właścicielami lub dzierżawcami
nieruchomości, przy/na których znajdują się zgłaszane do
konkursu ogrody lub balkony. Do konkursu nie mogą być
zgłaszane ogródki działkowe. W II edycji konkursu nie
mogą brać udziału laureaci I edycji, która trwała w 2016 r.
Zwycięzcy poprzedniej edycji mogą wziąć udział dopiero
w edycji III w 2018 r.
Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 14 lipca
2017 r. Po zamknięciu listy zgłoszeń nastąpi głosowanie
internautów (17-23.07.). Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi
najpóźniej do 15 września 2017 r. Komisja konkursowa
oceni zgłoszenia do konkursu według następujących

kryteriów:
zastosowanie
roślinności
rodzimego
pochodzenia, pomysłowość kompozycji, widoczność
kompozycji z zewnątrz, zastosowanie i estetyka
małej architektury ogrodowej, nakład pracy własnej
w zaprojektowaniu, utrzymaniu i pielęgnowaniu ogrodu
/ balkonu oraz dostępność dla turystów (w przypadku
kategorii ogród przyjazny turyście).
Podobnie jak w przypadku I edycji, zwycięzcy (laureaci)
poszczególnych kategorii otrzymają jako główną nagrodę
specjalnie zaprojektowaną tablicę – odznakę „Lilia
Ogrodnika” oraz indywidualne konsultacje ze specjalistami
z branży ogrodniczej. Wszyscy uczestnicy otrzymają: bony
na zakup materiałów ogrodniczych, dyplomy uczestnictwa,
a także promocję w prasie lokalnej i regionalnej.
Konkurs przyczynia się do poprawy wyglądu
prywatnych posesji i balkonów, a przez to do poprawy
estetyki otoczenia oraz uwrażliwienia mieszkańców gminy
na walory przyrodnicze.
Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo na stronie
internetowej www.uniejow.pl w zakładce „Urząd” i dalej
na podstronie „Pliki do pobrania”. Są tam dostępne: karta
zgłoszenia i regulamin konkursu. Informacje o konkursie
udzielane są również w Dziale Promocji UM w Uniejowie
osobiście i pod numerem telefonu 63 288 97 53 lub 87.
Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie. Warto
starać się o Lilię Ogrodnika!

16

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 3 / 55 / 2017

Laureaci „Złotej Lilii”
na łamach „Uniejowskich Stron”

Wywiad z Panem

Pawłem Czarneckim
- kierownikiem Uzdrowiska
Uniejów Park

arch. UM Uniejów

Poniższym wywiadem rozpoczynamy cykl spotkań z uczestnikami pierwszej edycji konkursu promującego lokalną przedsiębiorczość i zaangażowanie społeczne. Na początek prezentujemy Laureatów nagrody gospodarczej i społecznej Burmistrza Uniejowa „Złota Lilia”
zorganizowanego przez Urząd Miasta w Uniejowie w zeszłym roku. Jako pierwszą w kolejności omawiania wybieramy kategorię „Zdrowie i Uroda”. Zwycięzcą został Instytut Zdrowia
Człowieka – Uzdrowisko Uniejów Park.

Pan Paweł Czarnecki – Kierownik Uzdrowiska Uniejów Park ze statuetką Złota Lilia

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

Na rozmowę umawia się z nami kierownik obiektu,
Pan Paweł Czarnecki. Rozsiadamy się wygodnie
na słonecznym tarasie przy ekologicznym budynku
Uzdrowiska Uniejów Park, otoczeni bujną zielenią
i śpiewem ptaków. Pan Kierownik proponuje filiżankę
aromatycznej kawy.
Redakcja US: Panie Pawle, każdy Włoch
przyzna, że kawa jest potrzebą, a nie luksusem.
Czy kuracjusze Uzdrowiska Uniejów Park mają
podobne podejście do własnego zdrowia?
Paweł Czarnecki: Tak, świadomość dbania
o własne zdrowie wśród Gości Uzdrowiska Uniejów
Park z roku na rok zdecydowanie rośnie. Dotyczy to
nie tylko osób ze schorzeniami narządu ruchu, ale
również tych, którzy – działając profilaktycznie –
poprzez pobyt u nas utrwalają prawidłowe wzorce
stylu życia.
Redakcja US:Czy zdradzi nam Pan, co sprawia,
że tak dobrze się tu czują?
Paweł Czarnecki: Przede wszystkim to piękne
miejsce. Obiekt Uzdrowiska Uniejów Park znajduje
się na terenie 35-hektarowego parku w uzdrowiskowej
strefie A. Zróżnicowane bodźce klimatyczne
i terenowe Uniejowa wspomagają leczenie zaburzeń
układu termoregulacyjnego oraz mają właściwości
lecznicze i profilaktyczne w odniesieniu do
chorób narządu ruchu, reumatologicznych, układu
oddechowego i zaburzeń neurologicznych. Ponadto,
do każdego Gościa podchodzimy indywidualnie
i nie stosujemy niepotrzebnego przymusu w naszej
terapii. Na przykład, dla osób chcących zmienić swój
styl życia organizujemy turnusy przygotowujące do
samodzielnego odchudzania. Nasi specjaliści edukują,
jak łatwo i bezboleśnie zredukować masę ciała,
głównie pod kątem zmiany nawyków żywieniowych.
Próbujemy uświadamiać to, co jest dla danego pacjenta
najważniejsze.
Redakcja US: Jak przedstawia się oferta
zabiegów
medycznych
i
profilaktycznych
w Uzdrowisku Uniejów Park? Czy Państwa oferta
skierowana jest tylko do kuracjuszy NFZ, czy
znaleźć można w niej również pakiety komercyjne?
Paweł Czarnecki: Instytut Zdrowia Człowieka –
Uzdrowisko Uniejów Park zajmuje się poprawą stanu
zdrowia osób ze schorzeniami narządu ruchu oraz
przywracaniem równowagi metabolicznej. Realizacja
świadczeń zdrowotnych w Uzdrowisku Uniejów Park
odbywa się w ramach:
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3) pobytów indywidualnych, które są pełnopłatne,
w zakresie:
• rehabilitacji schorzeń narządu ruchu (pakiet
podstawowy i rozszerzony),
• oferty „Tydzień dla siebie – coś dla zdrowia
i urody”; pakietu 50+,
• 8-dniowego turnusu przygotowującego do samodzielnego odchudzania.
W skład zespołów diagnostyczno-terapeutycznych
wchodzą lekarze specjaliści, terapeuci, psycholodzy,
fizjoterapeuci, dietetycy i pielęgniarki, którzy
opracowują indywidualne, specjalistyczne programy
rehabilitacyjne. Głównymi kierunkami działalności
w Uzdrowisku Uniejów Park są:
− rehabilitacja schorzeń narządu ruchu,
− rehabilitacja po mastektomii,
− odnowa psychobiologiczna – SPA (pobyty relaksacyjno-rekreacyjne),
− balneoterapia,
− estetyka,
− dietetyka.
Usługi rehabilitacyjno-uzdrowiskowe Instytutu świadczone są z wykorzystaniem pełnej gamy klasycznych
zabiegów fizykalnych, balneologicznych, hydroterapii,
światłoterapii, elektroterapii, kinezyterapii. Dodatkowo,
świadczone
są
zabiegi
poprawiające
kondycję
psychofizyczną. Wszystkie zabiegi z zakresu hydroterapii
w Uzdrowisko Uniejów Park wykonywane są na bazie
mineralnych, leczniczych wód termalnych, unikalnych
w skali europejskiej. Bardzo dużą wagę przywiązujemy do
zajęć w kompleksie basenowym Termy Uniejów, gdzie nasi
Goście ćwiczą z fizjoterapeutami.
Redakcja US: Wiadomo, że woda geotermalna to
niezwykłe dobrodziejstwo i bogactwo naszego miasta.
Jakie korzyści w funkcjonowaniu Uzdrowiska Uniejów
Park daje dostęp do uniejowskich wód termalnych?
Paweł Czarnecki: Uniejowskie wody termalne
w Uzdrowisku Uniejów Park przede wszystkim poprawiają
stan zdrowia i kondycję naszych Gości. Wody termalne
wykorzystujemy głównie do wodnych zabiegów
rehabilitacyjnych, tj. kąpieli, natrysków, zabiegów wirowych
kończyn oraz do inhalacji, jak również do ogrzewania
obiektu oraz jako wodę użytkową, co jest dowodem na to,
że nieobca jest nam również ekologia i ochrona środowiska.

1) umowy z NFZ w zakresie leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego,

Redakcja US: Czy prowadzicie Państwo programy
prozdrowotne dedykowane szczególnie mieszkańcom
województwa łódzkiego i gminy Uniejów? Jeśli tak,
jakie są to programy i z jakim zainteresowaniem się
spotykają?

2) prewencji rentowej ZUS w zakresie rehabilitacji schorzeń narządu ruchu,

Paweł Czarnecki: Największym zainteresowaniem
cieszą się turnusy rehabilitacyjne. Przez dwa lata ze środków

>>>
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Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi prowadziliśmy takie
turnusy w ramach programu dotyczącego zwiększenia
dostępności do świadczeń gwarantowanych z zakresu
rehabilitacji dla pacjentów z terenu województwa
łódzkiego. Powodzenie programu było związane z krótkim
okresem oczekiwania na zabiegi. Wśród uczestników
byli mieszkańcy gminy Uniejów, powiatu poddębickiego,
ale również osoby, które po prostu mogły przyjechać
do Uniejowa i przychodzić na zabiegi ambulatoryjne.
Pacjenci rozpoczynali proces od wizyty u lekarza,
który ordynował zabiegi na 10 dni, od poniedziałku do
piątku. Osoby spoza terenu Uniejowa, które korzystały
z wyżej wymienionego programu, zamieszkiwały poza
obiektem. W tym roku, niestety, nie udało nam się wziąć
udziału w tym programie, ale jesteśmy pełni nadziei, że
środki na program dotyczący zwiększenia dostępności
do świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji
w 2017 pozyskamy w ramach kolejnego konkursu ofert.
Uzdrowisko Uniejów Park owocnie współpracuje
z Uniwersytetami Trzeciego Wieku na terenie województwa łódzkiego (Łask, Opoczno, Wieluń, Brzeziny,
Zgierz), m.in. poprzez organizowanie pogadanek/
prelekcji dla Słuchaczy: „Nie odkładaj siebie na później –
patent na pozytywny egoizm”.
Redakcja US: Czym wyróżnia się obiekt i oferta
Uzdrowiska Uniejów Park? Jakimi innowacyjnymi
rozwiązaniami i projektami w zakresie dbania o zdrowie mogą się Państwo pochwalić?
Paweł Czarnecki: Niewątpliwie wyróżnia nas
wykorzystanie wody termalnej w procesie rehabilitacji
naszych Gości. W pakietach rehabilitacyjnych
wykorzystujemy Neuroformę – program komputerowy
do samodzielnych ćwiczeń ruchowych i poznawczych
kierowanych do pacjentów ze schorzeniami i urazami
neurologicznymi, który szczególnie wspiera rehabilitację
pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, po przebytym
udarze czy urazie mózgu.
Jesteśmy także dumni z organizacji turnusów
przygotowujących do samodzielnego odchudzania
– w Polsce na każdym kroku spotyka się „turnusy
odchudzające” trwające 2-3 tygodnie, po których
faktycznie ma się niższą wagę, niemniej, kiedy wracamy
do swoich starych nawyków żywieniowych – wraca
także waga, czyli pojawia się tzw. efekt jo-jo. Naszym
celem jest natomiast nauka nawyków żywieniowych
skutkująca trwałą utratą wagi. Chcemy pokazać naszym
Gościom, jak zadbać o swoje zdrowie oraz zmniejszyć
szkodliwy wpływ, jaki niesie za sobą nadwaga i otyłość.
Muszę przy tym zaznaczyć, że nie chcemy oduczać
jedzenia czegokolwiek – wszystko jest dozwolone,
natomiast musi być odpowiednio zbilansowane.
W Uzdrowisku Uniejów Park wykorzystywane są również
najnowocześniejsze i uznawane za najskuteczniejsze

arch. J. Tatarkiewicz

>>>

Zabiegi balneoterapeutyczne w Uzdrowisku Uniejów Park

metody medycyny niechirurgicznej – terapia osoczem
bogatopłytkowym, terapia komórkami macierzystymi.
Dla osób oczekujących na endoprotezę stawu lub zabieg
chirurgiczny szczególną szanse daje terapia Orthokine.
Redakcja US: Jakie osiągnięcia mają Państwo na
swoim koncie po sześcioletnim okresie funkcjonowania
Uzdrowiska Uniejów Park na terenie naszej gminy?
Jakimi nagrodami zostało wyróżnione Uzdrowisko
Uniejów Park?
Paweł Czarnecki: W ciągu 6-letniej historii
funkcjonowania Uzdrowiska Uniejów Park w stacjonarnych turnusach rehabilitacyjnych wzięło udział ponad
7 000 osób, co stanowi bez mała liczbę mieszkańców
gminy Uniejów. Byliśmy również organizatorami
konferencji i sympozjów naukowych:
− w 2012 r. „Choroby psychosomatyczne – najszybciej rosnące zagrożenie utraty zdolności do
pracy”,
− w 2013 r. „Korzyści pacjenta i ubezpieczyciela
z wdrażania innowacyjnej rehabilitacji kompleksowej,
ergoterapii i psychosomatyki do narządu ruchu”,
− w 2016 r. spotkanie naukowe „Usprawnianie
zdolności poznawczych – pamięci u osób 50+”.
W ubiegłym roku zostaliśmy odznaczeni na forum
ogólnopolskim za wybitne zasługi dla rozwoju uzdrowisk
polskich i aktywną działalność na rzecz Stowarzyszenia
Gmin Uzdrowiskowych medalem „Zasłużony dla gmin
uzdrowiskowych RP”. W 2016 roku otrzymaliśmy jeszcze
jedną ważną nagrodę od Burmistrza Uniejowa – nagrodę
„Złota Lilia” w kategorii „Zdrowie i uroda”. Wszystkie te
wyróżnienia przynoszą nam satysfakcję i potwierdzenie,
że działamy w dobrym kierunku, jednakże największym
naszym osiągnięciem, z którego cieszymy się najbardziej,
jest zadowolenie z przeprowadzanej rehabilitacji Gości
Uzdrowiska Uniejów Park.
Redakcja US: Dziękujemy za rozmowę i życzymy
samych sukcesów w dalszym rozwoju obiektu.
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IV Zjazd Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa Łódzkiego

dh Krzysztof Janiak

działalności Związku OSP RP na terenie województwa
łódzkiego, udzielono absolutorium ustępującemu
zarządowi, przyjęto uchwały zatwierdzające podjęte
decyzje podczas obrad oraz program działania na kolejną
kadencję w latach 2017-2021. W przerwach między
obradami wręczone zostały odznaczenia związkowe
zasłużonym druhom. Jednym z trzech odznaczonych
najwyższym medalem Złotym Znakiem Związku był
dh Tadeusz Chmielewski w uznaniu działalności na
rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych i ich Związku.
Medale wręczył Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP –
dh Waldemar Pawlak.
W czasie obrad dokonano wyboru nowych władz
Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Ziemi Łódzkiej.
Skład zarządu uległ niewielkim zmianom: prezesem
został dh Jan Ryś, jednym z czterech wiceprezesów
– dh Ryszard Szmaja, sekretarzem sądu honorowego
– dh Krzysztof Janiak.

arch. K. Janiak

21 kwietnia 2017 roku w Dobieszkowie odbył się
IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
Województwa Łódzkiego. W zjeździe uczestniczyli
delegaci
wybrani
na
zjazdach
powiatowych,
przedstawiciele do zarządu oddziału, członkowie
ustępujących władz z terenu województwa łódzkiego
oraz zaproszeni goście. Nasz powiat reprezentowali:
dh Tadeusz Chmielewski - Prezes Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP, członek zarządu wojewódzkiego
(OSP Wilamów, gm. Uniejów), dh Wojciech Kałużny
- wiceprezes zarządu powiatowego, członek zarządu
wojewódzkiego (OSP Biernacice, gm. Wartkowice),
dh Andrzej Sobieraj - wiceprezes zarządu powiatowego,
delegat na zjazd wojewódzki (OSP Zadzim, gm. Zadzim),
dh Krzysztof Janiak – skarbnik zarządu powiatowego,
delegat na zjazd wojewódzki (OSP Uniejów,
gm. Uniejów).
Podczas zjazdu dokonano m.in. podsumowania 5-letniej
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Dh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP wręcza Złoty Znak Związku dh. Tadeuszowi Chmielewskiemu
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Jubileusz 90-lecia OSP Spycimierz
W niedzielne popołudnie, 7 maja 2017 r. odbyły się uroczyste obchody okrągłego,
90. już jubileuszu powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Spycimierzu, połączonego
z poświęceniem i przekazaniem nowego sztandaru oraz obchodami Gminnego Dnia
Strażaka.
Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu Orkiestry
Dętej OSP Spycimierz oraz zaproszonych delegacji
z zaprzyjaźnionych ochotniczych straży pożarnych do
Kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, gdzie ks.
proboszcz Wojciech Kaźmierczak odprawił mszę świętą
w intencji strażaków. Ks. proboszcz w swoim kazaniu
podkreślił znaczenie pracy strażaków oraz podziękował
zebranym przedstawicielom tego zacnego zawodu
za trud i poświęcenie, jakie są w każdej chwili gotowi
okazać. Po mszy obchody były kontynuowane na placu
przed spycimierską plebanią. W pierwszej kolejności
dowódca uroczystości – dh Krzysztof Janiak przekazał
raport na ręce dh. Ryszarda Szmaji - Członka Prezydium
Zarządu Głównego Związku OSP RP, Wiceprezesa
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
Województwa Łódzkiego. Następnie podniesiono flagę
państwową na maszt i powitano przybyłych gości.
W jubileuszu wzięły udział: poczty sztandarowe
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Uniejów: OSP Spycimierz, OSP Wilamów, OSP Uniejów,
OSP Wielenin, OSP Kuczki, OSP Felicjanów, OSP
Rożniatów, OSP Zaborów, zaprzyjaźnione jednostki OSP
Przykona, OSP Smulsko, OSP Ewinów, OSP Księże
Młyny i OSP Biernacice.
Na uroczystości nie zabrakło: w imieniu Pana
Grzegorza Schreibera - Sekretarza Stanu w Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, Posła na Sejm RP - Dyrektora
Biura Poselskiego – Pana Dawida Mazurkiewicza,
Senatora RP - Pana Przemysława Błaszczyka, Posła
na Sejm RP, Wiceprzewodniczącego Parlamentarnego
Zespołu Strażaków – dh. Tadeusza Woźniaka, Posła
na Sejm RP – Pana Piotra Polaka, Wicemarszałek
Województwa Łódzkiego – Pani Jolanty Zięby-Gzik,
Burmistrza Miasta Uniejów – Pana Józefa Kaczmarka,
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie –
Pana Janusza Kosmalskiego, I Zastępcy Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Łodzi – mł. insp. Pana Tomasza
Olczyka, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Poddębicach – dh. Tadeusza Chmielewskiego
wraz z Prezydium Zarządu, Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach – bryg.
Pana Jacka Grzelakowskiego, I Zastępcy Komendanta
Powiatowego Policji w Poddębicach – mł. insp. Pana
Jarosława Zielińskiego.

Przybyły także zaprzyjaźnione z jednostką OSP
Spycimierz delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych
z Ewinowa, Smulska, Piekar, Przykony, Biernacic,
Księżych Młynów, Zadzimia i Poddębic, prezesi
i naczelnicy jednostek OSP z terenu gminy Uniejów,
druhny i druhowie jednostek OSP z terenu gminy Uniejów.
W wydarzeniu wzięli również udział: Przewodniczący
Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Poddębicach
– Pan Włodzimierz Jurkiewicz, Prezes Zarządu PGK
„Termy Uniejów” sp. z o.o. w Uniejowie – Pan Marcin
Pamfil, Prezes Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa –
Pan Jacek Kurpik, Dyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie
– Pani Małgorzata Komajda, Zastępca Burmistrza Miasta
Uniejów VI kadencji – Pan Marek Jabłoński, Prezes
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Uniejowie – dh Krzysztof Janiak wraz z Prezydium
Zarządu, Komendant Miejsko – Gminny Związku OSP
RP w Uniejowie – dh Jacek Świątczak, Prezes OSP
w Spycimierzu i sołtys wsi Spycimierz – dh Stanisław
Pełka, Radna Rady Miejskiej w Uniejowie – Pani
Jolanta Ilska, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej
w Spycimierzu – Pani Marianna Polasińska, Prezes
Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże
Ciało” – Pani Maria Pełka, Proboszcz Parafii Spycimierz
– ks. Wojciech Kaźmierczak, zarząd, druhny i druhowie
OSP Spycimierz, Orkiestra Dęta OSP Spycimierz wraz
z kapelmistrzem – dh. Włodzimierzem Smolarkiem.
Po przywitaniu gości druhna Daria Pyziak
przypomniała zgromadzonym historię OSP Spycimierz.
W kolejnej części programu centralnym punktem
był sztandar OSP Spycimierz. Dotychczasowy został
uroczyście pożegnany, nowy natomiast poświęcony przez
proboszcza i poddany zwyczajowemu wbijaniu gwoździ
w drzewiec, czego podjęli się fundatorzy i sponsorzy
sztandaru w osobach: Burmistrz Miasta Uniejów – Pan
Józef Kaczmarek, Przewodniczący Rady Miejskiej
w Uniejowie – Pan Janusz Kosmalski, Proboszcz
Parafii Spycimierz – ks. Wojciech Kaźmierczak, Prezes
Zarządu PGK „Termy Uniejów” sp. z o.o. w Uniejowie
– Pan Marcin Pamfil, Prezes Geotermii Uniejów im.
Stanisława Olasa – Pan Jacek Kurpik, Pani Iwona i Pan
Piotr Łuczakowie, Pani Zofia Górka, Pani Krystyna
i Pan Franciszek Górka, Pani Jolanta i Pan Kazimierz
Ilscy, Pani Maria i Pan Tadeusz Pełka, Pani Kazimiera
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Dębowska, Pani Joanna i Pan Jacek Rochoń, Pani
Ewa i Pan Andrzej Pietrzak, członkowie Jednostki
OSP Spycimierz, Kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP
Spycimierz – dh Włodzimierz Smolarek, Zarząd OSP
Spycimierz: dh Stanisław Pełka – prezes (syn Józefa),
dh Tomasz Grzelak – wiceprezes, dh Dominik Górka –
naczelnik, dh Marek Winnicki – zastępca naczelnika, dh
Tadeusz Pełka – sekretarz, dh Michał Grzelak – skarbnik,
dh Włodzimierz Jałkiewicz – gospodarz, dh Wojciech
Pełka – członek zarządu, dh Mirosław Tołoczko –
członek zarządu; komisja rewizyjna OSP Spycimierz: dh
Grzegorz Gawłowski - przewodniczący, dh Karol Zając
– sekretarz, dh Zbigniew Dzieran – członek komisji,
Pani Elżbieta i Pan Jerzy Jankowscy, Pani Małgorzata
i Pan Marek Komajda, Pani Barbara i Pan Stanisław
Pełka, Pani Agata i Pan Dominik Górka, Pan Ireneusz
Selewski, Pan Tomasz Włazałek, Pani Cecylia i Pan
Stanisław Pełka, Pani Anna i Pan Tomasz Grzelak, Pani
Agnieszka i Pan Michał Grzelak, Pani Aneta i Pan Marek
Winniccy, Pani Halina i Pan Zdzisław Karniszewscy,
Pani Anna i Pan Jerzy Jarosz, Pani Krystyna i Pan Józef
Ignaczak, Pani Janina i Pan Edward Dolińscy, Pani Anna
i Pan Mariusz Peraj, Halina i Jerzy Tybura, Pan Marek
Jabłoński, Pani Teresa i Pan Grzegorz Gawłowscy, Pan
Henryk Pęcherski, Pani Jolanta i Pan Grzegorz Górka,
Pan Włodzimierz Jałkiewicz, Pani Elżbieta i Pan Jan
Górka, Pan Zbigniew Jankowski, Pani Anna i Pan
Przemysław Jaros, Pan Wiesław Kwiatkowski, Pan Jan
Fret, Pan Gabriel Wagner, sołectwa: Józefów, Leśnik, Łęg
Baliński, Zieleń, Spycimierz-Kolonia, Spycimierz.
Po tym jak sztandar został należycie przygotowany,
a jego fundatorzy wyczytani, Pan Janusz Kosmalski
- Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji
Sztandaru OSP Spycimierz, w asyście Pana Marcina
Pamfila i Pana Piotra Łuczaka, odczytał akt fundacji
i przekazał weksylium dh. Ryszardowi Szmaji –
Członkowi Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP
RP, Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP Województwa Łódzkiego. W następnej

kolejności sztandar przeszedł w ręce Prezesa OSP
Spycimierz – dh. Stanisława Pełki, który ostatecznie
przekazał go pocztowi sztandarowemu.
Dalszy przebieg uroczystości obfitował w wystąpienia
zaproszonych gości: dh. Tadeusza Woźniaka, Senatora
Przemysława Błaszczyka, Pana Dawida Mazurkiewicza,
dh. Ryszarda Szmaji, Pani Jolanty Zięby-Gzik,
mł. insp. Pana Tomasza Olczyka, bryg. Pana Jacka
Grzelakowskiego, Pana Józefa Kaczmarka, dh. Tadeusza
Chmielewskiego, dh. Krzysztofa Janiaka, Pani Marianny
Polasińskiej. Odnotowano również przekazanie listów
gratulacyjnych Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP Województwa Łódzkiego – dh. Jana
Rysia, Posła na Sejm RP – Pana Piotra Polaka, Poseł na
Sejm RP – Pani Agnieszki Hanajczyk, Posła na Sejm RP
– Pana Cezarego Tomczyka oraz Prezesa OSP Zadzim –
dh. Zdzisława Andrzeja Sobieraja.
Końcową część uroczystości poświęcono na wręczenie odznaczeń przez dh. Ryszarda Szmaję w asyście
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego – Pani
Jolanty Zięby-Gzik, Senatora RP – Pana Przemysława
Błaszczyka, Burmistrza Miasta Uniejów – Pana Józefa
Kaczmarka oraz Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP w Poddębicach – dh. Tadeusza
Chmielewskiego. Medale im. Bolesława Chomicza
zostały przyznane całej jednostce OSP Spycimierz oraz
dh. Józefowi Kowalczykowi. Złotym Znakiem Związku
OSP RP odznaczony został dh Stanisław Pełka, Złotym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa dh Tomasz Grzelak,
natomiast Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa
dh Grzegorz Gawłowski oraz dh Wojciech Pełka.
Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów
strażackich pod remizę OSP Spycimierz. Na koniec
podziękowania fundatorom, strażakom oraz gościom
złożył Prezes OSP Spycimierz – dh Stanisław Pełka.
					

Piotr Witas
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Historia 90-letniej jednostki OSP Spycimierz
Staraniem, głównie miejscowego proboszcza –
księdza Stanisława Zaborowicza oraz nadleśniczego
Stanisława Trzaskowskiego w maju 1927 roku powstała
Ochotnicza Straż Pożarna w Spycimierzu. Przynależność
do straży była zaszczytem, a pełnoprawnym strażakiem
mógł zostać tylko ten, kto pomyślnie „złożył” egzaminy
na stopień strażaka. Organizowano zawody, ćwiczenia
i zabawy. Animowano życie kulturalne mieszkańców
Spycimierza.
Pierwszym prezesem straży był dh Stanisław
Trzaskowski, naczelnikiem – leśniczy Stanisław
Tomczak, po którym funkcję tę objął nauczyciel
miejscowej szkoły – Józef Ścibior, skarbnikiem został dh
Podgórski. W chwili założenia jednostka liczyła niewiele
ponad 20-tu członków. Byli wśród nich m.in.: Stefan
Stanisławski, Antoni Klata, Józef Marciniak, Bolesław
Modrzejewski, Antoni Gawłowski, Józef Chajdas,
Piotr Pasternak. Od 1945 r. funkcję prezesa naszej OSP
pełnili kolejno: Grzegorz Pełka, Józef Pilichowski, Józef
Kaźmierczak, Alojzy Urbaniak, Stanisław Klata, Henryk
Gawłowski, Józef Chajdas, Władysław Tworkiewicz,
Jan Pietrzak, Władysław Ciesielski, do chwili obecnej
funkcję prezesa nieprzerwanie przez 27 lat pełni dh
Stanisław Pełka (s. Józefa). Obecnie funkcję wiceprezesa
OSP Spycimierz sprawuje dh Tomasz Grzelak. Funkcję
naczelnika OSP Spycimierz pełnili kolejno: Antoni
Dębowski, Andrzej Tworkiewicz, Józef Marciniak,
Stanisław Pełka (s. Grzegorza), Jan Pietrzak, Stanisław
Józefowicz, Władysław Ciesielski, Stanisław Pełka
(s. Józefa), Maksymilian Winnicki, Paweł Barcki.
Funkcję tę obecnie pełni dh Dominik Górka. Funkcję

zastępcy naczelnika sprawowali kolejno: Stefan
Pasternak, Wojciech Czupryński, Andrzej Pietrzak, Jan
Klata, Wojciech Pełka, Tadeusz Pełka (s. Kazimierza),
obecnie funkcje tę pełni dh Marek Winnicki (s. Marka).
Skarbnikami byli: Józef Pełka (s. Antoniego), Stanisław
Pełka (s. Grzegorza), Jan Jaros, obecnie jest nim dh
Michał Grzelak. Funkcję gospodarza sprawowali: Józef
Matelski, Andrzej Górka, Antoni Czupryński, Stanisław
Pełka (s. Józefa), Franciszek Górka, Józef Marciniak
(s. Józefa) oraz Włodzimierz Jałkiewicz. Sekretarzami
byli: Tadeusz Zaremba, Jan Jaros, Stanisław Dzieran,
obecnie jest nim dh Tadeusz Pełka (s. Kazimierza).
Członkowie Zarządu to: Antoni Czupryński, Mieczysław
Tworkiewicz,
Władysław
Pasternak,
Wojciech
Czupryński, Mariusz Pasternak, Sławomir Wojtczak,
Mirosław Tołoczko i Wojciech Pełka. Komisję Rewizyjną
tworzyli kolejno: Tomasz Sikora, Bolesław Sikora,
Józef Górka (s. Andrzeja), Kazimierz Wronowski, Józef
Wielogórka, Stanisław Pełka (s. Grzegorza), Mieczysław
Tworkiewicz, Józef Pełka (s. Antoniego), Antoni Górka,
Paweł Barcki, Michał Górka, Józef Marciniak, Tomasz
Karniszewski, Grzegorz Gawłowski, Zbigniew Dzieran
oraz Karol Zając.
Już w 1931 r. powstała inicjatywa budowy strażnicy,
którą wzniesiono w latach 1932-1933. Remiza stworzyła
warunki do organizowania majówek, loterii fantowych
i innych imprez. Zakupiono też strażacką sikawkę, a do
akcji gaśniczych wyznaczone były 2 pary koni.
Ostatnie 3 lata przed okupacją hitlerowską przyniosły
zmiany na stanowisku prezesa i naczelnika straży.
Prezesem został dh Grzegorz Pełka, a naczelnikiem dh
Andrzej Tworkiewicz. Podczas niemieckiej okupacji
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Polakowi. Zwiedziła również cmentarz na Monte
Casino. Sponsorem tej wycieczki był w dużej mierze
dyrektor firmy HYDROWAT - Pan Kazimierz Kowalski
z Konina – wykonawca oczyszczalni i kanalizacji
w Spycimierzu. Wielkim zaszczytem była możliwość
uświetnienia uroczystości kościelnych w Licheniu, m.in.
podczas pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do
tego sanktuarium. Ponadto orkiestra brała udział w wielu
uroczystościach ludowych, rolniczych i strażackich, m.in.
w pielgrzymce strażaków do Częstochowy. Orkiestra
koncertowała także w Mórahalom na Węgrzech. Orkiestra
jest „oczkiem w głowie” spycimierskiej społeczności
i przedmiotem dumy miejscowych strażaków. W styczniu 2015 roku obchodziła jubileusz 45-lecia pracy
artystycznej.
Odznaczeni (od lewej): dh Tomasz Grzelak, dh Wojciech Pełka,
dh Grzegorz Gawłowski

działalność jednostki ograniczona została do ochrony
przeciwpożarowej pod ścisłym nadzorem i kontrolą
hitlerowców. Natychmiast po zakończeniu II wojny
światowej OSP Spycimierz wznowiła i ożywiła swoją
działalność. Podjęto pracę z młodzieżą oraz kontynuowano
szkolenie pożarnicze. Organizowano częste kontrole
p.poż w gospodarstwach. Jednostka sukcesywnie bogaciła
się w sprzęt przeciwpożarowy, wyposażenie strażackie
i bazę lokalową. Przeprowadzono remont kapitalny
i rozbudowę strażnicy. Wybudowano zbiornik na wodę,
zakupiono węże gaśnicze, zainstalowano elektryczną
syrenę alarmową. Do dyspozycji strażaków był najpierw
gaśniczy wóz konny, później samochód STAR 25,
następnie ŻUK, a w 2002 r. sprowadzono z Holandii
MERCEDESA 409, który znakomicie przyczynił się do
podniesienia stanu gotowości ratowniczo-gaśniczej.
W 1970 r. wśród strażackiej młodzieży Spycimierza,
m.in. Henryka Pasternaka i Stanisława Pełki (s. Józefa),
zrodziła się myśl utworzenia strażackiej orkiestry dętej.
Inicjatywę tę podjął zarząd jednostki i rozpoczął starania o
przeprowadzenie zbiórki pieniężnej wśród mieszkańców
wsi Spycimierz i Spycimierz Kolonia w celu zakupu
instrumentów muzycznych. Zakupiono je na kwotę
liczącą wówczas 57 tysięcy złotych (pierwsi członkowie
orkiestry wpłacili po 1000 zł). Pierwszym dyrygentem,
przez około 1,5 roku, był Stanisław Wąsiołek – organista
z Uniejowa. Po nim batutę przejął dyplomowany dyrygent
Zenon Jankowski, który prowadził orkiestrę od jesieni
1972 r. do 2007 r. Obecnie, od października 2007 r.,
orkiestrę prowadzi kapelmistrz Włodzimierz Smolarek.
Muzycy – strażacy ze Spycimierza startują w różnego rodzaju konkursach i festiwalach orkiestr dętych,
uświetniają swoją grą uroczystości państwowe, lokalne
oraz święta kościelne nie tylko w Spycimierzu czy
też na terenie gminy Uniejów, ale znani są szeroko
poza granicami gminy. W 1998 roku orkiestra odbyła
wycieczkę do Rzymu, gdzie dostąpiła zaszczytu
audiencji u papieża Jana Pawła II, zagrała Papieżowi

Spycimierz przeżył 24 kwietnia 1971 r. potężny pożar,
który strawił 63 budynki. Wówczas wielu mieszkańców
straciło dach nad głową. W akcji gaszenia pożaru brały
udział 42 zastępy straży pożarnych, w tym również
z pomocą przyszły 2 jednostki wojskowe.
W 1977 roku przygotowywano uroczystość nadania
i przekazania sztandaru miejscowej jednostce OSP, co nie
mogło podobać się władzom komunistycznym z uwagi
na postać św. Floriana na płacie. Władze wojewódzkie
w Koninie postanowiły zadziałać, czego następstwem
było zarekwirowanie sztandaru i niedopuszczenie
do jego poświęcenia i przekazania. Wykonawcą tego
niechlubnego polecenia był naczelnik gminy Uniejów –
Ryszard Wojciechowski, który zwrócił się do strażaków ze
Spycimierza: „Jeśli nie oddacie sztandaru, ja nie mam po co
przychodzić do pracy”. Sztandar zarekwirowano, ale jego
całkowite usunięcie się nie powiodło. Po krótkim okresie
nieobecności sztandaru w spycimierskiej jednostce,
powrócił do Spycimierza i z dumą prezentowany był
na wszystkich uroczystościach. Po raz kolejny strażacy
spycimierscy pokazali swoją niezłomność i nieuległość,
stając również w obronie naczelnika gminy. Naczelnik,
po 38 latach, spotykając się z obecnym prezesem OSP
Spycimierz, druhem Stanisławem Pełką, powiedział:
„Spycimierz chleba mi nie zabrał”.
W 1989 r. zakupiono działkę od Stanisława Dzierana
pod budowę nowej strażnicy i rozpoczęto jej budowę.
Wskutek nieporozumień, wręcz zatargów z właścicielką
sąsiedniej działki, budowa strażnicy została przerwana.
Jednak dzięki mediacji Burmistrza Miasta Uniejów Pana Józefa Kaczmarka, który pozwolił na zamianę
spornej części działki, budowa ruszyła dalej i została już
całkowicie zakończona.
W 2002 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Spycimierzu
włączona została do Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego, a otrzymywana corocznie pewna kwota
dotacji na jednostki OSP z tego systemu pozwoliła na
zakup mundurów specjalnych NONEX i nowoczesnego
sprzętu do ratownictwa gaśniczego, technicznego
i medycznego. Taką też działalność prowadzimy
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dzisiaj. Szeroko uczestniczymy w zawodach sportowopożarniczych seniorów i MDP (często zajmujemy
w nich premiowane miejsca). Bierzemy również udział
w ćwiczeniach organizowanych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Poddębicach.

ze środków samorządu gminnego. Fundusze na doposażenie samochodu, za pośrednictwem Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
przekazał Komendant Główny Państwowej Straży
Pożarnej w Warszawie.

Wydarzeniem szczególnym dla naszej społeczności
strażackiej było sprowadzenie 4 maja 2005 r. relikwii
św. Floriana z Katedry na Wawelu. Relikwie na stałe
zagościły w naszym kościele, a patron strażaków św.
Florian jest teraz bardzo blisko nas i jego postać widnieje
także na naszym sztandarze.

3 maja 2014 roku uczestniczyliśmy w uroczystości
wprowadzenia relikwii Ojca Świętego Jana Pawła II do
naszego spycimierskiego kościoła oraz w obchodach
Gminnego Dnia Strażaka, a także w poświęceniu
i przekazaniu nowego samochodu ratowniczogaśniczego marki „Mercedes”, któremu nadane zostało
imię „Jan Paweł II”.

W ostatnim dziesięcioleciu działalności miejscowa
jednostka może poszczycić się ważnymi dokonaniami:
pozyskano samochód Transit oraz nowy samochód
Mercedes. Z inicjatywy jednostki, przy merytorycznym
wsparciu Burmistrza Miasta Uniejów – Pana Józefa
Kaczmarka, Zarząd OSP w Spycimierzu podjął na
początku 2013 roku intensywne działania o pozyskanie
środków finansowych na zakup nowego, średniego
samochodu
ratowniczo-gaśniczego.
Ku
radości
wszystkich strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej
w Spycimierzu nasze wnioski o pomoc finansową zostały
pozytywnie rozpatrzone i finansowo wsparte przez:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie, za pośrednictwem Zarządu
Głównego Związku OSP RP w Warszawie, Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi. Brakującą kwotę, uchwaloną przez Radę Miejską
w Uniejowie, uzupełnił Burmistrz Józef Kaczmarek

W 2014 roku dokonano poświęcenia i przekazania
do użytku nowej strażnicy. Jej poświęcenia dokonał
ksiądz biskup Wiesław Mering - ordynariusz włocławski
w asyście biskupa Luksemburga - Jean Claude Hollerich.
Naszą spycimierską jednostkę OSP odwiedzili m.in.
goście z Włoch, Mołdawii, Białorusi i Węgier.
Z własnych środków zakupiliśmy do strażnicy 3 nowe
stoły i zastawę kuchenną, a dzięki wsparciu finansowemu
Burmistrza Miasta Uniejów jednostka wzbogaciła się
o kolejne 60 krzeseł.
W 2016 roku odbył się XI Gminny Festiwal
Strażackich Orkiestr Dętych, organizowany corocznie
w Spycimierzu, w którym uczestniczy również nasza
orkiestra.
Opracowanie dh Stanisław Pełka

Wspólne działanie - wspólna korzyść
leczniczy, ale też wiele innych zastosowań wyróżniających
Uniejów na tle innych miejscowości. Ogrzewana murawa
czy osiedle mieszkaniowe, do którego bezpośrednio

arch. UM Uniejów

Spotkanie pn. „TURYSTYKA – REKREACJA – PROMOCJA W REGIONIE” zorganizowane 25 kwietnia 2017 r.
w Sali Rycerskiej na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich
w Uniejowie we współpracy Stowarzyszenia Wsparcie
Społeczne „Ja-Ty-My” oraz Urzędu Miasta w Uniejowie
miało za zadanie wymianę wiedzy i doświadczeń w realizacji
działań zmierzających do promocji regionu poprzez turystykę
i rekreację. Wystąpienia poszczególnych gości jasno
wskazywały znaczenie współpracy w realizacji tego celu.
Znaczenie ma bowiem nie tylko wspólna realizacja działań
przez przedsiębiorców czy organizacje pozarządowe, ale
również wspieranie i docenianie takich działań przez samorząd
lokalny. Za sukcesem przedsięwzięć stoi również niezłomna
wiara organizatorów w pozytywny efekt realizowanych przez
siebie przedsięwzięć.
Podczas spotkania Zastępca Burmistrza Uniejowa – Pan
Piotr Majer zaprezentował drogę do sukcesu tego miejsca.
- W małej, trochę zapomnianej miejscowości pojawił się
najpierw pomysł wykorzystania naturalnego bogactwa –
wody termalnej. Na tej bazie powstał kompleks turystyczno-

Pani Małgorzata Brożek opowiadająca o działaniach Uniejowskiego
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych
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doprowadzona jest woda termalna tak, że mieszkaniec może
korzystać z niej w swojej łazience - to tylko niektóre z nich.
Uniejów stał się ważnym miejscem turystycznym, rekreacyjnym
i wypoczynkowym.
Działania realizowane na tym terenie mają bardzo
pozytywny wpływ na mieszkańców, którzy wyróżniają
się aktywnością i zaangażowaniem. Doskonałym tego
przykładem jest powstanie Uniejowskiego Stowarzyszenia
Przedsiębiorców Turystycznych, których łączy jeden
cel – wypromowanie regionu. Pani Małgorzata Brożek
reprezentująca Stowarzyszenie mówiła w jaki sposób
współpraca przedsiębiorców działających w branży
turystyczno-gastronomicznej przynosi realny zysk.
Wzrost turystyki na danym obszarze to wzrost ilości
pieniędzy, które tam się pojawiają, miejsc pracy i podniesienie
warunków życia na danym obszarze. Natomiast zadowoleni
mieszkańcy doceniający własny region są jego siłą i dzięki
nim możliwy jest rozwój i budowanie lepszego miejsca nie
tylko turystycznego, ale też do życia. Takie spojrzenie na
dany obszar jako jedność wszystkich na nim mieszkających
i działających pozwala lepiej planować przyszłość i realizować
te plany. Podobny kierunek obierają też inne gminy i powiaty,
jak chociażby powiat brzeziński, w których takim wspólnym
projektem jest „Paszport turystyczny” oraz Informator
turystyczny „Ziemia Brzezińska pełna niespodzianek”. Jak
zaprezentowała Pani Katarzyna Spychalska z Wydziału
Rozwoju Powiatu, Dróg, Rolnictwa i Ochrony Środowiska,
ta zintegrowana oferta turystyczna jest wynikiem współpracy
prywatnych przedsiębiorców, jednostek kulturalnych
i edukacyjnych oraz organizacji pozarządowych, którą
koordynuje Starostwo Powiatowe w Brzezinach.
Wspieranie i wyróżnianie oddolnych inicjatyw
realizowanych na rzecz mieszkańców pozwala gminie
w sposób skuteczny promować region zarówno wśród
społeczności, jak i turystów. Zważywszy na fakt, że aż 30%
klientów oferty turystyczno-rekreacyjnej stanowi ludność
lokalna, takie działania wzmacniają region pod każdym
aspektem.
Przykładów działań rekreacyjnych promujących walory
i historię regionu dostarczyli uczestnikom spotkania
przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół Piątku i Okolic

(TMPiO) oraz Stowarzyszenia Grupa Kolarska Strefa
Rowerowa Brzeziny.
Pan Tomasz Kucharczyk i Pan Damian Urbanek
zaprezentowali wiele wydarzeń organizowanych przez
TMPiO, których celem jest promocja gminy Piątek, tj. np.
Dzień Dawcy Szpiku, Bieg Tropem Wilczym, I Forum
Organizacji Pozarządowych Powiatu Łęczyckiego, Nocny
Rower, Rajd Szlakiem Bitwy nad Bzurą i szereg innych.
Inicjatywy te angażują mieszkańców i rozbudzają w nich
przywiązanie do „małej ojczyzny”.
Każda z tych organizacji współpracuje z szeregiem
instytucji i osób prywatnych. Przykładem zaś gminy, która
może być wzorem do naśladowania w tematyce współpracy
są Świnice Warckie. Podczas spotkania zaprezentowano film
„Współpraca się opłaca”, który został zrealizowany przez
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Można
w nim było zobaczyć, że dzięki współpracy lokalnego
samorządu, organizacji i przedsiębiorców możliwa jest tak
kompleksowa realizacja działań i ich niezwykły sukces. Film
opatrzyli dodatkowym komentarzem dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich - Pan Tadeusz
Bednarek oraz prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi
Świnickiej - Pan Andrzej Karkowski.
Organizatorzy zapewnili czas i możliwość wymiany
kontaktów i nawiązania współpracy w trakcie spotkania.
W trakcie przerwy uczestnicy mogli wymienić się kontaktami
i pomysłami na wspólne działania.
Podsumowaniem głównej idei spotkania, podpartej
wszystkimi wystąpieniami, była propozycja zawiązania
klastra Turystyka-Rekreacja-Promocja w regionie, który
zespoi doświadczenia, wiedzę i możliwości poszczególnych
jednostek i stanie się platformą wymiany. Prace nad
utworzeniem klastra (czy to w zinstytucjonalizowanej formie,
czy jako porozumienia) będą prowadzone podczas kolejnych
spotkań, których terminy zostaną ustalone w maju.
Uczestnicy końcowej dyskusji podzielili potrzebę dzielenia
się wypracowanymi sposobami i rozwiązaniami. Dzięki
dzieleniu się taką wiedzą łatwiej będzie organizować nowe
przedsięwzięcia i rozwijać działalność. Wspólne działanie
pozwala też na obniżenie kosztów.
Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 3 / 55 / 2017

arch. Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego

26

Wybrano łódzkich Samorządowców 2017 roku
arch. Urząd Marszałkowski Woj. Łódzkiego

W Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina zostali nagrodzeni 30 maja 2017
roku samorządowcy z całego województwa łódzkiego na szczeblu powiatowym
i wojewódzkim w ramach X edycji plebiscytu Samorządowiec Roku Województwa
Łódzkiego 2017. Plebiscyt został przygotowany przez Dziennik Łódzki z okazji
święta samorządu i miał na celu wyłonienie najpopularniejszych samorządowców
naszego województwa. W plebiscycie uczestniczyło prawie 3,5 tysiąca samorządowców z regionu.
W każdym powiecie wygrał samorządowiec, na którego została oddana największa liczbę głosów. Osoba taka otrzymała tytuł „Samorządowiec Roku 2017
Powiatu”. Z naszego powiatu najwięcej głosów uzyskał Radny Powiatu Poddębickiego – Pan Piotr Kozłowski. Gratulujemy! W skali całego województwa najwięcej
głosów zostało oddanych na Prezydent Bełchatowa – Panią Mariolę Czechowską.
Od lewej Pan Piotr Kozłowski i Pan Piotr Majer Zastępca Burmistrza Uniejowa podczas uroczystej gali
rozdania nagród

Członkowie Stowarzyszenia Historyczno - Kulturalnego
„Dworzanie” odwiedzali w strojach z dawnej epoki swoich
młodszych i starszych kolegów z Zespołu Szkół w Uniejowie.
Podczas zajęć w interesujący sposób przedstawiali i omawiali
średniowieczne tradycje, obyczaje oraz elementy stroju
kobiecego i męskiego. Każdy uczeń miał możliwość dotknąć
i poznać nazwy przedmiotów użytkowych ówczesnej epoki.
Spotkania urozmaiciła działalność plastyczna, w czasie której
uczniowie projektowali i wykonywali swoje herby rodowe,
rysowali rycerzy, damy dworu itp. Na koniec spotkania były
wspólne zabawy ruchowe.
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum brali aktywny
udział w zajęciach warsztatowych, w których mogli poznać
historię okresu średniowiecza, również naszego regionu.
Niektórzy już zadeklarowali wstąpienie w szeregi ,,Dworzan”.
Dziękujemy nauczycielom za współpracę, umożliwienie

arch. Zespół Tańca Dawnego „Dworzanie”

Warsztaty uczniów z „Dworzanami”

uczniom przekazania wiedzy i zaprezentowania jej w licznych
warsztatach, spotkaniach oraz projektach.
Członkowie Zespołu Tańca Dawnego „Dworzanie” z opiekunem Elżbietą Bartnik
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Wiosenne wieści z przedszkola
Spektakl „Calineczka”

6 kwietnia 2017 r. przedszkolaki z grupy VII i VIII wybrały
się do Turku na spektakl oparty na motywach opowiadania
Hansa Christiana Andersena pt. „Calineczka”. Jeszcze przed
wyjazdem dzieci zostały wprowadzone w przedziwny świat
utworów duńskiego pisarza. Niektóre sześciolatki znały
już opowiadania Andersena i chętnie podzieliły się swoimi
spostrzeżeniami, motywując wszystkich jeszcze bardziej
do obejrzenia przedstawienia. Po wejściu na salę uwagę
dzieci zwróciła kolorowa i przepiękna scenografia. Płynąca
w tle muzyka wprowadzała w nastrój magii i tajemniczości.
Oczywiście spektakl nie był zwykłym teatralnym
przedstawieniem. Na scenie pojawili się żonglujący aktorzy
i artyści tańczący z kolorowymi światłami, którzy w ciekawy
i intrygujący sposób opowiedzieli przeżycia i perypetie małej
dziewczynki. Przedstawienie bardzo się podobało. Dzieci były
wzruszone i zadowolone, bo wszystko dobrze się skończyło,
a mała kruszynka w końcu mogła być szczęśliwa, wśród
kochających ją przyjaciół.
Po spektaklu dzieci wzięły udział w warsztatach z aktorami.
Już bez emocji, towarzyszących przygodom Calineczki,
obserwowały i podziwiały kunszt artystów, którzy prezentowali
najciekawsze fragmenty pokazu. Omawiali i wyjaśniali tajniki
swojej pracy, co wzbudzało podziw i zachwyt wszystkich
słuchaczy.
				
Małgorzata Dzieran

Spotkanie wielkanocne

11 kwietnia 2017 r. w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie
odbyło się spotkanie wielkanocne, w którym uczestniczyły
wszystkie przedszkolaki. Dzieci z grupy I i IV, z pomocą
pań, przygotowały przedstawienie pt. „Wielkie porządki
w małej norce”, podczas którego, przebrane za sprzątające
myszki, zaprezentowały zwyczaje jakie panują w naszym
kraju podczas Świąt Wielkanocnych. W czasie uroczystości
panował świąteczny nastrój, a Pani Dyrektor złożyła
wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji Wielkiej Nocy.
Dzieci zostały obdarowane upominkiem w postaci słodkich
czekoladowych jajek. Nie zabrakło także wspólnie śpiewanych
piosenek, zabaw ruchowych oraz dzielenia się jajkiem.
Spotkanie przebiegło w miłej i przyjaznej atmosferze.
				

„Polska – nasz kraj,
Uniejów – nasze miasto”

Angelika Kurpik

Pod takim hasłem odbyło się tegoroczne spotkanie
patriotyczne przygotowane dla przedszkolaków. Już od kilku
lat w naszym przedszkolu odbywają się uroczystości, które
mają na celu rozbudzenie w dzieciach szacunku do symboli
narodowych oraz wzbogacenie wiedzy o swojej Ojczyźnie.
W tym roku została dzieciom przybliżona symbolika flagi
i godła Polski na podstawie legendy „O Lechu, Czechu
i Rusie”, którą zaprezentowała Pani Dyrektor Romana Kozińska.
Podczas kolejnej części uroczystości 5-latki zaprezentowały
wiersz J. Białobrzeskiej pt. „Moja mała Ojczyzna”. Dzieciom

zostały zaprezentowane zabytki i miejsca charakterystyczne
dla Uniejowa, a także herb i hejnał naszego miasta. Tego dnia
wszystkie dzieci przyszły do przedszkola w biało-czerwonych
strojach, co dodatkowo oddało charakter uroczystości.
		

Iwona Tomaszak, Monika Bartnik

Strażacy w przedszkolu

„Kto pracuje w hełmie, pnie się po drabinie,
kiedy syczy ogień i gdy woda płynie”
Nasze przedszkole odwiedzili 12 maja druhowie
Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie. Podczas spotkania
dzieci dowiedziały się, że poza akcjami gaszenia pożarów
strażacy jeżdżą do wypadków drogowych i pomagają
poszkodowanym, udzielają pomocy w różnych, trudnych
sytuacjach zagrażających życiu ludzi i zwierząt.
Przedszkolaki miały okazję zobaczyć z bliska samochód
strażacki, pokaz lania wody, sprzęt pożarniczy i ratownictwa
drogowego. Dowiedziały się także do czego służy tzw.
sygnalizator bezruchu - dźwiękowe urządzenie ostrzegawcze.
Wiedząc, że strażacy muszą być odważni, silni,
wysportowani, dzieci chętnie wzięły udział w pokonaniu
sprawnościowego toru przeszkód. Oczywiście „mali
druhowie” zdali egzamin, za co zostali nagrodzeni przez
gości odznaką „Strażaka Przedszkolaka”. Utrwalone zostały
też numery alarmowe: 998 i 112, które każde dziecko znać
powinno.
Na pamiątkę spotkania dzieci wręczyły strażakom
kwiatowe serduszka, dziękując za ich trud, odpowiedzial-ność
i bohaterstwo w służbie społeczeństwu oraz złożyły życzenia
zawsze szczęśliwych powrotów z akcji.
Strażacy wzbudzili wielki entuzjazm wsród przedszkolaków,
a z ust niejednego chłopca, jak również i dziewczynki padały
słowa „Jak będę duży/a, zostanę strażakiem!”- Spotkanie
z pewnością na długo pozostanie w pamięci dzieci.
		

Wioletta Gralka, Henryka Jagieła

Wycieczka do Parku Makiet Mikroskala

Dzieci 4- letnie z grupy III i IV wraz ze swoimi paniami
wyjechały na kolejną wycieczkę, która odbyła się 15 maja
2017 r. Miejscem docelowym był Park Makiet Mikroskala
w Koninie. To bardzo interesujące miejsce. Dzieci nie tylko
bawiły się i dały upust energii, ale również otrzymały wiele
cennych informacji związanych z różnorodną tematyką, np. o
kosmosie, wulkanach, dinozaurach, Arce Noego, dostosowaną
oczywiście do poziomu i wieku dzieci. Przedszkolaki zobaczyły
tam makiety kolejowe pełne świateł i barw, makietę wesołego
miasteczka oraz ulubionych postaci z bajek. Największą frajdę
sprawiały dzieciom przyciski, dzięki którym uruchamiały
całe makiety lub ich elementy, np. składy pociągów oraz
ogromny tor z ponad dziesięcioma tysiącami szklanych kulek,
które po zwolnieniu blokady przemierzały trasę, gdzie zostały
umieszczone dzwonki i ruchome przeszkody – dzięki nim
dzieci mogły dowolnie zmieniać bieg trasy kulek. Miejscem

>>>

28

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 3 / 55 / 2017

>>>

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Opowieść
o
zwierzętach,
które
próbowały
zrewolucjonizować leśną polanę, bardzo podobała się
przedszkolakom. Z zapartym tchem obejrzały przygody
ambitnej ropuchy i pozostałych mieszkańców lasu. Dzieciom
szczególnie przypadła do gustu wpadająca w ucho muzyka
oraz nawiązujący kontakt z widownią aktorzy. Maluchy
wykazały się podczas wycieczki wyjątkową samodzielnością
oraz znajomością zasad bezpieczeństwa w czasie podróży.
				

Monika Bartnik

Mamo, Mamo Kocham Cię

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Spotkanie patriotyczne - od lewej Marysia , Jakub, Jan i Karina w wierszu
J. Białobrzeskiej pt. „Moja mała ojczyzna”

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Taniec „Laleczka z porcelany” wykonany przez dzieci 6-letnie podczas
Koncertu z okazji Dnia Matki

Zabawy podczas Festynu Rodzinnego

zabawy i szaleństwa była sala zabaw z tradycyjnym basenem
z kulkami, zjeżdżalnią, wspinaczkami i innymi atrakcyjnymi
zabawkami. Chętne dzieci mogły konstruować budowle
z kolorowych klocków, inne tańczyć do muzyki z bańkami
mydlanymi. Po posiłku, pełni wrażeń, zmęczeni, ale we
wspaniałych humorach wróciliśmy do Uniejowa. Tam już na
dzieci czekali utęsknieni rodzice.
Małgorzata Kaźmierczak

Wizyta w Teatrze Lalek

W dniu18 maja 2017 r. dzieci z dwóch najmłodszych grup
pojechały na wycieczkę do Teatru Lalek Arlekin w Łodzi.
Dzieci obejrzały spektakl „O żabce, co nie została królewną”.

26 maja 2017 r. w uniejowskim zamku odbyła się
uroczystość poświęcona kochanym mamusiom z okazji ich
święta. Na wstępie Pani Dyrektor Romana Kozińska przywitała
wszystkich gości, złożyła wszystkim mamom życzenia
w imieniu organizatorów i zaprosiła na występy w wykonaniu
dzieci 4-, 5-, 6-letnich.
„Dziś przyjęcie urządzamy na cześć naszej drogiej
mamy….” - tymi słowami przedszkolaki rozpoczęły swój
występ. Wszystkie dzieci w tym dniu wyglądały bardzo ładnie
i odświętnie. Dzieci 4- letnie zaprezentowały się w inscenizacji
pt. „Przyjęcie dla mamy”. Jako koniki polne, niezapominajki,
słoneczko dzieci zaprosiły mamę do odtańczenia walczyka,
a następnie tańca disco z pomponami. 5- latki zaśpiewały
piosenkę „Ja kocham Cię mamo”, a także pięknie zatańczyły
dwa układy taneczne do utworów „Mamma mia” zespołu
Abba oraz balet. 6- latki rozpoczęły swój występ wierszami pt.
„Moja mama”, „Za co kocham mamę”, oprócz wierszy dzieci
zaprezentowały taniec „polkę”, a także układ taneczny do
piosenki „Laleczka”. Zarówno dzieci 4-, 5- i 6-letnie świetnie
zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie, recytatorskie,
taneczne i wokalne.
Na zakończenie wszystkie dzieci obdarowały swoje
ukochane mamy laurkami z życzeniami. Atmosfera była
szczególna. Dzieci poprzez swój występ mogły wyrazić
kochanym mamusiom swoje uczucia, za dobroć, za trud
włożony w ich wychowanie. Na koniec Pani Romana Kozińska
podziękowała wszystkim, a szczególnie dzieciom za ich
występ, nauczycielkom - Pani Małgorzacie Kaźmierczak,
Pani Monice Szafarz i Pani Małgorzacie Wojtasiak za
przygotowanie programu artystycznego oraz pracownikom
M-GOK w Uniejowie za współorganizację uroczystości.
Monika Szafarz, Małgorzata Kaźmierczak

Wycieczka do Ceramilandii
w Lutomiersku

30.05.2017 r. przedszkolaki z grupy V i VI ze swoimi
Paniami wybrały się na wycieczkę autokarową do Ceramilandii
w Lutomiersku – krainy nauki, zabawy i rozrywki.
Na początku zostaliśmy zaproszeni do Parku Rozrywki,
gdzie czekało na nas wiele atrakcji, m.in.: zjeżdżalnia Dżungla
z torem przeszkód, dmuchany zamek Kredka, trampolina,
labirynt rurowisko, połykacz Krokodyl, kolejka Orient Express.
Po zakończonej zabawie i posiłku udaliśmy się na warsztaty
ceramiczne, które składały się z dwóch części – dydaktycznej
i praktycznej. Najpierw zostaliśmy zapoznani z pokazem
pełnego procesu wytwarzania wyrobów ceramicznych oraz
sposobami formowania produktów, wypalania ceramiki,
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jak również rodzajami i technikami dekoracji. Następnie
zwiedziliśmy przepiękną wystawę ceramiki i dowiedzieliśmy
się, jakie może być jej zastosowanie w przemyśle, domu
i sztuce. Potem przeszliśmy do sali, w której przedszkolaki,
pod kierunkiem instruktora, wykonywały przedmioty z gliny:
zalewały formy, wycinały wzory, malowały na toczku oraz
dekorowały gotowe produkty ceramiczne, które zabrały ze
sobą do domu. Dzieci bardzo szczęśliwe i zadowolone, pełne
wrażeń i wspomnień wróciły do przedszkola. Wszystkie
jednogłośnie stwierdziły, że wycieczka była super.
				

Marta Pajor

Na spektaklu „Pippi Langstrumpf”

Maj i czerwiec to miesiące, które obfitują w liczne imprezy
i święta. To też 31 maja 2017 r., tuż przed Dniem Dziecka,
starszaki odwiedziły Łódź. W Teatrze Nowym obejrzały
spektakl pt. „Pippi Langstrumpf”. Od razu po rozpoczęciu
spektaklu wszyscy zauważyli, że przygody Pippi zostały
przeniesione do współczesności. Tommy biegał z telefonem
komórkowym, uczniowie w szkole mieli laptopy, a obiad na
wynos przynosił Chińczyk.
Niesamowite przygody małej dziewczynki, mieszkającej
bez rodziców w Willi Śmiesznotce, bardzo przypadły
przedszkolakom do gustu. Historia piegowatego rudzielca
przenosiła się w różne miejsca. Był dom Pippi, cyrk i szkoła.
W spektakl wpleciono również filmy w tle pokazujące ulicę
Piotrkowską czy wycieczkę szkolną przechodzącą obok
pomnika Misia Uszatka. Dzieci doskonale bawiły się podczas
piosenek, podrygiwały w rytm muzyki razem z głównymi
bohaterami, którzy tańczyli na scenie. Niezwykłe opowieści
Pippi przyciągały uwagę dzieci i dorosłych. Mądrość
życiowa głównej bohaterki, jej umiejętność radzenia sobie
z problemami, sposób dbania o siebie i innych jest godna
podziwu i naśladowania. Podczas spektaklu wszyscy śmiali się
i dopingowali bohaterów w ich przygodach.
Na koniec widzowie podziękowali artystom brawami,
a po wyjściu z sali najmłodsi przeżywali „jaka fajna ta Pippi”.
Po spektaklu przedszkolaki udały się do hali zabaw „Jupi Park”.
W krainie przeróżnych atrakcji każdy znalazł coś dla siebie.
Wszyscy świetnie się bawili, aż nadszedł czas powrotu. Trochę
zmęczeni, ale pełni wrażeń i pozytywnej energii wróciliśmy do
przedszkola.
				
Małgorzata Dzieran

„Mama, tata, siostra, brat i ja
- to mój mały świat!”

Pod takim hasłem 3 czerwca 2017 r. w Miejskim
Przedszkolu w Uniejowie odbył się IV Festyn Rodzinny.
W miłej i rodzinnej atmosferze uczczony został Dzień Dziecka,
Dzień Mamy i Dzień Taty. Rodzina była więc motywem
przewodnim festynu. Wszyscy jej członkowie, także babcie
i dziadkowie, ciocie i wujkowie, mieli okazję wzmocnić swoje
więzi rodzinne, zintegrować się podczas wspólnych zabaw
sportowo-rekreacyjnych i wspólnego biesiadowania. Rodzinne
świętowanie rozpoczęło się o godzinie 13:00. Pani Dyrektor
Romana Kozińska powitała serdecznie wszystkich przybyłych
gości i zaprosiła do aktywnego spędzenia sobotniego popołudnia.
Przedszkolaki wraz z nauczycielami przygotowały dla swoich
rodziców występy artystyczne, zaproponowały zabawy
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ruchowo-naśladowcze, sprawnościowe z wykorzystaniem
różnorodnych piosenek i muzyki. Uśmiech na twarzach dzieci
i rodziców świadczył o tym, iż wszyscy bawili się doskonale.
Za wspólne zabawy i występy dzieci obdarowane zostały
upominkami i słodyczami. Były także inne atrakcje. Dzieci
chętnie korzystały z trampoliny, z przejażdżki samochodzikiem
czy też kucykiem. Były plecione, kolorowe warkoczyki, wesołe
twarzyczki, pomalowane różnymi kolorami tęczy, a także
barwne balonikowe cuda. „Mini Figloraj” pozwolił dzieciom
na aktywną zabawę z wykorzystaniem sprzętu pozyskanego
w ramach projektu „Przedszkole równych szans”. Podczas
festynu można było również skorzystać ze stoisk kulinarnych,
w których proponowano zupę pomidorową, pierogi, pieczoną
kiełbaskę i kaszankę. Dla spragnionych był kompot, kawa
i herbata, a dla smakoszy popcorn i słodkości – przepyszne
ciasta i gofry.
Wszystkim tym, którzy zaangażowali się w organizację
i przebieg festynu, dzieciom i ich rodzicom, nauczycielom,
pracownikom oraz Radzie Rodziców Miejskiego Przedszkola
w Uniejowie - bardzo dziękujemy! Dziękujemy za wspólną
zabawę, dobry humor i wsparcie!
				

Dorota Leśniewska

„Z bajką przez świat”

Wiek przedszkolny to najodpowiedniejszy czas, w którym powinniśmy rozwijać zainteresowanie czytelnicze
najmłodszych. Nasze zabiegi, aby zachęcić dzieci do kontaktu
z książką będą miały ogromne znaczenie w ich dalszej nauce
szkolnej i uczestnictwie w kulturze.
W naszym przedszkolu już od wielu lat propagujemy akcję
„Cała Polska czyta dzieciom”, a dodatkowo w grupie dzieci
4-letnich wspólnie z rodzicami rozpoczęliśmy systematyczne
spotkania pod hasłem „Z bajką przez świat”. Przedsięwzięcie
polegało na tym, że członkowie rodzin przychodzili do naszego
przedszkola i czytali dzieciom, jak również uczestniczyli
w zabawach muzyczno - ruchowych. Spotkania odbywały się
najczęściej dwa razy w miesiącu lub częściej. Pierwsze mamy
zgłosiły się na ochotnika i w ten sposób zachęciły kolejne
mamusie, tatusiów, ciocie i babcie. Możemy być dumni, bo
w ciągu całego roku każde dziecko gościło kogoś ze swojej
rodziny. Czytane utwory – bajki, baśnie, legendy, opowiadania,
wiersze, wybierane wspólnie z dziećmi, były przynoszone
z domu. Radość, zaciekawienie, a równocześnie duma
malowała się na twarzach wychowanków, gdy ze skupieniem
słuchali swoich bliskich w roli narratorów.
Członkowie rodzin, czytający swoje ulubione bajki, to
nie tylko ogromna frajda dla dzieci, ale przede wszystkim
propagowanie czytelnictwa w domach rodzinnych. Dzięki
czytaniu dzieci rozwijają swoją wyobraźnię, poszerzają zasób
słownictwa, rozbudzają ciekawość poznawczą świata. Poprzez
przykłady dobrego i złego postępowania bohaterów literackich
uczą się odróżnić dobro i zło. Poza tym zdobywają wiedzę jak
należy dbać o książki. Poprzez aktywne włączenie rodziców
w akcje czytelnicze wzmacniane są więzi emocjonalne
z bliskimi.
Dziękuję wszystkim biorącym udział w naszej inicjatywie
za poświęcony czas i niezapomniane bezcenne chwile spędzone
ze swoimi pociechami.
				
Wioletta Gralka

>>>
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„Przedszkole równych szans”

Pod taką nazwą, w mijającym roku szkolnym, Miejskie
Przedszkole w Uniejowie realizowało projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich. Wartość projektu wyniosła 512
123,74 zł, dofinansowanie z Unii Europejskiej 435 305,18
zł. Beneficjentem była gmina Uniejów, która dofinansowała
projekt w kwocie 76 818,56 zł.
Celem głównym Projektu było zmniejszenie dysproporcji w
dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej i poprawa
szans edukacyjnych w okresie od 1.09.2016 r. do 31.08.2017 r.
dla wszystkich dzieci w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie,
poprawę jakości edukacji w drodze doskonalenia zawodowego
nauczycieli i doposażenia nowego oddziału oraz rozszerzenie
oferty przedszkola o zajęcia dodatkowe.
Projekt realizowany jest w okresie 1.09.2016 r. – 31.08.2017
r. i obejmie wszystkie dzieci zgłoszone do Miejskiego
Przedszkola w Uniejowie. Do nowego oddziału przedszkola,
w ramach projektu, przyjętych zostało 25 dzieci z gminy
Uniejów. Z pozyskanych funduszy sala przewidziana dla
tego oddziału została całkowicie umeblowana i wyposażona
w zabawki i pomoce dydaktyczne. W zajęciach dodatkowych
z psychoedukacji i gimnastyki korekcyjnej brały udział
wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola w roku
szkolnym 2016/17. Na ten cel w projekcie przewidziano zakup

sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia
tych zajęć.
Dzięki uzyskanym funduszom nasze przedszkole
wzbogaciło swoje zaplecze dydaktyczne, poprawiło wygląd sal
oraz wspomogło rozwój emocjonalny i podniosło sprawność
ruchową dzieci.
				
Romana Kozińska

Pożegnanie 6-latków

Dzieci 6-letnie (rocznik 2010) pożegnały przedszkole.
Uroczystość odbyła się 22 czerwca 2017 r. Obecni byli
zaproszeni goście, wszystkie przedszkolaki oraz rodzice,
którzy byli współgospodarzami wydarzenia. Sześciolatki
podziękowały pracownikom przedszkola i pożegnały się
z młodszymi kolegami. Wprowadziły także obecnych
w nastrój wakacyjny. Dzieci pięcioletnie, tradycyjnie,
w imieniu wszystkich przedszkolaków, skierowały zawarte
w wierszach i piosenkach pożegnalne słowa. Nasi absolwenci
otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki. Część
artystyczną na uroczystość przygotowały wychowawczynie
dzieci 6-letnich - Małgorzata Wojtasiak i Małgorzata Dzieran
oraz wychowawczynie dzieci 5-letnich - Marta Pajor i Monika
Szafarz.
				
Małgorzata Wojtasiak

1 czerwca jest bardzo oczekiwanym dniem przez wszystkie
dzieci. W godzinach południowych wszystkie dzieci z naszej
szkoły brały udział w podchodach przygotowanych przez
nauczycieli. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klasy I
zamieniły się w detektywów i wyruszyły w poszukiwanie uczniów
klasy II i III. Kierując się pozostawionymi wskazówkami oraz
kopertami z zadaniami, udało się im odszukać grupę starszaków.
W związku z Dniem Dziecka zorganizowana została
całodniowa wycieczka, która odbyła się w późniejszym terminie.
7 czerwca dzieci udały się do Muzeum Etnograficznego
i Archeologicznego, znajdującego się w Łodzi przy Placu
Wolności. Oglądały tam różnorodne pamiątki, rzeczy i przyrządy
z bardzo dawnych lat. Było wiele monet, banknotów, szkieletów
i strojów. Duże wrażenie zrobiło przedstawienie sposobu
dawnego koszenia zboża, wiązania go i stawiania w tzw. mendle.
Następnie dzieci udały się do Ceramilandii w Lutomiersku.
Celem tej wycieczki było zwiedzanie zakładu, w którym
produkowane są różnorodne przedmioty z ceramiki. Zaraz po
przyjeździe dzieci skorzystały z Parku Rozrywki, gdzie czekało
na nich wiele atrakcji oraz urządzeń typu: zjeżdżalnia, połykacz
krokodyl, trampolina, karuzela i kolejka. Po skończonej zabawie
udały się na obiad, który był dla nich nową dawką energii do
dalszego udziału w wycieczce. W dalszej części uczestniczyły
w warsztatach ceramicznych, składających się z pogadanki, czyli
części dydaktycznej oraz pracy samodzielnej czyli praktycznej.

Paulina Jaśkiewicz

arch. PSP w Spycimierzu

Dzień Dziecka w Spycimierzu
i wycieczka do Ceramilandii

Dzieci poznały sposób formowania masy, proces przerabiania
gliny, surowce, z których wykonywane są figury i figurki oraz
sposób ich dekorowania. Brały udział w warsztatach, podczas
których ozdabiały (według własnego pomysłu) przygotowane
figurki oraz doniczki.
Dzieci otrzymały dyplomy „Młodego Ceramika” i w nagrodę
zabrały wykonane prace ze sobą do domu. Warsztaty przebiegały
w miłej atmosferze, podczas których mogły wykazać się swoją
kreatywnością. Zmęczone, ale bardzo zadowolone wróciły do
rodzinnego Spycimierza. Na szczęście zdążyły przed ulewą,
która dokonała wielu podtopień. Następnego dnia wspominały
zabawy w Parku Rozrywki, a chwilami nawiązywały do
wieczornej ulewy. Wycieczka była doskonałym połączeniem
zabawy i zajęć edukacyjnych.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Szkolne kalendarium Wielenina
Kiermasz Wielkanocny

Jak co roku, nasza szkoła zorganizowała kiermasz
wielkanocny, podczas którego można było podziwiać
prace naszych uczniów, nauczycieli, rodziców, opiekunów
i innych osób związanych ze szkołą. Aby wszystko było
perfekcyjnie przygotowane, naszą pracę zaczęliśmy
już kilka tygodni wcześniej. Organizatorami kiermaszu
były nauczycielki: Daniela Kwiatosińska, Alicja Gapsa
i Magdalena Andrysiewicz oraz Szkolna Kasa Oszczędności.
Była to świetna okazja na przedświąteczne zakupy, spotkanie
ze znajomymi, a przede wszystkim poczucie magii świąt
wielkanocnych, który zbliżały się wielkimi krokami. W tym
roku wykonaliśmy wszelkie możliwe ozdoby świąteczne,
które zostały stworzone rozmaitymi technikami. Wśród nich
znalazły się: stroiki, szydełkowe zajączki, baranki oraz wiele,
wiele innych oryginalnych i pięknych wyrobów. Wszystko to
cieszyło się niemałym zainteresowaniem, a przed Niedzielą
Palmową zaoferowaliśmy jeszcze palmy wielkanocne, które
rozeszły się jak świeże bułeczki. Uczniowie, nauczyciele,
osoby spoza szkoły i wszyscy inni wzięli udział w kiermaszu
i każda osoba znalazła coś dla siebie. Sprzedaliśmy prawie
wszystkie ozdoby, co oznaczało nic innego jak wielki sukces
tegorocznego kiermaszu.
W imieniu organizatorów, uczniów i osób, które
przyczyniły się do tego wydarzenia, pragniemy podziękować
osobom biorącym udział, a także tym, którzy wykonali
ozdoby.
Mamy nadzieję, że nasze wytwory znalazły się na
waszych stołach świątecznych i przyczyniły się do
stworzenia magicznej, świątecznej atmosfery. Pragniemy
już teraz zaprosić wszystkich na przyszłoroczny kiermasz!
Daniela Kwiatosińska,
Magdalena Andrysiewicz, Alicja Gapsa

Czar poezji dziecięcej, czyli Gminny Konkurs
Recytatorski w Wieleninie

25 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej w Wieleninie
bardzo dużo się działo! Samochwała w kącie stała i wciąż
opowiadała, Staś Pytalski pytaniami dręczył ludzi, a Stefek
Burczymucha niby nikogo się nie bał, czyli po prostu
Szkolny Konkurs Recytatorski. To wyjątkowe wydarzenie,
na które wszyscy uczniowie czekają z niecierpliwością,
jest tradycją naszej szkoły, odbywa się co roku w kwietniu.
Organizatorka - Jolanta Kwaśniewska - dba o to, aby każda
z kolejnych edycji odbywała się pod innym hasłem.
Tematyka tegorocznego konkursu to: „Wszystkie dzieci
nasze są”. Uczniowie z placówek oświatowych z gminy
Uniejów mieli okazję zmierzyć się z siłą i czarem poezji.
W tym roku w konkursie wzięło udział 33 uczniów.
Spotkanie uświetnili swym przybyciem goście honorowi:

Cecylia Józefiak, Urszula Urbaniak, Joanna Blaźniak,
Janusz Kosmalski i Ryszard Troczyński. Pięcioosobowe
jury po wysłuchaniu wszystkich prezentacji przyznało
nagrody:
• W kategorii przedszkole: I miejsce – Aleksandra
Wójcik – Uniejów, II miejsce – Maja Pawlak –
Wielenin, III miejsce – Anna Kozłowska – Wielenin,
Aleksandra Skiera – Wilamów;
• W kategorii klas I- III: I miejsce – Antoni
Kowalski – Uniejów, II miejsce – Marcin Zygmunt
– Uniejów, III miejsce – Ilary Controllo – Wielenin,
Wiktoria Hajbura – Wielenin;
• W kategorii klas IV-VI: I miejsce – Aleksandra
Kozłowska – Wielenin, II miejsce – Kacper Wójcik –
Uniejów, III miejsce – Dominik Kolasa – Wielenin.
Zanim jednak ogłoszono werdykt, w oczekiwaniu na
najważniejszy moment, uczestnicy udali się na poczęstunek.
Komisja obradowała długo, by starannie zliczyć
poszczególne punkty. A było o co walczyć, bo nagrody
były wartościowe. Laureaci I miejsc otrzymali tablety, II zegarki typu smartwatch, a III miejsc - powerbanki.
Nagrody wręczyła Pani Dyrektor Elżbieta Goszczyk
wraz z goszczącymi na konkursie jurorami. W tak miłej
atmosferze pożegnano gości, wręczając im podziękowania
i drobne upominki.
Wybór wiersza dostosowany do wieku i osobowości
recytatora często decyduje o sukcesie. Myślę jednak, że dla
wielu uczestników już sam udział w takim przeglądzie jest
dużym wyróżnieniem.
Składamy serdeczne podziękowania sponsorom,
którzy ufundowali nagrody i wsparli nas finansowo.
Należą do nich: Bartłomiej Gröbner - Dyrektor Zakładu
K- Flex, Józef Kaczmarek - Burmistrz Miasta Uniejów,
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Przeciwdziałania Narkomanii w Uniejowie, Uniejowskie
Stowarzyszenie „Aktywni”, Zakład Piekarniczo Cukierniczy
„Aspal” w Poddębicach.
Wszystkim recytatorom i ich opiekunom prag-niemy
gorąco pogratulować wytrwałości i trudu, które wynikają
z głębokiego przekonania o sensie wprowadzania dzieci na
niełatwą drogę umiłowania poezji. Konkurs dla wszystkich
uczestników imprezy był wspaniałą zabawą i piękną
przygodą z poezją.

Uczta bogów, czyli z wizytą na Olimpie

„Na początku był Chaos…” tak zaczyna się jeden
z mitów o powstaniu świata. 9 maja w sali nr 10 w Szkole
Podstawowej w Wieleninie również panował niezwykły
chaos, gdyż klasa zamieniła się w Olimp. Bogowie zeszli
z greckiej góry, by się z nami spotkać na lekcji historii
w klasie IV. Pijąc nektar i jedząc ambrozję, każdy
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przedstawiał postać, w jaką się wcielił, opowiadał swoją
historię oraz demonstrował atrybuty należące do boga lub
bogini. Nad całością wykwintnej uczty bogów czuwała
Hera (Inga) z granatem w dłoni i Zeus (Bartosz) dzierżący w
pogotowiu pioruny. Boginie zachwycały swą urodą, a Hades
- świetnie przygotowany do tej roli Filip - przyprowadził
nawet psa Cerbera. Największe wrażenie zrobił jednak Ares
(w tej roli pełen energii Adrian) oraz wprost nieziemski
Hefajstos (Sebastian), pięknie prezentował się również
Apollo (Adam). Na ucztę zaproszono panią dyrektor oraz
wychowawczynię. Podczas przerw bogowie plotkowali
z uczniami naszej szkoły i złożyli wizytę przedszkolakom.
Jak mawia stare przysłowie: „Jeśli Ci powiem –
zapomnisz, jeśli pokażę – zapamiętasz, jeśli wytłumaczę
– zrozumiesz”. Stąd pomysł na żywą lekcję historii,
która nie zabija nudą i na pewno na długo pozostanie
w pamięci uczniów. „Bogowie” wyglądali nieziemsko i byli
w wyjątkowo dobrym humorze. Jestem dumna ze swoich
uczniów.
			
Jolanta Kwaśniewska

Święto Patrona Szkoły

13 maja 1994 roku Szkoła Podstawowa w Wieleninie
zyskała imię. Jej patronem stał się płk pil. Szczepan Ścibior,
osoba o bogatym, pięknym, lecz tragicznym życiorysie:
patriota kształtowany na ideałach II Rzeczpospolitej, pilot
i dowódca, w czasie II wojny światowej bohater bitwy
o Anglię, następnie komendant Oficerskiej Szkoły Lotniczej
w Dęblinie. Za zasługi, ofiarność i poświęcenie wobec
ojczyzny został niesłusznie oskarżony o jej zdradę. Jak wielu
ludzi w powojennej, niesuwerennej, podporządkowanej
Związkowi Radzieckiemu Polsce stał się ofiarą komunizmu.
7 sierpnia 1952 roku w mokotowskim więzieniu
w Warszawie wykonano na nim wyrok śmierci. Do dziś
nie znaleziono miejsca jego wiecznego spoczynku. Być
może doczesne szczątki zostaną odnalezione w kwaterze
„Ł”, zwanej „Łączką”, na Powązkach. Tam obecnie ekipa
profesora Krzysztofa Szwagrzyka z polecenia Instytutu
Pamięci Narodowej prowadzi prace wykopaliskowe,
odkrywając kości pomordowanych. 13 maja 1952 roku
był dniem, w którym Szczepan Ścibior wraz z siedmioma
innymi oficerami Ludowego Wojska Polskiego usłyszeli
wyrok sądu. Sześciu z nich skazano na karę śmierci, dwóch
na dożywotnie więzienie. Ta data dla naszej społeczności
uczniowskiej 23 lata temu na stałe została wpisana
w kalendarz szkolny. Ówczesny Kurator Oświaty w Koninie
nadał szkole imię. Każdego roku staramy się w różnej formie
obchodzić tę rocznicę, zachowując pamięć o Patronie,
kształtując dzieci na ideałach, które były mu bliskie i był im
wierny do końca swych dni.
W tym roku dzieci utrwaliły życiorys Szczepana
Ścibiora, oglądając prezentację multimedialną. Pod hasłem
„Spotkanie z ciekawym człowiekiem” przybył do nas
osobiście Szczepan Ścibior, w którego postać wcielił się
jeden z uczniów. Dzieci zadawały mu pytania związane

z życiem osobistym i przebiegiem kariery wojskowej.
Pułkownik z pomocą nauczyciela prowadzącego starał się
precyzyjnie odpowiadać na wszystkie pytania. Następnie
po odśpiewaniu hymnu szkoły delegacja przedstawicieli
wszystkich klas - od przedszkola do najstarszej, aby
podkreślić ciągłość pokoleniową, złożyła wiązankę kwiatów
w barwach narodowych i zapaliła znicz przy płycie pamięci
naszego Bohatera. Tego dnia szkołę niespodziewanie
odwiedziła córka Szczepana Ścibiora - pani Magdalena
Sopyłło wraz z synem i wnukami. Miłym wydarzeniem
było pozyskanie dla szkoły z Bazy Lotnictwa Taktycznego
w Łasku nowego munduru wojsk lotniczych, który posłuży
do przedstawień o Patronie.
Kultywowanie pamięci o płk. pil. Szczepanie Ścibiorze jest wielkim zaszczytem, sprzyja wychowaniu
patriotycznemu i kształtowaniu postaw obywatelskich
uczniów, gdyż jego życie
jednoznacznie streszcza
hasło „Bóg, Honor, Ojczyzna”, które powinno leżeć
u podstaw formowania młodych ludzi na dobrych obywateli
Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.
			
Beata Maciejewska

Mamy witamy i życzenia im składamy!

Jako że nasza szkoła co roku organizuje Dzień Matki,
także i w tym zdecydowaliśmy się podtrzymać tradycję
i stworzyliśmy piękne widowisko z tej okazji. Całość
przygotowały Daniela Kwiatosińska, Alicja Gapsa
i Magdalena Andrysiewicz (również zadbała o choreografię
tańców wykonanych przez uczennice). Jednak w tym
roku odbyło się to w nieco inny sposób. Nasi podopieczni
zdecydowali się na zaprezentowanie swoich wszystkich
talentów, dlatego w trakcie pokazu mogliśmy zobaczyć
skoczne tańce, piękne piosenki oraz wiersze. W ten właśnie
sposób dzieci chciały podziękować swoim mamom za
wszystko, co dla nich robią, a także za to, że zawsze dla nich
są. Później odbył się tzw. „Koncert życzeń”, w którym dzieci
składały swoim mamo życzenia. Podczas niego w oczach
wszystkich mam było widać wzruszenie, a nawet pojawiły
się łzy. Było to piękne podsumowanie całego widowiska,
a także podziękowanie i manifest tego, jak ważne są mamy
w życiu każdego dziecka. Co więcej, wszyscy wychowawcy
przyczynili się do organizacji tego widowiska, za co chcemy
im serdecznie podziękować.
		
		

Daniela Kwiatosińska,
Magdalena Andrysiewicz, Alicja Gapsa

Sukcesy polonistyczne uczniów klas
IV-VI Szkoły Podstawowej w Wieleninie. Nasze
Recytatorki znów na podium!

Miło nam zakomunikować, że reprezentantki naszej
szkoły odniosły kolejny sukces na polu recytatorskim.
Aleksandra Kozłowska zajęła I miejsce, a Vanessa Karcz
III miejsce w kategorii klas V-VI w XXVI Konkursie

>>>
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arch. SP Wielenin

Sztuki Recytatorskiej o zasięgu powiatowym, który odbył
się 16 maja br. w Poddębickim Domu Kultury i Sportu
w Poddębicach.
Laureatkom należą się słowa uznania, bo trzeba
odwagi, żeby wyjść na scenę i wyrecytować wiersz, a tej
im nie brakowało. Obie uczestniczki zaprezentowały się
znakomicie, zachwyciły nie tylko jurorów.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu
recytatorskich zmagań.

arch. SP Wielenin

Zwycięzcy Gminnych Potyczek Matematycznych

Uczta bogów

Kolejny sukces poetycki
w konkursie ogólnopolskim

Talenty poetyckie dwojga uczniów naszej szkoły
zostały docenione w Ogólnopolskim Konkursie Literackim
„Lotnicy - podniebni bohaterowie”, zorganizowanym
przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Lotników Polskich
w Poddębicach.
Konkurs był dla nas wyjątkowy i prestiżowy ze względu
na tematykę (związaną z naszym patronem) i ogólnopolski
charakter. Uczniowie nasi spisali się bardzo dobrze.
Aleksandra Kozłowska zajęła II miejsce, a Tobiasz Gdański
wyróżnienie.
Jest to już trzeci sukces uczniów naszej szkoły w tym
konkursie. Rok temu laureatami byli ci sami uczniowie.

Nagrody za prace inspirowane
literaturą Marii Konopnickiej

arch. SP Wielenin

29 maja 2017 roku w Dworku Marii Konopnickiej
w Bronowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla
laureatów „Konkursu plastycznego na ilustrację i kukiełkę
do wybranego utworu Marii Konopnickiej”. Na finał
zaproszono aż pięcioro uczniów z naszej szkoły wraz
z opiekunką Jolantą Kwaśniewską.
W kategorii klas IV- VI Aleksandra Kozłowska uzyskała
I miejsce, Tobiasz Gdański III miejsce, Weronika Mituta,
Wiktoria Zyntera i Julia Antczak wyróżnienie w kategorii
kukiełka.

arch. SP Wielenin

Święto Szkoły – Pani Dyrektor z córką i wnukami płk. pil. Szczepana
Ścibiora

Czy ortografię można polubić?

Uczennica klasy VI udowodniła, że ortografię można
polubić. Klaudia Antosik, bo o niej mowa, reprezentowała
Szkołę Podstawową w Wieleninie w Powiatowych
Potyczkach Ortograficznych, które odbyły się w Zygrach
i uzyskała tytuł Laureatki. Nie było to łatwe zadanie,
dlatego że do walki z ortograficznymi „chochlikami”
przystąpili najlepsi uczniowie ze wszystkich gmin powiatu
poddębickiego.
Gratuluję sukcesów wszystkim moim laureatom i cieszę
się, że w naszej szkole są uczniowie, którzy rozwijają swoje
pasje i pogłębiają zainteresowania literackie, a ja mogę im
w tym pomagać.
			
Jolanta Kwaśniewska

Występ z SKO

>>>
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Sukcesy młodych matematyków

Pokaz Talentów”. Każde dziecko mogło zaprezentować
to, co robi najlepiej. Samorząd Uczniowski wraz
z opiekunem - Panią Beatą Czerwińską zadbali o sprawny
przebieg pokazów. Wystąpili na scenie tancerze, wokaliści,
recytatorzy, gimnastyczka, podziwialiśmy piękną grę na
instrumentach muzycznych, był też pokaz sztuki magicznej.
Wszyscy biorący czynny udział otrzymali nagrody.
Drugą część dnia wypełniła drużynowa rywalizacja
sportowa. Na terenie wokół szkoły pojawiły się stoliki
sędziowskie i przygotowane do konkurencji stacje. Nad
sprawnym przebiegiem czuwał nasz nauczyciel wychowania
fizycznego – Pan Piotr Kozłowski.
Zamiast tradycyjnego obiadu zapłonęło ognisko.
Po kiełbaskach przyszła pora na słodki upominek od Rady
Rodziców.
Ostatnim punktem programu był mecz piłki nożnej
– reprezentacja szkoły kontra najstarsza klasa, który
zakończył się remisem 1:1 w podstawowym wymiarze
czasu. Do rozstrzygnięcia potrzebny był konkurs rzutów
karnych, w którym skuteczniejsi okazali się szóstoklasiści
(3:2).
Elżbieta Goszczyk
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Uczniowie z klasy III - Brajan Gabryszak i Igor
Urzędowski zajęli równorzędnie II miejsca w XV
Gminnym Konkursie Matematycznym dla uczniów klas III.
Również przedstawiciele klas starszych odnieśli sukcesy
w konkursach matematycznych. W Gminnym Konkursie
Matematycznym Potyczki Matematyczne dla uczniów klas
IV-VI Vanessa Karcz zajęła I miejsce w kategorii klas VI,
a Bartosz Kazimierski III miejsce wśród uczniów klas IV.
Nagrodzeni uczniowie z klas IV-VI reprezentowali
naszą szkołę w Powiatowych Potyczkach Matematycznych
w Poddębicach i uzyskali bardzo dobre wyniki - Bartosz
Kazimierski III miejsce (kl. IV) i Vanessa Karcz wyróżnienie
(kl.VI).
Gratulujemy wszystkim i życzymy sukcesów w tej
pięknej, a zarazem trudnej dziedzinie nauki.
				
Barbara Fligiel

Dzień Dziecka

W czwartkowy poranek, 1 czerwca 2017 r. w naszej
szkole miało miejsce niecodzienne wydarzenie „Szkolny

Wiosennie w Szkole Podstawowej w Wilamowie
Warsztaty przyrodniczo-ekologiczne
w Lesie Łagiewnickim

Najlepsze efekty edukacji ekologicznej zostają osiągnięte podczas bliskiego kontaktu ze środowiskiem
naturalnym. Spotkanie oko w oko z przyrodą, możliwość
przebywania w lesie, to gwarancja efektywnie wykorzystanego czasu. Wiosna to odpowiednia pora roku na
zorganizowanie dla uczniów warsztatów przyrodniczoekologicznych w plenerze. W tym celu 12 kwietnia
uczniowie klas IV-VI wybrali się na wycieczkę do Lasu
Łagiewnickiego, aby uczestniczyć w takich zajęciach.
Wycieczka odbyła się w ramach realizowanego przez
szkołę projektu z edukacji ekologicznej „W obronie
Ziemi”.
W trakcie warsztatów na ścieżce przyrodniczej dzieci
odkrywały tajemnice przyrody. Poznawały drzewa rosnące
w lesie, przez lupę przyglądały się z bliska liściom drzew,
spróchniałej korze i owadom. Za pomocą lekarskiego
stetoskopu słuchały odgłosów soków krążących w pniu
drzewa niczym szumiących wodospadów. Oceniały też
zanieczyszczenie powietrza na podstawie skali porostowej.
Bawiły się również w poszukiwaczy skarbów, szukając
ukrytych w piasku złotych monet. Do swoich poszukiwań
używały wykrywaczy metalu. Po tych wyczerpujących,
choć bardzo atrakcyjnych zajęciach w terenie przyszła
pora na małe co nieco - gorącą przekąskę. Po krótkim
odpoczynku uczniowie mogli uczestniczyć w dalszych

zajęciach na terenie ośrodka ,,Świat przygód”. Tam brali
udział w eksperymentach przyrodniczych oraz poznali
znaczenie owadów w procesie zapylania.
Warsztaty były bardzo ciekawe i pouczające. Na
zakończenie każdy otrzymał Eko-medalion, który jest
symbolem przyjaciela przyrody, a najaktywniejsi drobny
upominek. Do szkoły wszyscy wrócili zmęczeni, ale
zadowoleni i pełni wrażeń.
V Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny
21 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbył się V
Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny. Organizatorkami konkursu, w którym uczestniczyli uczniowie
klas IV-VI z terenu naszej gminy, były Izabela Wojtczak
i Edyta Miśkiewicz.
W zmaganiach brało udział 18 uczniów (SP Uniejów 6, SP Wielenin - 6 i SP Wilamów - 6). Komisja w składzie:
p. Izabela Wojtczak, p. Edyta Miśkiewicz, p. Małgorzata
Rybak i p. Elżbieta Goszczyk wyłoniła laureatów:
•Klasa IV: I miejsce: Kacper Wójcik – SP
Uniejów, II miejsce: Cyprian Antreou – SP Uniejów,
III miejsce: Nikolina Polipowska – SP Wilamów;
wyróżnienie: Maja Wappa – SP Uniejów
•Klasa V-VI: I miejsce: Witold Leśniewski –
SP Uniejów, Aleksandra Mirek – SP Wilamów,
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masło. Mogli również sami przygotować sobie jedzenie
– każdy własnymi rękami wyrabiał ciasto, z którego
powstały przepyszne podpłomyki. Uczestniczyli również
w zajęciach poświęconych pszczołom i pszczelarstwu.
Podczas turnusu dzieci miały wiele okazji do zapoznania
się z kulturą i zwyczajami Beskidu Śląskiego. Dzięki
wizytom w Muzeum Beskidzkim w Wiśle i w Kurnej
Chacie Kawuloka w Istebnej (muzeum regionalnym)
uczniowie zobaczyli, w jakich warunkach mieszkali
dawniej górale oraz w jaki sposób wykonywali domowe
prace. Mieli okazję zajrzeć do zrekonstruowanej szkoły
z XIX wieku oraz do dawnej kuźni, w której kowal
VIII Rajd z „Jajem”
opowiedział i pokazał, na czym polegała niegdyś jego
W sobotę 22 kwietnia zuchy „Wilamowskie skrzaty”
praca. Dowiedzieli się, jak przebiegał proces przerabiania
brały udział w VIII Rajdzie z „Jajem”. Pokonały pieszo
owczej wełny na ubrania, zobaczyli tradycyjne stroje
trasę 6 km, przepłynęły promem w Ostrowsku, a potem
górali beskidzkich oraz przedmioty codziennego użytku
wzięły udział w turnieju drużyn zuchowych. Szkoła
pochodzące z minionych wieków, a także obejrzeli
w Wilamowie powitała zarówno zuchów, jak i harcerzy
i posłuchali instrumentów góralskich, m.in. gajd, okaryny,
gorącą zupą. Po takim marszu wszystkim apetyt świetnie
rogu pasterskiego, trąbity czy piszczałki. Natomiast
dopisywał. Na miejscu w szkole dzieci rozwiązywały
w Centrum Pasterskim w Koniakowie uczniowie na żywo
krzyżówki, odpowiadały na pytania i zgadywanki,
obejrzeli typowe dla gór zwierzęta – owce i kozy, poznali
pokonywały bieg z jajkiem na łyżce, a na koniec malowały
proces wytwarzania oscypków, a także mieli okazję
pisakami pisanki. Po podliczeniu punktów okazało się, że
popróbować serów różnego typu.
drużyna z Wilamowa zajęła I miejsce. Dzielnym zuchom
Wśród kolejnych atrakcji warto wymienić wycieczkę
serdecznie gratulujemy.
do Bielska-Białej, gdzie w Teatrze Lalek „Banialuka”
							 obejrzeliśmy przedstawienie „Zielony wędrowiec”.
				
Beata Kos
Po spektaklu udaliśmy się do Studia Filmów Rysunkowych,
gdzie narodziło się wiele kultowych postaci, m.in. Bolek
i Lolek czy Reksio. Dzięki pobytowi w Studio uczniowie
Turnus edukacyjno-wypoczynkowy
poznali kolejne etapy tworzenia filmu animowanego.
w Wiśle
Na własne oczy zobaczyli, jak twórcy krok po kroku
Szkoła Podstawowa w Wilamowie została jednym
zmieniają scenariusz w rysunki, a następnie w gotowy
z laureatów zamkniętego konkursu zorganizowanego przez
film. Dowiedzieli się, w jaki sposób montowano filmy
Fundację ING Dzieciom. Nagrodą był dwutygodniowy,
rysunkowe dawniej, przed rokiem 2000, a jak wygląda
bezpłatny dla uczestników (całkowicie finansowany przez
praca dziś przy użyciu komputerów.
Fundację) turnus edukacyjno-wypoczynkowy w Wiśle,
Podczas turnusu mieliśmy także niezwykłą okazję
w którym wzięło udział 43 uczniów z klas III-VI.
zwiedzić
Zameczek Górny, czyli utrzymaną w stylu
Nasz turnus ph. „Uśmiech przeciera szlaki” trwał
lat trzydziestych XX wieku Rezydencję Prezydenta
od 22 kwietnia do 6 maja. W tym czasie naszą bazą
RP w Wiśle Czarne. Jednak dla dzieci największą,
wypadową był ośrodek wypoczynkowy „Regle”
najwspanialszą atrakcją był kilkugodzinny pobyt
w Wiśle, gdzie mieszkaliśmy, bawiliśmy się, a także…
w Miasteczku Westernowym „Twinpigs” w Żorach.
uczyliśmy. Turnus przypadał w trakcie roku szkolnego,
„Twinpigs” to nowoczesny park rozrywki utrzymany
więc w trakcie jego trwania odbywały się obowiązkowe
w klimacie miasteczka kowbojskiego. Wzdłuż głównej
zajęcia edukacyjne. Nie zawsze jednak przypominały
ulicy powstała zabudowa typowa dla Dzikiego Zachodu
typowe lekcje, do których jesteśmy przyzwyczajeni
– m.in. Biuro Szeryfa, Wesoły Zakątek Lucky Luke’a,
na co dzień w szkole. Zajęcia wychowania fizycznego
strzelnica, cela więzienna czy Saloon. Na centralnym placu
zastąpiły wycieczki w góry i pobyty na basenie oraz
umieszczona została również szubienica, wokół której
mecze piłki nożnej rozgrywane na pobliskim Orliku.
często krąży grabarz z trumną i czeka na wyroki szeryfa.
Zamiast „normalnej” lekcji przyrody zorganizowana
To właśnie w tym miejscu odbywają się przygotowane
została wycieczka do Leśnego Parku Niespodzianek w
przez animatorów pokazy – na przykład pojedynek
Ustroniu, gdzie największą atrakcją okazały się muflony
rewolwerowców, napad na bank czy western show.
i daniele, które swobodnie spacerują wśród zwiedzających
Poza pokazami uczniom najbardziej podobały się: koło
i które można karmić z ręki jedzeniem zakupionym
młyńskie, park linowy, karuzela trapera, family coaster
przy wejściu. Podczas pobytu w zagrodzie edukacyjnej
(kolejka) czy karuzela – beczka whisky. Mimo obaw,
„Chlebowa chata” w Brennej uczniowie dowiedzieli się,
trzymając się za ręce, odwiedzali nawiedzoną sztolnię
jak przebiegał proces wyrabiania chleba „od ziarenka
i kino 5d. Niektórzy próbowali swych sił strzelając na
do bochenka”, a także w jaki sposób dawniej wyrabiano
strzelnicy lub z łuku albo… dojąc krowę.

Marianna Stefańska – SP Uniejów, Monika Świątek
– SP Wilamów, II miejsce: Vanessa Karcz – SP
Wielenin, III miejsce: Łukasz Pietrzak – SP Uniejów;
wyróżnienie: Martyna Paczesna – SP Wilamów.
Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe zakupione w ramach realizacji projektu z edukacji
ekologicznej „W obronie Ziemi”, dofinansowanego przez
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi.
				
Izabela Wojtczak

>>>

36

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 3 / 55 / 2017

>>>
W czasie wolnym między lekcjami a wycieczkami
zorganizowanymi przez Fundację ING Dzieciom
spacerowaliśmy po Wiśle, poznając ją wzdłuż i wszerz.
W ramach „Wiślańskiej majówki”, która odbywała się
w długi weekend, uczestniczyliśmy w pokazach strażackich,
uczyliśmy się tańców góralskich, oglądaliśmy koncerty
muzyki góralskiej oraz disco-polo. Zrealizowaliśmy też
cykl zajęć poświęconych czytelnictwu (wspólne czytanie
książek, pantomima, plakaty promujące czytelnictwo).
Natomiast wieczorami biegaliśmy lub graliśmy
w piłkę, bawiliśmy się na dyskotekach lub karaoke albo
relaksowaliśmy się w grocie solnej.
Dziękujemy Fundacji ING Dzieciom za możliwość
wyjechania na turnus do Wisły! Dziękujemy Pracownikom
Ośrodka „Regle” za zaangażowanie i miłą atmosferę!
Dziękujemy Pani Joli, naszej przewodniczce, za
cierpliwość i wielość atrakcji! Dziękujemy Panu Józkowi
za wycieczki i bezpieczny powrót do domu! Jesteście
wspaniali!
			
Joanna Binkiewicz

Wycieczka do Koła

25 kwietnia dzieci z przedszkola i klasy I były
na wycieczce w Kole. W Domu Kultury obejrzały
przedstawienie pt. „Przygody Wilka i Zająca”. Wilk
myszkuje po krzakach w poszukiwaniu jedzenia, ma
wielki apetyt i marzy mu się świetny kąsek - Zając. Jest tak
zaaferowany gonitwą, że nie zauważył Agnieszki, która
niosła smakołyki dla babci. W pewnym momencie ujrzał
Zająca i kiedy zdawało mu się, że go pochwyci, pojawił się
Baj (twórca gwiazd). Bohaterowie pogodzili się i podali
sobie ręce na zgodę. Pan Baj obiecał Wilkowi i Zającowi
tourne po Europie.
Przedstawienie było urozmaicone przeróżnymi
światłami laserowymi, które zachwyciły najmłodsze
dzieci. Na koniec przedstawienia odbyło się losowanie
nagród. Z naszej grupy nagrodę otrzymał uczeń klasy I
- Wojciech Wilczyński.
			

Izabela Wróbel

Warsztaty ekologiczne w naszej szkole
Realizując szkolny projekt „W obronie Ziemi”, grupa
uczniów uczestniczyła w naszej szkole w warsztatach
ekologicznych prowadzonych przez edukatora z Ośrodka
Działań Ekologicznych „Źródła”. Tematyka zajęć została
dostosowana do wieku i zainteresowań dzieci.
Uczniowie klas I i III brali udział w warsztatach „pracowite pszczoły”. Celem tych zajęć było
uświadomienie uczniom znaczenia owadów w procesie
zapylania oraz konieczność ich ochrony. Poprzez zabawy
ruchowe i plastyczne dzieci dowiedziały się, w jaki sposób
pszczoły zapylają kwiaty, ile roślin użytkowych jest
zależnych od owadów, dlaczego zapylacze są zagrożone

i jak możemy je chronić. Na koniec wspólnie wykonały
domek dla pszczół.
Klasa V i VI aktywnie uczestniczyła w warsztatach
o wodzie Niebieska planeta, których celem było
uświadomienie problemu niedostatku wody pitnej
na świecie oraz konieczności oszczędzania wody
i niezanieczyszczania jej w codziennym życiu. Uczniowie
dowiedzieli się, dlaczego Ziemia nazywana jest „niebieską
planetą”. Obejrzeli pokaz, który wykazał, jak niewiele
mamy wody słodkiej na Ziemi. Dowiedzieli się, ile wody
zużywamy na co dzień do poszczególnych czynności.
Wspólnie zastanawiali się, w jaki sposób możemy ją
oszczędzać i co zrobić, by jak najmniej ją zanieczyszczać.
Dzięki zdobytej wiedzy będą bardziej świadomie dbali
o otaczającą przyrodę.
			

Izabela Wojtczak

XV Gminny Konkurs Matematyczny
Klas III

10 maja odbył się piętnasty, jubileuszowy Gminny
Konkurs Matematyczny Klas III. Uczestników konkursu
zaszczycili swoją obecnością p. Krzysztof Bielawski,
radny Rady Miejskiej w Uniejowie oraz Dawid Bamberski,
który w I Gminnym Konkursie Matematycznym Klas III,
będąc wówczas uczniem klasy III naszej szkoły, został jego
laureatem, zdobywając I miejsce. Był to wtedy pierwszy
gminny konkurs zainicjowany przez naszą szkołę. Od
tamtej pory konkurs wpisał się na stałe w terminarz
szkolny i rokrocznie odbywa się w miesiącu maju.
Tak jak zawsze i w tegorocznych potyczkach matematycznych, organizowanych przez p. Beatę Kos i p.
Magdalenę Pajor, trzecioklasiści wykazali się dużą
kreatywnością i błyskotliwością, co spowodowało,
że komisja przyznała równorzędne miejsca.
Do konkursu przystąpiło 15 uczniów. Komisja
w składzie: p. Magdalena Pajor, p. Beata Kos, p. Daniela
Kwiatosińska, p. Teresa Gadzinowska wyłoniła laureatów:
I miejsce - Tobiasz Bartosiak - ZS Uniejów, Patryk Marek
- ZS Uniejów, II miejsce - Igor Urzędowski SP Wielenin,
Amelia Tomczyk - ZS Uniejów, Brajan Gabrysiak - SP
Wielenin, III miejsce - Kacper Wróbel - SP Wilamów,
Aleksandra Sroka - ZS Uniejów; wyróżnienia: Kamil
Pruchlat - ZS Uniejów, Agnieszka Bamberska - SP
Wilamów, Dawid Glapiński - ZS Uniejów.
Po zakończonych zmaganiach konkursowych wszyscy
chętnie relaksowali się konsumując porcje jubileuszowego
tortu, który swoim matematycznym wyglądem
przypominał, z jakiej okazji został przyrządzony.
Dzieci bardzo zadowolone z nagród ufundowanych
przez Urząd Miasta w Uniejowie oraz z miłego przyjęcia
w naszej szkole szczęśliwe wróciły do domu.
						
		
Beata Kos, Magdalena Pajor
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Dzień Integracji i Dzień Dziecka (od lewej J. Rosiak, B. Cichomski, A.
Jurkiewicz, M. Pajor, A. Józefowicz)

arch. SP Wilamów

16 maja wybraliśmy się na całodniową wycieczkę
do Łodzi. Dzięki środkom z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
mogliśmy podziwiać m.in. egzotyczne rośliny w Palmiarni
Łódzkiej, która położona jest na terenie malowniczego
Parku „Źródliska”.
Cała palmiarnia została podzielona na trzy niezależne
części - pawilon śródziemnomorski, tropikalny oraz
pomieszczenie z bogatą kolekcją kaktusów. Każda z nich
posiada odmienne warunki klimatyczne. Spacerując po
alejkach, podziwialiśmy 17-metrowe palmy oraz kolory
kwitnących storczyków. Zobaczyliśmy, jak wyglądają
drzewa bananowca, potężne bambusy, krzewy herbaty
i kawy. Pod szklaną kopułą spotkaliśmy także żółwie
i piękne okazy karasia chińskiego, potocznie zwanego
złotą rybką.
Z palmiarni udaliśmy się do Ogrodu Botanicznego. Tam
mieliśmy możliwość obejrzenia ciekawych gatunków flory
rodzimej oraz licznych roślin obcego pochodzenia. Bogate
zbiory, liczące kilka tysięcy taksonów, eksponowane są
w dziewięciu działach tematycznych: arboretum, florze
polskiej, dziale roślin leczniczych i przemysłowych, zieleni
parkowej, ogrodzie japońskim, alpinarium, systematyce
roślin zielnych, biologii roślin i dziale kolekcji roślin
ozdobnych. Rozkoszując się otaczającą nas przyrodą,
przemierzaliśmy nizinne i górskie trasy. Złożyliśmy też
wizytę w skansenie - dawnych gospodarstwach domowych
naszych pradziadków.
Ostatnim celem naszej wycieczki było ZOO. Pogoda
nam dopisała, wiec mogliśmy spokojnie oddać się
zwiedzaniu. Zaraz po wejściu do ZOO trafiliśmy do
bardzo nowoczesnego pawilonu dla rozmaitych ptaków
ozdobnych. Dalej zobaczyliśmy odpoczywające lemury
katta, gatunek rozsławiony przez bajkę „Pingwiny
z Madagaskaru” i władczego króla Juliana. Następnie
udaliśmy się do pomieszczenia z gadami, gdzie
z bliska zobaczyliśmy kameleony, gekona, warana oraz
węże. Potem przeszliśmy do zagrody tygrysa oraz lwa.
Zatrzymaliśmy się też na moment przy żyrafach. Była też
chwila odpoczynku na placu zabaw, gdzie każdy zjeżdżał,
skakał i huśtał się na czym się dało. Głodni mogliśmy
pożywić się w pobliskim barze.
Do domu wróciliśmy zmęczeni, ale zadowoleni, bo
wycieczka należała do bardzo udanych.

arch. SP Wilamów

Wycieczka do Palmiarni, Ogrodu
Botanicznego i ZOO

Pożegnanie z Wisłą – uczestnicy turnusu, przedstawiciele Fundacji ING
Dzieciom oraz opiekunowie

Izabela Wojtczak, Edyta Miśkiewicz

23 maja naszą szkołę odwiedził pan Andrzej
Suwała, pszczelarz z Białopola, który jest właścicielem
gospodarstwa pasiecznego ,,Pszczelnik”. Mistrz pszczelarstwa poprowadził dla wszystkich klas warsztaty na temat:
Skąd się bierze miód? W ciekawy sposób przedstawił, jak

arch. SP Wilamów

Miodobranie – warsztaty z pszczelarzem

Uczestnicy wycieczki do Palmiarni w Łodzi w ramach projektu
ekologicznego „W obronie Ziemi”
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nektar trafia do ula i w jaki sposób pszczoły przerabiają
go na miód. Przybliżył uczniom, jak wygląda życie w ulu.
Pan Andrzej opowiedział o sposobach porozumiewania
się pszczół i zdradził nam inne tajemnice z życia tych
pracowitych owadów. Zaprezentował także sprzęt,
którego używają pszczelarze w procesie miodobrania
i wyjaśnił, jak przebiega cały ten proces, który kończy
się napełnianiem słoików miodem. Największy zachwyt
wywołała możliwość samodzielnej obsługi wirówki do
miodu przez każdego z nas.
Zajęcia były bardzo interesujące i wartościowe. Każdy
uczeń dostał niespodziankę w postaci małego słoiczka
miodu. Na koniec odbyła się degustacja wafelków
polanych pysznym miodem.
				

Izabela Wojtczak

Przedstawienie „Magiczna książka”

25 maja przyjechał do nas teatrzyk z przedstawieniem
„Magiczna książka”. Główna bohaterka spektaklu –
Marylka, była dziewczynką, która nie znosiła czytania
książek, ponieważ uważała to za nudę i stratę czasu. Całe
dnie spędzała natomiast na oglądaniu bajek w telewizji
i graniu na laptopie, tablecie czy telefonie. Zupełnie nie
zauważała, że ma to zgubny wpływ na jej rozwój.
Pewnego dnia Marylka dostała od swojej babci
magiczną książkę. Za sprawą Dobrej Wróżki
dziewczynka przeniosła się do niezwykłej krainy – Świata
Książek, gdzie przeżyła wiele fascynujących przygód.
Marylka zrozumiała, że czytanie książek to możliwość
podróżowania po niezwykłych, pełnych marzeń krainach
oraz szansa na poznanie ciekawych postaci i opowieści.
Uczniom bardzo się podobało przedstawienie i niezwykle aktywnie w nim uczestniczyli. Miejmy nadzieję,
że podobnie jak Marylka, chętnie będą sięgać po książki.
				

Ekologiczny rock and roll

Joanna Binkiewicz

27 maja odbył się Szkolny Festiwal Piosenki
Ekologicznej „Ekologiczny Rock and Roll”. Uczniowie
naszej szkoły prezentowali swoje talenty artystyczne
przed szeroką publicznością na IX Jarmarku
Wilamowskim. Celem festiwalu było: zainteresowanie
dzieci tematyką ekologiczną, podnoszenie świadomości
ekologicznej, rozwijanie aktywności twórczej dzieci,
prezentacja umiejętności wokalnych oraz popularyzacja
ekologicznych postaw dzieci poprzez muzykę i śpiew.
Festiwal zorganizowany został przez p. Edytę
Miśkiewicz i p. Izabelę Wojtczak w związku z realizacją
projektu ekologicznego „W obronie Ziemi”. Uczestnicy
podzieleni zostali na 2 kategorie wiekowe: I kategoria
- klasy I-III i II kategoria - klasy IV-VI. Do udziału
w festiwalu zgłosiło się 30 wykonawców, którzy

śpiewali solo, w duetach i trio po jednej piosence do
przygotowanego podkładu.
Komisja w składzie p. Mirosława Pajor i „Kapela ze
Wsi Wilamów” oceniała występy uczestników (dobór
tematyczny repertuaru, interpretację, walory głosowe,
ogólny wyraz artystyczny), a jej zadanie nie było łatwe.
Po burzliwej dyskusji wyłoniono laureatów festiwalu:
• W kategorii klas I-III: I m-ce - Monika Rogacka,
II m-ce - Ela Maruszak i Zuzanna Adamczyk, III m-ce
- Maja Kowalczyk, Maja Gapsa, Natalia Ratajczyk,
Zuzanna Matczak, Michalina Józefowicz i Kacper
Wróbel
• W kategorii klas IV-VI: I m-ce - Martyna
Paczesna, II m-ce - Wiktoria Stołowska, Nikolina
Polipowska i Amelia Józefowicz, III m-ce - Kacper
Kos, Dominik Węgielnik, Edyta Cybulska i Andrzej
Warych.
Nagrodzeni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe dofinansowane przez Wojewódzki Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
		

Edyta Miśkiewicz, Izabela Wojtczak

Światowy Dzień Bez Papierosa

31 maja obchodzony jest Światowy Dzień Bez
Papierosa. W tym roku pani Anna Gazda przygotowała
gazetkę tematyczną, z której uczniowie mogli dowiedzieć
się o szkodliwości działania nikotyny na organizm ludzki.
Mamy nadzieję, że większa świadomość uchroni
naszych uczniów przed sięganiem po wyroby tytoniowe.
							
				
Anna Gazda

Gminny Konkurs „Witaminowy Stworek”

Wiosna to pora roku, która inspiruje do
wykorzystywania jej darów, pobudza wyobraźnię
i pozwala stworzyć artystyczne dzieła. Kolorowe
wiosenne plony zainspirowały p. Edytę Miśkiewicz
i p. Izabelę Wojtczak do zorganizowania Gminnego
Konkursu dla klas I-III pt. „Warzywno-owocowy
witaminowy stworek”, którego celem było promowanie
zdrowego stylu życia poprzez kształtowanie zdrowych
nawyków żywieniowych.
Zadanie konkursowe polegało na zrobieniu stworka
z dowolnie wybranych owoców i warzyw. Konkurs
cieszył się dużym zainteresowaniem. Stworzono 32
ciekawe prace. Dzieci zamieniły warzywa i owoce
w różne zwierzęta i cudaki. Swoją pomysłowością
i oryginalnością zachwyciły nauczycieli, kolegów
i koleżanki, a przede wszystkim komisję konkursową.
Spośród niezwykle fantazyjnych i uroczych stworków
jury wyłoniło zwycięzców:
• I miejsce: Ewa Tomaszewska - kl. I SP Wilamów,
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Jubileusz 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Spycimierzu połączony z poświęceniem
i przekazaniem nowego sztandaru oraz obchodami Gminnego Dnia Strażaka

Międzypowiatowe Ćwiczenia Jednostek PSP i OSP w Uniejowie

arch. UM Uniejów / R. Troczyński
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Kultowa „Majówka” na polanie w parku

Jarmark Wilamowski

arch. A. Sobczak / UM Uniejów / R. Troczyński

numer 3 / 55 / 2017

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

UNIEJOWSKIE STRONY

41

5-te urodziny Uzdrowiska Uniejów

VI Turniej Małego Karateki z okazji Dnia Dziecka

arch. UM Uniejów / Uniejowski Klub Karate Bassai
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Polsko-włoski weekend kwiatowy

Okładki pierwszych uniejowskich malowanek

arch. UM Uniejów
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Karolina Smętkiewicz

Pomalujmy Uniejów
Zbiór materiałów promocyjnych Uniejowa powiększył się niedawno o jeszcze jedną,
oryginalną publikację wydaną w ostatnio popularnej konwencji książeczki z rysunkami do
kolorowania. Jest nią malowanka wydana w dwóch częściach pt. „Pomaluj Uniejów” i „Pomaluj
polskie uzdrowiska”.
Wybór jest duży – łącznie 69 różnych rysunków.
Malowanki wyróżniają się nie tylko ciekawymi
rysunkami, lecz także interesującymi opisami zabytków
i wydarzeń w Uniejowie oraz krótkimi komentarzami
w formie wierszowanych fraszek trafnie obrazujących
specyfikę uzdrowiska. Dzięki takiej różnorodności
środków artystycznych malowanka jest atrakcyjną
publikacją przeznaczoną nie tylko dla najmłodszych
do zabawy, lecz także i dla dorosłych pełniącą funkcję
informacyjno-promocyjną.
Pomysłodawcą malowanek i autorem opisów do
rysunków jest Paweł Wroniszewski, autorem rysunków
jest uniejowianin Łukasz Pawlak, a autorem fraszek –
Witold Smętkiewicz. Z publikacji w formie drukowanej
będą mogli skorzystać nie tylko uczniowie szkół gminy
Uniejów, lecz także dzieci nagrodzone w ogólnopolskim
konkursie dla uczniów ze szkół zlokalizowanych
w polskich uzdrowiskach.
Publikacja została zrealizowana w ramach projektu
pt. „Uzdrowiska przyjazne przyrodzie” i sfinansowana
ze środków pochodzących z nagrody w konkursie Eko
Hestia Spa edycja 2016 organizowanym przez ERGO
Hestia SA i Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.

foto Ł. Pawlak

W wersji drukowanej malowanka „Pomaluj
Uniejów” zawiera 24 rysunki przedstawiające zabytki,
atrakcje turystyczne oraz wydarzenia kulturalne
i sportowe odbywające się w gminie Uniejów. Część
dotycząca pozostałych polskich uzdrowisk zamieszczona
jest na odwrocie malowanki uniejowskiej i zawiera 10
rysunków prezentujących najbardziej znane atrakcje
turystyczne wybranych miejscowości zdrojowych. W
wersji drukowanej zostało uwzględnionych 10 uzdrowisk
statutowych, które wzięły udział w I edycji konkursu
EKO HESTIA SPA. Obok zwycięskiego Uniejowa
są to z woj. małopolskiego: Krynica-Zdrój, RabkaZdrój, Szczawnica i Sękowa (uzdrowisko Wapienne),
z woj. świętokrzyskiego: Busko-Zdrój i Solec-Zdrój,
z woj. lubelskiego: Nałęczów, z woj. mazowieckiego:
Konstancin-Jeziorna, z woj. kujawsko-pomorskiego:
Inowrocław oraz z woj. pomorskiego: Sopot. Pozostałe 35
oraz 1 wybraną miejscowość uznaną za obszar lecznictwa
uzdrowiskowego (Wieliczka — uzdrowisko podziemne)
prezentujemy w wersji cyfrowej malowanki dostępnej na
stronie internetowej www.uniejow.pl (zakładka „urząd”
i dalej „pliki do pobrania”) lub po zeskanowaniu QR kodu
zamieszczonego w publikacji. Każdy chętny do poznania
i pokolorowania rysunków z Uniejowa i uzdrowisk ma
możliwość pobrania ich i samodzielnego wydrukowania.

Uniejowianie już wzięli się do kolorowania. Na zdjęciu 4-letni Oliwier
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Wiosennie w Szkole Podstawowej w Wilamowie

Oliwia Walczak - kl. I SP Wilamów, Zuzanna
Adamczyk - kl. II SP Wilamów, II miejsce: Natalia
Ratajczyk - kl. II SP Wilamów, Zuzanna Andrysiewicz
- kl. I SP Wielenin, Jakub Macudziński kl. I SP
Wielenin, III Miejsce: Tobiasz Bartosiak - III c ZS
Uniejów, Zuzanna Grzelewska - kl. II a ZS Uniejów,
Michalina Józefowicz - kl. II SP Wilamów, Wojciech
Wilczyński - kl. I SP Wilamów, Filip Wawrzyniak - kl.
II a ZS Uniejów, Błażej Pietrzak - kl. I SP Wilamów.
Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród (zakupionych
w ramach realizacji projektu ekologicznego „W bronie
Ziemi” dofinansowanego przez WFOŚiGW w Łodzi)
obyło się 1 czerwca w naszej szkole.

Konkurs Plastyczny „Oszczędzając wodę –
chronimy przyrodę”

1 czerwca w naszej szkole odbyło się rozstrzygnięcie
Szkolnego Konkursu Plastycznego „Oszczędzając wodę
- chronimy przyrodę”, w którym udział wzięli uczniowie
klas IV-VI. Celem konkursu było: popularyzacja wiedzy
na temat zasobów wody, zwrócenie uwagi na rolę wody
w życiu człowieka i rozwoju na Ziemi, propagowanie
dobrych praktyk związanych z oszczędzaniem wody
oraz rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych
i wrażliwości artystycznej wśród dzieci.
Praca plastyczna mogła być wykonana dowolną
techniką z zastosowaniem różnorodnych materiałów.
Nagrodzone prace musiały wykazać się pomysłem
i estetyką wykonania.
Komisja wyłoniła zwycięzców: I miejsce - Monika
Światek, II miejsce - Paulina Ratajczyk, III miejsce Dawid Andrzejewski, wyróżnieni: Michał Pajor, Dawid
Srogosz i Wiktoria Stołowska.
Wszyscy nagrodzeni otrzymali dyplomy i nagrody
rzeczowe zakupione w ramach realizacji projektu z edukacji
ekologicznej „W obronie Ziemi”, dofinansowanego przez
Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi.
Dziękujemy uczniom z udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy!
		

Edyta Miśkiewicz, Izabela Wojtczak

Dzień Dziecka – Dzień Integracji

Pierwszy czerwca to Międzynarodowy Dzień Dziecka.
W tym roku w naszej szkole obchodzony był w połączeniu
z Dniem Integracji.
W czwartek wszyscy uczniowie przyszli do szkoły
bez książek i zeszytów. Najpierw dzieci z klas III – VI
oglądały film o niepełnosprawnym chłopcu pt. „Chce się
żyć”. W tym samym czasie uczniowie klas młodszych
i przedszkolaki słuchały bajki „Leo i Nela” czytanej

przez Dyrektor Alicję Własny i Agnieszkę Wilczyńską
- Przewodniczącą Rady Rodziców, a następnie projektowały do niej okładkę. Oba te działania miały na celu
przybliżenie tematu integracji oraz zwrócenie uwagi na
problemy osób niepełnosprawnych.
Następnym punktem obchodów był piknik. Wszyscy
zebrali się przed szkołą i siedząc na rozłożonych
kocach czekali, aż zapłonie ognisko. Dzieci ochoczo,
samodzielnie piekły kiełbaski, które później były ze
smakiem konsumowane. Nie obyło się również bez
słodkości w formie lodów i przepysznych wypieków
przygotowanych przez nasze kochane mamy. Podczas
pikniku nie zabrakło różnych atrakcji, między innymi
malowania twarzy czy tańca na trawie.
Rozstrzygnięty został również konkurs pt. „Nie
wykręcaj się – zbieraj nakrętki”, w którym główną
nagrodą jest wyjazd na warsztaty kulinarne do Restauracji
Kleopatra w Grabowie. Środki uzyskane ze sprzedaży
nakrętek zostaną przekazane na rzecz potrzebujących
uczniów naszej szkoły.
Dzień Integracji na stałe zostanie wpisany do kalendarza imprez szkolnych. Mamy nadzieję, że uczniowie
zapamiętają, że wszyscy jesteśmy równi i należy pomagać
sobie nawzajem.
							
				
Katarzyna Pajor

Sukcesy naszych uczniów

Wiosną, podobnie jak w całym roku szkolnym, nasi
uczniowie brali udział w wielu konkursach, odnosząc
w nich liczne sukcesy. Wśród najważniejszych wymienić
warto:
- wyróżnienie otrzymane przez Aleksandrę Mirek
w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim „Moja bajka”,
- I miejsce zdobyte przez Huberta Budziarka
w Powiatowym Konkursie Literackim „Wiosna wierszem
pisana”,
- II miejsce wywalczone przez Nikolinę Polipowską
w Powiatowych Potyczkach Matematycznych (kategoria
klas IV),
- III miejsce Aleksandry Mirek, III miejsce Wiktorii
Stołowskiej i wyróżnienie Moniki Świątek w Powiatowym
Konkursie Fotograficznym „Wiosna w kadrze zapisana”,
- I miejsce Ewy Tomaszewskiej i II Zuzanny Matczak
w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Wiosenne
impresje”,
- wyróżnienie otrzymane przez Wiktorię Stołowską
w XXVI Konkursie Sztuki Recytatorskiej o zasięgu
powiatowym.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
							
				
Joanna Binkiewicz

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Małgorzata Komajda

40 lat z Imieniem i Sztandarem
Na obchodach 40-lecia nadania szkole imienia
i pierwszego sztandaru (oraz 10-lecia nowego sztandaru)
„odliczyło się” wielu gości, a wśród nich Ci najważniejsi
– organizatorzy uroczystości sprzed czterdziestu
lat: Andrzej Urbaniak – były gminny dyrektor szkół
i jednocześnie dyrektor Szkoły Podstawowej w Uniejowie, Alicja Rybak – zastępca dyrektora oraz kilkunastu
członków ówczesnej Rady Pedagogicznej, a także
przedstawiciele administracji i obsługi oraz fundatorów
sztandarów.
Gminę Uniejów, jako organ prowadzący szkołę,
reprezentowali: Piotr Majer
(Zastępca Burmistrza
Uniejowa), Janusz Kosmalski (Przewodniczący Rady
Miejskiej w Uniejowie), Tomasz Wójcik (Przewodniczący
Komisji Społecznej), Teresa Łuczak (Radna Rady
Miejskiej). Ponadto wśród gości można było zauważyć
m.in. ks. prałata Andrzeja Ziemieśkiewicza – proboszcza
Parafii Uniejów, byłych burmistrzów i wiceburmistrzów
Uniejowa: Mariana Pięgota, Henryka Pęcherskiego,
Krystynę Kowalczyk, Marka Jabłońskiego; Urszulę
Urbaniak – Prezes TPU i UTW, radnych powiatowych
z gminy Uniejów – Danutę Pecynę, Wiesławę Łuczak
i Piotra Kozłowskiego, dyrektorów placówek
oświatowych i kulturalnych, przedstawicieli Komendy
Hufca Uniejów, przewodniczących Rady Rodziców.
Uroczystość rozpoczęła się prezentacją sztandarów
i udaniem się delegacji z wiązankami kwiatów i zniczami
do miejsc pamięci narodowej i na groby zmarłych
dyrektorów szkoły. Następnie głos zabrali zaproszeni
goście, którzy na ręce dyrektor Małgorzaty Komajdy
złożyli gratulacje z okazji Jubileuszu i życzenia dalszego,
wspaniałego rozwoju uniejowskiej Alma Mater.
Znakomitym dopełnieniem całości była część
artystyczna (przygotowana pod kierunkiem nauczycieli:
Agnieszki Kaczmarek – pomysłodawczyni i głównej
„reżyserki”, Magdaleny Derlacz, Karoliny Marosik)
w brawurowym wykonaniu uczniów szkoły. Tło
uroczystości stanowiła prezentacja multimedialna
i scenografia (autorstwa lub pod kierunkiem nauczycieli:
Elżbiety Bartnik, Joanny Pawlak, Małgorzaty Antoniak
i Agnieszki Pajor).
Jubileuszowy tort (ufundowany przez PGK „Termy
Uniejów” Sp. z o.o., podobnie jak pączki dla wszystkich
uczniów) oraz uroczysty obiad (przygotowany przez
niezastąpione szkolne „Gesslerowe”) smakowały
wyśmienicie, „okraszone” wspomnieniami „niebieskiego
mundurka”.

arch. UM Uniejów

Pod takim hasłem świętowała w dniu 8 maja 2017 r. Szkoła Podstawowa w Zespole
Szkół w Uniejowie swoje Imieniny.
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Newsy z Zespołu Szkół w Uniejowie
Egzaminy gimnazjalne

W dniach 19-21 kwietnia 2017 roku w całym kraju
odbyły się egzaminy gimnazjalne. Przystąpiło do nich 76
uczniów klas III naszego gimnazjum.

VIII Rajd z „Jajem”

22 kwietnia 2017 r. grupa naszych uczniów –
„globtrotterów”, pod opieką nauczycieli: Ewy Trzmielewskiej,
Renaty Pełki i Piotra Nowaka, wzięła udział w kolejnym
rajdzie pieszym organizowanym przez PTTK Oddział
w Łęczycy. Zabawa podczas rajdu, jak zawsze, była przednia.

Z Piosenką na ustach

Zuchy z GZ Krasnonutki wzięły udział 22 kwietnia 2017
r. w Jubileuszowym XXV Hufcowym Festiwalu Piosnki
Zuchowej i Harcerskiej w Stemplewie. Organizatorami
festiwalu byli: V Szczep Drużyn Nieprzetartego Szlaku
w Stemplewie, KH ZHP Uniejów, Stowarzyszenie
„Mamy Wielkie Serca”, Zespół Placówek Edukacyjno –
Wychowawczych w Stemplewie.
Po dotarciu do celu nastąpiła rejestracja drużyn,
każdy otrzymał pamiątkowy znaczek. Nasza Gromada
zaprezentowała piosenkę pt. „Bycie zuchem”. Przesłuchaniom
konkursowym towarzyszyła świetna zabawa. Zuchy
przygotowały na tę okazję pompony i okrzyki, którymi
nagradzały występujących. Po prezentacji utworów nastąpiła
przerwa na posiłek, a jury udało się na obrady. Uczestnicy
festiwalu wyruszyli piec kiełbaski i chleb przy ognisku.
Niecodzienny posiłek na świeżym powietrzu pobudził zuchy
do działania na placu zabaw i siłowni. Z okrzykami i piosenką
na ustach wróciliśmy na ogłoszenie wyników. Konkurencja
była duża, nasza Gromada wyśpiewała super nagrodę, z której
wszyscy się cieszyli, była to piłka, kronika, dwie książki
o tematyce zuchowej i zestaw materiałów do majsterkowania.
Jak co roku, podczas festiwalu przyznano nagrodę
Dyrektora ZPEW w Stemplewie - Andrzeja Zielonki dla
najmłodszego uczestnika. Szczęśliwcem została Maja Kołuda
z naszej Gromady- była radość, gratulacje i wspólne oglądanie
prezentu.
Stałą częścią harmonogramu Festiwalu stała się
niespodzianka. Niespodzianką tegorocznego XXV jubileuszowego Festiwalu okazała się prezentacja, ukazująca historię
festiwalu od jego narodzin (czyli od 1992 r.) oraz pyszny tort.
Dobra zabawa, pogoda ducha i poczucie wspólnoty to
nieodłączne elementy towarzyszące uczestnikom imprez
harcerskich.
pwd. Małgorzata Antoniak, pwd. Magdalena Derlacz

Sezon kilkudniowych wycieczek rozpoczęty

Uczniowie klas trzecich gimnazjum po napisaniu
egzaminu jako pierwsi wyjechali odpocząć na 3-dniową
wycieczkę. W myśl zasady, że „cudze chwalicie, swego
nie znacie…” zdecydowali się odwiedzić ciekawe i ważne
miejsca w Polsce.
Pozwiedzaliśmy znane zabytki Krakowa, przeszliśmy
3-godzinną trasę podziemną w Wieliczce (nr 1 tej wycieczki
według uczniów), powspominaliśmy Św. Jana Pawła II
w Wadowicach (nie obeszło się oczywiście bez wizyty
w kawiarence z kremówkami), uczciliśmy też pamięć ofiar
obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu (dla większości
wstrząsające, ale ważne przeżycie).
Humory wszystkim dopisywały na przekór warunkom
pogodowym, gdyż deszcz nas nie oszczędzał. Jednak te
trudy całkowicie zrekompensował nam ogrom wrażeń
dotyczących zwiedzanych miejsc oraz związanych
z integracją rówieśniczą (w takim składzie to już, niestety,
ostatnia wycieczka).
Agnieszka Kaczmarek, Jolanta Wieczorek

Piknik na polanie

30 kwietnia br. Hufiec ZHP Uniejów po raz drugi gościł
na „Majówce” zorganizowanej z inicjatywy Uniejowskiego
Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych. Reprezentowali go: Gromada Zuchowa Krasnonutki, harcerze
oraz instruktorzy. Pomimo niesprzyjających warunków
atmosferycznych na parkowej polanie, pamiętającej nie jedną
zabawę taneczną, rozłożono demonstracyjny namiot harcerski.
Nie zabrakło toru linowego dla odważnych, przygotowanego
przez XXXII Specjalnościową Drużynę Środowiskową
im. Zygmunta II Augusta z Zadzimia. W powietrzu unosił
się zapach wypiekanych placków ziemniaczanych, który
przyciągał turystów i miejscowych. Instruktorzy mieli pełne
ręce pracy, a wypieki „palce lizać”. Doświadczyli tego Ci,
którzy próbowali i wracali po kolejne porcje. Pyszne ciasta na
stoisku harcerzy rozeszły się jak „ciepłe bułeczki”. Zuchowy
punkt majsterkowicza cieszył się dużym zainteresowaniem,
przychodzili tworzyć mali i Ci nieco starsi, którzy lubią
zabawy z pomysłem. Podczas warsztatów powstawały
z różnych materiałów wiosenne zwierzaki - bociany, żaby,
zające i ptaki, były również kolorowanki. Każdy mógł
znaleźć coś dla siebie. GZ Krasnonutki zaprosiła wszystkich
uczestników pikniku do wspólnego tańca pt. „Belgijka”, nie
było łatwo, ale radości dużo.
„Majówka”, podobnie jak w tamtym roku, okazała
się doskonałą imprezą kulturalno – integracyjną, podczas
której można było posmakować produktów regionalnych,
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uczestniczyć w grach i zabawach oraz warsztatach, a przede
wszystkim inaczej spędzić czas wolny.
  
pwd. Małgorzata Antoniak, pwd. Magdalena Derlacz

Konkursowa wiosna

arch. UM Uniejów

Wiosna to czas zarezerwowany nie tylko na spacery
i zabawy na powietrzu (w tym roku pogoda nas nie
rozpieszczała), ale dla klas trzecich SP również na konkursy
przedmiotowe. Właśnie wiosną jest czas ich „dojrzewania
i wydawania owoców” – oczywiście w postaci sukcesów
tych, którzy pilnie cały rok pielęgnowali i doskonalili swoje
umiejętności. Uczniowie mieli już okazje zebrać obfite
plony w konkursie recytatorskim, literackim, plastycznym,
wokalnym i ortogra-ficznym.
Jeden z majowych dni (ten z ładną pogodą) był
przeznaczony na Gminny Konkurs Matematyczny. Odbył się
10 maja o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Wilamowie.
Był wyjątkowy, bo jubileuszowy. Gościem specjalnym
i jednocześnie jednym z wręczających nagrody był zdobywca
I miejsca w I edycji konkursu.
W XV edycji konkursu wzięło udział 9 uczniów z klas:
III a, III b i III c. Uczniowie rozwiązywali test składający
się z 8 zadań. Liczyło się logiczne myślenie i matematyczna
precyzja.

Akcja bicia rekordu w czytaniu jednocześnie

47

Laureatami zostali: I miejsce - Tobiasz Bartosiak (kl.
III c, wych. Joanna Wicherkiewicz), Patryk Marek (kl. III a,
wych. Magdalena Derlacz), II miejsce - Amelia Tomczyk (kl.
III c, wych. Joanna Wicherkiewicz), III miejsce – Aleksandra
Sroka (kl. III c, wych. Joanna Wicherkiewicz), wyróżnienie –
Kamil Pruchlat (kl. III a, wych. Magdalena Derlacz), Dawid
Glapiński (kl. III a, wych. Magdalena Derlacz).
Trud się opłacił. Wróciliśmy z tarczą, a raczej z dyplomami i nagrodami oraz… smakiem pysznego, urodzinowego
tortu. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Przed nami konkurs
przyrodniczy - już zbieramy siły!
                     						
		
Teresa Gadzinowska

„Na biało-czerwoną nutę” - I miejsce w województwie dla uczennicy ZS w Uniejowie

10 maja w Łódzkim Centrum Zajęć Pozaszkolnych
miał miejsce Finał I edycji Wojewódzkiego Konkursu
Pieśni i Piosenek Patriotycznych. Nagrody zwycięzcom
wręczyła Łódzka Wicekurator Oświaty - Elżbieta Ratyńska.
Konkurs zorganizowali: Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2
i Kuratorium Oświaty w Łodzi.
Podczas przesłuchań 26 kwietnia na scenie
zaprezentowało się 47 uczestników – zespoły wokalne, duety
i soliści. Najlepsi wykonawcy z trzech kategorii wiekowych
otrzymali dyplomy i nagrody. Wprowadzeniem do koncertu
laureatów była „Modlitwa obozowa” w wykonaniu Dyrektor
CZP nr 2 – Pani Małgorzaty Zbicińskiej. Następnie na scenie
zaprezentowali się uczniowie. Przed wręczeniem nagród
do wspólnego śpiewania organizatorzy zaprosili także
publiczność.
Podczas wielkiego finału dyplomy i książki zwycięzcom
wręczyła Pani Elżbieta Ratyńska - Łódzki Wicekurator
Oświaty. W kategorii klas IV-VI szkół podstawowych pierwsze
miejsce zajęli: zespół wokalno-instrumentalny z Zespołu
Szkół w Woli Krzysztoporskiej oraz solistka Weronika
Kujawa, uczennica klasy VI a naszego Zespołu Szkół.
		

Dorota Bamberska, Anna Wiktorska

Kolejne sukcesy naszych matematyków

arch. ZS w Uniejowie

11 maja 2017 r. w Poddębicach odbyły się Powiatowe
Potyczki Matematyczne. Naszą szkołę reprezentowało
dziesięcioro uczniów. Sukcesy osiągnęli: Kacper Wójcik –
kl. IV – I miejsce, Witold Leśniewski – kl. V – II miejsce,
Aleksandra Bamberska – kl. I gim. – I miejsce, Damian
Bartosiak – kl. I gim. – I miejsce, Dominik Polka - kl. III gim.
– III miejsce, Wiktoria Tomczyk - kl. III gim. – III miejsce.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wycieczka klas III gimnazjum do Wieliczki

Opiekunowie: Katarzyna Pruchlat, Janusz Stawicki, Ewa
Trzmielewska, Jolanta Wieczorek, Anna Zbytniewska

>>>
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Uroczystość 40-lecia z imieniem i sztandarem Szkoły Podstawowej

Wycieczka klas II SP do Krakowa i Wieliczki

15 maja br. uczniowie klas II b i II c SP wraz
z wychowawczyniami wyruszyły na dwudniową wycieczkę
do Krakowa i Wieliczki. Pierwszy dzień wycieczki to
poznawanie zabytków - pięknego, starego Krakowa
i oczywiście spotkanie z ziejącym ogniem smokiem wawelskim.
W wycieczce po Krakowie towarzyszył nam przewodnik.
Zobaczyliśmy Wawel, zwiedziliśmy Katedrę, groby
królewskie, byliśmy również przy grobie pary prezydenckiej
oraz w Centrum Jana Pawła II. W Kościele Mariackim
poznaliśmy historię ołtarza wykonanego przez Wita Stwosza.
Wysłuchaliśmy hejnału z wieży Kościoła Mariackiego.
Poznaliśmy historię „Okna Papieskiego”. Oglądaliśmy
niektóre budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z kolei
następnego dnia podążyliśmy „Śladami legend wielickiej
kopalni”, lekcji z programu edukacyjnego, prowadzonej
przez przewodnika - wieloletniego pracownika Kopalni Soli
w Wieliczce. Z uwagą słuchaliśmy przekazywanych przez
niego wiadomości. Podczas wędrówki trasą turystyczną
poznaliśmy historię zabytkowej kopalni, której początki
sięgają czasów średniowiecza, dowiedzieliśmy się
o tradycjach i obyczajach wielickich górników, podziwialiśmy
prawdziwe cuda wykonane w soli: m.in. wspaniałe kaplice
zdobione solnymi rzeźbami i płaskorzeźbami, żyrandole,
urokliwe podziemne jeziora. Najbardziej zachwycił nas
wystrój wydrążonej w XIX wieku kaplicy św. Kingi.
Dzieci były pod dużym wrażeniem tego, co zobaczyły
w podziemnych korytarzach i komorach. Atrakcją było
spróbowanie słonych ścian i słonej wody. Dwa dni minęły
błyskawicznie, dopisywały nam humory, a zmęczenia w ogóle
nie odczuwaliśmy. Niektórzy z nas byli już w tych miejscach,
ale nadal zgodnie twierdzimy, że tam warto jechać jeszcze raz
i jeszcze raz. Było świetnie.
   
		
Dorota Bamberska, Anna Wiktorska

„Rakoobrona”

16 maja 2017 r. w Zespole Szkół w Uniejowie odbyły
się warsztaty w ramach realizowanego od marca programu
profilaktycznego „Rakoobrona”. To ogólnopolska kampania
informacyjno-edukacyjna skierowana do osób młodych
w wieku 14-19 lat. Celem kampanii jest wczesna profilaktyka
przeciwnowotworowa, zwracająca uwagę na czynniki,
które bezpośrednio zwiększają ryzyko zachorowań na raka.
Dzięki kampanii w świadomości młodzieży mają zagościć
dwie najprostsze asocjacje: rak i obrona. Rakoobrona
porusza problem trzech chorób nowotworowych: raka płuc,
raka szyjki macicy oraz czerniaka złośliwego. Podczas
tych warsztatów uczniowie klas II a i III c gimnazjum
mieli możliwość pogłębić swoją wiedzę profilaktyczną,
omawiając z przedstawicielami Fundacji „Rosa” film „Gra
z rakiem”, przedstawiający prawdziwe historie pacjentów
onkologicznych, a także opracowując sposoby zapobiegania
rozwojowi raka. Po warsztatach ich uczestnicy zgodnie
stwierdzili, że warto rozpropagować hasło kampanii: „Lepiej
zapobiegać niż leczyć, bo najlepszy czas na działanie jest
TERAZ! Rak szyjki macicy, rak płuc i czerniak - wyprzedź
ich ruchy i naucz się przed nimi bronić!”
		

Katarzyna Pruchlat, Anna Komodzińska

Zwycięstwo naszej drużyny futbolowej

31 maja br. odbył się kolejny Halowy Turniej o Puchar
Komendanta Powiatowego Policji, organizowany przez
KPP w Poddębicach.
Drużyna złożona z chłopców klas I gimnazjum zdobyła I
miejsce! Po przejściu jak burza meczów grupowych, przyszedł
czas na finał, w którym po bardzo emocjonującej i zaciętej grze
nasi zawodnicy wygrali 1-0 z Poddębicami (bramka Bartosz
Czyżo). Warto dodać, iż najlepszym strzelcem turnieju także
został nasz zawodnik - Bartosz Czyżo.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
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Dziękujemy za doping i wsparcie naszych kibiców,
którzy pod wodzą wuefisty Sebastiana Napieraja czynnie
przysłużyli się temu sukcesowi.
Skład zwycięskiej drużyny: Damian Bartosiak, Michał
Derlacz, Mateusz Napieraj, Karol Landau, Piotr Lodziński,
Patryk Pasternak, Bartosz Swęderski, Bartosz Czyżo, Szymon
Szczepuła.
 			
Opiekun Tomasz Bartosik

„Jak nie czytam, jak czytam”, czyli bicie
rekordu we wspólnym czytaniu

1 czerwca br. o godz. 10.00 odbyła się akcja bicia rekordu
w czytaniu jednocześnie ph. „Jak nie czytam, jak czytam”,
w której udział wzięli uczniowie, nauczyciele, pracownicy
administracji i obsługi, przedstawiciele Rady Rodziców
Zespołu Szkół w Uniejowie. Wiersz „Stefek Burczymucha”
Marii Konopnickiej przeczytało łącznie 540 osób.
Celem ogólnopolskiej akcji, jak nie trudno się domyślić,
jest promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
W zeszłorocznej akcji rekord ustanowiło 432 608 uczniów.

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia –
trzymaj formę

W roku szkolnym 2016/2017 realizowana jest już szósta
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edycja Konkursu Wiedzy o Zdrowym Stylu Życia „Trzymaj
Formę” we współpracy z Powiatowym SANEPiD-em.
To inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym,
dwukierunkowym podejściu, propagującym zbilansowane
odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną.
Od uczestników wymagana jest między innymi wiedza na
temat zasad zdrowego żywienia, zapotrzebowania organizmu
na składniki odżywcze, znajomość praw konsumenta oraz
zasad oznaczania i przechowywania żywności. Cały konkurs
jest trzyetapowy, przy czym I etap (na poziomie szkolnym)
oraz II etap konkursu (na poziomie powiatowym) były
przeprowadzane w formie elektronicznej.
28 kwietnia odbył się w naszej szkole II etap konkursu.
Wzięła w nim udział zakwalifikowana z I etapu uczennica
klasy II gimnazjum – Oliwia Raźniewska, która w efekcie
awansowała do ogólnopolskiego finału w Warszawie.
Życzymy Oliwii powodzenia i trzymamy kciuki za jej sukces!
Opiekunowie programu: Karolina Szelągowska, Piotr
Masiera
Zespół Szkół w Uniejowie zakończy swoją działalność
w dniu 31 sierpnia. Od dnia 1 września 2017 r. będzie
to Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939r.
(z oddziałami gimnazjalnymi).

Uniejowska młodzież
z wizytą w Trójmieście

Karolina Smętkiewicz

Rejs statkiem na Westerplatte, spacer po gdańskiej starówce, zwiedzanie Ergo Areny i Opery
Leśnej oraz przechadzka po sopockim molo, a także wizyta w oceanarium w Gdyni to tylko
niektóre z atrakcji czekających na uczniów z Uniejowa podczas trzydniowej wycieczki zrealizowanej
w ramach projektu „Uzdrowiska przyjazne przyrodzie”. Wyjazd był współfinansowany z nagrody
dla najbardziej ekologicznego polskiego uzdrowiska, którą Gmina Uniejów zdobyła w konkursie Eko
Hestia Spa w 2016 roku.
W 3-dniowej wycieczce do Trójmiasta na początku
czerwca uczestniczyła grupa 25 uczniów gimnazjum,
wybranych spośród osób z najlepszymi wynikami
i najbardziej zaangażowanych w społeczne życie szkoły.
Uczniom towarzyszyły Pani Dyrektor Małgorzata
Komajda, nauczyciele: Pani Agnieszka Kaczmarek
i Pani Jolanta Wieczorek oraz przedstawiciel Urzędu
Miasta w Uniejowie Karolina Smętkiewicz – Inspektor
ds. Promocji. Inicjatorem i gospodarzem wycieczki był
przedstawiciel Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń

ERGO Hestia SA, pomysłodawca konkursu, Pan
Wojciech Fułek. Dzięki współpracy Ubezpieczyciela
z Sopotu oraz burmistrza Józefa Kaczmarka uczniowie
Zespołu Szkół w Uniejowie poznali jedno z najbardziej
popularnych nadmorskich uzdrowisk.
Pomimo, że wyjazd był aktywną formą rekreacji,
to udział uczniów w warsztatach laboratoryjnych
w Akwarium Gdyńskim nadał wycieczce edukacyjny
charakter. Niemniej jednak zajęcia były dla nich świetną
zabawą, ciekawym doświadczeniem i nietypową lekcją
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Grupa uczniow ZS Uniejow w Gdańsku

arch. UM Uniejów

biologii – oglądaliśmy morskie żyjątka pod mikroskopem,
nie spodziewałam się, że jest to tak piękne i interesujące
– relacjonuje jedna z uczestniczek.
Jednym z celów wycieczki było kształtowanie
i poprawianie świadomości ubezpieczeniowej wśród
młodzieży poprzez udział w warsztatach w ramach
projektu edukacyjnego „Mała Akademia Ubezpieczeń”
realizowanego przez ERGO Hestię. Na wstępie

Warsztaty - Mala Akademia Ubezpieczeń

zaprezentowane zostały działania podejmowane przez
firmę w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu
m.in. projekty charytatywne, edukacyjne, kulturalne.
Główną część warsztatów stanowiły kreatywne zadania
dla uczestników, z którymi młodzież zmierzyła się
z dużym sukcesem. W mniejszych grupach uczniowie
wymyślali
własne
produkty
ubezpieczeniowe,
przedstawiali je w sposób obrazowy, a na koniec mieli
za zadanie wypromować w mediach społecznościowych.
Wśród innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych
autorstwa uniejowskich gimnazjalistów znalazły
się m.in. ubezpieczenia od zakalca, złamanej lub
zgubionej szminki, ubezpieczenie od zatrucia jedzeniem
w restauracji, od nieudanej usługi u fryzjera oraz…
ubezpieczenie od złamanego serca. Jak widać,
pomysłowość młodzieży nie znała granic, a udział w
tych warsztatach z pewnością przyczynił się do lepszego
zrozumienia idei i zasad funkcjonowania ubezpieczeń.
Koszty wyjazdu dla uczniów pokryte zostały
w części przez grupę ERGO Hestia SA, a także
pochodziły ze środków z nagrody uzyskanych przez
Gminę Uniejów w konkursie Eko Hestia Spa edycja 2016
oraz ze środków Miejsko-Gminnej Komisji Alkoholowej
i Przeciwdziałania Narkomanii.
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Mirosław Madajski

„Ze zdrowiem mi do twarzy”
Adam Kozanecki - uniejowianin, kucharz, finalista programu MasterChef był gościem spotkania
(18 kwietnia 2017 r.) w ramach cyklu „Ze zdrowiem mi do twarzy” w Zespole Szkół w Uniejowie.
Poprzednie spotkanie (w październiku 2016 r.) w ramach w/w cyklu spotkań poprowadziła
Mistrzyni Świata w Fitness, wieloletnia tancerka Cheerleaders Gdynia - Katarzyna Dziurska.

Adam świetnie spisał się zarówno jako bardzo
kreatywny kucharz, ale także jako sympatyczny pedagog.
Świadczą o tym gromkie brawa na zakończenie spotkania
oraz niekończąca się liczba zdjęć i autografów. Mamy
nadzieję, że Adam swoją osobą zainspirował wielu
uczestników do rozsądnego odżywiania i do próbowania
swoich sił w sztuce kulinarnej.

Gośćmi kolejnego spotkania (27 kwietnia 2017 r.)
byli lekarze sportowi: dr n. med. Wojciech Gwizdała
oraz dr n. med. Paweł Rasmus. Wzięli w nim udział
młodzi zawodnicy reprezentujący Uniejowską
Akademię Futbolu/TERMY Uniejów z roczników
2004 (i młodsi) oraz 2006 (i młodsi) oraz ich rodzice.
Specjaliści przybliżyli zawodnikom zasady właściwej
rozgrzewki, treningu mentalnego oraz sposoby
skutecznej motywacji.
Wszystkie dotychczasowe spotkania miały za
zadanie uświadomić młodym ludziom jak ważne jest
uprawianie sportu, rozsądne odżywianie oraz odpowiednia motywacja.
Pomysłodawcą i patronem spotkań jest Burmistrz
Uniejowa - Józef Kaczmarek, natomiast realizowane
są przez Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” wraz
z Zespołem Szkół w Uniejowie oraz przy wsparciu
PGK „Termy Uniejów” sp. z o.o. w Uniejowie.

arch. Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”

Spotkanie z Adamem Kozaneckim było ogromnym
wydarzeniem i niezapomnianym przeżyciem dla młodych,
usportowionych mieszkańców naszej gminy. Dzieci
zdobyły cenne informacje dotyczące prawidłowego
odżywiania. Gość w sympatyczny i interesujący sposób
opowiedział młodym sportowcom o tym, co warto jeść,
która żywność jest zdrowa, a która nie, w jaki sposób
przygotować prosty, energetyczny i przede wszystkim
zdrowy posiłek, jak powinny odżywiać się osoby aktywne
fizycznie oraz jakie są skutki złego odżywiania.
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Karolina Smętkiewicz

Ryba na 15 sposobów i wiosenne desery
podbijały podniebienia smakoszy
Kwietniowy poświąteczny weekend upłynął w bardzo smakowitej atmosferze. Pomimo,
że pogoda w Uniejowie nikogo nie rozpieszczała, to rozpieszczaniem naszego podniebienia
zajęli się lokalni szefowie kuchni, restauratorzy i obsługa lokali – zespoły walczyły w ten
sposób o „Lilię Smakosza”.
W dniach 22 i 23 kwietnia 2017 r. już po raz trzeci Uniejów stał się rajem dla smakoszy, a to dzięki przeprowadzonej
w ramach IV Uniejowskiego Festiwalu Smaków akcji degustacyjnej pod hasłem „Smakowite spacery po Uniejowie”.
Chociaż Festiwal Smaków odbył się w Uniejowie po raz czwarty, to formę rajdu po miejscowych restauracjach przybrał
podczas swojej drugiej edycji.
W 2015 roku pierwsze „Smakowite spacery” zachęciły 10 restauracji do rywalizacji o podniebienia smakoszy. W 2016
roku zgłoszono 13 lokali, wtedy też po raz pierwszy pojawił się motyw przewodni konkursowych dań – wówczas był to ser
kozi. W tym roku lista propozycji szefów kuchni wzrosła prawie o połowę (22): wystartowało 16 restauracji, ale tym razem
oprócz dania głównego można było zgłosić również deser. W efekcie, do wyboru było 15 dań, w których główny składnik
stanowiły ryby słodkowodne oraz 7 wiosennych deserów, przygotowanych na bazie warzyw i owoców.
Celem Uniejowskiego Festiwalu Smaków jest promocja lokalnych produktów oraz kuchni regionalnej i tradycji z nią
związanych. Festiwal inspiruje miejscowych restauratorów i kucharzy, a także mieszkańców do odkrywania i wprowadzania
do swojego jadłospisu rodzimych produktów, tradycji i przepisów kulinarnych typowych dla naszego regionu. Poza tym
Festiwal jest świetną okazją do integracji tutejszych restauratorów, daje równe szanse promocji obiektów gastronomicznych,
stwarza atmosferę kreatywnej i zdrowej rywalizacji na polu oferty kulinarnej. Laureatami „Lilii Smakosza” poprzednich
edycji Uniejowskiego Festiwalu Smaków były restauracje: Zorbas (2015 r.) i Parkowa w Uzdrowisku Uniejów Park (2016
r.).
W tym roku na restauracyjnym szlaku można było spotkać znanego kucharza, urodzonego na Dominikanie, od wielu lat
mieszkającego w Polsce – Carlosa Gonzáleza Tejerę. Gość Festiwalu, znany ekspert kulinarny był przewodniczącym komisji
konkursowej. Pozostałymi jurorami byli Tomasz Wójcik (Radny Rady Miejskiej w Uniejowie) i Karolina Smętkiewicz
(Urząd Miasta w Uniejowie). Jury poddało ocenie wszystkie propozycje restauracji, przyznając w kategoriach danie główne
i deser własne nagrody „Lilia Smakosza 2017” oraz tytuły „Najbardziej Apetyczne Miejsce”.
Jednak nie tylko członkowie komisji oceniali potrawy. Każda osoba biorąca udział w zabawie, zaopatrzona w Paszport
Degustatora, po zjedzeniu kilku dań i zdobyciu pieczątek mogła wybrać najsmaczniejsze z nich poprzez przyznanie
odpowiedniej liczby punktów poszczególnym daniom. Degustatorzy mieli tym samym możliwość wzięcia udziału
w konkursie z nagrodami. Warunkiem oddania ważnych głosów i wzięcia udziału w losowaniu nagród była degustacja
minimum 6 spośród 15 festiwalowych dań głównych oraz 3 spośród 7 deserów. Wśród osób, które w ważnym Paszporcie
Degustatora miały potwierdzenie degustacji minimum 12 spośród wszystkich 15 potraw festiwalowych w kategorii danie
główne (80%) została rozlosowana nagroda specjalna Festiwalu Smaków. Osób spełniających to kryterium było 8, z czego
4 osoby odwiedziły wszystkie 16 restauracji i skosztowały wszystkich dań głównych (15) i deserów (7).
Uniejowskiemu Festiwalowi Smaków towarzyszyli również przedstawiciele mediów, którzy zapewnili promocję oraz
dokumentację wydarzenia w postaci fotorelacji, artykułów prasowych (portal uniejow.net.pl, Echo Turku, Nad Wartą) oraz
reportaży filmowych wyemitowanych w TVP3 w Łódzkich Wiadomościach Dnia i w regionalnych stacjach telewizyjnych:
siewie.tv i Sieradzka TV Media (8TVR).
Które z uniejowskich restauracji zdobyły serca, a raczej żołądki i podniebienia degustatorów? Nagroda „Lilia Smakosza”
przyznana przez degustatorów w konkursie na Najbardziej Apetyczne Miejsce IV Uniejowskiego Festiwalu Smaków 2017
powędrowała do…
• Restauracji Herbowa na zamku w kategorii danie główne za potrawę „Warciański sandacz z cukinią w sosie
holenderskim z kawiorem z pstrąga i gorczycą”.
• Restauracji Zorbas w kategorii deser za „Nadwarciański przysmak truskawkowy”.
W konkursie na Najbardziej Apetyczne Miejsce IV Uniejowskiego Festiwalu Smaków 2017 nagrodę komisji
konkursowej „Lilia Smakosza” otrzymały…
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• Restauracja Termalna bistro&café w kategorii danie główne za „Sandacza znad Warty”.
• Trattoria na zamku w kategorii deser za słodki przysmak o wdzięcznej nazwie „Biała Dama”.
Poniżej prezentujemy wszystkie restauracje i potrawy festiwalowe IV Uniejowskiego Festiwalu Smaków:
1. Restauracja LaRegina w Hotelu Uniejów ecoActiv & Spa
− Danie główne „Pszenicznik warciany” – lin w hotelowej wędzarni przygotowany na gotowanej pszenicy i puree
z buraka podany z groszkowym akcentem, cytrynową nutą i chipsem buraczanym w całości doskonały.
− Deser „Biała Dama wiosennie przybrana” – Śmietanowa Pani likierem pod chmurką z biszkoptu szpinakowego
granatem pięknie przyozdobiona, słowem-wystrzałowa!
2. Pierogarnia Pod 30-tką
− Danie główne „Rybak mówił, że z Warty...” – Pewnego lata w Uniejowie na plaży... piękna ryba się smaży! 		
Warzywa oczarowane ją otoczyły... Ale pojawiło się „ciacho” – francuski były! To Ci sakwa!
3. Restauracja Zorbas
− Danie główne „Uniejowski szczupak z mozzarellą i pomidorem” – szczupak z uniejowskiej rzeki zapieczony 		
z serem mozzarella i pomidorami, podany z opiekanymi ziemniakami, sałatą i sosem cytrynowym.
− Deser „Nadwarciański przysmak truskawkowy” – piernikowy deser ze śnieżną warstwą bitej śmietany i serka
mascarpone oraz musem truskawkowym.
4. Pizzeria – Drink Bar Twister
− Danie główne „Lin w sosie śmietanowo-serowym z uniejowskiego stawu” – smażony filet z lina podany z sosem
śmietanowo-serowym z pieczonymi ziemniaczkami w ziołach.
5. Restauracja Wabik
− Danie główne „Uniejowski sandacz w sosie grzybowym z zielonym puree” – Smażony sandacz na ziołowym 		
maśle w sosie z leśnych grzybów, podany z zielonym puree z miejscowych warzyw.
− Deser „Uniejowska Witalność” – koktajl na bazie wody termalnej, naciowego selera, owoców kiwi, miodu od
okolicznego pszczelarza.
6. Termalna bistro&café
− Danie główne „Sandacz znad Warty” – sandacz na musie porowym z falafelem, galaretką z buraka i palonym 		
brokułem.
− Deser „Uniejowska muffinka diet-food” – bezglutenowa muffinka z ziarnami chia, kaszą kukurydzianą i bakaliami.
7. Herbowa Restauracja na zamku
− Danie główne „Warciański sandacz z cukinią w sosie holenderskim z kawiorem z pstrąga i gorczycą” – delikatny
sandacz w cytrynowym pieprzu i szałwii zapieczony z cukinią w sosie holenderskim z kawiorem z pstrąga i gorczycą.
8. Trattoria na zamku (dawna Legenda)
− Deser „Biała Dama” – delikatny mus na bazie białej czekolady i śmietanki z karmelizowaną marchewką
z cynamonem i puree brzoskwiniowym.
9. Restauracja Parkowa w Uzdrowisku Uniejów Park
− Danie główne „Uniejowskie palce lizać” – smażony jesiotr podany z gołąbkiem z kaszy gryczanej i sosem.
10. Klub Nautilus w Termach Uniejów
− Danie główne „Uniejowska rolada z karpia” – rolada z karpia w sosie z młodego szczawiu na puree.
11. Smak Park
− Danie główne „Uniejowskie stynki” – Stynka. Ryż. Warzywa.
12. Karczma w Zagrodzie Młynarskiej
− Danie główne „Jesiotr nadwarciański” – Jesiotr. Kaszanka. Kawior.
13. Restauracja w Hotelu Lawendowe Termy
− Danie główne „Warciański pstrąg przygotowany na puree z kalafiora z kremem buraczano-chrzanowym” – pstrąg
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delikatnie przyprawiony ziołami, solą, odrobiną czosnku z puree z kalafiora, gotowany powoli z odrobiną kremowej
śmietany. Buraki tęczowe pieczone w całości, miksowane, podane z lokalnym chrzanem.
14. Restauracja Do Syta
Danie główne „Uniejowska rybka” – tołpyga smażona na masełku, podana z puree z zielonego groszku
i szpinaku z awokado z musem cytrynowym.
15. Pizzeria Pico Bello
− Danie główne „Makrela Arcybiskupów Gnieźnieńskich” – W naszej pizzerii ryby mają głos! Przygotowaliśmy
dla Państwa wędzoną makrelę z makaronem tagliatelle. Naszej rybie towarzyszy zielony groszek, który doda jej
głębszych walorów smakowych. Składniki łączy sos śmietanowy o niepowtarzalnym smaku i aromacie. Danie posypane
parmezanem, który całości doda swoistego charakteru. Mamy nadzieję, że podczas degustacji zabierzemy Państwa w
kulinarną podróż do jadalni arcybiskupów gnieźnieńskich.
− Deser „Sielski deser Uniejowian” – deser z kruchego ciasta sporządzonego na mące z nasion ciecierzycy
o właściwościach zdrowotnych, traktowanych w Egipcie jako afrodyzjak. Kolejna warstwa to biały twarożek, następnie
duża eksplozja borówek, które przykryte są piankową kołderką. Do deseru zastosowany został zdrowy cukier ksylitol
pozyskiwany z kory brzozy.
16. Browar Wiatr
− Danie główne „Uniejowski paprykarz” – ryby karpiowate z pszenicznym słodem, zmieszane na uniejowskim
stole, zawsze mile widziane. Posmakuj paprykarza z akcentem warzyw i natki z foccacią ziołową i czosnku dodatkiem
− Deser „Marchewkowe pole Uniejki” – Nim Uniejka szaty Białej Damy odziała, swe marchewkowe pole nad życie
miłowała. Ciasto marchewkowe z szpinakową gąbką, odziane w galaretkę jabłkowo-marchwiową. Chipem z marchwi
udekorowane podniebieniem Dama swym upodobała.
−

Wszystkie potrawy festiwalowe w ocenie komisji konkursowej i w głosowaniu degustatorów uplasowały się
na następujących miejscach:

W Uniejowskim Festiwalu Smaków nie tylko restauracje wygrywają. Nagrodzeni zostali również sami uczestnicy
wydarzenia – degustatorzy, którzy odwiedzali festiwalowe lokale i wybierali zwycięskie smaki. Podczas tegorocznego
Festiwalu Smaków zostało wrzuconych do urn łącznie 286 Paszportów Degustatora, z czego 262 spełniały wszystkie
kryteria ważności ustalone w regulaminie. Paszport Degustatora został uznany za ważny i mógł brać udział w ocenie potraw
festiwalowych i losowaniu nagród, jeśli jednocześnie zawierał potwierdzenie zjedzenia co najmniej 6 z 15 festiwalowych
dań głównych i co najmniej 3 z 7 deserów; zawierał wpisaną liczbę przyznanych punktów zjedzonym potrawom oraz

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

UNIEJOWSKIE STRONY

55

arch. UM Uniejów

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

Komisja konkursowa kosztuje zwycięskiego deseru „Biała Dama”

został wrzucony do urny festiwalowej w czasie trwania wydarzenia. Spośród wszystkich ważnych Paszportów Degustatora
rozlosowano nagrody dla uczestników Festiwalu Smaków. Łącznie nagrodzono upominkami 24 osoby:
• Zaproszenie na obiad dla dwóch osób, ufundowane przez 4 zwycięskie restauracje, wylosowali: Jerzy Kartus
(Biała Rawska / woj. łódzkie) – obiad w restauracji Termalna bistro&café, Benedykt Kołodziejski (Radom / woj.
mazowieckie) – obiad w Trattorii na zamku, Teresa Szewczyk (Poddębice / woj. łódzkie) – obiad w restauracji Herbowa
na zamku oraz Łukasz Tralewski (Cisew / woj. wielkopolskie) – obiad w restauracji Zorbas.
• Zaproszenie na poczęstunek deserowy dla dwóch osób, ufundowane przez restauracje, które zdobyły II miejsca
wylosowali: Anita Izydorkiewicz (Turek / woj. wielkopolskie) – deser w restauracji w Hotelu Lawendowe Termy, Danuta
Szymczak (Drzązna / woj. łódzkie) – poczęstunek w Pizzerii Pico Bello, Paweł Chmiela (Turek / woj. wielkopolskie)
– poczęstunek w restauracji Wabik oraz Cezary Antoniak (Wartkowice / woj. łódzkie) – deser w Trattorii na zamku.
• Zaproszenie na obiad dla dwóch osób, ufundowane przez Restaurację Do Syta, wygrała Monika Bednarska (Toruń
/ woj. kujawsko-pomorskie).
• Voucher na zabieg na ciało w Uzdrowisku Uniejów Park, ufundowany przez Instytut Zdrowia Człowieka,
wylosowała Ewa Kartus (Biała Rawska / woj. łódzkie).
• Vouchery na kręgle w Klubie Nautilus w „Termach Uniejów”, zasponsorowane przez PGK „Termy Uniejów”,
wylosowały: Anna Rafalska (Uniejów / woj. łódzkie) i Monika Buda (Poddębice / woj. łódzkie).
• Karnety wstępu do „Term Uniejów”, zasponsorowane przez PGK „Termy Uniejów”, wygrali: Krzysztof
Bednarz (Uniejów / woj. łódzkie), Magdalena Rydlewska (Kutno / woj. łódzkie), Sylwester Soszka (Biała Rawska
/ woj. łódzkie), Klaudia Oświecińska (Uniejów / woj. łódzkie), Artur Janas (Turek / woj. wielkopolskie), Aleksandra
Augustyniak (Biała Rawska / woj. łódzkie), Robert Krajewski (Uniejów / woj. łódzkie), Wioletta Łaszczewska (Łódź
/ woj. łódzkie), Maciej Rydlewski (Kutno / woj. łódzkie), Katarzyna Poraj (Biała Rawska / woj. łódzkie), Katarzyna
Szymczak (Warszawa / woj. mazowieckie).
Nagrodę specjalną wylosowała Małgorzata Gutknecht (Bełchatów / woj. łódzkie). Jest to zaproszenie na elegancki obiad
dla dwóch osób w dowolnie wybranej przez degustatora restauracji spośród lokali festiwalowych oraz karnet wstępu do
kompleksu „Termy Uniejów” i voucher na kręgle w Klubie Nautilus w „Termach Uniejów”. Fundatorem obiadu dla 2 osób
jest Restauracja w Hotelu Lawendowe Termy, a fundatorem pozostałych upominków jest PGK „Termy Uniejów” sp. z o.o.
Gratulujemy laureatom zwycięstwa i zdobycia „Lilii Smakosza”, zaś wszystkim restauratorom gratulujemy przygotowania
smakowitych potraw.
Dziękujemy bardzo wszystkim fundatorom nagród przekazanych dla degustatorów. Dziękujemy również wszystkim
osobom, które wzięły udział w naszym smakowitym wydarzeniu. Degustatorom, którzy wylosowali upominki gratulujemy,
a wszystkich już teraz zapraszamy na V Uniejowski Festiwal Smaków w kwietni przyszłego roku.
										

Karolina Smętkiewicz
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Weekend z „Majówką”

Aleksandra Zielonka

Uniejowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych już po raz drugi zaproponowało
mieszkańcom i turystom atrakcyjną formę rozpoczęcia długiego weekendu majowego w postaci
„Majówki” w dniu 30 kwietnia na polanie w uniejowskim parku.
wypieków i oczywiście potraw z grilla. Na miłośników sztuki
czekały wystawy rękodzieła i prac miejscowych artystów. Co
odważniejsi mogli uczestniczyć w licznych grach i zabawach
z nagrodami, a najmłodsi w specjalnie przygotowanych dla
nich animacjach. Atrakcji dopełniły pokazy konne i strażackie.
„Majówka” upłynęła w radosnej atmosferze i z pewnością
pozostała z jej uczestnikami przez długi weekend majowy.

arch. UM Uniejów

arch. R. Troczyński

Uczestnicy mieli zapewnionych wiele atrakcji.
Na miejscu było bowiem wszystko, co dobrą majówkę
definiuje: muzyka, zabawa i dobre jedzenie. Nad polaną
unosił się zapach grillowanych potraw, a wyrafinowanych
smakoszy kusiły przysmaki przygotowane przez zrzeszonych
w stowarzyszeniu przedsiębiorców oraz zaproszonych gości.
Warto było spróbować świeżo wyciskanych soków, miodów,

Święto Konstytucji 3 Maja

Aleksandra Zielonka

Ustawa Rządowa uchwalona 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie i drugą na świecie
nowoczesną, spisaną konstytucją.
oraz liczne delegacje z terenu gminy Uniejów, w tym:
przedstawiciele Urzędu Miasta Uniejów z Burmistrzem
Uniejowa Panem Józefem Kaczmarkiem, Radni
Rady Miejskiej z przewodniczącym - Panem Januszem
Kosmalskim, delegacja uniejowskiej parafii z ks. prałatem
- Andrzejem Ziemieśkiewiczem, sołtysi, organizacje
i stowarzyszenia, partie polityczne, szkoły, instytucje, cechy
rzemieślnicze oraz jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.
Oficjalne uroczystości zakończyła msza św. w intencji
Ojczyzny w uniejowskiej kolegiacie, podczas której
uczniowie Zespołu Szkół w Uniejowie wraz z Orkiestrą OSP
Spycimierz dali okolicznościowy koncert.

foto A. Sobczak

3 maja 2017 roku uniejowianie zebrali się na rynku, aby
uczcić 226. rocznicę tego wydarzenia. Obchody rozpoczęły
się od przemarszu delegacji pod Pomnik Bohaterów
Września 1939 roku, gdzie miała miejsce uroczystość.
Po odegraniu hymnu państwowego oraz okolicznościowym
przemówieniu delegacje złożyły kwiaty: w imieniu Senatora
RP Przemysława Błaszczyka - Pani Monika Błaszczyk,
w imieniu Posła na Sejm RP Piotra Polaka - przedstawiciele
biura Maciej Joński oraz Ryszard Pietrucha, w imieniu
Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau - Dyrektor Biura
Administracji i Logistyki Pani Agnieszka Głogowska, Radna
Rady Powiatu Poddębickiego - Pani Wiesława Łuczak
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Dyskusja o książce
w przestrzeni publicznej
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Beata Szymczak

arch. UM Uniejów

Dyskusyjny Klub Książki, działający przy MiejskoGminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie, zorganizował
11 maja 2017 r. spotkanie o książce w przestrzeni publicznej.
Podczas dyskusji omawiana była książka „Chodziło o miłość”
Roberta Rienta. Inicjatywa odbyła się w ramach projektu
Dyskusyjne Kluby Książki w województwie łódzkim.

Maciej Bartosiak

Instruktorzy Hufca ZHP Uniejów wzięli udział w Rajdzie
Komend Hufców podczas XXX Seminarium Programowo
– Kształceniowego w dniach 12-14 maja 2017 r. w Załęczu
Wielkim.
Gra terenowa składała się z kilku obszarów opartych na
Zasadach Harcerskiego Wychowania oraz była inspirowana
próbami wodzów: Służba, Praca nad sobą, Braterstwo.
Pierwsza część rajdu rozpoczęła się o godz. 9.00
i trwała do 15.30. Patrole odbywały bieg po dużym terenie
leśnym, podczas którego musiały dotrzeć do 14 punktów
zadaniowych w określonym czasie, realizując zagadnienia
sprawdzające współdziałanie w grupie, kreatywność,
zręczność, spostrzegawczość, sprawność fizyczną, orientację
przestrzenną. Uczestnicy musieli zaliczyć: jazdę samochodem
terenowym na pagórkowatym terenie leśnym, zmagania
linowe i wspinaczkowe, strzelanie z wiatrówki, zorbing, jazdę
na rowerze oraz techniki harcerskie - przejście po azymutach,
nadawanie zaszyfrowanych wiadomości z użyciem podsłuchu
kierunkowego, rozstawianie namiotu na czas, rozpalanie
ogniska bez użycia zapałek i zdobywanie informacji
w zamrożonej w wodzie. Dodatkowym utrudnieniem dla
drużyn było zdobycie informacji i odszyfrowanie kodów
potrzebnych do otwarcia skrzynek ukrytych w lesie.
Podczas drugiej części instruktorzy realizowali zabawy
i formy oparte na logicznym, twórczym myśleniu i współpracy,
które wykorzystają w swoim harcerskim środowisku.
Za prawidłowo wykonane zadania patrole otrzymywały

arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

Wystawieni na próbę

Od lewej: Małgorzata Rosik, Magdalena Derlacz,
Małgorzata Antoniak, Andrzej Marek

hufcowe bonusy, natomiast za zagadnienia, których nie udało
się zrealizować, drużyna otrzymywała kwestię problemową
do rozwiązania.
Podsumowaniem wielogodzinnej wyprawy, w czasie
której uczestnicy wystawieni zostali na wiele prób, było
ognisko harcerskie. Gawędę wygłosili: Naczelnik ZHP
- Małgorzata Sinica i Przewodniczący ZHP - Dariusz
Supeł. Patrole zostały uhonorowane nagrodami. Nocną
niespodzianką seminarium był piętrowy tort.
Udział w tym niecodziennym szkoleniu pokazał
uczestnikom, że instruktor powinien łączyć wszystkie obszary
swojego życia, aby jego służba była efektywna.
			
			

pwd. Małgorzata Antoniak
pwd. Magdalena Derlacz
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foto K. Smętkiewicz
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„Każdemu wolno kochać”
Nie ma co szlochać, każdemu wolno kochać.
Nie ma co szaleć z rozpaczy,
nawet, gdy kochać się nie umie
albo nie rozumie, co to słowo znaczy.
– Witold Smętkiewicz

W dniu 16 maja 2017 r. w sali OSP w Uniejowie odbyło się spotkanie poetycko-muzyczne, wieczór fraszek i limeryków pt.
„Każdemu wolno kochać”. Wieczór z fraszką umilili wykonawcy: fraszki prezentowała Pani Urszula Kowalska – łódzka literatka,
autorka książek i tomików wierszy o Łodzi, Pan Jerzy Warszewski – łódzki fraszkopisarz, poeta oraz Pan Witold Smętkiewicz
- niezależny, niezrzeszony, łódzki poeta i fraszkopisarz. Limeryki prezentował Pan Janusz Janyst – łódzki publicysta, redaktor,
muzyk i krytyk muzyczny, który zapewnił także oprawę muzyczną programu.
Przedstawiony program spotkał się z zainteresowaniem publiczności, o czym świadczyła panująca atmosfera radości
i dobrego nastroju.
Organizatorami wydarzenia była Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie oraz Pan Witold Smętkiewicz.
								

Beata Szymczak, Sylwia Szymańska

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13 kwietnia – Śniadanie wielkanocne;
21 kwietnia – Spektakl pt. „Komunikacja” – występ artystów
z „Art-Metanoia” z Krakowa;
4 maja – Powołanie do życia Drużyny Harcerskiej NS
„Tropiciele” przy PŚDS w Czepowie;
5 maja – Wycieczka rowerowa – zwiedzamy okolice Czepowa;
11 maja – Konkurs Recytatorski pt. „Niezwykła moc zwykłego
czytania” w Bibliotece Publicznej w Poddębicach. 1 miejsce
Włodzimierz Rzadkiewicz, 3 miejsce Anna Świątczak;
17 maja – Zebranie Społeczności nr 2;
18 maja – Pielgrzymka autokarowa do Lichenia;
25 maja – XII Wojewódzka Olimpiada Osób
Niepełnosprawnych „Ziemia Łódzka 2017”;
25-28 maja – XXX Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego
Szlaku w Stemplewie;
29 maja – Zebranie Społeczności nr 3.

Mirosław Madajski

arch. PŚDS w Czepowie

Kalendarium wydarzeń z Czepowa

Konkurs recytatorski - Anna Świątczak i
Włodzimierz Rzadkiewicz
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Czepów czwarty raz
z Pucharem Marszałka
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Mirosław Madajski

Już po raz czwarty, a trzeci raz z rzędu drużyna z Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy z Czepowa wywalczyła najcenniejsze lekkoatletyczne trofeum - Puchar Marszałka
dla najlepszej drużyny województwa łódzkiego.
Krzysztof Kmiecik, 3 miejsce Waldemar Kos, 400 m K –
1 miejsce Marzena Tomczyk, 2 miejsce Emilia Olejnik,
400m M – 1 miejsce Damian Berczyński; sztafeta 4 x
100 – 1 Miejsce PŚDS Czepów (K. Kmiecik, R. Kos, D.
Berczyński, W. Kos); kula M – 2 miejsce Waldemar Kos;
wyścigi na wózkach K – 3 miejsce Katarzyna Łukaszewska.
Oprócz w/w zawodników bardzo dzielnie spisali się
również: Piotr Tarcz, Paweł Bielawski, Monika Ziarkowska,
Piotr Grabarczyk, którzy zajęli miejsca tuż za podium
i przyczynili się do zdobycia przez drużynę pucharu.
Wcześniej podobny sukces PŚDS w Czepowie
wywalczył w 2012 r. w Łasku, w 2015 r. w Uniejowie oraz
w 2016 r. w Łodzi.

arch. PŚDS w Czepowie

Zawody pn. 12. Wojewódzka Olimpiada Osób
Niepełnosprawnych „Ziemia Łódzka 2017” odbyły się 25
maja 2017 r. na obiektach sportowych Szkoły Mistrzostwa
Sportowego w Łodzi. Głównym organizatorem zawodów
było Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się aż 59
Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów
Samopomocy z terenu województwa łódzkiego – ok. 700
zawodniczek i zawodników.
Kluczem do sukcesu ekipy z Czepowa były konkurencje
biegowe, w których Czepowianie zdecydowanie
dominowali: 50 m K – 1 miejsce Sylwia Pietrzak, 100 m
M – 2 miejsce Damian Berczyński, 200 m M – 1 miejsce

Puchar naszej drużynie wręczają Członkowie Zarządu Woj. Łódzkiego - Pani Joanna
Skrzydlewska i Pani Jolanta Zięba - Gzik oraz Dyrektor RCPS w Łodzi - Pani Anna Mroczek

arch. PŚDS w Czepowie

Od lewej Damian Berczyński

Najlepsza ekipa zawodów wraz z gośćmi
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Warsztaty rękodzieła z okazji
Dnia Matki

				
				

Beata Szymczak
Sylwia Szymańska

arch. M-GBP w Uniejowie

26 maja 2017 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece
Publicznej w Uniejowie odbyły się warsztaty, podczas
których dzieci i młodzież przygotowały niepowtarzalne
prezenty na Dzień Mamy. Podczas zajęć uczestnicy ozdabiali
metodą decoupage proste upominki z „niewyszukanych”
materiałów, a były nimi mydła. Przygotowany samodzielnie
prezent był zapewne jedynym w swoim rodzaju prezentem
dla każdej mamy.
Celem naszych spotkań z rękodziełem jest przede
wszystkim satysfakcja i radość z tworzenia własnoręcznych,
unikatowych rękodzieł. Warsztaty dają możliwość rozwijania: zainteresowań, wrażliwości na piękno, wyobraźni,
cierpliwości oraz sprawności manualnej.
Przygotowane samodzielnie prezenty

Jarmark Wilamowski

Alicja Własny

Inaczej niż to było w zwyczaju – majowe czy czerwcowe niedzielne popołudnie – 28 maja odbył
się IX Jarmark Wilamowski. Organizatorzy postanowili przesunąć datę jarmarku z niedzieli
na sobotę. Nie bez obaw przygotowywana była impreza. Okazało się jednak, że goście dopisali,
podobnie pogoda, a przede wszystkim humory.
umilały czas jarmarku. Wspólne stoisko wystawili rodzice
i szkolny sklepik. Można było spróbować wilamowskich
smaczków (chleb ze smalcem, ciasta, ogórki kiszone,
grochówka), popijając „małym co nieco”. Miodami z własnej

arch. R. Troczyński

Plac przy OSP zapełnił się najpierw stoiskami, a potem
gośćmi. Na scenie w tym roku królowały dzieci i Kapela
z Wilamowa. Festiwal Piosenki Ekologicznej i tańce
w wykonaniu grupy „Stars” oraz dziewczynek z klasy II
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pasieki i ciastami częstował Uniwersytet III Wieku, podobnie
jak Koło Gospodyń Wiejskich z Domanina, goszczące zresztą
u nas już nie pierwszy raz. Wielkim powodzeniem cieszyła się
wata cukrowa olbrzymich rozmiarów i lody, przypominające
smaki z dzieciństwa. Dzieci mogły pomalować twarze albo
uczesać się w przedziwne warkoczyki. Oczywiście najliczniej
obleganym stoiskiem była loteryjka i grill. Nie zabrakło innych
atrakcji. W którymś momencie z rykiem silników wjechała na
plac grupa motocyklistów z Łęczycy. Była możliwość nie tylko
podziwiania mechanicznych rumaków, ale także poczucia
wiatru we włosach i zakosztowania przejażdżki. Strażacy
w czasie pokazu schłodzili uczestników strumieniami wody.
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A cały czas członkowie kapeli pilnie śledzili uczestników
wspomnianego już festiwalu. Może wypatrywali swoich
następców? Odbyło się też rozstrzygnięcie IV Parafialnego
Konkursu Plastycznego na Projekt Obrazów przy Ołtarzach
na trasie Bożego Ciała i wręczenie nagród dla zwycięzców.
Na zakończenie imprezy tradycyjnie już przeprowadzony
był konkurs wiedzy ogólnej, szczególnie dotyczący
Wilamowa i okolic, podczas którego można było wygrać
wiele atrakcyjnych nagród. Główną nagrodą była kosiarka.
Po części oficjalnej, prowadzonej przez pełnego humoru
spikera, był czas na rozmowy w gronie znajomych i na
potańcówkę.

Maciej Bartosiak

5-te urodziny Uzdrowiska Uniejów
nagród przyznanych podczas Uniejowskiego Festiwalu
Smaków. Mikrofon powędrował do Radnego Rady
Miejskiej - Tomasza Wójcika, który był w składzie
tegorocznej komisji konkursowej. Wyniki opublikowano
zaraz po policzeniu głosów po festiwalu, dlatego ceremonia
miała charakter dekoracji zwycięzców.
Kiedy na wokandę wróciły urodziny uzdrowiska, ciepłe
słowa na temat minionych 5 lat oraz słowa pełne wiary
i perspektyw padły z ust Przewodniczącego Rady Miejskiej
- Janusza Kosmalskiego, Radnego Tomasza Wójcika,
Prezesa „Term Uniejów” Marcina Pamfila oraz Zastępcy
Burmistrza Uniejowa - Piotra Majera. Reprezentujący
samorząd oraz gminną spółkę Panowie, część oficjalną
zakończyli zaproszeniem zebranych gości do spróbowania
wielkiego, urodzinowego tortu oraz zabawy w rytmach
serwowanych przez DJ-a.

arch. UM Uniejów

Na zielonym terenie kompleksu termalno-basenowego
w Uniejowie świętowaliśmy 5 czerwca 2017 r. okrągłą,
5-tą rocznicę przyznania miastu statusu uzdrowiska. Gości
powitał Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek, który złożył
urodzinowe życzenia skierowane do mieszkańców. Na 5-tych
i każdych kolejnych urodzinach dziecka wszyscy cieszą się
z przybywających lat, za którymi idą mądrość i doświadczenie.
Burmistrz nie raz podczas wystąpień zaznaczał, że Uniejów
jest dopiero na początku swojej drogi do bycia markowym
uzdrowiskiem, ale mimo braku doświadczenia, „małolat”
ma na koncie całkiem dużo sukcesów! I takiego rozkwitu –
kolejnych urodzin i bogatych doświadczeń życzył sobie oraz
mieszkańcom pierwszy z przemawiających.
Z uwagi na to, że była to wyjątkowa okazja do
podsumowania osiągnięć i sukcesów, pierwszym punktem
obchodów jubileuszu było wręczenie „Lilii Smakosza” –

Nagrodę „Lilia Smakosza” dla Restauracji Termalna bistro&café odbiera z rąk Burmistrza Uniejowa
– Józefa Kaczmarka manager restauracji - Pani Agnieszka Szczepańska
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Kwietne uroczystości

Maciej Bartosiak

Sztukę układania obrazów kwiatowych można było podziwiać podczas polsko - włoskiego
weekendu w dniach 10-11 czerwca 2017 r. Warto było w tych dniach pojawić się w Uniejowie,
między innymi dlatego, że nadarzyła się okazja do obserwacji procesu komponowania obrazów
różnymi technikami oraz przy użyciu różnych materiałów.
10 czerwca, na placu położonym między kompleksem
basenowym a bramą zamkową, artyści z zaprzyjaźnionego
włoskiego stowarzyszenia „Infioritalia” usypali wielkoformatowy obraz z pyłu kwiatowego. Kompozycja
swoim motywem nawiązywała do trwającej od 2015 roku
współpracy pomiędzy stowarzyszeniem z Włoch i gminą
Uniejów. Natomiast mieszkańcy Spycimierza ułożyli
z żywych kwiatów wzór ilustrujący legendę o spycimierskiej
kasztelance. Ich obraz powstał kilkadziesiąt metrów dalej przy Domu Pracy Twórczej.
Z kolei w niedzielę 11 czerwca wszyscy chętni mieli
okazję spróbować własnych sił w tworzeniu tzw. sztuki
ulotnej. Od godziny 11.00, również na placu łączącym
zamkową bramę i „Termy Uniejów”, pod okiem włoskich
artystów prowadzone były warsztaty usypywania obrazów
z pyłu kwiatowego.

Członkowie Stowarzyszenia „Infioritalia” usypują obraz z pyłu kwiatowego
podczas weekendu polsko-włoskiego

arch. UM Uniejów

Dywan ułożony przez mieszkańców Spycimierza

Osoby, które nie mogły uczestniczyć w polsko włoskim weekendzie w Uniejowie, mieli szansę śledzić go
na żywo za pośrednictwem telewizji. Relację – zarówno w
sobotę jak i niedzielę – poprowadziła stacja TVN na kanale
TVN24 oraz TVN24 BIS. W sobotę gościliśmy również
ekipę reporterów RMF FM, w ramach cyklu „Twoje Miasto
w Faktach RMF FM”, o przyjeździe której zadecydowali
internauci w głosowaniu na RMF24.pl.
Natomiast 15 czerwca przypadała uroczystość Bożego
Ciała, która corocznie jest szczególnie obchodzona w
Parafii Spycimierzu. Od rana parafianie, zgodnie z ponad
200 letnią tradycją, układali różnokolorowe dywany z
żywych kwiatów na trasie procesji, która przeszła po Mszy
św. o godz. 17.00. Ułożone, piękne dywany wzbudzały, jak
zawsze, ogromny podziw i zdumienie licznie przybyłych na
uroczystość gości.

Włosi pracują nad kwietnym dywanem przed uroczystością
Bożego Ciała w Spycimierzu

Procesja w święto Bożego Ciała w Spycimierzu

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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arch. Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie

www.uniejow.pl
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Maciej Bartosiak

Turniej Wędkarski
o Puchar Mistrza Wiosny
Na Kanale „Kaczka” w miejscowości Człopy odbył się 7 maja 2017 roku Turniej Wędkarski o Puchar Mistrza
Wiosny w Wędkarstwie Spławikowym. Już o godz. 5.30 stawiła się bardzo liczna grupa wędkarzy - 44 osoby. Po szybkim wylosowaniu stanowisk o godz. 6.30 rozpoczął się 4-godzinny turniej wędkarski. Wszystko przebiegało pomyślnie,
gdy nagle przyszła nieoczekiwania mżawka i zerwał się bardzo silny wiatr. Ryby zaczęły brać bardzo chimerycznie, a na
niektórych stanowiskach przestały całkowicie. Wiatr nasilał się i po pierwszej godzinie wędkowania zaczął doskwierać
wędkarzom. Po kolejnej godzinie wędkowania w niewielkiej mżawce i przy bardzo silnym wietrze komisja turnieju na
wniosek wędkarzy skróciła turniej o godzinę. Mijały kolejne minuty, a ryby brały coraz słabiej, aż wreszcie przestały
brać całkowicie. O godz. 10.30 zakończono turniej. Na zziębniętych i mokrych wędkarzy czekała już gorąca grochówka,
a nalewana i podawana przez panią Elżbietę Kuglarz smakowała i rozgrzewała podwójnie. Komisja, w składzie prezes
koła – Dariusz Adamiak i pani Marzenna Nowakowska, szybko policzyła punkty i ogłosiła wyniki turnieju.
I miejsce – Radosław Pruchlat – 2.51 kg – 2510 pkt.
II miejsce – Albert Niedźwiecki – 1.81 kg – 1810 pkt.
III miejsce – Marcin Stasiak – 1.09 kg – 1090 pkt.
IV miejsce – Witold Przytuła – 1.03 kg – 1030 pkt.
V miejsce – Piotr Walczak – 1.02 kg – 1020 pkt.
Wszyscy otrzymali puchary i statuetki wędkarskie oraz nagrody rzeczowe w postaci sprzętu wędkarskiego. Ponadto pan Radosław Pruchlat otrzymał dodatkową statuetkę za największą rybę turnieju. Była to płoć o długości 28 cm.
Wszystkim wędkarzom Zarząd Koła życzy połamania kija na kolejnych turniejach i taaaaaaakiej ryby.
Ps. Bardzo dziękujemy Zagrodzie Młynarskiej za ugotowanie fantastycznej grochówki.
								
Zarząd Koła nr 16 w Uniejowie
•
•
•
•
•
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Słoneczna wiosna młodych

„Termalnych”

13 maja 2017 r. przejdzie do historii uniejowskiej piłki nożnej, a na pewno zapisze się w historii
Uniejowskiej Akademii Futbolu. W tym dniu rozgrywki zainaugurowały drużyny z rocznika 2009,
a wśród nich nasza ekipa. Rocznik 2009 to trzecia młoda reprezentacja Term Uniejów, która dołączyła
do rozgrywek Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Od dwóch lat gra rocznik 2004 (i młodsi), a od roku
rocznik 2006 (i młodsi). Trzy kompletne drużyny (rocznik 2009-2004) to jak na maleńki Uniejów
duży sukces.
Kilka słów o Akademii…W projekcie Uniejowskiej
Akademii Futbolu systematyczne zajęcia z dziećmi
prowadzą: Firma „Olimpiko” (od przedszkolaków do III
klasy SP) oraz Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”
(reprezentacje z klas IV-VI). W całej Uniejowskiej
Akademii Futbolu ćwiczy obecnie ponad 180 zawodników
i zawodniczek. Nie bez znaczenia na wysoki wynik
sportowy ma fakt, że w obecnym Zespole Szkół
w Uniejowie funkcjonują dwie klasy „usportowione” (IV
i V), których uczniowie mają kontakt z piłką nożną lub z inną
aktywnością sportową (unihokej, koszykówka, siatkówka,
basen, a zimą również łyżwy) praktycznie każdego dnia.
Dodając do tego spotkania akcyjne ze sportowcami
(Z orłem na piersi), specjalistami w zakresie zdrowego
trybu życia (Ze zdrowiem mi do twarzy), organizowane
turnieje, a także weekendowe mecze ligowe, to należy
przyznać, że oferta dla dzieci gotowych uprawiać sport
w naszym mieście jest naprawdę solidna.
W systematycznych zajęciach piłkarskich biorą udział
nie tylko dzieci z gminy Uniejów, ale również zawodnicy
z gmin ościennych: Dąbia, Wartkowic, Poddębic i Świnic
Warckich. W treningi i wyjazdy mocno zaangażowani są
rodzice, którzy oprócz tego, że przywożą swoje pociechy
na treningi i mecze, to zawsze służą pomocą i stanowią
duże wsparcie dla trenerów. Ot, taka piłkarska rodzina.
Wszelkie
działania
młodych
sportowców
systematycznie wspierane są przez: Uniejów Uzdrowisko
Termalne na czele z Józefem Kaczmarkiem – Burmistrzem
Uniejowa, PGK „Termy Uniejów” sp. z o.o. z prezesem
Marcinem Pamfilem, Sklep Sportowy „Olimpiko”, Zespół
Szkół w Uniejowie, Szkołę Podstawową w Uniejowie,
Szkołę Podstawową w Wieleninie, a także lokalny klub
piłkarski MGLKS Termy Uniejów/ Ostrowsko.
W wyjazdach na spotkania ligowe Widzewa pomagał
również Urząd Miejski w Dąbiu wraz z burmistrzem. Coraz
częściej do działań sportowych na rzecz dzieci przyłączają
się sponsorzy, m.in. Bank Spółdzielczy w Poddębicach
oraz firma K-Flex Polska sp. z o.o., które wsparły UAF
w organizacji zbliżającego się wakacyjnego wyjazdu na
obóz sportowy do Nowej Rudy.

Obecny Sztab Szkoleniowy UAF: Piotr Kozłowski
– koordynator Uniejowskiej Akademii Futbolu – trener
rocznika 2006 (i młodsi), Tomasz Bartosik – trener rocznika
2004 (i młodsi), Marcin Gąsiński – trener rocznika 2009
(i młodsi), Piotr Woźniak – trener bramkarzy.
W działaniach organizacyjno – marketingowych
pomagają Mirosław Madajski i Anna Kudanowska.
Coraz częściej na treningach jako asystent pojawia się
Jakub Zdych i kto wie, czy wkrótce nie dołączy do sztabu
trenerskiego?
Na podsumowanie ligowych zmagań przyjdzie jeszcze
pora, bowiem rozgrywki trwają i wkraczają w decydującą
fazę. Do zakończenia sezonu pozostało jeszcze kilka
meczów. Już teraz można stwierdzić, że najtrudniejsze
zadanie do wykonania mieli zawodnicy reprezentacji
z rocznika 2004, w której 90% piłkarzy to rocznik… 2005
i gra z rok starszymi rywalami do łatwych nie należała.
Wiele pojedynków zakończyło się porażką, ale były
także korzystne rezultaty i wiele dobrej gry, np.: remis
w ostatnim czasie (1:1) ze znakomitą drużyną, jaką jest
Akademia Tuszyn, to nie lada wyczyn młodych termalnych
świadczący o odwadze i wysokim potencjale chłopaków.
Sukcesem Akademii jest również fakt, że zawodnik
z rocznika 2005 Kacper Śmiglewski został powołany do
kadry województwa łódzkiego. Młodsi z rocznika 2006
czasami zaskakują niewiarygodną formą (np. 21:0 z LKS
Rosanów), ale zdarzają im się jeszcze niestety słabsze
pojedynki, w których najbardziej szwankuje skuteczność
(np.1:8 w … wyrównanym meczu z Sand Bus Kutno).
Najrówniej na razie grają chyba debiutanci z rocznika
2009. Poniżej wszystkie wiosenne wyniki:
•

D1 Młodzik Grupa 3 – Rocznik 2004:

- MUKS AKADEMIA TUSZYN – TERMY UNIEJÓW (0:0)
- TERMY UNIEJÓW – KKS Koluszki (0:3)
- TERMY UNIEJÓW – UKS SMS Łódź (0:6)
- SP WIDZEW 2004 II – TERMY UNIEJÓW (2:0)
- TERMY UNIEJÓW – RTS WIDZEW (1:14)
- Łódzka Akademia Futbolu – TERMY UNIEJÓW (4:2)
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arch. Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”

Piłkarze z rocznika 2005 pokazali ogromną wolę walki i spore umiejętności w meczu z Akademią Tuszyn

Reprezentacja 2006 wraz z trenerem Piotrem Kozłowskim

- TERMY UNIEJÓW - MUKS AKADEMIA TUSZYN (1:1)
- KKS Koluszki – TERMY UNIEJÓW (9:3)
•

E1 Orlik Grupa 4 – Rocznik 2006:

- KS ŻYCHLIN – TERMY UNIEJÓW (4:7)
- TERMY UNIEJÓW – Łódzka Akademia Futbolu II (3:4)
- CHAMPION ŁÓDŹ - TERMY UNIEJÓW (2:2)
- TERMY UNIEJÓW – UKS BZURA OZORKÓW (4:9)
- ŁKS II Łódź - TERMY UNIEJÓW (4:2)
- TERMY Poddębice - TERMY UNIEJÓW (2:2)
- TERMY UNIEJÓW – LKS Rosanów (21:0)
- Sand Bus Kutno - TERMY UNIEJÓW (8:1)
- TERMY UNIEJÓW – Róża Kutno (11:0)
•

Rocznik 2009:

Turniej nr 1 Uniejów:
- TERMY UNIEJÓW – ZJEDNOCZENI STRYKÓW II (8:0)

Kacper Śmiglewski (uczeń V klasy usportowionej
w ZS w Uniejowie) reprezentantem województwa
łódzkiego rocznika 2005

- TERMY UNIEJÓW – GÓRNIK ŁĘCZYCA (6:2)
- TERMY UNIEJÓW – ZJEDNOCZENI STRYKÓW I (7:1)
Turniej nr 2 Uniejów
- TERMY UNIEJÓW – ZJEDNOCZENI STRYKÓW II (20:0)
- TERMY UNIEJÓW – GÓRNIK ŁĘCZYCA (6:3)
- TERMY UNIEJÓW – ZJEDNOCZENI STRYKÓW I (9:2)
Skład rocznika 2009 – trzeciej, młodej reprezentacji TERM
Uniejów: Błażej Rybak, Jakub Ludwicki, Witek Woźniak,
Gracjan Bukowski, Adam Ignaczak, Dawid Klementowski,
Dominik Patora, Adam Matuszak, Igor Zapędowski,
Tymon Jesiołowski, Jakub Kaźmierczak, Igor Karkowski,
Paweł Berdecki, Kacper Pizulski, Jakub Bartosik, Kacper
Miśkiewicz; trener Marcin Gąsiński.
Zachęcamy do śledzenia na bieżąco rozgrywek piłkarzy
Uniejowskiej Akademii Futbolu na profilu facebookowym
Stowarzyszenia i Firmy „Olimpiko”.
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Robert Stasiak

Nasz biegacz najlepszy
na Pikniku
Lekkoatletycznym
w Łodzi

Zawodnik Klubu Biegacza „Geotermia Uniejów” - Łukasz Kubiak wystartował na dwóch dystansach, tj. 1000 m i 5000
m, w których okazał się bezkonkurencyjny. W biegu na 1000 m
zwyciężył z wynikiem 2:51 sekund, natomiast na dystansie 5000
m nie dał szans przeciwnikom odnotowując czas 18:45 sekund.
Gratulujemy!

foto Jan Nowosławski

14 maja 2017 r. na stadionie AZS Łódź, przy ul. Lumumby, odbył się II Rodzinny Piknik Lekkoatletyczny. Organizatorzy Pikniku przygotowali szereg wyzwań biegowo-sprawnościowych, tj.
bieg na 60 m, 1000 m, Tartanową Piątkę (5000 m), Sztafetę Rodzinną (100 x 200 x 300 x 400 m) oraz test sprawnościowy.

Mirosław Madajski

Damian Berczyński wystartował w niedzielę 27 maja
2017 r. w 15. Biegu Ulicą Piotrkowską Rossmann Run.
Wynikiem 36 minut i 2 sekund poprawił rekord życiowy
i wywalczył znakomite 42 miejsce. Bieg w Łodzi ukończyło
4355 zawodników. Bierze również udział w cyklu biegowym
pn. „Grand Prix Koło”. Po trzech biegach prowadzi
i z niecierpliwością czeka na wrześniowy, ostatni bieg.
Dużym sukcesem Damiana był start w 12. Wojewódzkiej
Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych „Ziemia Łódzka
2017”, która odbyła się 25 maja br. Wśród zawodników z 59
placówek z całego województwa łódzkiego wywalczył dwa
złote medale (400 m i sztafeta 4x100 m) oraz jeden srebrny
(100 m).
Damian trenuje na co dzień w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie, w sekcji sportowej „Trampek”. Jest również zawodnikiem Klubu
Biegacza „Geotermia Uniejów”.

arch. PŚDS w Czepowie

Damian Berczyński z nowym
rekordem życiowym na 10 km

Złoty medal z rąk Pani Jolanty Zięby-Gzik - Członka Zarządu Woj. Łódzkiego
to ogromne wyróżnienie dla Damiana
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Mirosław Madajski

arch. Błażej Dudziński

Szkoły Podstawowe z Uniejowa i Wielenina
najlepsze w powiecie poddębickim

Mistrzowie i Wicemistrzowie Powiatu Poddębickiego - SP Uniejów i SP Wielenin

Osiem drużyn wśród chłopców oraz osiem wśród dziewcząt
wzięło udział w Mistrzostwach Powiatu Poddębickiego
w Piłce Nożnej Szkół Podstawowych. Zawody odbyły się 16
maja 2017 r. na obiektach sportowych w Pęczniewie.
Na turniej do Pęczniewa zjechały najlepsze drużyny
w powiecie poddębickim, m.in.: z Wartkowic, Poddębic,
Bałdrzychowa, Dalikowa i Pęczniewa. Gminę Uniejów
reprezentowały Szkoła Podstawowa z Wielenina i Uniejowa.
Przez rozgrywki grupowe obie ekipy przeszły „jak burza”
i z pierwszych miejsc awansowały do finału zawodów. Sam

awans do finału rozgrywek dwóch szkół z gminy Uniejów był
dla chłopców i trenerów ogromnym sukcesem. Piłkarze obu
ekip trenują na co dzień w Uniejowskiej Akademii Futbolu
i wspólnie biorą udział w rozgrywkach ligowych Łódzkiego
Związku Piłki Nożnej. Finał był więc rozgrywany w wyjątkowo
przyjacielskim nastroju. 5:3 zwyciężyła Szkoła Podstawowa
z Uniejowa i to ona została Mistrzem Powiatu Poddębickiego!
Wśród dziewcząt zwyciężyły zawodniczki gospodarzy.
							
				
Gratulujemy!

Piłkarka Ewa Pajor to absolwentka Szkoły Podstawowej
w Wieleninie i wychowanka Piotra Kozłowskiego. W krajowej piłce
seniorskiej, w barwach „Medyka Konin” zdobyła wszystkie możliwe
tytuły: Mistrzostwo i Puchar Polski. Od dwóch lat reprezentuje barwy
niemieckiego VFL Wolfsburg. W sezonie 2016/17 sięgnęła z drużyną
po najwyższe trofea w najmocniejszej lidze Europy – Bundeslidze.
W rundzie wiosennej systematycznie występowała w podstawowym
składzie, strzelając kilka ważnych dla Wolfsburga bramek. Stała się
ważnym ogniwem najlepszej niemieckiej drużyny, która ostatecznie
zdobyła Mistrzostwo oraz Puchar Niemiec.
Gratulujemy i bardzo cieszymy się, że Ewa uparcie wspina się na
najwyższe szczeble kariery i tym samym motywuje naszych, młodych
zawodników Uniejowskiej Akademii Futbolu do systematycznej pracy.
		

Uniejowska Akademia Futbolu

arch. E. Pajor

Podwójny triumf Ewy Pajor w Bundeslidze
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Piotr Woźniak

Uniejowska Akademia Futbolu Super
VIPem na meczu Widzewa Łódź
było wzruszenie i dumę, a wyjście na murawę stadionu,
na którym zasiadło 14 tys. kibiców z sędzią czy piłkarzem,
było spełnieniem marzeń niejednego młodego sportowca.
Piłkarze obu drużyn z życzliwością i sympatią rozmawiali
z młodymi piłkarzami, odpowiadali na pytania, które były
do nich kierowane. Po udziale w ceremonii rozpoczęcia
meczu zasiedliśmy na trybunach stadionu, by dopingować
zespół gospodarzy spotkania.
W drodze powrotnej uczestnicy wyjazdu komentowali
mecz i czekali na rozstrzygnięcie finału LM – tutaj sympatie
były podzielone.
Nieocenioną pomoc przy organizacji wyjazdu na to
spotkanie udzielił Urząd Miejski w Dąbiu – Pan Burmistrz
Tomasz Ludwicki, Pan Łukasz Królasik (transport).
Do dziecięcej eskorty dzieci z Uniejowskiej Akademii
Futbolu zaprosił kierownik klubu RTS Widzew Łódź – Pan
Waldemar Krajewski. Z kolei Widzew Fan Club Uniejów
zadbał, by eskorta miała widzewskie koszulki i szaliki.
Całość wyjazdu koordynował trener Marcin Gąsiński
z pomocą Piotra Woźniaka. Opiekunami na meczu byli:
Sylwia Królasik, Agnieszka Kapalska, Łukasz Królasik.

foto Inessa Lenarczyk

Wszystkie wiosenne mecze Widzewa na nowym
stadionie mają wyjątkową oprawę. Nie mogło być inaczej
w sobotę 3 czerwca 2017 r. skoro na al. Piłsudskiego zawitał
lider - Finishparkiet Drwęca Nowe Miasto Lubawskie. Mecz
pomiędzy Widzewem Łódź a Finishparkietem przyciągnął
na stadion ok. 14 tys. widzów.
Możliwość kibicowania Widzewowi reprezentanci
Uniejowskiej Akademii Futbolu z rocznika 2009 otrzymali
13 maja. Pojedynek z rezerwami Jagiellonii Białystok był
wielką frajdą dla ośmiolatków. To, co jednak przytrafiło
im się w pojedynku z liderem Fishparkietem przerosło
najśmielsze marzenia młodych piłkarzy. Dzieci trenujące
piłkę nożną w Uniejowskiej Akademii Futbolu wyprowadzili
piłkarzy Widzewa Łódź i Finishparkietu Drwęca Nowe
Miasto Lubawskie na mecz o mistrzostwo III ligi! Choć
robili to pierwszy raz, wypadli zawodowo. Młodzi piłkarze
poznali nowy stadion Widzewa „od szatni”, zobaczyli,
jak wygląda przygotowanie sędziów i zawodników przed
wyjściem na mecz. Niepewność szybko została odstawiona
na bok, kiedy piłkarze schodzili do szatni po rozgrzewce.
Przybijali piątki z naszymi chłopcami i kierowali do nich
miłe słowa. Na twarzach naszych dzieciaków widać

Asysta dzieci Uniejowskiej Akademii Futbolu
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Szymon Bugajak

Gimnazjalistki i gimnazjaliści
z Uniejowa najlepsi w Mistrzostwach
Powiatu w Piłce Siatkowej Plażowej
W doskonałych humorach wracali do szkoły 5 czerwca po zawodach uczniowie Gimnazjum w
Uniejowie. W rozegranych w Poddębicach, na obiektach sportowych na Byczynie, Mistrzostwach Powiatu
w Piłce Siatkowej Plażowej, w ramach rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego, zajęli pierwsze miejsca
w rywalizacji dziewcząt i chłopców. Obydwie drużyny wywalczyły tym samym awans do zawodów
rejonowych. Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele Sebastian Napieraj i Szymon Bugajak.
mogły unieść ręce w geście zwycięstwa). Ze zwycięstwa
cieszyły się Natalia Ławniczak i Lidka Tomaszak.
Turniej chłopców nie miał takiej dramaturgii. Od
początku późniejsi zwycięzcy, Maciej Olczyk i Mateusz
Napieraj, dominowali, krocząc od zwycięstwa do zwycięstwa. Każdy mecz utwierdzał ich w przekonaniu, że
forma wypracowana na zajęciach sportowych w szkole
przyniesie końcowy sukces. Co prawda w pierwszych
meczach było trochę nerwowo, bo tak naprawdę nie zna
się aktualnej formy przeciwnika, ani własnej dyspozycji
dnia, ale w późniejszej fazie turnieju uwidoczniło się
większe doświadczenie i większe umiejętności techniczne
oraz taktyczne naszej drużyny. Świadczyć może o tym,
że turniej zakończyli bez porażki, a w decydującym secie
ostatniego meczu pozwolili drużynie z Poddębic zdobyć
tylko 1 punkt.

arch. ZS Uniejów

Siatkówka plażowa w powiecie z roku na rok zdobywa
coraz większą popularność, o czym można było przekonać
się podczas wspomnianych zawodach. W kategorii
dziewcząt i chłopców wystartowało po jedenaście zespołów.
To rekordowa frekwencja jeżeli chodzi o ten typ zawodów.
Rywalizacja, szczególnie w kategorii dziewcząt,
przebiegała wręcz dramatycznie. Dziewczęta z naszej
szkoły do ostatniej piłki meczowej musiały walczyć
o końcowy sukces. Wszystko przez dwie porażki, które
przydarzyły się im w eliminacjach i w grupie finałowej.
Dopiero ostatni mecz decydował, która z drużyn okaże
się najlepsza. Tylko zwycięstwo w setach 2:0 dało
w końcowym rozrachunku premie dla drużyny z Uniejowa.
Trzeba oddać, że w decydującym meczu dziewczęta
wzniosły się na wyżyny swoich umiejętności, walczyły jak
lwice i pokonały pewnie rywalki z Poddębic 2:0 (po meczu
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Maja Ostrowska-Gralka

VI Turniej Małego Karateki
z okazji Dnia Dziecka
Finały uświetnił pokaz w wykonaniu złotych medalistek
Pucharu Europy: Patrycji Kowalczyk, Julii Krokosz oraz
Weroniki Kujawy.
Podczas oficjalnej ceremonii otwarcia zawodów Maja
Ostrowska-Gralka wręczyła symboliczne medale „Przyjaciół
Klubu BASSAI” przedstawicielom pozostałych klubów
oraz Prezesowi Związku Sportowego Karate Shotokan
NSKF Polska – Maciejowi Grubskiemu, pod patronatem
którego odbywają się wszystkie imprezy sportowe wpisane
w kalendarz aktywności Związku NSKF.
Na koniec zawodów wszyscy zawodnicy zostali
zaproszeni do udziału w przyszłorocznym turnieju.
Wręczyła również nagrody dla najmłodszego zawodnika
turnieju: Natalii Walczykowskiej z UKK Bassai (5 lat) oraz
dla najlepszego zawodnika: Radomiła Kacprzaka z CPSiR
DRAGON.
Zawody sędziowali: Mateusz Gralka – 3 Dan, Zbigniew
Kocon – 2 Dan, Krzysztof Kalaczyński – 4 Dan, Grzegorz
Wieczorkowski – 1 Dan, Jakub Domagalski – 1 Dan,
Szymon Karolczyk – 1 Dan.
Składamy podziękowania: Panu Józefowi Kaczmarkowi
- Burmistrzowi Uniejowa za ufundowanie medali i pucharów, Panu Marcinowi Pamfilowi - Prezesowi PGK „Termy
Uniejów” za wejściówki na basen dla uczestników turnieju
oraz ufundowanie maskotek, Pani Małgorzacie Komajdzie
- Dyrektor Zespołu Szkół w Uniejowie za gościnność na
hali, rodzicom zawodników Klubu Bassai za pyszne ciasta,
Małgorzacie Ostrowskiej za pomalowanie wszystkich
karateckich buź.

arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

3 czerwca 2017 r. na hali Zespołu Szkół w Uniejowie
odbył się już po raz szósty Turniej Małego Karateki z okazji
Dnia Dziecka, zorganizowany przez Uniejowski Klub
Karate BASSAI.
Zawody tradycyjnie przygotowane były z myślą
o najmłodszych adeptach tej sztuki walki i obejmowały
swoim regulaminem dzieci od 4 do 14 lat. Na start zgłosiło
się 80 zawodników z klubów z: Warszawy, Poddębic,
Łęczycy, Brodnicy, Rypina i oczywiście Uniejowa. Od 9
rano odbywały się starty grup w wieku przedszkolnym –
Turniej Pierwszego Kroku oraz eliminacje zawodników
w starszych kategoriach w: KATA, KIHON IPPON KUMITE
oraz SHOBU NIHON. Pierwsze starty najmłodszych, jak
zawsze, wzbudziły najwięcej emocji. Dzieci, przygotowane
wcześniej w klubach przez swoich instruktorów do
pierwszego turnieju, wykonywały serię ukłonów i swój
pierwszy pokaz poznanych technik, poddając się ocenie
profesjonalnych sędziów. Po skończonym pojedynku nie
zabrakło przyjaznych gestów, bo zasady fair play odgrywają
zawsze na Turnieju Małego Karateki główną rolę.
Dzięki sponsorom pamiątkowe medale oraz maskotkę
turnieju (na tegorocznym gościły minionki) otrzymali
wszyscy uczestnicy najmłodszych grup wiekowych. Dla
wszystkich, bez wyjątku, Klub BASSAI przygotował
dyplomy i pamiątkowe smycze oraz dzięki uprzejmości
Prezesa PGK „Termy Uniejów” wejściówki na kompleks
basenów w Uniejowie. Atrakcją był punkt malowania
buzi, który co roku cieszy się wielką popularnością oraz
bufet ze słodkim poczęstunkiem dla wszystkich amatorów
domowych ciast.

www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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3 czerwca 2017 r. na terenie zbiornika retencyjnego przy
Zagrodzie Młynarskiej w Uniejowie odbył się Turniej Wędkarski
z okazji Dnia Dziecka.
Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach wiekowych 5-10
lat oraz 11-14 lat. Już od samego rana członkowie Koła Wędkarskiego
nr 16 w Uniejowie przygotowywali stanowiska wędkarskie oraz
miejsce rozpoczęcia turnieju. O godzinie 8.30 stawiło się 18
z 24 młodych adeptów wędkarstwa wraz ze swoimi rodzicami
oraz opiekunami. Po krótkim omówieniu zasad bezpieczeństwa
przebywania nad wodą młodzi adepci przystąpili do losowania
swoich stanowisk. Numery były przyklejone pod sokami i sprawiły
niemałe zaskoczenie dla małych wędkarzy.
O godzinie 9.20 rozpoczął się Turniej Wędkarski. Po około
15 minutach pierwszą rybkę złowił Gracjan Madajski i wysunął
się na prowadzenie. W czasie Turnieju Pani Monika Galoch i Pani
Marzenna Nowakowska roznosiły dzieciom arbuzy i lizaki. Po
upływie pierwszej godziny wędkowania okazało się, że jednak rybki
wcale nie chcą brać.
Komisja sędziowska w składzie: Prezes Koła Wędkarskiego nr
16 - Dariusz Adamiak wraz ze Zbigniewem Kuglarzem oraz Panią
Marzenną Nowakowską zdecydowali o przedłużeniu turnieju o 30
minut. Nad całością imprezy oraz przestrzeganiem regulaminów
czuwał Komendant Społecznej Straży Rybackiej – Pan Rafał
Przybylak.
Turniej zakończył się o godzinie 11.00. Komisja sędziowska
szybko policzyła i ogłosiła wyniki. I tak zwycięzcami Turnieju
zostali:
Grupa 5-10 lat: 1 miejsce Helenka Niedźwiecka – 100 pkt.,
2 miejsce Ania Bartosik – 90 pkt., 3 miejsce Aleksandra Łysiak – 80
pkt.
Grupa 11-14 lat: 1 miejsce Gracjan Madajski – 360 pkt.,
2 miejsce Klaudia Sibińska – 210 pkt., 3 miejsce Hanna Napieraj –
170 pkt.
Wszystkie dzieci otrzymały puchary, medale, dyplomy oraz
nagrody rzeczowe. Za największą rybę turnieju (22 cm) Gracjan
Madajski otrzymał statuetkę wędkarską oraz dyplom. Nagrody
wręczyli: prezes koła - Dariusz Adamiak , wicedyrektor Zespołu
Szkół w Uniejowie - Rafał Wincenciak oraz jeden ze sponsorów Jerzy Pacholczyk.

Dariusz Adamiak

arch. M. Kubacki

I Turniej Wędkarski
z Okazji Dnia Dziecka
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Po wręczeniu wszystkich nagród dzieci przystąpiły do
konsumpcji pizzy ufundowanej przez PGK „Termy Uniejów”. Po
zakończeniu biesiady wędkarskiej wszystkie dzieci swoim uśmiechem
wyraziły zadowolenie z imprezy i zapowiedziały jednomyślnie, że
wezmą udział w przyszłorocznym Turnieju Wędkarskim z okazji
Dnia Dziecka. O uwiecznienie zawodów na zdjęciach zadbał Pan
Michał Kubacki.
Zarząd Koła Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie bardzo dziękuje
wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do tak wielkiej
i szlachetnej imprezy dla dzieci.
Podziękowania kierujemy dla: Urzędu Miasta Uniejów – Pana
Burmistrza Józefa Kaczmarka, PGK „Termy Uniejów” – Pana
Prezesa Marcina Pamfila, „Antik-Centrum” – Pana Kamila Marczaka
i Pana Michała Łysiaka, „Markomp” – Pana Marcina Iwańskiego,
Pana Jerzego Pacholczyka, Przedsiębiorstwa Handlowego „Alex”
– Pani Haliny Karniszewskiej, PH Cembud Janiak Stefański,
Centrum Polis – Pana Konrada Jabłońskiego, ZUH „Majsterek”
– Pana Tomasza Pietrzaka, PHU „Koma” – Pana Marka Komajdy,
PPHU „Ekoinżbud” – Pani Ewy Peraj, „Browaru Wiatr”, Sklepu
Wędkarskiego Romana Adamiaka z Łodzi, Agencji Reklamowej
„Studio W” – Pana Mateusza Własnego oraz Pana Krzysztofa
Łuczaka.
Wszystkim, którzy przyczynili się do tej imprezy - dziękujemy
w imieniu dzieci.

arch. M. Kubacki

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Zakłady pracy w gminie Uniejów

Zaprezentujemy tym razem gospodarstwo rolne specjalizujące się w hodowli gęsi.
Zanim jednak to nastąpi, tradycyjnie już, trochę informacji ogólnych, statystycznych,
dotyczących tego zagadnienia. Będzie można później, na ich tle, przedstawić...

Gospodarstwo Rolne

Ryszarda Pietruchy
z Woli Przedmiejskiej
Najogólniejsze, encyklopedyczne określenie
gęsi, to: grupa dużych (około 14 gatunków)
roślinożernych ptaków łownych z rzędu blaszkodziobych.
Wśród gęsi domowych, hodowlanych wyróżnia się rasy,
np.: pomorska, meklemburska, emodeńska, włoska,
duńska, chińska, tuluska, chołmogorska. Encyklopedia
PWN z 1971 roku podaje, że w Polsce chowa się gęś
pomorską, suwalską, kielecko-lubelską i podkarpacką.
W okresie prawie 50 lat rasy gęsi hodowlanych zmieniły
się znacząco. Nie zmieniło się natomiast to, że ptaki te
hodowane są dla mięsa, tłuszczu, pierza i puchu…
Chów gęsi w Polsce ma ponad trzystuletnią
tradycję. Rozkwit ich chowu nastąpił w czasie, kiedy
sprzedawano ponad 3,5 mln żywych ptaków, głównie do
Prus. W XIX wieku gęsi takie do odbiorcy przepędzano.
Ptaki te musiały wcześniej przejść przez płynną smołę
i drobny piasek, by w ten sposób gruba „podeszwa”
zabezpieczała łapy przed okaleczeniem w czasie tej
wędrówki.
Do dzisiaj chów gęsi należy do ścisłej
specjalizacji w produkcji drobiarskiej. Gęsina
sprzedawana jest do Niemiec, Anglii, Szwajcarii, Danii,
a puch i pierze także do Japonii, USA, Francji, Tajwanu
oraz Szwajcarii i Niemiec. Polskie gęsi są poszukiwanym
towarem, głównie ze względu na wysoką jakość ich mięsa
(tuszek), cenionego przez zagranicznych konsumentów.

Walory jakościowe produktów polskiej gęsi w dużej
mierze są wynikiem naturalnych metod ich utrzymania
i tuczu. Polska jest największym producentem gęsi
w Europie. Eksportujemy rocznie ponad 18 tys. ton
gęsiny, głównie do Niemiec.
Należy pamiętać, że gęsi to nie tylko mięso
i tłuszcz, ale również pierze i puch, które najchętniej
kupują od nas Japończycy. Uważają, że jest to absolutny
hit pod względem jakości. Puch stosuje się jako
wypełniacz w kurtkach, futonach, materacach i odzieży
wysokogórskiej.
Polska słynie z gęsi pochodzących z dwóch
rodów. W Urzędzie Patentowym zarejestrowano „Gęś
Białą Kołudzką®”, utrzymywaną w optymalnych
warunkach środowiska. Z kolei krajowi eksporterzy
gęsi, na rodzimym rynku i w Niemczech zarejestrowali
markę „Młoda Polska Gęś Owsiana”, tylko dla gęsi tego
genotypu, produkowanymi zgodnie z zaleceniami tuczu
owsianego.
Szacuje się, że 98 % gęsi w Polsce stanowi
Gęś Biała Kołudzka. Reszta to odmiany regionalne, rasy
zachowawcze zebrane w Stacji Zasobów Genetycznych
Drobiu Wodnego w Dworzyskach. Jest tam 11 ras
i odmian gęsi, których w Polsce już nie ma. Są to gęsi
skupione w latach 70. od rolników z danych terenów, np.
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Zgłosił się do zakładu drobiarskiego
w Tomaszowie Mazowieckim z zamiarem hodowli 1200
sztuk gęsi. – Początki były bardzo trudne, nie bardzo
wiedziałem jak zacząć. Za własne pieniądze trzeba
było kupić pisklęta i pasze. Dzisiaj kredytują to zakłady
drobiarskie. W grę wchodził kredyt, którego w Uniejowie
nie chciano mi udzielić. 10-hektarowe wówczas
gospodarstwo było zbyt małym zabezpieczeniem.
W banku w Niewieszu, z pięcioma żyrantami, przyznano
mi kredyt. – wspomina początki pan Pietrucha.

arch. UM Uniejów

Do 1995 roku oprócz gęsi pan Ryszard
tradycyjnie hodował też bydło i trzodę chlewną. W tymże
roku zdecydował się na pełną specjalizację – tylko gęsi,
a od 2002 roku – kaczki (na początek – 3 tys. szt.). – Kiedy
pojawił się jakiś zysk, trzeba było zacząć inwestować.
Pierwsza rozbudowa istniejącej wiaty była w 1995 roku,
a następna w 2000. Pozwoliło to na hodowlę po około
20 tys. sztuk rocznie gęsi i kaczek. Na początku marca
przyjmujemy ok. 2 tys. piskląt gęsi, w maju, czerwcu
i lipcu – po 6 tys. – informuje hodowca.

pomorska, rypińska, lubelska, podkarpacka, garbonosa,
a także francuska, landes, kubańska, słowacka.
Największe skupiska hodowli gęsi znajdują się
w województwach: wielkopolskim, łódzkim, warmińskomazurskim. Stan pogłowia gęsi w Polsce według danych
GUS w latach 2012-2015 utrzymuje się na podobnym
poziomie: 2012 r. – 1 219 092 szt., 2013 r. – 1 314 420
szt., 2014 r. – 1 209 186 szt., 2015 r. – 1 213 045 szt.
Cena 1 kg gęsiny od 2010 r. (4 zł/kg) do 2016 r. wzrosła
2-krotnie (8 zł/kg). Obecne polskie spożycie gęsiny na
jednego mieszkańca szacuje się na 200-300 g rocznie. Jest
to niewiele, w porównaniu do kurczaka czy wieprzowiny.
Natomiast skok procentowy jest ogromny – z17 g do 200
g. Według GUS spożycie mięsa drobiowego na jednego
mieszkańca wynosi 28,2 kg na rok, a spożycie samej
gęsiny to niewiele ponad 1%.
Można przypuszczać, że roczne spożycie gęsiny
w rodzinie naszego hodowcy w znacznym stopniu
przewyższa średnie spożycie tego mięsa statystycznego
Polaka. Pan Ryszard Pietrucha w Woli Przedmiejskiej
jest producentem gęsiny od 30 lat. Pierwsza myśl o takiej
specjalizacji zrodziła się u niego w 1987 roku. Podczas
spotkania z kolegą ze Świnic Warckich zapytał: - Na
czym w rolnictwie można zrobić pieniądze? Kolega był
już hodowcą gęsi.

W bieżącym roku pan Ryszard przewiduje
wyhodować 4,5 tys. gęsi i 30 tys. kaczek – Dlaczego
mniej gęsi? Trudny rok, ptasia grypa zabrała dużą ilość
stad rodzicielskich (piskląt). Chciałem także, aby budynki
„odpoczęły” od chorób (wirusów) – wyjaśnia producent.
Imponująca jest powierzchnia gęśników:
jeden – 1000 m2, trzy – 400 - metrowe i dwa – 200 metrowe. Łącznie 2600 m2. Budynki wyposażone są
w automatyczne poidła i paszociągi, a przy każdym
z nich jest wybieg.
Fachową obsługę weterynaryjną zapewniają
hodowcy lekarze z Brudzewa, a umowy kontraktacyjne
na produkowaną gęsinę zawarł z dwoma zakładami:
„Roldrop” z Tomaszowa Mazowieckiego i „Ami” z
Miksztat. Z tych firm pan Ryszard przyjmuje jednodniowe
pisklęta w cenie ok. 12 zł za 1 sztukę. Te wylęgarnie
drobiu, z jajek z hodowli zarodowych, w umówionym
terminie przywożą pisklęta do producenta. W specjalnym,
klimatyzowanym samochodzie o temperaturze 25° C,
w skrzynkach po 40 sztuk rozwożonych jest, do kilku
hodowców, około 15 tys. sztuk piskląt.
Chociaż dostarczanie piskląt ujęte jest w harmonogramie przyjęć, ich odbiór jest awizowany 2 dni
przed terminem. Ten czas potrzebny jest na przygotowanie
gęśnika do zasiedlenia/wstawienia – ogrzanie go do
temperatury 32° C. W tej „odchowalni” gęsi przebywają
do 2 tygodni, otrzymują leki, witaminy, podgrzewaną
wodę. Na paszy z wytwórni pasz (kruszonka KB1)
żywione są do 4-5 tygodni. W tym okresie możliwa jest
największa ilość padnięć – umowa opiewa na 10%.
Następnie gęsi (do 10. tygodnia) zaczynają
spożywać paszę własnej produkcji, sporządzanej
w dwóch mieszalnikach. Skład tej paszy jest ściśle
określony – w jednej tonie po ¼ jest to: koncentrat

>>>
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dla gęsi, pszenica, kukurydza oraz jęczmień z owsem
(zboża te w większości zapewnia 50 - hektarowe dziś
gospodarstwo rolne). W okresie 4-5 tygodni gęsi zjadają
0,2 kg paszy dziennie oraz zielonkę na wybiegach.
W 10. tygodniu życia gęsi przepierzają się
(gubią stare pióra, dostają nowe) i kończy się zadawanie
paszy własnej – przechodzi się na samo zboże: mieszanki
zbożowe, owies, jęczmień (bez pszenicy i kukurydzy).
Od 13. tygodnia kończy się wypędzanie na zielonkę,
zaczyna się tuczenie owsem. Trwa to od 2 do 3 tygodniu,
w tym czasie gęsi osiągają wagę od 6 do 7 kg.
Po pełnym cyklu hodowlanym, ok. 16. tygodni,
gęsi specjalistycznymi samochodami przewożone
są so ubojni „Roldrop” lub „Ami”. Tam, z udziałem
producenta, określana jest waga netto, a od klasyfikacji
tuszak uzależniony jest efekt końcowy – finansowy…
Pan Ryszard, zapytany o zagrożenia, od których uzależniony jest cały cykl hodowlany i efekt
finansowy wymienia: - Zależy to w pierwszej kolejności
od zdrowotności, kondycji piskląt. Groźne są choroby
wirusowo-bakteryjne. Stado należy strzec przed dziką
zwierzyną. Ważna jest bioasekuracja (maty dezynfekcyjne,
specjalne ubrania). Ponieważ gęsi są bardzo płochliwe
cały czas muszą mieć oświetlone pomieszczenia.

Pan Ryszard Pietrucha jest jednym z 36
hodowców gęsi w gminie Uniejów, w samej Woli
Przedmiejskiej jest ich sześciu. W 2010 roku było 21
producentów hodujących ok. 98 tys. sztuk gęsi rocznie,
dziś jest to ok. 130 tys. sztuk. Ten stosunkowo niewielki
wzrost ilościowy, przy znacznym wzroście producentów,
pan Ryszard uzasadnia następująco: - Wzrosły wymogi
unijno-weterynaryjne dotyczące dobrostanu hodowli
zwierząt. Obecnie może być do 3 szt. gęsi na 1 m2 - kiedyś
może i mogło być więcej. Teraz inspekcja weterynaryjna
do tego nie dopuści; w zagęszczeniu gęsi się gryzą,
wpływa to na stan zdrowia, jakość mięsa itp.
Dla podkreślenia ważności licznej grupy
producentów gęsiny w naszej gminie, z inicjatywy
Burmistrza Miasta Uniejów – Józefa Kaczmarka,
zorganizowano w 2010 roku Uniejowski Gęsi Pipek
/Gęsi pipek to potrawa z pieczonej, faszerowanej, gęsiej
skóry. W południowej Polsce nazwę tę nosi potrawa
z duszonych, gęsich żołądków. Potrawa wywodzi się
z kuchni żydowskiej, popularna była zwłaszcza na
Kresach/. W organizację tej imprezy bardzo czynnie
zaangażował się Pan Ryszard Pietrucha, który otrzymał
wtedy odznakę honorową od firmy paszowej „Tasomix”.
				

Marek Jabłoński
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Władysław Stawicki

arch. W. Stawicki

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się
zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie chcesz. (J. 21,18).
Słowa te odnoszące się do św. Piotra jakże odzwierciedlają drogę życiową zmarłego ks. Macieja Dyoniziaka. Urodził się 14
lutego 1961 r. w Niniewie koło Chocza w rodzinie chłopskiej Kazimiery i Jana. Miał pięcioro rodzeństwa. Do szkoły podstawowej
uczęszczał w Kwileniu, a później rozpoczął naukę w Zespole Szkół Rolniczych w Marszewie – ukończył technikum rolnicze.
Po maturze, będąc na Jasnej Górze, usłyszał na modlitwie wewnętrzny głos Pana Jezusa: „Nie ty Mnie wybrałeś, ale Ja ciebie
wybrałem”. Poszedł drogą powołania kapłańskiego. Ukończył Seminarium Duchowne we Włocławku i dnia 22.05.1988 r. został
wyświęcony na prezbitera. Pierwszą jego placówką były Iwanowice (obecnie diecezja kaliska). Pracował w Russocicach, Parafii
św. Józefa we Włocławku, NSP Jezusa w Sieradzu i Turku.
Od najmłodszych lat był ciekaw świata – tego najbliższego, poczynając od podwórka, poprzez wyprawy w góry, podczas
prowadzenia rekolekcji Ruchu Światło-Życie dla dzieci, młodzieży i rodzin, aż po pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych
w Polsce i Europie. Kochał role i znał się na niej. Wszędzie swój pobyt rozpoczynał od ukwiecenia lub organizowania ogródka
warzywnego – tak było począwszy od pierwszej wikariatki w Iwanowicach, poprzez samodzielne placówki: w Spycimierzu –
gdzie cieszyły go kobierce kwiatowe na cześć Jezusa Eucharystycznego poprzez Babiak, gdzie plebania tonęła w kwiatach aż
po Konin. Lubił zwierzęta i spacery ze swoimi psami. Chodził polnymi drogami jak rolnik obchodzący swoje włości, kłosy zbóż
szumiały mu piosnką, którą uczył dzieci: be, be, be kopytka niosą mnie. Kochał ziemię, był świetnym gospodarzem i niekiedy
sam ją uprawiał. Te jego zamiłowania wykorzystano powierzając mu na rok prowadzenie gospodarstwa rolnego w Żydowie
k/Lubrańca na Kujawach.
Jako kapłan podejmował pracę z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi i rodzinami. Z wieloma z nich do końca utrzymywał kontakt
i pamiętał o tych, których spotkał na swojej drodze. Nie zagasł w nim zapał ewangelizacyjny, kiedy został proboszczem, najpierw
w parafii Spycimierz, następnie Babiak, aż po parafię NMP Królowej Polski w Koninie. Poszukiwał coraz to nowszych form
ewangelizacyjnych, które by mogły dotrzeć do drugiego człowieka. Spycimierz – promowanie Uroczystości Bożego Ciała, praca
z dziećmi i młodzieżą, wyjazdy na rekolekcje i różne spotkania. Babiak – Orszak Trzech Króli, peregrynacja Biblii po domach,
różne formy pracy z dziećmi i młodzieżą. W Koninie podobnie: peregrynacja figury Pani Fatimskiej, modlitwa Koronką do Bożego
Miłosierdzia na ulicach Konina czy publiczne ukazywanie wizerunku Obrazu „Jezu ufam Tobie”. To zaledwie kilka tygodni temu
odbyła się Ekstremalna Droga Krzyżowa, całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Tak jak w pozostałych parafiach kładł
nacisk na pracę formacyjną dzieci, młodzieży i dorosłych w małych grupach. Trudno jest wyrazić wszystkie te inicjatywy, w których
brał udział. W Żydowie, chociaż nie pracował ściśle w duszpasterstwie, podjął pracę z Diakonią Wyzwolenia Krucjaty Wyzwolenia
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Człowieka i wraz z nimi pomagał ludziom uzależnionym. Prowadził dla nich rekolekcje w Brdowie, jeździł do Niepokalanowa.
Od początku kapłaństwa był zaangażowany w Ruch Światło-Życie. Przez wiele lat organizował i prowadził rekolekcje oazowe
w Miliku, później pomagał innym. Był otwarty na Wspólnoty Odnowy Kościoła (ks. Jacek Makowski, Homilia pogrzebowa).
Znane są jego związki z Uniejowem – współpraca z samorządem jako proboszcza w Spycimierzu, ale i ukochanie „Term
Uniejów” – często w nich bywał, a także organizował wyjazdy dzieci i młodzieży z Babiaka i Konina.
Trudno było nie zauważyć jego troski o piękno i wystrój świątyni, piękno liturgii, szat i naczyń liturgicznych, porządku
i ładu wokół świątyni i plebanii, przeprowadzonych wielu remontów. Nie szczędził sił, by te miejsca były odnowione i błyszczały
na chwałę Pana.
W życiu ks. Maciej odznaczał się wielką prostotą i otwartością, pogodą ducha. Potrafił na swojej drodze zobaczyć drugiego
człowieka z jego problemami. Dziś w nocy zmarł ks. Maciej Dyoniziak, z którym jeździłam na oazy i któremu jako pierwszemu
wyznałam w spowiedzi moje „grzechy dzieciństwa”. To on wyszedł do mnie z konfesjonału i przytulił mnie... Nigdy mu za to
później nie podziękowałam, a teraz tego bardzo żałuję. Dziś bardzo mi smutno... Do zobaczenia w Niebie, Księże Maćku (wpis
z facebooka). Jakim był człowiekiem świadczyli zebrani na pogrzebie uczestnicy - choćby delegacja z parafii Spycimierz, orkiestra
z tej miejscowości i obecność burmistrza Uniejowa.
Pan, w którego wierzył i kochał, poprowadził go do siebie 21 maja 2017 r.
										
Władysław Stawicki

Aleksandra Zielonka

Ćwiczyli na wypadek powodzi
czasie wzmocniono i podwyższono wały przeciwpowodziowe,
wybudowano zbiornik retencyjny oraz stworzono na terenie
parku mobilny system obwałowania przeciwpowodziowego.
Montaż mobilnego systemu obwałowania przeciwpowodziowego był głównym elementem manewrów. Podczas
ćwiczeń przeprowadzono również test sprawności pompy
o wydajności 700 000 litrów na minutę, która jest własnością
gminy Uniejów .
W ćwiczeniach wzięły udział zastępy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Poddębic i Łasku oraz
jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z Uniejowa,
Wilamowa, Spycimierza, Biernacic, Zadzimia oraz Kwiatkowic. Pomocniczo w manewrach brali udział również
pracownicy PGK „Termy Uniejów”.
W ocenie przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP
w Łodzi ćwiczenia zostały przeprowadzone na wysokim
poziomie.

arch. UM Uniejów

6 czerwca 2017 r. w parku zamkowym odbyły się
Międzypowiatowe Ćwiczenia Jednostek PSP i OSP na wypadek
miejscowych zagrożeń.
Ratowanie życia ludzkiego i mienia podczas pożarów,
wypadków drogowych i innych miejscowych zagrożeń
to jedno z zadań jednostek Krajowego Systemu RatowniczoGaśniczego. Gotowość do wykonywania takich działań
wymaga ciągłych szkoleń i ćwiczeń. Manewry zorganizowane
w Uniejowie przez Komendę Wojewódzką PSP miały na
celu przygotowanie strażaków do przeprowadzenia akcji
ratowniczej na wypadek zagrożenia powodzią.
Teren gminy Uniejów jest jednym z tych obszarów, na
którym w wyniku powodzi w 2010 roku doszło do wielu strat
spowodowanych intensywnymi opadami deszczu i zrzutami
wody ze zbiornika Jeziorsko. Od tego czasu Samorząd
Uniejowa podejmował działania mające na celu ograniczenie
negatywnych skutków występowania w gminie powodzi. W tym
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Ryszard Troczyński

Wielu ludziom nie wystarcza praca zawodowa i obowiązki w domu. Mają oni swoje
pasje i jakiś talent. Potrafią wygospodarować czas na ujawnienie swoich zdolności
szerszemu gremium. Dzięki temu czują się bardziej spełnieni, ich życie jest pełniejsze.
Tomek mieszka obecnie w Brzozówce z piękną żoną
i trójką ślicznych dzieci (Ciekawe czy jego potomni
odziedziczą zamiłowanie i talent muzyczny po tacie…).
Obecnie gra w Zespole „Greasen”, składającym się
z muzyków głównie z Uniejowa. Jest to zespół dojrzały,
profesjonalny, uprawiający wyrafinowaną sztukę muzyczną. Każdy z zespołu może pochwalić się w solówkach
niezłym przygotowaniem muzycznym i kunsztem gry na
instrumencie. Słuchałem ich na koncercie charytatywnym
w „Browarze Wiatr”, gdzie wystąpiły też inne, renomowane
zespoły. Byli świetni, dali niezły show, absolutnie nie
ustępowali niczym innym, niewątpliwie profesjonalnym
zespołom.
Życzę Tomkowi, sobie i nam wszystkim wielu
koncertów, które zawsze stanowią prawdziwą, muzyczną
ucztę.

arch. R. Troczyński

Takim człowiekiem jest Tomasz Pęcherski – zdolny
muzyk, gitarzysta, piosenkarz. Ewenementem jest, że
pochodzi z rodziny zacnej, ale nie umuzykalnionej.
Trójka dzieci Państwa Pęcherskich odkryła w sobie talent
muzyczny. Tomek świetnie śpiewa, gra na gitarze, ale jest
też niezłym showmanem. W szkole podstawowej próbował
gry na pianinie, potem na gitarze. I tak zwane „ostre granie”
rozpoczęło się w liceum z Zespołem „Dissenters”. Mogli
skorzystać ze studia nagrań, gdzie powstał singiel ze
znakomitymi recenzjami w gazetach, takich jak: „Metal
Hamer”. Na studiach założyli Zespół „Wujcio Paluch Bend”.
Zespół często koncertował na różnych okazjonalnych
imprezach, ale też na uroczystościach rodzinnych, balach
i zabawach. Wszyscy, którzy mieli okazję posłuchać
zespołu czy bawić się z ich udziałem, wyrażali się
w samych superlatywach o repertuarze i jakości muzyki,
którą uprawiał „Wujcio Paluch Band”.

78

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 3 / 55 / 2017

Napisano o nas...
Nad Wartą 17-22.05.2017 r. nr 20

O Uniejowie w prasie ogólnopolskiej
Wodne atrakcje w Termach Uniejów

Organizację Dni Otwartych Funduszy Europejskich chwalą turyści, którzy coraz liczniej odwiedzają termalny gród. - To doskonała
forma promocji dla obiektów turystycznych, które powstały w tym mieście - chwali inicjatywę Marcin Kleszczewski z Somerset
w Anglii, który z żoną Izabelą i dwoma synami w poprzednich latach spędzał długi majowy weekend właśnie w Uniejowie. – Kiedy
byłem tu po raz pierwszy, miasto nie miało nic do zaoferowania. I wcale nie było to tak dawno, jakby się komuś mogło wydawać.
Teraz uzdrowiskowy Uniejów posiada termalny kompleks, którego nie powstydziłby się nikt na zachodzie Europy (…) Dni Otwarte
Funduszy Europejskich to ogólnopolska akcja zainicjowana i koordynowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju skupiająca
prawie 1.000 wydarzeń i 220 tysięcy odwiedzających w całym kraju przez cztery dni maja. Ubiegłoroczna edycja zwyciężyła
w konkursie European Public Communication Award na najlepszą europejską kampanię publiczną w 2016 roku (…)

Nad Wartą 24-30.05.2017 r. nr 21

Luksusowy aparthotel z czterema gwiazdkami powstanie w Uniejowie

Czterogwiazdkowy aparthotel powstanie w Uniejowie. To nowoczesny i wielofunkcyjny kompleks składający się z części hotelowej,
konferencyjnej, rekreacyjnej i restauracyjnej z funkcjami pomocniczymi i dostępem do wody termalnej. Oddanie obiektu do użytku
planowane jest w pierwszym półroczu 2019 r. Hotel o wysokim standardzie 4 gwiazdek zbudowany zostanie na powierzchni 1,5
ha w najlepszej lokalizacji w uzdrowisku, w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu termalno- basenowego (…) Aparthotel „Termy
Uniejów” to pierwszy obiekt w Uniejowie, który będzie mógł przyjąć duże grupy biznesowe, nawet do 400 osób. Inwestor przewidział
również kompleksowe zagospodarowanie terenu wokół obiektu. Równocześnie z budową aparthotelu rozpocznie się w Uniejowie
rozbudowa kompleksu termalno-basenowego. Latem 2018 roku goście będą mogli korzystać z dwa razy większej powierzchni lustra
wody. Z myślą o najmłodszych zaprojektowany został basen o powierzchni 400 mkw. Nie zabraknie również dodatkowych atrakcji
wodnych oraz zewnętrznej strefy wypoczynku z tężnią. Nowością będzie kino 9 D. Kompleks poszerzy również ofertę o strefę spa
z zabiegami pielęgnacyjnymi, masażami oraz strefę fitness. Pojawią się również usługi fryzjerskie i kosmetyczne.
					

Rubrykę redaguje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Uniejowie

Zapraszamy na VIII Indiańskie Lato - Święto Alei
im. Sat-Okha w Uniejowie

W programie m.in. wioska Indiańska, gry i zabawy dla dzieci, pokazy tańców Pow Wow, konkursy
dla publiczności, pokaz gry Lacrosse – zespołu Ravens Łódź, koncert muzyki andyjskiej i wile innych
niespodzianek.
									Masandro Wszołek
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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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Kółko Fotograficzne w Wilamowie

Calineczka
ze Skotnik
Co i gdzie to jest ?

Foto Kontrasty
Foto Zagadka

fot. R. Troczyński

W poprzednim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było
zdjęcie ściany z namalowaną Arką Noego na podwórku Zgromadzenia
Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi przy ul. bp. W. Owczarka
w Uniejowie.
Wpłynęło kilka prawidłowych odpowiedzi. Nagrodę wylosowała Pani
Agnieszka Karos ze Stemplewa. 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 lipca 2017 r.

Ryszard Troczyński

