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Od Redakcji
Szanowni Czytelnicy,

Obecne wydanie „Uniejowskich Stron” relacjonuje o wydarzeniach i jubileuszach, które miały miejsce
w sezonie letnim. W tym czasie uczestniczyliśmy w cyklicznych imprezach, świętowaliśmy rocznice
90-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie oraz 100-lecia jednostki w Wieleninie.
Z okazji tych zacnych jubileuszy składamy wyrazy uznania strażakom oraz członkom straży za wkład
pracy włożony w tworzenie i funkcjonowanie jednostek, za codzienną służbę strażaków i niesioną przez
nich pomoc.
Na łamach tego wydania znajdziecie Państwo informacje o planowanych w niedalekiej przyszłości
inwestycjach i środkach pozyskanych na ich realizacje, a także o tych już zrealizowanych – m.in. o
otwarciu boiska w Wilamowie, remoncie wewnątrz i na zewnątrz uniejowskiej kolegiaty.
Zachęcamy do przeczytania wywiadu z surdopedagogiem Panią Małgorzatą Zgodą, pochodzącą z
Wielenina, obecnie mieszkającą w Warszawie i pracującą z osobami niedosłyszącymi w Światowym
Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach.
W tym numerze poznacie Państwo zwycięzców konkursu „Lilia Ogrodnika” oraz dowiecie się, gdzie
można kupić uniejowskie kosmetyki na bazie wody termalnej.
Będzie okazja powrócić raz jeszcze wspomnieniami do gminnych uroczystości i wydarzeń kulturalnosportowych.
								

Przyjemnej lektury!
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Uniejowskie kosmetyki już w sprzedaży
W poprzednim numerze „Uniejowskich Stron” informowaliśmy Czytelników, że ruszyła produkcja
kosmetyków na bazie wody termalnej z Uniejowa. Oprócz między innymi żelu, szamponu, mgiełki
i kremu do twarzy, w zestawie znajdują się także szampon i płyn do łap dla zwierząt domowych.
Kosmetyki można kupić na stronach producenta over-cosmetics.pl oraz w hurtowniach i sklepach
zoologicznych. Oznacza to, że z walorów wody z Uniejowa praktycznie będzie można korzystać
w dowolnym miejscu na świecie.
„Termy Uniejów” natomiast uruchomią dystrybucję w swoich obiektach w specjalnych gablotach dla
mieszkańców i turystów odwiedzających Uniejów. Ponadto z kosmetyków „termalnych” będą też mogli
korzystać goście hotelowi na zamku, w Zagrodzie Młynarskiej i Domu Pracy Twórczej.


Seria Termy Uniejów Cosmetics:

•

Mgiełka do twarzy - lekka, delikatna mgiełka do ciała i twarzy o orzeźwiającym zapachu. Wysoka zawartość składników
mineralnych nadaje skórze sprężystości i blasku.

•

Żel do mycia twarzy - żel oczyszczający o lekkiej konsystencji i delikatnym zapachu. Zawarte w wodzie mikroelementy
wykazują działanie nawadniające oraz spowalniają procesy starzenia skóry. Produkt wzbogacony wyciągiem z liści
aloesu skutecznie nawilża, łagodzi i uspokaja wrażliwą cerę. Skóra staje się natychmiastowo wygładzona oraz odzyskuje
blask i witalność. Żel nie powoduje podrażnień i nie wysusza skóry, pozostawia ją czystą, świeżą i gładką.

•

Płyn micelarny - preparat do demakijażu twarzy i oczu – oczyszcza i eliminuje podrażnienia. Zawarta w płynie woda
termalna wpływa na poprawę jędrności i elastyczności skóry. Gliceryna zapewnia odpowiednie nawilżenie oraz dostarcza
skórze uczucia świeżości i komfortu.

•

Żel do ciała i włosów - łagodny żel do ciała i włosów 2 w 1 oparty na wodzie termalnej. Łagodnie oczyszcza
zanieczyszczenia, pozostawiając skórę czystą i świeżą. Dzięki zawartości delikatnych substancji myjących ogranicza
możliwość wystąpienia podrażnień.

•

Krem na dzień - krem do twarzy, do każdego rodzaju cery, o lekkiej, nietłustej, kremowo-żelowej konsystencji. Witamina
E spowalnia procesy starzenia się skóry oraz działa antyrodnikowo. Gliceryna i pantenol utrzymują odpowiednie
nawilżenie, a olej awokado odbudowuje naturalną barierę ochronną naskórka. Krem wykazuje działanie odżywcze
i regeneracyjne. Olejek awokado zmiękcza i odżywia skórę, redukuje przebarwienia. Doskonały pod makijaż. Nie zatyka
porów.



Seria Termy Uniejów ZOO:

•

Płyn do czyszczenia łap - produkt pomaga w szybki sposób usunąć brud z łapek, bez konieczności kąpieli. Idealny do
zastosowania po spacerach. Preparat zawiera delikatne środki myjące, które nie podrażniają skóry zwierzęcia.

•

Płyn do uszu - delikatny płyn do czyszczenia kanału słuchowego zwierząt. Dzięki specjalnie dobranym składnikom
doskonale usuwa zalegającą woskowinę uszną. Zawarty w preparacie ekstrakt z rumianku łagodzi i nawilża, ekstrakt
z aloesu wykazuje właściwości przeciwzapalne i regenerujące.

•

Płyn do oczu - delikatny płyn do oczu, służący do codziennej pielęgnacji. Doskonale wypłukuje zanieczyszczenia
z worka spojówkowego, wspomagając ochronę okolic oka przed ewentualnym stanem zapalnym. Ekstrakty ziołowe:
aloes i rumianek działają łagodząco i przeciwpodrażnieniowo.

•

Mgiełka dla zwierząt - delikatna mgiełka kondycjonująca dla psa. Składniki kondycjonujące zawarte w produkcie
ułatwiają rozczesywanie włosa zarówno na sucho, jak i na mokro. Skutecznie nabłyszcza i wygładza sierść. Olejek
z awokado ułatwia rozczesywanie.

•

Szampon dla psów - profesjonalny szampon dla psów wszystkich ras. Zawarte w preparacie proteiny wełny kaszmirskiej
doskonale odżywiają włos, ekstrakt z nagietka pielęgnuje i działa regenerująco na skórę.
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Wywiad z surdopedagogiem

ze Światowego Centrum Słuchu Instytutu
Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach

arch. M. Zgoda

Panią Małgorzatą Zgodą
Dr Małgorzata Zgoda wyniki prowadzonych badań
prezentowała na licznych kongresach krajowych i zagranicznych

• MP: Pani Doktor, pochodzi Pani z Wielenina, tam spędziła Pani okres dzieciństwa i uczęszczała do Szkoły
Podstawowej im. płk. pil. Szczepana Ścibiora. Czy często odwiedza Pani rodzinne strony?
MZ: Tak, bardzo chętnie wracam w rodzinne strony, jestem tu tak często jak to możliwe, szczególnie że w Uniejowie
mieszkają moi ukochani siostrzeńcy. Dużo radości sprawia mi także, gdy w moim miejscu pracy mogę pomagać osobom
przyjeżdżającym z naszego regionu.
• MP: Obecnie mieszka Pani w Warszawie i pracuje w Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii
Słuchu w Kajetanach i nie ukrywajmy… jest Pani cenionym specjalistą surdopedagogiem. Prowadzi Pani wykłady
i uczestniczy w naukowych konferencjach w Polsce i za granicą. Pomaga osobom z niedosłuchem i głuchotą.
Na czym dokładnie polega praca surdopedagoga? Dlaczego zdecydowała się Pani na pracę właśnie w tym zawodzie
i pomoc osobom niedosłyszącym?
MZ: Wybór ścieżki kariery w moim życiu dotyczył tylko dwóch zawodów. Gdy miałam 6 lat obejrzałam film
o mumiach i piramidach i postanowiłam, że zostanę archeologiem. Jednak w czasie nauki w liceum zdecydowałam,
że nie będzie to dla mnie dobry wybór, ponieważ dużo bardziej wolę odkrywać co jest skryte w drugim człowieku niż,
co jest zakopane pod ziemią. A tak zwane podejście do ludzi odziedziczyłam po mamie. I tak wybrałam pedagogikę
specjalną. W surdopedagogice, która zajmuje się pracą z osobami z uszkodzonym słuchem zainteresowało mnie to, że jest
to bardzo elitarna grupa specjalistów. Gdy zdawałam na studia, jedynie dwie uczelnie posiadały taki kierunek, a liczba
miejsc w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie była ograniczona do 20 osób na roku. W swoim życiu miałam
kontakt tylko z dwiema niesłyszącymi dziewczynkami, ale od razu zauważyłam, że jest kłopot z porozumiewaniem
się z nimi i dlatego chciałam nauczyć się języka migowego, bo z tym dla mnie miała wiązać się moja przyszła praca.
Ukończyłam trzystopniowy kurs, jednak moja praca polega dzisiaj na czymś innym. Jeszcze na studiach zgłosiłam się
jako wolontariuszka do Zakładu Naukowo-Wdrożeniowego Technik Medycznych i Akustyki w Instytucie Fizjologii
i Patologii Słuchu i tak zaczęła się moja przygoda z implantami ślimakowymi. Jeszcze przed obroną pracy magisterskiej
zaproponowano mi angaż. Zgodziłam się chociaż w planach miałam powrót w rodzinne strony. I tak w lipcu minęło 14 lat
od kiedy pracuję w tej placówce. Na co dzień zajmuje się świadczeniem bezpośrednich usług medycznych dla pacjentów
korzystających z różnego typu implantów słuchowych, w tym także dla osób z implantami wszczepionymi do pnia mózgu,
biorę też udział w projektach naukowych.
• MP: Wspomniała Pani o implancie ślimakowym, część osób słyszało o takiej protezie, ale dla wielu jest to zupełnie
nieznane urządzenie. Dla kogo są implanty ślimakowe?
MZ: Przyznam, że do rozmowy z Panią skłoniła mnie możliwość przybliżenia tego zagadnienia czytelnikom „Uniejowskich
Stron”. Osobom, którym w znacznym stopniu uszkodziły się komórki słuchowe w ślimakach mają trudności z rozumieniem
mowy nawet jeśli noszą aparaty słuchowe. Komórki słuchowe to taki most łączący kolejne elementy drogi dźwięku do mózgu.
Implanty ślimakowe zastępują swoim działaniem uszkodzone komórki, tworzą taki sztuczny most i dzięki temu człowiek
może znów słyszeć wszystkie dźwięki i lepiej rozumieć mowę. Apeluję do wszystkich, przyzwyczajanie się do tego, że co raz
mniej słyszymy tylko pogarsza sytuację, a zbyt długie zwlekanie może w przyszłości wpłynąć na gorsze korzyści z noszenia
aparatów słuchowy czy implantów. Pod wpływem niedosłuchu następują zmiany w organizacji w mózgu, które jeśli bardzo
długo się utrwalają mogą być nieodwracalne. Dlatego jeśli zauważymy problem należy zgłosić się do placówki takiej jak
Instytut, gdzie mamy szeroki wachlarz możliwości leczenia i protezowania słuchu. To miejsce, gdzie znajdą pomoc także
osoby z szumami usznymi. To sytuacja kiedy osoba słyszy uciążliwe dźwięki, piski, szumy, a nawet muzykę chociaż nie ma
ich w rzeczywistości, a słyszy się je w głowie. To nie problem psychiki, ale uszkodzenia słuchu.
MP: Na jak dużą skalę problem wady słuchu dotyka dzisiejsze społeczeństwo?
MZ: Wciąż niewiele osób zdaje sobie sprawę, że niedosłuch i głuchota wpływają na wszystkie obszary funkcjonowania
człowieka. W przypadku niedosłuchu występującego u dzieci brak właściwej korekty uszkodzenia w konsekwencji może
wpłynąć na rozwój dziecka, w tym na możliwość porozumiewania się mową werbalną. Może to oznaczać gorsze wyniki
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w szkole, problemy z zatrudnieniem, a nawet ryzyko wykluczenia społecznego. Tego mogą doświadczać także osoby dorosłe,
które utraciły słuch. Liczby są zatrważające, ale ważniejsze jest to, że nawet jeśli problem dotyka tylko jednego z nas należy
szukać dla siebie pomocy.
• MP: W przypadku dzieci styczność z hałasem jest ogromna, chociażby w szkole, podczas słuchania muzyki czy
na ulicy, zwłaszcza w dużych miastach. W przypadku dorosłych niekiedy warunki pracy zmuszają do codziennego
funkcjonowania w sporym hałasie. Jak można uchronić się przed uszkodzeniem słuchu, żyjąc w takich właśnie
warunkach?
MZ: Zwraca Pani uwagą na ważny aspekt naszego codziennego życia. Przebywanie dzieci na hałaśliwej, długiej przerwie
w szkole skutkuje ich obniżonymi możliwościami przyswajania wiedzy przez prawie całą kolejną lekcję. Opiekunowie muszą
mieć na uwadze dobro dzieci i dbać o właściwe warunki odpoczynku dla nich. Każdy z nas może stosować ochronniki słuchu,
żeby ograniczyć ryzyko uszkodzenia komórek słuchowych. Ja, mając świadomość konsekwencji, na każdy koncert chodzę
w specjalnych ochronnikach i polecam to wszystkim.
• MP: 13 grudnia 2016 roku na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego obroniła
Pani nowatorską pracę doktorską pt. „Ocena umiejętności edukacyjnych użytkowników systemu implantu
ślimakowego”. W streszczeniu Pani rozprawy czytamy: Dzięki zastosowaniu implantu ślimakowego możliwa
jest znacznie skuteczniejsza niż kiedykolwiek wcześniej kompensacja wady słuchu i przeciwdziałanie negatywnym
konsekwencjom niepełnosprawności słuchowej. O jakich efektach badań w przypadku dzieci niedosłyszących
z wszczepionym implantem ślimakowym możemy dowiedzieć się z Pani pracy?
MZ: Wyniki uzyskane w ramach moich badań, które prowadziłam w Instytucie, przy wsparciu środkami przyznanymi
w ramach grantu przez Narodowe Centrum Nauki, znakomicie odnoszą się do świętowanej w tym roku 25. rocznicy
pierwszego w Polsce wszczepienia przez prof. Henryka Skarżyńskiego implantu ślimakowego osobie niesłyszącej. Udało
się potwierdzić, iż po raz pierwszy w historii edukacji dzieci niesłyszących pojawiła się znaczna grupa uczniów głuchych
i z głębokim niedosłuchem, którzy uczą się równie dobrze jak rówieśnicy z prawidłowym słuchem. Dzieci te osiągnęły tak
dobre wyniki, gdyż korzystają z implantów ślimakowych. Bez nich w tej grupie wyniki szkolne były niskie i przez dziesiątki
lat nic nie było tego w stanie zmienić do momentu pojawienia się tej skutecznej formy rehabilitacji. Mimo przytłaczającej
diagnozy wady słuchu u noworodka rodzice mogą dzisiaj mieć nadzieję na prawidłowy rozwój dziecka i jego edukację.
MP: Dziękujemy za rozmowę i życzymy kolejnych zawodowych – naukowych – i osobistych sukcesów.
MZ: Dziękuję bardzo. Życzenia przydadzą się, gdyż jestem sekretarzem naukowym spotkań dla terapeutów dzieci
korzystających z implantów ślimakowych, które wraz z koleżankami i kolegami organizujemy w Instytucie. Gościliśmy na
nich wielu światowej klasy wykładowców. W tym roku czeka nas już ósma edycja, dlatego najbliższe miesiące znów będą
dla mnie bardzo pracowite. Jednak zawsze chętnie pomogę osobom, rodzicom dzieci, którzy potrzebują wsparcia w związku
z problemami ze słuchem. W razie takiej potrzeby redakcja posiada moje dane kontaktowe.

•

Świadectwo rodziców Olafa - pacjenta Pani dr Małgorzaty Zgody

Gdy kilkanaście lat temu przyjechaliśmy do Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu (znajduje
się w czołówce klinik zapewniających kompleksową opiekę osobom z uszkodzeniami narządu
słuchu), mieliśmy wielkie szczęście spotkać na naszej drodze wspaniałą surdopedagog,
Panią dr Małgorzatę Zgodę, osobę pełną pasji i profesjonalizmu, a jednocześnie niezwykle
ciepłą i życzliwą. Pomogła nam zrozumieć zasadę działania implantu ślimakowego.
Po operacji wszczepienia implantu, dokonanej przez prof. Henryka Skarżyńskiego, z wielką
cierpliwością udzielała wielu cennych wskazówek dotyczących praktycznego użytkowania
procesora mowy oraz sposobu dalszego kształcenia syna. Dzięki temu mogliśmy wówczas
rozpocząć odpowiednią edukację Olafa. W czasie turnusu rehabilitacyjnego w ośrodku
w Łebie tworzyła wspaniałą atmosferę zaufania, z łatwością nawiązując kontakt z grupą
implantowanych dzieci. Obecnie Olaf otrzymał promocję z biało-czerwonym paskiem do klasy
III gimnazjum. Otrzymał także nagrodę Kuratora Łódzkiego oraz inne wyróżnienia związane
z nauką, sportem i muzyką.
					
Pani Małgorzato, wielkie dzięki.
					
Wojciech Kaca z rodziną
arch. Wojciech Kaca
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czerwiec - lipiec 2017 r.

Janusz Kosmalski

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

W okresie czerwiec - lipiec 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 20172027, jak również dokonano zmian w wykazie inkasentów
opłaty uzdrowiskowej.
29 czerwca 2017 r. odbyła się sesja „absolutoryjna”,
na której Radni Rady Miejskiej w Uniejowie udzielili
Burmistrzowi Miasta i Gminy Uniejów absolutorium
za wykonanie budżetu gminy w 2016 roku. Decyzja
w tej sprawie była poprzedzona analizą sprawozdania
z wykonania budżetu gminy Uniejów za 2016 rok
wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
i sprawozdania finansowego, wniosku Komisji
Rewizyjnej Rady Miejskiej w Uniejowie o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Uniejów za 2016 rok
oraz zapoznaniem się z uchwałami Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie
opinii o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Uniejów
z wykonania budżetu za 2016 rok oraz w sprawie wniosku
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Uniejowie
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta
Uniejów za 2016 rok. Pozostając w tematyce finansowej
podjęto także uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki
z przeznaczeniem na pokrycie deficytu związanego
z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa
termomodernizacja
komunalnych
obiektów
mieszkaniowych w gminie Uniejów”. W odpowiedzi na
uwagi organu nadzoru uchylony został podjęty wcześniej
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie gminy Uniejów. Następnie Rada Miejska
w Uniejowie pozytywnie wypowiedziała się o zawarciu
umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn.
„Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie
Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury
turystycznej” z Lasami Państwowymi oraz zawarciu
porozumienia z Powiatem Tureckim dotyczącego
realizacji „Pilotażowego programu wsparcia nauczania
języka niemieckiego przez Samorząd Powiatu Tureckiego
w klasach I-III szkół podstawowych w latach 2017 2020”. Na wspomnianej sesji radni podjęli jeszcze szereg
decyzji związanych z gospodarką nieruchomościami,
w tym wyrazili zgodę na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym części działki nr 2075/3, położonej
w Uniejowie oraz garażu zlokalizowanego na
nieruchomości położonej w Uniejowie. Pozytywnie
wypowiedziano się w sprawie nabycia przez gminę

Uniejów własności dwóch nieruchomości: niezabudowanej
działki rolnej położonej w Uniejowie oraz zabudowanej
nieruchomości położonej w Felicjanowie. Zdecydowano
się również na uchylenie podjętych wcześniej dwóch
uchwał: uchwały wyrażającej zgodę na nabycie w drodze
komunalizacji na rzecz gminy Uniejów nieruchomości
Skarbu Państwa położonej w Uniejowie oraz uchwały
w sprawie zawarcia porozumienia w przedmiocie roszczeń
restytucyjnych i odszkodowawczych byłych właścicieli
nieruchomości położonej przy ul. Bł. Bogumiła 56A
w Uniejowie - działki nr 1613/1, dla której Sąd Rejonowy
w Łasku prowadzi księgę wieczystą nr SR2L/00025343/2.
Na zwołanej miesiąc później (28 lipca br.) sesji
podjęto uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki
na wyprzedzające finansowanie działań ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związanych
z realizacją operacji „Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Zaborów gm. Uniejów” oraz pożyczki
na wyprzedzające finansowanie działań ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej związanych
z realizacją operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 111160E
w miejscowości Kozanki Wielkie”. Następnie w związku
z wprowadzaną reformą oświaty zostało uchwalone
przekształcenie dotychczasowych sześcioletnich szkół
podstawowych w Wilamowie i w Wieleninie w szkoły
ośmioletnie, jak również przekształcenie Zespołu Szkół
w Uniejowie w Szkołę Podstawową im. Bohaterów
Września 1939 r. w Uniejowie. Dokonano zmian
w podjętych na poprzedniej sesji uchwałach dotyczących
nabycia przez gminę Uniejów własności dwóch
nieruchomości: niezabudowanej działki rolnej położonej
w Uniejowie, zabudowanej nieruchomości położonej
w Felicjanowie oraz zmieniono zasady wynajmowania
lokali wchodzących do mieszkaniowego zasobu gminy
Uniejów przyjętych uchwałą Nr XLVII/375/2017
Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 kwietnia 2017
r. w sprawie przyjęcia Zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy
Uniejów. Radni zdecydowali się również wyrazić zgodę
na nabycie własności niezabudowanej działki położonej
w Spycimierzu na cele publiczne gminy Uniejów, na
przyjęcie przez gminę w drodze darowizny prawa
własności niezabudowanej działki gruntu położonej
w Łęgu Balińskim, przy drodze gminnej nr 111152E,
na poszerzenie drogi oraz na wydzierżawienie w trybie
bezprzetargowym nieruchomości położonej w Uniejowie,
na której zlokalizowana jest stacja gazowa wraz
z infrastrukturą.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Maciej Bartosiak

Strumień środków na inwestycje
w gminie coraz bardziej rwący
Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold Stępień, podczas wizyty w Uniejowie, 24
lipca 2017 r. przekazał trzy umowy na dofinansowanie kolejnych inwestycji na terenie gminy.
Łączna kwota wsparcia dla wszystkich projektów przekracza kwotę 4 mln zł. Pomoc finansowa
Urzędu Marszałkowskiego umożliwi przeprowadzenie modernizacji, a także rozbudowę sieci
wodno-kanalizacyjnej na obszarze aż 11 miejscowości.

• Przebudowa drogi Brzeziny – Wielenin Kolonia

Pierwsza z umów, która została podpisana przez Burmistrza Uniejowa dotyczy współfinansowania przebudowy
drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeziny – Wielenin Kolonia, na odcinku od drogi wojewódzkiej,
przez tzw. Posadę, do skrzyżowania przy Szkole Podstawowej w Wieleninie. W sumie nowa nawierzchnia asfaltowa
zostanie położona na długości ponad trzech kilometrów. Urząd Marszałkowski dofinansuje realizację tej inwestycji kwotą
234.950,00 zł. Środki pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego zostały przyznane gminie z tytułu wyłączania
gruntów z produkcji rolniczej.

• Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Uniejów

Kolejne dwa wnioski, które na podstawie przekazanych umów uzyskają wsparcie finansowe Zarządu
Województwa dotyczą budowy nowych linii sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacji już istniejących. Środki na
ten cel pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Podstawowe usługi
i odnowa wsi na obszarach wiejskich”/ poddziałania „Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową
wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.
Pierwszy zakwalifikowany do wsparcia środkami unijnymi wniosek złożyła gmina Uniejów. Zakres
przewidzianych prac, mających na celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, obejmuje:
budowę sieci kanalizacji na odcinku Zieleń – Spycimierz, budowę sieci wodociągowej w miejscowości Lekaszyn oraz
na odcinku Skotniki – Kuczki wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania wody w Woli Przedmiejskiej. Kwota
dofinansowania projektu wyniesie 1 997 831,00 zł.
Drugi wniosek o pomoc w zrealizowaniu inwestycji „wod-kan” został złożony przez PGK „Termy Uniejów”,
dlatego na podpisaniu umów był także obecny Prezes Spółki. Marcin Pamfil odebrał z rąk Marszałka Województwa
dokument gwarantujący dofinansowanie projektu kwotą 1 993 780,00 zł.
W ramach zadania oczyszczalnia ścieków w Spycimierzu zostanie zmodernizowana i powiększona, a obecna
sieć wodociągowa na terenie sołectw: Wola Przedmiejska, Czekaj, Felicjanów, Wilamów, Człopy i Wielenin Kolonia
przebudowana, a także rozbudowana w miejscach, do których dotychczas w wyżej wymienionych miejscowościach nie
docierała.
Znalezienie pewnego źródła finansowania i zabezpieczenie środków na realizację zadania to oczywiście
podstawowe kwestie, o które powinien zadbać samorząd przystępując do realizacji inwestycji. Spełnienie tych warunków
to, co prawda dobry, ale mimo wszystko, dopiero początek prac, jakie stoją na drodze prowadzącej do zakończenia projektu,
o czym często się po prostu wspomina. Należy zatem mieć świadomość, że zanim w ziemię wbita zostanie pierwsza łopata,
trzeba zająć się niezbędnymi formalnościami, a na to potrzeba czasu. Realizacja projektów wodno-kanalizacyjnych,

www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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o których mowa, odbędzie się
w formule „zaprojektuj i wybuduj”,
co oznacza, że na potrzeby wniosku
o dofinansowanie został przygotowany
projekt
funkcjonalno-użytkowy,
który jest jednym z wielu opracowań
i dokumentów niezbędnych do
rozpoczęcia prac. Teraz, zarówno
gminę, jak i spółkę „Termy Uniejów”
czeka
przejście
całej
ścieżki
administracyjnej, czyli przygotowanie
dokumentacji i planów, na podstawie
których wydawane będą decyzje
zezwalające na przeprowadzenie inwestycji. Trudno więc na tym etapie oszacować kiedy prace – w sensie fizycznym –
ruszą, a tym bardziej precyzyjnie oszacować datę ich zakończenia.
- Samo wyliczenie rzeczy, które są jeszcze do zrobienia może przyprawić o ból głowy i sprawić, że decyzję Zarządu
Województwa o dofinansowaniu projektów niektórzy zaczęliby rozpatrywać w kategoriach zła koniecznego, podczas
gdy wizyta Pana Marszałka, który przywiózł do Uniejowa umowy o dofinansowanie, to przecież dla gminy wspaniała
wiadomość – wyjaśnia burmistrz Józef Kaczmarek. – Bez finansowania z zewnętrznych źródeł te dwie inwestycje byłyby
pewnie jedynymi możliwymi do zrealizowania w najbliższym czasie, jeżeli do dyspozycji mielibyśmy wyłącznie środki
z własnego budżetu. A w przygotowaniu – na ten moment – mamy prawie 70 projektów, które chcielibyśmy w najbliższych
latach urzeczywistnić. Należy zatem – i chciałbym to zrobić w imieniu mieszkańców, za tę korzystną dla gminy Uniejów
decyzję podziękować władzom województwa – dodaje burmistrz.

• Ponad 30 mln na pozostałe inwestycje
Projekty infrastrukturalne, których dotyczą podpisane umowy to nie jedyne plany inwestycyjne, na które
uniejowski Samorząd zdobył dofinansowanie ze środków unijnych. Na ten moment łączna pula środków, które
w najbliższym czasie pozwolą sfinansować dalszy rozwój uzdrowiska przekracza 30 milionów złotych!
Te pieniądze zostały nam już przyznane i to na projekty, które są już praktycznie gotowe, by ruszyć. Odpowiedź
na pytanie „Czemu zatem jeszcze nie widać w Uniejowie placów z budową?” jest prosta – Samorząd musi przygotować
się do kolejnych dużych inwestycji: zabezpieczyć środki na wkład własny, przeprowadzić całą procedurę przetargową
i zaplanować same prace budowlane tak, żeby powstawanie nowych inwestycji było jak najmniej uciążliwe dla
mieszkańców i turystów, którzy stale przecież nas odwiedzają.
Spośród projektów, które uzyskały unijne dofinansowanie znalazły się między innymi bulwary, które całkowicie
zmienią obecne oblicze brzegu Warty i stworzą nową przestrzeń do spędzania wolnego czasu. Ponadto, „Termy” już
niedługo przystąpią do kolejnej rozbudowy kompleksu basenów termalnych, bo zainteresowanie gości odwiedzających
obiekt stale wzrasta. To samo dotyczy bazy hotelowej, która w sezonie letnim w Uniejowie ma pełne obłożenie, dlatego
jednym z projektów, które zdobyły unijne dofinansowanie jest budowa apartamentowca, położonego w bezpośrednim
sąsiedztwie „Term”.

arch. UM Uniejów
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Z prac Samorządu

Józef Kaczmarek

lipiec - sierpień 2017

•

Trwają prace remontowe Kolegiaty w ramach
dotacji na ochronę zabytków z Ministerstwa Kultury.
Obecne prace polegają na odnowieniu cegieł elewacji
zewnętrznej kolegiaty od strony prezbiterialnej
w kierunku zakrystii. Na te działania Parafia otrzymała
z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 500
tysięcy złotych dotacji.

•

Trwa termomodernizacja budynków komunalnych –
prace na dwóch z czterech obiektów dobiegły już końca.

•

W dniu 7 lipca 2017 r. zawarta została umowa
z Wojewodą Łódzkim w sprawie udzielenia dotacji z
budżetu państwa (334.840,00 zł) na realizację zadań
własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych
uzdrowiska. W skład zadania pn. „Przebudowa ulic
gminnych na terenie uzdrowiska Uniejów” wchodzą:
ulica Bł. Bogumiła, Cicha i Łączna. Wykonano
dokumentację projektową na ulicę Bł. Bogumiła
(nakładka asfaltowa), Cichą i Łączną – przebudowa.
Ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na wybór wykonawcy
przebudowy dróg do terenów uzdrowiskowych.

•

•

•

24 lipca 2017 r. podpisana została umowa z Urzędem
Marszałkowskim na dofinansowanie inwestycji dot.
„Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych
w
miejscowości Brzeziny – Wielenin Kolonia”
w kwocie 234.950,00 zł. Wykonano dokumentację
projektową na przebudowę drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Brzeziny – Wielenin
Kolonia (nakładka asfaltowa i wykonanie poboczy). Jest
to odcinek drogi o długości 3,274 km. Ogłoszone zostało
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na
wybór wykonawcy przebudowy drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w miejscowości Brzeziny – Wielenin
Kolonia oraz wysłano zapytania ofertowe na pełnienie
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
W ramach postępowania „Zaprojektuj – wybuduj”
wykonana została już dokumentacja projektowa na
„Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Zaborów,
gm. Uniejów”.
W ramach postępowania „Zaprojektuj – wybuduj”
wyłoniono wykonawcę (dokumentacji i robót
budowlanych ) na zadanie pn. „Przebudowa drogi
gminnej nr 111160 E w miejscowości Kozanki Wielkie,
gm. Uniejów”.

•

Wykonywana jest dokumentacja projektowa na
przebudowę drogi w miejscowości Ostrowsko (odcinek
od drogi powiatowej do drogi gminnej na Skotniki – dł.
ok. 1,150 km).

•

Przygotowywana jest dokumentacja projektowa na
wykonanie nakładek asfaltowych na terenie gminy na
odcinkach: Wielenin – Wielenin Kolonia, Spycimierz –
Łęg Baliński, Człopy przez wieś, Orzeszków – Czepów,
Wilamów koło cmentarza (trzy łączniki biegnące od
dróg powiatowych).

•

Wojewoda Łódzki wydał decyzję przyznającą gminie
Uniejów prawo własności działek w miejscowości
Kuczki (po drugiej stronie rzeki Warty od strony m.
Kolonia Radyczyny) - decyzja jest prawomocna, a także
w miejscowości Zaborów (droga gminna nr 111170E).

•

Sąd Rejonowy w Łasku wydał postanowienie
przyznające gminie Uniejów prawo własności działki
nr 39 w m. Zaborów (droga przez wieś - bez nadanego
numeru) - postanowienie jest prawomocne.

•

Ogłoszono przetargi na sprzedaż działek budowlanych
w m. Ostrowsko, Uniejów oraz na sprzedaż działki
rolnej w m. Uniejów.

•

Zostały ogłoszone przetargi: na sprzedaż samodzielnych
lokali mieszkalnych w m. Uniejów i Czepów, na sprzedaż
działki budowlanej w Ostrowsku i w Uniejowie oraz na
zakup działki zabudowanej w m. Czepów.

•

Opracowano uchwałę w sprawie przyjęcia programu
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
Uniejów na lata 2017-2021 (weszła w życie w dniu 1
czerwca 2017 r. - Łódzk.2017.2455 z dnia 2017.05.17).

•

Opracowano uchwałę w sprawie przyjęcia zasad
wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu gminy Uniejów (weszła
w życie w dniu 1 czerwca 2017 r. - Łódzk.2017.2456
z dnia 2017.05.17).

•

Opracowana została uchwała w sprawie ustalenia
zasad sprzedaży lokali mieszkalnych wchodzących
w skład mieszkaniowego zasobu gminy Uniejów na
rzecz najemców oraz warunków udzielenia bonifikat
od ceny zakupu (weszła w życie w dniu 6 lipca Łódzk.2017.2946 z dnia 2017.06.21).

•

30.05.2017 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął
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uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa
Łódzkiego na rok 2017 pomocy finansowej jednostkom
samorządu terytorialnego województwa łódzkiego
w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie
zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych
projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.
W dniu 7.07 zostały podpisane umowy o przekazaniu
pomocy finansowej w formie dotacji celowej. Spośród
trzech złożonych wniosków przez gminę Uniejów dotację
otrzymały dwa w kwocie 5 000 zł:

•

•

•

•

o

„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.

o

„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” – dotacja dla
sołectwa Spycimierz na organizację Gminnego
Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych.

W dniu 21 lipca 2017 r. w siedzibie Lokalnej Grupy
Działania „PRYM” w Parzęczewie odbyło się uroczyste
podpisanie umów o przyznanie pomocy finansowej
w ramach poddziałania 19.2 przez Marszałka
Województwa Łódzkiego - Witolda Stępnia
z wnioskodawcami z terenu LGD „PRYM”. Z gminy
Uniejów pomoc otrzymało pięciu wnioskodawców, tj.
dwa stowarzyszenia oraz trzy podmioty na działalność
gospodarczą, na łączną kwotę 680 tys. zł.
24.07.2017 r. podczas wizyty w Uniejowie Marszałek
Witold Stępień przekazał 3 umowy na dofinansowanie
projektów inwestycyjnych na terenie gminy Uniejów.
Łączna kwota wsparcia dla wszystkich projektów
przekracza kwotę 4 mln zł. Więcej na ten temat
przeczytają Państwo na łamach „Uniejowskich Stron”.
Uniejów zajął wysokie, 51. miejsce w kategorii
małych miast w rankingu „Bogactwo samorządów” za
2016 r. Pozycja naszego miasta to duży sukces, a tym
samym konsekwentny postęp w rankingu „Bogactwo
samorządów”, bowiem w 2014 r. Uniejów zajmował
170. miejsce, zaś w roku 2015 już pozycję 95-tą.
Uniejów w zestawieniu „Wspólnoty” widnieje od
2004 r. Startował wtedy z 194. miejsca. Najniżej (na
365-tej pozycji) znalazł się w 2011 r., zaś najwyższe
dotąd, 4-te miejsce zdobył w roku 2009. W czasie tych
13 lat Uniejów aż 9 razy znalazł się w pierwszej setce
zestawienia „Bogatych samorządów”.
Podpisaniem listu intencyjnego z miastem i gminą
Alatri przypieczętowaliśmy dwuletnią współpracę
z Włochami. Porozumienie zostało podpisane podczas
wizyty studyjnej 7.07.2017 r. Dotyczy ono współpracy
w zakresie promocji, kultury, turystyki i sportu. Umowa
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sformalizowała kilkuletnie kontakty pomiędzy gminami,
zwłaszcza na polu promocji sztuki układania obrazów
i dywanów kwiatowych. Otworzy także nowe
możliwości współpracy.
•

Ogłosiliśmy nabór wniosków o jednorazowe stypendia za
wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
i studentów z terenu gminy Uniejów. Termin składania
wniosków dla uczniów minął 31.07.2017, natomiast
podania mogą nadal składać studenci, termin zgłoszeń
upływa 10.10.2017.

•

Gmina Uniejów we współpracy z Parafialnym
Stowarzyszeniem „Spycimierskie Boże Ciało” jest na
etapie opracowywania koncepcji, tworzenia zespołu
redakcyjnego i zbierania materiałów do albumów
o Spycimierskim Bożym Ciele. Albumy zostaną wydane
na przełomie I-II kwartału 2018 roku. Jednocześnie
Stowarzyszenie pracuje nad wnioskiem (etap końcowy)
o wpisanie tradycji Bożego Ciała w Spycimierzu na listę
światowego dziedzictwa UNESCO.

Wydarzenia kulturalne i sportowe
•

17.06 odbył się mecz otwarcia na nowym boisku
piłkarskim w Wilamowie. Całkowity koszt budowy
obiektu to 240.000 zł. Na nieużytkowanym terenie
powstało boisko z trawy naturalnej. Wyposażone
zostało w bramki, siatki, ogrodzenie, ławeczki, stojak z
tablicą do koszykówki oraz piłkołapy. Kupiono również
kosiarkę samojezdną oraz wózek do malowania linii.

•

23.06 nad rzeką Wartą odbyła się impreza wiankowa ,
podczas której zorganizowano konkursy z nagrodami,
ognisko, pokaz tańca i wspólne warsztaty robienia
wianków. Za organizację imprezy dziękuję MiejskoGminnemu Ośrodkowi Kultury i Miejsko-Gminnej
Bibliotece w Uniejowie.

•

24.06 już po raz trzeci odbył się uniejowski bieg
z przeszkodami ExTERMYnator. O szczegółach tego
„morderczego” wydarzenia przeczytają Państwo na
łamach gazety. Ja ze swojej strony pragnę podziękować
organizatorom oraz uczestnikom tej niezwykłej
imprezy.

•

Na przełomie czerwca i lipca odbył się po raz siódmy
Festiwal „Królestwo Lilii”, w ramach którego Kolegiata
została ozdobiona ponad tysiącem sztuk kwiatów
lilii, natomiast w rynku powstał eko-herb Uniejowa,
ułożony z materiałów odpadowych przez uczniów
i nauczycieli Zespołu Szkół w Uniejowie.

•

1 i 2.07 po raz kolejny zaprosiliśmy do Uniejowa ekipę
TVN realizującą program „Dzień Dobry Wakacje”.

>>>
>>>
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Relacja na żywo ze studia plenerowego ustawionego
u stóp Zamku cieszyła się ogromną oglądalnością.
Przełożyło się to zapewne na liczbę uczestników XIII
Wielkiego Turnieju Rycerskiego, który odbywał się
w tym czasie na Zamku.
•

•

•

•

•

2.07 jednostka OSP Zaborów obchodziła jubileusz
90-lecia działalności. Z tej okazji, po raz kolejny,
przesyłam najserdeczniejsze gratulacje i życzenia
wszelkiej pomyślności dla wszystkich druhen i druhów
OSP Zaborów.
6.07 Uniejów gościł delegację ekspercką Komitetu
Regionów i Komisji Europejskiej. Wizyta była
efektem współpracy między Europejskim Komitetem
Regionów a Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej
ds. Badań Naukowych i Innowacji. Organizatorem
wizyty był Urząd Marszałkowski w Łodzi. W trakcie
pobytu goście zapoznali się z rozwiązaniami z zakresu
energetyki odnawialnej. w regionie łódzkim.
W dniach 6-10.07 odbyła się w Uniejowie wizyta
studyjna, w której wzięli udział delegaci miast
partnerskich naszej gminy. O tym, co działo się podczas
czterodniowego, międzynarodowego wydarzenia,
przeczytają Państwo w tym numerze „Uniejowskich
Stron” – zachęcam do lektury.
9.07 w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych
Drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych w Woli
Przedmiejskiej wzięło udział 11 drużyn: 8 drużyn
męskich: OSP Brzeziny, OSP Felicjanów, OSP
Ostrowsko, OSP Spycimierz, OSP Wielenin, OSP
Wilamów, OSP Wola Przedmiejska, OSP Zaborów,
drużyna żeńska OSP Wielenin, drużyna mieszana
OSP Felicjanów oraz drużyna oldboyów z Woli
Przedmiejskiej. Gratuluję przede wszystkim drużynie z
Brzezin, która zajęła pierwsze miejsce, ale brawa należą
się oczywiście wszystkim pozostałym jednostkom,
które wystawiły swoich reprezentantów.
9.07 odbyły się IV Zawody w Powożeniu Zaprzęgami
Konnymi o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów.
O szczegółach przeczytają Państwo na łamach gazety.

•

16.07 jednostka OSP Wielenin obchodziła 100-lecie
istnienia. Wszystkim druhnom i druhom jeszcze raz
składam z tej okazji serdeczne życzenia.

•

22.07 w Spycimierzu odbył się XII Gminny Festiwal
Strażackich Orkiestr Dętych. Na scenie pojawiły się:
Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZHP-OSP z Uniejowa,
Orkiestra Dęta OSP z Wielenina ze wsparciem
mażoretek, Orkiestra Dęta OSP ze Spycimierza oraz
Zespół Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina.

•

23.07 gościliśmy konsula generalnego Irkucka –

Krzysztofa Świderka oraz ks. Wacława Buryłę.
Tego szczególnego dnia odbyła się promocja tomiku
poezji „Syberyjskie wiersze”. Wydanie tomika jest
efektem spotkania uniejowskiej delegacji i członków
stowarzyszenia „Infioritalia” z księdzem Buryłą, do
którego doszło jesienią ubiegłego roku w polskiej wsi
Wierszyna na Syberii.
•

23.07 odbyły się Zawody Wędkarskie o Puchar
Burmistrza Miasta Uniejów zorganizowane przez Koło
Wędkarskie nr 16 w Uniejowie. Serdecznie gratuluję
zwycięzcom i uczestnikom, życząc przy tym obfitych
połowów podczas kolejnych spotkań.

•

4.08 ogłosiliśmy wyniki drugiej edycji konkursu na
najpiękniejszy ogród i balkon w gminie Uniejów.
„Lilie Ogrodnika” powędrowały do Pana Wiesława
Dudzińskiego z Lekaszyna, Państwa Joanny
i Krzysztofa Troczyńskich z Wilamowa oraz Państwa
Agnieszki i Piotra Pizulskich z Uniejowa – serdecznie
gratuluję, a Państwa zachęcam do lektury na temat
konkursu na łamach gazety.

•

5 i 6.08 w otoczeniu Zamku zapanowała średniowieczna
atmosfera – wszystko za sprawą organizacji XII
Jarmarku Średniowiecznego. Dziękuję spółce PGK
„Termy Uniejów”, a w szczególności Pani Magdalenie
Raźniak, kierownikowi Domu Pracy Twórczej i Zamku
za organizację wydarzenia.

•

W sierpniu odbywał się plener malarski studentów
Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego
w Łodzi. W warsztatach wzięło udział ok. 50 adeptów
malarstwa, opiekunem grupy był prof. Wojciech Leder.

•

12 i 13.08 byliśmy uczestnikami Indiańskiego
Lata. Była to ósma edycja, za organizację której
dziękuję Ranoresowi Wszołkowi i jego rodzinie,
Masandro, Szinie Sarneckiej oraz wszystkim osobom
zaangażowanym w krzewienie tradycji Indian
w Uniejowie. Wydarzenie przyciągnęło, jak zwykle,
tłumy turystów i mieszkańców na plac przed
„Termami”.

•

13.08 Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa wraz z Parafią
Uniejów po raz jedenasty zorganizowali Koncert
Organowo-Kameralny. W murach uniejowskiej
Kolegiaty zagrali studenci Akademii Muzycznej im.
Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi: Marta
Pasternak, Miłosz Kosmal i Wojciech Buczyński.
Bardzo dziękuję za organizację wydarzenia.

•

13.08 odbył się XVI Piknik Sołtysów, w którym wzięło
udział 9 drużyn: 8 reprezentujących miejscowości
gminy Uniejów oraz drużyna radnych Rady Miejskiej
w Uniejowie. Już po raz drugi z rzędu zwyciężył
Wielenin – serdecznie gratuluję, a Państwa zachęcam do
lektury nt. Pikniku na dalszych stronach „Uniejowskich
Stron”.

UNIEJOWSKIE STRONY

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

•

14.08 odbyła się ostatnia spośród serii projekcji filmów
w plenerze. Akcja „Kino na leżakach” zorganizowana
przez PGK „Termy Uniejów” w tym roku trafiła
wreszcie na bardzo dogodne warunki pogodowe,
a dzięki temu zgromadziła na placu przed „Termami”
tłumy kinomanów.

Poniżej przeczytacie Państwo o dokładnym zakresie prac
w ramach planowanych inwestycji przy współpracy
z Parafią pw. św. Floriana w Uniejowie i PGK „Termy
Uniejów” Sp. z .o.o. w Uniejowie (tablice z informacjami
o inwestycjach i wizualizacjami zostały umieszczone
na terenie miasta, tj. na płocie zamkowym przy zejściu
z kładki, przy kolegiacie oraz przy przedszkolu).

1) Remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania
budynku starej plebanii w Uniejowie
Budynek będzie docelowo zaadoptowany na miejskogminną bibliotekę publiczną oraz miejsko-gminny ośrodek
kultury.
Zakres zadania:
•

przebudowa obiektu, w tym: wykonanie podłóg
i posadzek, nowoprojektowanych ścian oraz zamu-
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•

konserwacja tkanki historycznej, w tym: wykonanie
naprawy istniejących murów, odkrycie, oczyszczenie,
wzmocnienie oraz izolacja ścian fundamentowych
i ścian piwnic, rewitalizacja ogrodzenia;

•

przebudowa dachu, w tym: wykonanie nowej
konstrukcji drewnianej dachu wraz z pokryciem,
ścian zewnętrznych oraz lekkich ścianek pomieszczeń
poddasza, wykonanie obróbek blacharskich, montaż
rynien i rur spustowych, okna wyłazowego; wykonanie
ocieplenia dachu, izolacji i wykończenie;

•

zmiana sposobu użytkowania budynku, w tym:
wykonanie nowych ścianek działowych wyznaczających układ funkcjonalny, schodów wewnętrznych
wraz ze szklaną balustradą, montaż bibliomatu
w elewacji szczytowej od ul. Ireny Bojakowskiej;

•

wykonanie i montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych, w tym: pochylni, schodołazu, instalacji
przyzywowej do toalet;

•

zagospodarowanie terenu, w tym: wykonanie opaski
wokół budynku, ścieżek, wjazdu na teren działki oraz
parkingu;

2) Przebudowa i konserwacja kaplicy Bolechowskich, obecnie św. Bogumiła w uniejowskiej
Kolegiacie
Głównym celem prac będzie rekonstrukcja rokokowego ołtarza Matki Boskiej, rozebranego pod koniec lat 80-tych
XX w., konserwacja i restauracja barokowego, kamiennego
sarkofagu z metalową figurą św. Bogumiła oraz odtworzenie
barokowej konfesji nad sarkofagiem świętego, rozebranej
w latach 1945-46.
W oparciu o przeprowadzone badania konserwatorskie
i kwerendy archiwalne został opracowany projekt, na
podstawie którego możliwa będzie rekonstrukcja, w oparciu
o zachowane oryginalne elementy, barokowego baldachimu/

rowań, nadproży okiennych i drzwiowych, nowego
stropu parteru, sufitów podwieszanych, montaż
stolarki drzwiowej oraz drewnianej stolarki okiennej
z zachowaniem historycznych podziałów, detalu
i wymiarów;
•

wykonanie nowych przyłączy do budynku energetycznego, ciepłowniczego, wodociągowego;
kanalizacji sanitarnej, nowych instalacji wewnętrznych
i zewnętrznych, w tym: wykonanie instalacji
elektrycznej, odgromowej, sygnalizacji pożaru,
strukturalnej, wideodomofonowej, monitortingu,
ekranu oraz rzutnika;

>>>
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konfesji nad sarkofagiem św. Bogumiła. Barokowa konfesja
św. Bogumiła w Uniejowie powstała w latach 1666-1668
dzięki fundacji dwóch arcybiskupów gnieźnieńskich:
Wacława Leszczyńskiego i Mikołaja Prażmowskiego. Była
jedną z trzech najstarszych i najokazalszych barokowych
konfesji, jakie powstały nad grobami świętych i męczenników
w Polsce. Likwidacja jej w trakcie odbudowy świątyni
w Uniejowie po wojnie była niepowetowaną stratą dla kultury
i sztuki polskiej. Do dnia dzisiejszego zachowały się tylko
dwie w Krakowie i Gnieźnie. Warto pamiętać, że uniejowską
konfesję poprzedza tylko konfesja znajdująca się w katedrze
na Wawelu nad grobem św. Stanisława, pochodząca z lat
1626-1629, a po niej powstaje w latach 1680-1681 barokowa
konfesja nad grobem św. Wojciecha w Gnieźnie.
Zakres zadania:
•

•

•

•

•

konfesja: barokowa konfesja, czyli ozdobna obudowa
sarkofagu w formie baldachimu nie przetrwała do
obecnych czasów. Rekonstrukcja (na podstawie
materiałów archiwalnych) polegać będzie na wykonaniu
brakujących elementów z polichromią i złoceniami
w jej plastycznym opracowaniu;
sarkofag: wtórny podest, ufundowanego przez
abpa Wacława Leszczyńskiego sarkofagu, zostanie
usunięty, dzięki czemu całość będzie obniżona i lepiej
wyeksponowana. Tumba i rzeźba św. Bogumiła zostaną
poddane konserwacji i restauracji. Po wykonaniu prac
całość zostanie umiejscowiona w części wschodniej
kaplicy;
ołtarz: dzięki dużej części zachowanych elementów
architektury barokowego ołtarza, rzeźb i snycerki
możliwa jest jego dokładna rekonstrukcja. Elementy
zostaną poddane pełnej konserwacji i restauracji,
polegającej na usunięciu wtórnych powłok malarskich,
impregnacji drewna oraz uzupełnieniu warstwy zapraw,
polichromii i złoceń. Pozostałe elementy zostaną
zrekonstruowane;
ściany i sklepienie kaplicy: usunięcie wtórnych okładzin
kamiennych i ław przyściennych, powłok malarskich
oraz tynku ze ścian i sklepienia. Po odnowieniu
tynków kaplica zostanie pomalowana w kolorystyce
nawiązującej do projektu odrestaurowania całego
kościoła;
posadzka: odnowienie posadzki będzie polegać na
uzupełnieniu brakujących płyt kamiennych, demontażu
podestu istniejącego ołtarza i oczyszczeniu powierzchni
posadzki.

3) Zagospodarowanie terenu pomiędzy Kolegiatą
i brzegiem rzeki Warty
Inwestycja polegać będzie na stworzeniu przestrzeni
publicznej będącej miejscem wypoczynku. Elementy
wodne sąsiadować będą ze strefą roślinności tworząc
miejsce relaksu dla mieszkańców i turystów.
Zakres zadania:
•

•
•
•
•
•
•

budowa: zejścia - schodów łączących ulicę Kościelnicką
z bulwarami nad rzeką Wartą; zbiornika wodnego na
skarpie, w którym będzie spływała woda;
założenie winnicy;
nasadzenie roślinności (rabaty kwiatowe);
stworzenie małej architektury;
oświetlenie terenu;
utworzenie miejsc postojowych dla samochodów
osobowych od strony ulicy Kościelnickiej;
wykonanie ciągu pieszego przystosowanego do osób
niepełnosprawnych.

4) Zagospodarowanie bulwarów nad rzeką
Wartą w Uniejowie
Zakres zadania:
•

rewitalizacja bulwarów: po stronie zachodniej na
odcinku od Strugi Spycimierskiej do wysokości ul.
Ireny Bojakowskiej; po stronie wschodniej od ulicy
Łęczyckiej do wysokości ul. Ireny Bojakowskiej;

•

budowa: szlaków rekreacyjno – poznawczych:
„Uniejów na przestrzeni dziejów”, „Ptaki środkowej
Warty”, szlaku rekreacyjnego „Bose stopy” –
ścieżki spacerowo-terapeutycznej o zróżnicowanym
podłożu, przeznaczonym do marszu bez obuwia;
przystani kajakowej, w naturalnej zatoce rzeki Warty,
wyposażonej w: kompozytowy pomost na pontonach,
dwie rampy – mostki umożliwiające połączenie
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•
•
•
•
z brzegiem, pomost do wciągana kajaków, wiatę
z miejscem do przygotowania posiłków, toalety
przenośne, teren oświetlony niskimi lampami,
miejsca parkingowe; elementów małej architektury:
placu zabaw, siłowni terenowej, fontanny, tryskaczy,
schodów terenowych, skarpy z siedziskami; pomostu
widokowo – wypoczynkowego, tarasów, ławek
podgrzewanych wodą geotermalną, wodnego kręgu;
•

•

poprawa stanu technicznego kładki pieszo-jezdnej
– poszerzenie ciągu pieszego, wydzielenie dwóch
miejsc odpoczynku z siedziskami;
zagospodarowanie skweru przy ul. Tureckiej.

•

i suszarnia; piętro - sala polisensoryczna (dostarczająca
wrażeń dotykowych, słuchowych i wzrokowych), sala
twórczości dziecięcej, sala zabaw, sala doświadczania
świata, sala komputerowa, taras z mini ogrodem,
pomieszczenia magazynowe i gospodarcze, łazienki;
montaż placu zabaw;
zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych;
zagospodarowanie terenów zielonych, w tym nasadzenia roślinne;
wykonanie: chodników, miejsc postojowych, zatoki
autobusowej oraz wjazdu na teren, ogrodzenia,
instalacji sanitarnych i elektrycznych, przyłączy
wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
przyłączy ciepłowniczych;
założenie monitoringu.

6) Rozbudowa kompleksu termalno-basenowego
„Termy Uniejów”
Zakres zadania:
•

budowa 2-piętrowego budynku basenowego:
nowych basenów zewnętrznych o łącznej
powierzchni lustra wody 1100 m2 , składających się
z: basenu rekreacyjnego wyposażonego w leżanki i
ławeczki rurowe z masażem powietrznym, masaże
karku i ścienne z zasysaniem powietrza oraz
gejzery; strefy basenowej dla dzieci wyposażonej
w zjeżdżalnie, siatkę wspinaczkową z pływającymi
atrakcjami, kaskadę wodną oraz armatki wodne;
strefy rozrywkowej z kinem 9D; strefy SPA
z zabiegami pielęgnacyjnymi, masażami oraz
strefą fitness; zewnętrznej strefy wypoczynkowej
z tężnią; zespołu gastronomicznego z zapleczem
oraz salą restauracyjną; instalacji technicznych
niezbędnych do funkcjonowania obiektu wraz
z systemem uzdatniania wody basenowej;

•

rozbudowa istniejącego kompleksu zjeżdżalni.

5) Budowa przedszkola integracyjnego w Uniejowie
Zakres zadania:
•
•

rozbiórka istniejących obiektów (przedszkole,
elementy zagospodarowania terenu, ogrodzenie);
budowa dwukondygnacyjnego budynku przedszkola:
parter - 8 sal dydaktycznych (wyposażonych
w część dydaktyczną ze stołami, przestrzeń zabawową
oraz kącik zabawowy w postaci „mini domku”),
sala logopedyczna, jadalnia, kuchnia, szatnie, pokój
dyrektora, pokój nauczycielski, pokój intendenta,
toalety, hol z klatką schodową oraz szybem windowym,
pomieszczenia gospodarcze i socjalne, pralnia

15
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Alicja Własny

Otwarcie boiska w Wilamowie

arch. UM Uniejów

17 czerwca bieżącego roku oficjalnie zostało otwarte boisko piłkarskie przy naszej
szkole dostępne dla każdego, kto chce pograć.

arch. UM Uniejów

Przedłużeniem placu szkolnego „od zawsze”
było tzw. boisko do piłki nożnej. Chcieliśmy je
uporządkować, by poprawić jego nawierzchnię. Jak
zawsze pomogli niezawodni rodzice (p. Andrzejewski,
p. Ratajczyk i p. Bamberski) przyjeżdżając ciężkim
sprzętem, by wywieźć zalegające od lat śmieci, gruz
i kamienie. Tak przygotowany teren został zaorany przez
p. Andrzejewskiego i wyrównany kultywatorem, by
posiać nowa trawę. I wtedy po rozmowie z burmistrzem,
p. Józefem Kaczmarkiem, padła propozycja, by napisać
projekt o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu na

budowę boiska z „ prawdziwego zdarzenia”, tym bardziej,
że szkoła nie posiada sali gimnastycznej. Tą częścią
pracy zajęła się najpierw p. Edyta Binkiewicz, a potem
p. Adam Przytuła. I ta część - w połączeniu z przetargiem,
z pracami przy budowie i trudnościami z inwestorem trwała najdłużej. Uczniowie nie mogli doczekać się dnia,
kiedy będzie można pograć na prawdziwym boisku.
Czekaliśmy 4 lata, ale warto było.
Cieszę się, że podczas wakacji boisko było nieustannie
„okupowane” przez dzieci, a zatem spełnia swoją rolę.
W imieniu społeczności szkolnej dziękujemy gminie
za pomoc przy jego budowie.
Całkowity koszt budowy nowego boiska wyniósł
240.000 zł. Dzięki inwestycji powstało boisko z trawy
naturalnej o wymiarach 60 m x 35 m. Obiekt wyposażono
w bramki, siatki, ogrodzenie, ławeczki, stojak z tablicą
do koszykówki oraz piłkołapy, czyli wysokie ogrodzenie
z siatki zatrzymujące kopniętą piłkę na terenie obiektu.
Dodatkowo w ramach inwestycji zakupiono kosiarkę
samojezdną oraz wózek do malowania linii. Układ boiska
pozwala na wyznaczenie na nim pola o wym. 18 m x 9 m
do gry w piłkę siatkową.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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część IV

Kaplica Świętego Bogumiła
Obecna kaplica św. Bogumiła, a dawniej pw. św. Józefa,
została dobudowana w XVII w. do północnej ściany
korpusu nawowego. Prawdopodobnie fundatorem był
kustosz uniejowski - ksiądz Boleszczyński. Jest to budowla
wzniesiona na planie prostokąta. Dwuprzęsłowe wnętrze
przykrywa sklepienie kolebkowe z głębokimi lunetami.
Na nawę główną otwiera się poprzez dwie arkady. Po ich
przeciwnej stronie znajduje się nisza wyłożona kamiennymi
płytami (element wtórny). Stanowi ona zaplecek dla
sarkofagu św. Bogumiła, ustawionego w tym miejscu po II
wojnie światowej.
Przeprowadzone przez Firmę „Restauro” badania
stratygraficzne sklepień i ścian bocznych wykazały
fragmentaryczne istnienie tynków barokowych ze
szczątkową polichromią. Stwierdzono także i udokumentowano kolejne warstwy tynku, świadczące o mających
miejsce naprawach i malowaniach samą tylko pobiałą.
Zadaniem konserwatorów w tym wnętrzu będzie usunięcie
wszystkich wtórnych przemalowań, z zachowaniem
oryginalnych fragmentów pochodzących z okresu baroku.
Te ostatnie zostaną doczyszczone z wtartego kurzu i brudu
za pomocą pędzli, gumek o różnej twardości i gąbek.

Anna Kowalska

Remont mogiły
powstańców
na cmentarzu
w Wilamowie
W czerwcu br. na cmentarzu rzymskokatolickim
w Wilamowie wyremontowano zbiorową mogiłę
powstańców z oddziału Walentego Parczewskiego,
poległych w 1863 r. w bitwie pod Czepowem.
W ramach prac remontowych wykonano granitowy
nagrobek z pionową tablicą inskrypcyjną w kształcie
krzyża z piaskowanym orłem.
Prace zostały sfinansowane z dotacji przekazanej przez
Wojewodę Łódzkiego.

W razie konieczności zastosowana będzie para wodna
podawana pod kontrolowanym ciśnieniem.
Takie samo zadanie dotyczy powierzchni, na których
tynki współczesne mają tendencję osypywania i odspajania
od podłoża. Odpowiednie przygotowanie podłoża wyznacza
kolejne zadanie, jakim jest wykonanie dekoracji malarskiej.
Dla scalenia wnętrza wskazane jest wykonanie dekoracji
polichromii według projektu, który nawiązywałby formą
i kolorystyką do malowideł powstałych w 1904 r. Jednak
brak odpowiedniej dokumentacji nie pozwala na pełną
rekonstrukcję dekoracji. Pozostaje jedynie ograniczyć
się do podziałów architektonicznych i powtarzalnych
motywów ornamentalnych wraz z kolorystyką.
Przedstawione prace konserwatorskie i restauratorskie
w kaplicy to jeden z elementów nowo proponowanej
aranżacji omawianego wnętrza. Według sugestii
konserwatorów wnętrze zostanie „pozbawione” sarkofagu.
Będzie on zdemontowany, zabezpieczony, a następnie
przeniesiony w miejsce poprzedniej jego lokalizacji, tj.
na oś nawy głównej.
Czy takie rozwiązanie ma swoje uzasadnienie w przekazach historycznych?

18

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 4 / 56 / 2017

Ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz

Prace wewnątrz i na zewnątrz świątyni
Zakończenie prac zaplanowane jest pod koniec listopada.
Rozpoczynamy także całkowitą odnowę kaplicy św.
Bogumiła wraz z odtworzeniem konfesji z 1668 r. nad
sarkofagiem św. Bogumiła. Do kaplicy wróci odnaleziony
ołtarz barokowy z obrazem Matki Bożej Pocieszenia.
W ramach inwestycji odnowiona zostanie posadzka ściany
oraz sufit kaplicy, wrócą ołtarze - jeden przy konfesji
z szufladą na relikwie oraz drugi przy barokowym ołtarzu.
Trwa remont stalli kanonickich, które powrócą do kolegiaty
pod koniec sierpnia, gdzie zostaną ozdobione złoceniami.

arch. Parafia pw. Św. Floriana w Uniejowie

Od 3 sierpnia 2017 r. w świątyni mamy odrestaurowany
zaplecek na miejsce przewodniczenia, którego wykonawcami jest Pani Monika Bystrońska-Kunat oraz Pan
Ireneusz Menes. Koszt odrestaurowania wyniósł 25.000
zł. Natomiast od 4 sierpniaużywana jest odnowiona
monstrancja, której renowacja kosztowała 2500 zł.
Trwają prace związane z odnowieniem zewnętrznej części
prezbiterialnej kolegiaty przez Firmę „Restauro” z Torunia.
Na renowację zostały przyznane środki przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 0,5 mln zł.

Odrestaurowany zaplecek

Prace renowacyjne zewnętrznej elewacji od strony prezbiterium

Stanisław Szczepuła

Do wybudowania kapliczki w Kozankach Wielkich przystąpiono w 1946
roku jako podziękowanie za szczęśliwe przeżycie wojny. Inicjatorami
jej postawienia byli sołtys Antoni Opasiak z rodziną oraz Józef Lisiecki
z rodziną. Ich działania zostały wsparte finansowo przez mieszkańców wsi.
W latach 80-tych podjęto prace remontowe kapliczki:
uzupełnione zostały braki w fudze, pomalowano cegłę,
została ogrodzona drewnianym płotem.
W 2015 roku mieszkańcy podjęli decyzję, aby rozebrać

kapliczkę i postawić w tym miejscu nową. I tak też się
stało.
Stara kapliczka została rozebrana w 2016 roku,
a następnie rozpoczęto budowę nowej. W rozbiórce

arch. D. Jaśkiewicz

Historia budowy kapliczki
w Kozankach Wielkich
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pomagali mieszkańcy wsi: sołtys Stanisław Szczepuła,
Władysław Skalski, Kazimierz Bieńko z wnukiem
Bartkiem, Piotr Kupis, Marek Pajor, Wiesław
Mikołajczyk, Jacek Jaśkiewicz, Zenon Kamiński, Paweł
Szczepuła, Sławomir Dziekański, Robert Dziekański,
Witold Szczepuła.
Oczywiście każdy remont, naprawa wymaga sporego
nakładu finansowego. Mieszkańcy wsi podjęli inicjatywę
i sami zebrali potrzebne środki, które przekazali na ręce
sołtysa. Remont kapliczki został wsparty przez Urząd
Miasta w Uniejowie i PGK „Termy Uniejów”, za co
serdecznie dziękują mieszkańcy Burmistrzowi Józefowi
Kaczmarkowi i Prezesowi Marcinowi Pamfilowi.
Podziękowania kierują również na ręce ks. Jarosława
Olszewicza – Proboszcza Parafii Wielenin za poświęcenie
nowej kapliczki w dniu 9 lipca 2017 roku.
Podczas rozbiórki kapliczki odnaleziono wmurowaną
butelkę z kartkami, z których treści wynika kto
i z jakiego powodu ją wybudował (zeskanowane kartki na
załączonych zdjęciach). W podstawę nowo postawionej
kapliczki wmurowano list z następującymi informacjami:

19

My mieszkańcy wsi Kozanki Wielkie wybudowaliśmy
tę kapliczkę w miejscu starej, wybudowanej w 1946 roku
w podziękowaniu za szczęśliwie przeżytą wojnę.
Na nowej kapliczce stanie figurka Matki Bożej, którą
prosimy o modlitwę za naszych mieszkańców, nasze
rodziny, o zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata
życia.
Kapliczkę wybudowano za zebrane pieniądze od
mieszkańców wsi, a także za dotację z Urzędu Miasta
Uniejów i PGK „Termy Uniejów”.
Organizacją budowy zajął się sołtys Szczepuła
Stanisław, a pomagali mu: Skalski Władysław, Kupis
Piotr, Skrzynecka Anna, Bieńko Kazimierz, Jaśkiewicz
Dorota, Jaśkiewicz Jacek.
Figurka Matki Bożej została zakupiona w Licheniu.
Kapliczka została poświęcona przez Księdza Proboszcza
Parafii Wielenin.
Mamy nadzieję, że w przyszłości ktoś to przeczyta,
wspomni tych ludzi i to wydarzenie w naszej wsi.

arch. D. Jaśkiewicz

Kartki znalezione w butelce, z których treści wynika kto i z jakiego
powodu wybudował kapliczkę w 1946 roku

Mieszkańcy przy kapliczce
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Uroczyste podpisanie umów
w Parzęczewie

Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na czele z Panią
Dyrektor Marią Kaczorowską, naczelnikami wydziałów
oraz pracownikami.
Z gminy Uniejów pomoc otrzymało pięciu
wnioskodawców, tj. dwa stowarzyszenia oraz trzy
podmioty na działalność gospodarczą, na łączną kwotę
680 tys. zł.

arch. LGD „PRYM”

21 lipca 2017 r. w siedzibie Lokalnej Grupy
Działania „PRYM” w Parzęczewie odbyło się uroczyste
podpisanie umów o przyznanie pomocy finansowej
w ramach poddziałania 19.2 przez Marszałka
Województwa Łódzkiego - Witolda Stępnia z wnioskodawcami z terenu LGD „PRYM”.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Urszula Łukasik

Przy stole od lewej: Jadwiga Tylki, Prezes TPU - Urszula Urbaniak, Marszałek
Woj. Łódzkiego – Witold Stępień

Karolina Smętkiewicz

Eksperci w ogrodach gminy Uniejów
Pod koniec czerwca gminę Uniejów odwiedzili eksperci ogrodnictwa: Pani Patrycja Królik
i Pan Piotr Nowak. Ten zgrany duet ekspertów od pielęgnacji roślin i projektowania terenów zielonych
pojawił się w ogrodach czterech uczestników zeszłorocznej edycji konkursu „Lilia Ogrodnika”,
w tym u dwóch laureatów.

Konsultacje ogrodnicze odbyły się w Spycimierzu, Uniejowie, Wilamowie i Lekaszynie. Spotkania polegały
na przekazywaniu porad związanych z pielęgnowaniem, nawadnianiem i nawożeniem roślin, pozbywaniem się
chwastów oraz układaniem kompozycji ogrodowych. Specjaliści dzielili się swoimi pomysłami jak można jeszcze
udoskonalić ogrody i dawali cenne wskazówki w jaki sposób najlepiej dbać o kwiaty, drzewa owocowe i iglaste,
aby dawały więcej satysfakcji i radości z posiadanego ogrodu.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Na tle ogrodu w Lekaszynie Pan Wiesław Dudziński, Pani Patrycja Królik i Pan Piotr Nowak

Pani Patrycja była przewodniczącą komisji pierwszej edycji konkursu „Lilia Ogrodnika”. Od najmłodszych
lat związana jest z branżą ogrodniczą. Wolny czas poświęcała wtedy pracy w hurtowni ogrodniczej rodziców,
zajmującej się produkcją i dystrybucją roślin cebulowych. W 2015 roku ukończyła studia na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu na kierunku Ogrodnictwo ze specjalnością Rośliny Ozdobne. Pasja i praktyka w zawodzie
pozwoliły na prowadzenie własnego gospodarstwa ogrodniczego zajmującego się produkcją kwiatów ciętych
uprawianych pod osłonami, w szczególności tulipanów. Równocześnie prowadzi Firmę Produkcyjno-HandlowoUsługową w Chrzypsku Wielkim w woj. wielkopolskim zajmującą się projektowaniem i nasadzeniami terenów
zieleni, a także sprzedażą roślin doniczkowych.
Pan Piotr jest założycielem prężnie rozwijającej się Firmy Magic Gardens z siedzibą w Sierakowie, pomiędzy
Poznaniem a Gorzowem Wlkp. Zajmuje się profesjonalnymi usługami związanymi z projektowaniem i utrzymaniem
ogrodów oraz terenów zieleni.
Spotkania w ogrodach u uczestników konkursu „Lilia Ogrodnika” były bardzo dobrą i cenną lekcją.
Konsultacje przyczyniły się do wzrostu wiedzy, którą właściciele ukwieconych posesji z pewnością chętnie
wykorzystają w swoich ogrodach.
„Co zmotywowało mnie do zgłoszenia się do konkursu oraz co dało uczestnictwo w nim?” – na to pytanie,
zadane przy okazji konsultacji ogrodniczych, odpowiedzieli uczestnicy i laureaci pierwszej edycji konkursu „Lilia
Ogrodnika”:
•

Pan Wiesław Dudziński z Lekaszyna (uczestnik w kategorii „Ogród przyjazny turyście”) – Jestem takim
człowiekiem, który lubi dzielić się z innymi tym, co ma. Do udziału w konkursie „Lilia Ogrodnika” skłoniło
mnie przede wszystkim to, żeby móc podzielić się moją pasją ogrodniczą, zaangażowaniem w upiększanie

>>>
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ogrodu oraz pokazać swoją twórczość, którą praktykuję już od wielu, wielu lat. Chciałem przekazać innym, że
wspaniale jest mieć swoje hobby, poświęcać mu czas i pracę, która wydaje piękne owoce – w moim przypadku
w postaci wypielęgnowanego, kolorowego i cieszącego oczy ogrodu. Jestem otwarty na kontakty z ludźmi,
więc tym bardziej cieszy mnie ta możliwość, aby i w ten sposób pokazywać to, co jest moim sensem życia i być
może być dla kogoś także inspiracją do podobnych działań. Dzięki udziałowi w konkursie i podczas spotkania
z ekspertami od ogrodnictwa przekonałem się, że to był dobry wybór. Doradztwo ze strony specjalistów
okazało się dla mnie także cenną i interesującą lekcją, która pomoże mi nadal skutecznie dbać o mój ogród.
•

Pani Monika Jabłońska z Uniejowa (laureatka w kategorii „Ogród przyjazny turyście”) podjęła z rodziną
decyzję o udziale w konkursie, aby zaprezentować ogród, w którym wypoczywają turyści oraz skorzystać
z profesjonalnego doradztwa. Laureaci przyznają: Skusiła nas głównie możliwość pokazania swojego ogrodu,
w którego pielęgnację i urządzanie wkładamy całe serce. Atrakcyjne były dla nas również nagrody. Bardzo
dobrze wspominamy wyjazd na Targi Ogrodnicze Gardenia do Poznania. Dzięki nagrodom zakupiliśmy
potrzebne sprzęty ogrodnicze, a także skorzystaliśmy z bardzo interesujących indywidualnych konsultacji
z ekspertami – Panią Patrycją i Panem Piotrem. Doradzili nam jak najlepiej powinniśmy urządzić teren
zielony otaczający nowo wybudowane domki turystyczne. Dowiedzieliśmy się również jak należy pielęgnować
rośliny w naszym starszym ogrodzie, aby stawał się coraz piękniejszy. Zawsze jesteśmy bardzo otwarci na
nowe inspiracje i wskazówki dotyczące ogrodu – oglądamy branżowe programy telewizyjne, a nawet jak
podróżujemy po Polsce, to staramy się podglądać ciekawe pomysły i stosować je na naszym terenie. Dzięki
konkursowi „Lilia Ogrodnika”, oprócz przydatnych nagród, otrzymaliśmy również sporą satysfakcję z tego, że
nasza praca, trud, starania i zaangażowanie zostały docenione. Sam udział i wygrana w konkursie przełożyło
się także na pozytywny efekt promocyjny. Nasi goście, którzy przyjeżdżają do Leśnej Przystani wiedzą, że
ogród został wyróżniony nagrodą „Lilia Ogrodnika”. Turyści podziwiają rośliny i samo urządzenie zieleni,
pytają się o to jak pielęgnujemy drzewa i kwiaty. Dzięki temu nawiązują się miłe i konstruktywne rozmowy.
Mamy także okazję wymieniać się doświadczeniami ogrodniczymi, nawzajem uczyć się od siebie i zdobywać
nowe inspiracje.

•

Pani Celina Bartosiak z Wilamowa (laureatka w kategorii „Ogród przy gospodarstwie wiejskim”) przyznaje,
że wygrana w konkursie ogrodniczym pomogła zdobyć potrzebne informacje i wiedzę w jaki sposób dbać
o rośliny. Od wielu lat zajmuję się ogrodem i jest to moja pasja. Staram się, aby przez cały sezon w moim
ogrodzie było pięknie i kolorowo. Zadbany ogród cieszy oczy i jest dobrym miejscem do odpoczynku.
Mam również ogródek warzywny, z którego chętnie korzystam. Własnoręcznie wyhodowane warzywa są
najzdrowsze i najsmaczniejsze. Ważne jest to, aby praca, którą wkładam z całą rodziną w utrzymanie ogrodu
owocowała satysfakcją. Z pewnością dzięki nagrodzie w konkursie „Lilia Ogrodnika” (szczególnie poprzez
zakup potrzebnych sprzętów ogrodniczych i porady ekspertów) będziemy jeszcze lepiej i efektywniej dbać o
nasze rośliny, co przyniesie nam jeszcze więcej radości i zadowolenia.

•

Pani Magdalena Karniszewska ze Spycimierza (uczestniczka w kategorii „Ogród przy gospodarstwie
wiejskim”) – Głównym motywatorem do zgłoszenia ogrodu do konkursu „Lilia Ogrodnika” był mój 7-letni
syn Mateusz, którego marzeniem było założenie własnego ogrodu. To właśnie najmłodszy członek rodziny
zainspirował wszystkich do tego, aby całkowicie przekształcić dawny plac, na którym stały maszyny rolnicze
w prawdziwy ogród z wieloma gatunkami kolorowych kwiatów, krzewów i różnorodnymi elementami
architektury ogrodowej. Teraz możemy wyjść przed dom i odpocząć na dużej, drewnianej huśtawce, mając
przed oczyma piękny barwny ogród. W pielęgnowanie ogrodu włącza się wielopokoleniowa rodzina. Mateusz
zadbał również o to, żeby w ogródku pojawiły się jego ulubione zwierzątka. Dbanie o ogród to trudna praca,
ale jedno jest pewne – owocuje ona satysfakcją i spełnieniem potrzeby odpoczynku w ładnej i estetycznej
scenerii. Udział w konkursie „Lilia Ogrodnika” przyczynił się do zdecydowanej przemiany terenu przy
naszym domu, poprawy estetyki otoczenia, a w efekcie do tego, że teraz jeszcze chętniej odpoczywamy na
świeżym powietrzu. Niezwykle cenne są dla nas porady ogrodnicze specjalistów, którzy nas odwiedzili,
ponieważ takie wskazówki nie tylko motywują, lecz także pomogą jeszcze lepiej zadbać o wszystkie rośliny.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Romana Kozińska

W lipcu przedszkole korzystało z przerwy wakacyjnej, ale w sierpniu w murach Miejskiego
Przedszkola w Uniejowie słychać było wesoły gwar dzieci bawiących się w salach i w ogrodzie
przedszkolnym.
Nauczyciele urządzają i dekorują sale dydaktyczne
na rozpoczęcie nowego roku. Organizują miejsca dla
indywidualnych przedmiotów przedszkolaków. Chcą, aby
każde dziecko poczuło się w przedszkolu jak w drugim
domu, aby przestrzeń przedszkolna była przyjazna
i bezpieczna.
Od 1 września rozpoczynamy nowy rok przedszkolny.
Tak jak poprzednio, pracować będziemy w ośmiu
oddziałach przedszkolnych, z czego do trzech oddziałów
uczęszczać będą dzieci 6-letnie, do dwóch dzieci 5-letnie,
a pozostałe trzy przeznaczone są dla 3 i 4-latków.
Zapraszamy zatem dzieci do wspólnej wesołej zabawy
i owocnej nauki w nowym roku przedszkolnym.

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Dzieci brały udział w grach i zabawach dydaktycznych
wspomagających indywidualny rozwój umysłowy oraz
badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym
światem. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się zajęcia
plastyczne i muzyczne rozwijające uzdolnienia dzieci
oraz gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój
ruchowy i zaspakajające potrzebę ruchu dziecka. Zabawy
o charakterze relaksacyjnym pomagały dzieciom
odpocząć i nabrać sił do dalszej zabawy. Podczas zabaw na
świeżym powietrzu pielęgnowały ogródek dydaktyczny.
Sierpień w przedszkolu to gorący czas przygotowań
do kolejnego roku przedszkolnego. Trwają intensywne
prace porządkowe we wszystkich pomieszczeniach.

Malowanie na folii - zabawy plastyczne na świeżym powietrzu

Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej

Zapach lata w Spycimierzu
Warsztaty kwiatowe

Podczas trwającego w tym roku w Uniejowie polsko –
włoskiego weekendu grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział
w warsztatach tworzenia tzw. sztuki ulotnej.
W niedzielę 11 czerwca, pod okiem włoskich artystów ze
Stowarzyszenia „Infioritalia”, dzieci uczyły się usypywania
obrazów z pyłku kwiatowego. Dla naszych dzieci, które
corocznie uczestniczą aktywnie w przygotowywaniu dywanów
kwiatowych na Boże Ciało w Spycimierzu było to nowe,
ciekawe doświadczenie. W trakcie warsztatów na temat
sztuki układania dywanów i planów na najbliższe Boże Ciało
z uczennicą klasy II Olą Peraj rozmawiała redaktor TVN Meteo
- Karolina Pajączkowska.

Paulina Jaśkiewicz

Kwiatowe dywany

Boże Ciało - co to takiego? W kościele katolickim ten
dzień jest obchodzony jako Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej. Czym jest Boże Ciało dla dzieci? Nasze dzieci
zawsze kojarzą ten dzień z kwietnymi dywanami, po których
idzie uroczysta procesja.
W tym roku Boże Ciało przypadło dopiero w połowie
czerwca, co dawało nam wiele do myślenia. Z niepokojem
spoglądaliśmy na okoliczne łąki, pola i ogródki. Zadawaliśmy
sobie pytanie - Czy będą kwiaty na ubranie naszej szkolnej
trasy? Wiele kwiatów przekwitło, inne zaś miały dopiero pączki
- Czy zdążą się one rozwinąć na czas?
Na kilka dni przed Bożym Ciałem rozpoczęliśmy
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poszukiwanie kwiatów. Nauczyciele wspólnie z dziećmi
wybrali wzór trasy, który następnie należało narysować na folii.
Niektóre dzieci samodzielnie projektowały na kartkach wzory
kwiatowych dywanów. Dzień przed Bożym Ciałem ozdobiliśmy
okna szkoły w dekoracje, które nawiązywały do zbliżającego
się święta.
W czwartkowy ranek wraz z niektórymi dziećmi i rodzicami
rozpoczęliśmy układanie kwiatowego dywanu. Nie wszyscy
uczniowie mogli uczestniczyć w przygotowaniu dywanu, gdyż
pomagali w zbieraniu kwiatów oraz ich układaniu w pobliżu
swojego domu.
Dziękujemy wszystkim rodzicom za pomoc w udekorowaniu
naszego szkolnego dywanu oraz za wszystkie przyniesione
kwiaty.

Wiwat mama, wiwat tata!

„Jaki dzień wesoły, jaki dzień radosny…”- słowami tej
piosenki uczniowie powitali przybyłych rodziców z okazji
Święta Rodzinki.
W tym dniu zaprezentowali przedstawienie opierające
się na słowach kojarzących się z etapami założenia rodziny
i wychowania dzieci. Uczniowie recytowali złote myśli,
sentencje i wiersze, a pomiędzy nimi śpiewali piosenki.
Wszyscy przybyli goście otrzymali słodki prezent. Dalsza część
tego rodzinnego spotkania odbyła się na powietrzu, podczas
którego rodzice przygotowali grilla - dziękujemy tatusiom za
wytrwałe pieczenie kiełbasek.

Żegnaj szkoło!

arch. PSP w Spycimierzu

Czerwiec jest miesiącem, podczas którego dzieci często
odliczają ostatnie dni do zakończenia roku szkolnego
i rozpoczęcia wakacji - czasu zabawy i odpoczynku od
codziennych obowiązków.
W ubiegłym roku szkolnym nasze dzieci brały udział
w zorganizowanych uroczystościach typu: Jasełka, Dzień

Seniora (po raz drugi) czy Święto Rodzinki. Nie zabrakło
teatrzyków, warsztatów przyrodniczych z jaszczurką „agawą
brodatą” i wycieczki do Ceramilandii.
23 czerwca 2017 r. dzieci wraz z rodzicami i nauczycielami
uczestniczyły w Mszy św. dziękczynnej za szczęśliwe
zakończenie roku szkolnego 2016/2017.
Ten dzień był okazją do wspomnień, powrotem do wielu chwil
przeżytych wśród rówieśników, młodszych i starszych kolegów.
Pani dyrektor podziękowała dzieciom za ich całoroczny trud
i wysiłek podczas zdobywania nowych umiejętności oraz
podejmowania nowych wyzwań.
Po raz pierwszy świadectwo szkolne wraz z nagrodami
książkowymi otrzymali uczniowie klasy pierwszej: Igor Ilski,
Kacper Pizulski i Antonina Zych. Szczególne osiągnięcia
szkolne w klasie II osiągnęła Michalina Pasternak, zaś w klasie
III Amelia Zych.
Niestety w dniu zakończenia roku szkolnego pożegnaliśmy
uczniów klasy III, którzy rozpoczną dalszą edukację w Zespole
Szkół w Uniejowie. W tym roku pożegnaliśmy: Patryka
Gibaszka, Tomasza Grabarczyka, Łukasza Pasternaka, Pawła
Pasternaka, Piotra Pasternaka oraz Amelię Zych.
Oprócz nagród za wysokie osiągnięcia szkolne, Pani dyrektor
wręczyła nagrody za: największe osiągnięcia czytelnicze
(dla Igora Ilskiego, Szymona Górki i Dawida Górki); udział
w konkursie czytelniczym (dla Igora Ilskiego i Amelii Zych), za
udział w zbiórkach na cele charytatywne (dla Dawida Górki).
W tym roku szkolnym bardzo sprawnie działało SKO.
Nagrodę od Banku Spółdzielczego w Poddębicach otrzymał
Kacper Pizulski, który zgromadził najwięcej pieniędzy, zaś II
miejsce zajął Igor Ilski, który otrzymał nagrodę książkową.
Cieszymy się, że nasze dzieci już od najmłodszych lat
szkolnych uczą się oszczędzania.
Pani dyrektor życzyła wszystkim dzieciom słonecznych
i ciepłych wakacji, które pozwolą odpocząć od codziennych
obowiązków i przygotować się do następnej klasy.

Uczniowie w trakcie warsztatów podczas weekendu polsko-włoskiego
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Szkolne wieści z Wielenina
SKO w Wieleninie uczy innych oszczędzać!

W Szkole Podstawowej w Wieleninie dzieci nie tylko
zdobywają wiedzę, ale również uczą innych oszczędzać.
Członkowie SKO przygotowali czteroaktowe przedstawienie
pt. „Ucz się oszczędzać z Koszałkiem Opałkiem Bankowcem,
czyli o Szkolnej Kasie Oszczędności i jej zaletach”, które
mogła obejrzeć cała społeczność szkolna: Rada Pedagogiczna,
p. Anna Koza, przedstawicielka Banku Spółdzielczego
w Poddębicach, uczestnicy konkursu Gminny Konkurs
Matematyczny Potyczki Matematyczne pod Patronatem B.S.
w Poddębicach oraz rodzice.
W przedstawieniu pierwszy akt rozpoczynał się rozmową
dwóch dziewczynek, w której jedna narzekała na odebranie
kieszonkowego przez rodziców, gdyż była zbyt rozrzutna.
Celem była obserwacja naszych uczniów w jaki sposób
zachowują się osoby, które otrzymały właśnie pieniądze.
Pokazała ona błędne zachowanie, które później zostało
poprawione. Następnie przedstawiona została definicja wraz
ze słusznością idei oszczędzania przy akompaniamencie
znanych piosenek przerobionych na potrzeby przedstawienia.
Później członkowie SKO, poprzez ,,aktorskie rozmówki”,
uczyli wszystkich odpowiedzialnego i mądrego dysponowania
pieniędzmi, pozytywnego spojrzenia na oszczędzanie,
racjonalnego i systematycznego zarzadzania swoimi finansami
i przedsiębiorczego zdobywania środków finansowych na
SKO. Aby przybliżyć dlaczego oszczędzanie jest korzystne,
wykonaliśmy dwie inscenizacje. W pierwszej z nich
wykorzystaliśmy dobrze znane opowiadanie „Pinokio”.
Opowieść o drewnianym pajacyku ma tutaj wielką wartość
wychowawczą w zakresie oszczędzania. Pokazaliśmy jak
długa i trudna jest droga do bezpiecznego oszczędzania,
lecz jednocześnie udowodniliśmy, że jest to możliwe, jeżeli
swoje zaoszczędzone pieniądze wpłacimy do szkolnej
Kasy Oszczędności i umieścimy je bezpiecznie w Banku
Spółdzielczym w Poddębicach. Natomiast drugie, które
nosiło tytuł „Mikołajek i koledzy” pozwoliło nam wszystkim
poznać wartość pieniądza. Mikołajek jest sympatycznym
chłopcem, wrażliwym i kochającym rodziców, którym nie chce
sprawiać kłopotów, choć jeszcze nie zawsze mu się to udaje.
Kiedy dostaje od taty pieniądze, nie potrafi nimi właściwie
gospodarować. Dopiero Koszałek Opałek Bankowiec, koledzy
i koleżanki ze Szkolnej Kasy Oszczędności pokazali mu jak
poznać wartość pieniądza i jak właściwie nimi gospodarować.
Z klasyczną bajką „O trzech świnkach”, która została
zmieniona na nowoczesną wersję o oszczędzaniu wystąpili
aktorzy z klasy piątej. Przerobiona wersja bajki pokazała
trzy nowoczesne dziewczyny. Dwie z nich były leniwe
i lekkomyślne, pieniądze od matki źle zabezpieczyły
i zostały im skradzione. Trzecia dziewczynka skorzystała

z usług szkolnej Kasy Oszczędności i Banku Spółdzielczego
w Poddębicach, rozsądnie lokowała i inwestowała, więc
została bogata, zapewniając sobie bezpieczną przyszłość.
Scenki zwróciły uwagę na to, że wytyczenie sobie celów
i wytrwałe dążenie do ich osiągania przynosi wymierne efekty.
Uczniowie mogli się przekonać, ze przez oszczędzanie można
spełnić swoje marzenia. To wszystko miało na celu przybliżyć
uczniom naszej szkoły ideę oszczędzania, a przede wszystkim
zachęcić do zaufania Szkolnej Kasie Oszczędności. Wszystko
to w myśl motta naszej jednostki SKO „Kto oszczędza, ten
z łatwością, dzięki drobnym oszczędnościom, każdy cel
osiągnąć zdoła”. Dekorację do przedstawień wykonała
p. Magdalena Andrysiewicz.
Wszystkie działania, które podjęliśmy w tym roku były
spowodowane kolejnym uczestnictwem w Ogólnopolskim
Konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku
Spółdzielczym”, w ramach programu Talentowisko. Nasze
osiągnięcia są opisywane w Kronice SKO i na blogu naszej
szkoły w „Talentowisku”.
Wielkim sukcesem zakończyła się znów tegoroczna edycja
tego konkursu. W tym roku zdobyliśmy 2 miejsce na szczeblu
regionalnym. W nagrodę szkoła otrzymała z rąk pani Dyrektor
BS. w Poddębicach Oddział w Uniejowie - Cecylii Józefiak,
na uroczystym zakończeniu roku szkolnego, 2 czeki pieniężne.
Jeden na kwotę 1500 zł dla szkoły za zajęcie 2 miejsca
w konkursie, a drugi na kwotę 1000 zł od Prezesa i Zarządu
Banku Spółdzielczego w Poddębicach za propagowanie
oszczędzania w SKO. Został również wręczony czek na 500 zł
dla opiekunki SKO za sukces w konkursie.
Ten sukces nie miałby miejsca gdyby nie to, że bardzo
dobrze układa nam się współpraca z Bankiem Spółdzielczym
w Poddębicach, a szczególnie z p. Prezesem Romanem
Janiszewskim, Wiceprezesem Banku Spółdzielczego p. Joanną Filip, p. Cecylią Józefiak – Dyrektorem Oddziału
BS w Uniejowie, p. Anną Kozą oraz całym jego personelem.
Naszą działalność wspiera p. Dyrektor Elżbieta Goszczyk,
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Wieleninie
i przede wszystkim rodzice.
Wszystkim tym, którzy przyczynili się od naszego sukcesu,
w imieniu wszystkich członków SKO, serdecznie dziękujemy.
			

Daniela Kwiatosińska

Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2016/2017

23 czerwca 2017 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny
2016/2017. W zwartym szyku, na czele z naszym sztandarem,
wyruszyliśmy na Mszę świętą, którą odprawił ks. Jarosław
Olszewicz – Proboszcz Parafii Wielenin. Następnie uczniowie,
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wychowawcami w klasach.
Po radosnym okresie wypoczynku, pełni zapału wrócimy
do szkolnych obowiązków, a spotkamy się na uroczystej
inauguracji nowego roku szkolnego w poniedziałek 4 września.
				

Elżbieta Goszczyk

Od lewej: Dyrektor SP Wielenin – Elżbieta Goszczyk, Dyrektor BS w Poddębicach Oddział w Uniejowie – Cecylia Józefiak, Opiekun SKO – Daniela
Kwiatosińska oraz nagrodzeni członkowie SKO z czekami pieniężnymi

Uczniowie z przyznanymi Nagrodami Burmistrza

arch. SP Wielenin

często wraz z rodzicami, i nauczyciele spotkali się na
uroczystym podsumowaniu całorocznej pracy. Zanim rozdano
nagrody, a było ich niemało, w wakacyjny nastrój wprowadzili
nas uczniowie, którzy pod kierunkiem Pani Małgorzaty
Niteckiej przygotowali cześć artystyczną. Nie zabrakło tańca
i piosenki wyćwiczonych przez Panią Magdalenę Andrysiewicz.
Jako pierwsze wręczono Nagrody Burmistrza, przyznawane
za wysoki wynik na sprawdzianie zewnętrznym po każdym
roku nauki, począwszy od klasy III oraz za osiągnięcia
sportowe i reprezentowanie szkoły oraz gminy na różnych
uroczystościach.
Burmistrz Miasta Uniejów – Pan Józef Kaczmarek osobiście
wręczył nagrody, a otrzymali je: Brajan Gabryszak, Agnieszka
Kozłowska, Natalia Nowińska, Weronika Szypowska, Izabela
Rosik, Igor Urzędowski, Zuzanna Kozłowska, Jan Sobczak –
z klasy III; Bartosz Kazimierski, Julia Pietrzak, Inga Cieślak
– z klasy IV; Amelia Szczepuła i Julia Dziekańska - z klasy
V oraz Klaudia Antosik, Vanessa Karcz, Szymon Goszczyk
i Aleksandra Kozłowska – z klasy VI.
Za reprezentowanie gminy dodatkowo nagrody otrzymali:
Klaudia Antosik, Vanessa Karcz, Aleksandra Kozłowska,
Szymon Goszczyk, Artur Antoniak, Dominik Kolasa, Tobiasz
Gdański, Adrian Kozłowski, Filip Mann, Tobiasz Kozłowski
i Brajan Gabryszak.
Otrzymana gotówka zapewne wszystkim pomogła w miłym
spędzeniu wakacji i poszerzaniu wiedzy.
Za całoroczną, sumienną pracę nagrody książkowe otrzymali:
Adrian Jaśkiewicz, Mikołaj Szafarz, Jakub Macudziński,
Zuzanna Andrysiewicz i Natalia Kozłowska – z klasy I;
Cynthia Karcz, Amelia Mann, Klaudia Wojtasiak, Wiktoria
Hajbura, Julia Florkowska, Jakub Koziński, Jakub Pietrzak
i Marcel Szczepuła – z klasy II; Agnieszka Kozłowska, Izabela
Rosik, Natalia Nowińska, Weronika Szypowska, Zuzanna
Kozłowska, Brajan Gabryszak i Igor Urzędowski – z klasy
III; Julia Antczak, Julia Pietrzak, Bartosz Kazimierski, Filip
Mann Sebastian Oliwiecki – z klasy IV; Amelia Szczepuła,
Julia Dziekańska, Patrycja Kaczka i Dominik Kolasa – z klasy
V; Vanessa Karcz, Klaudia Antosik i Aleksandra Kozłowska –
z klasy VI.
Za pracę w szkolnym sklepiku nagrody otrzymały: Amelia
Szczepuła, Julia Dziekańska i Patrycja Kaczka .
Najlepszymi czytelnikami okazali się: Marcel Szczepuła
i Natalia Ptaszkiewicz.
Cynthia Karcz, Amelia Mann, Filip Mann, Marcel
Szczepuła, Amelia Szczepuła, Dominik Świątczak i Patrycja
Kaczka zostali nagrodzeni za to, że nie opuścili ani jednej
godziny zajęć szkolnych.
Wiele było nagród za systematyczne oszczędzanie
i promocję oszczędzania również dla szkoły.
Wspólne spotkanie zakończyła prezentacja osiągnięć
w mijającym roku szkolnym, przygotowana przez Panią
Barbarę Fligiel. Po niej nastąpiło ostatnie spotkanie z

Nagrodzeni uczniowie klasy II

UNIEJOWSKIE STRONY

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

27

Zakończenie roku szkolnego w Wilamowie

•

Za najlepsze wyniki w nauce i wzorowe zachowanie:
klasa I - Mikołaj Polipowski, Filip Szafarz, Zuzanna
Pacholczyk, Ewa Tomaszewska, Błażej Pietrzak,
Oliwier Kolasa; klasa II - Maja Gapsa, Zuzanna
Adamczyk, Nikola Grajczyk, Nikola Kolasa, Blanka
Juras, Szymon Włodarczyk, Witold Chybczyński,
Filip Paczesny; klasa III - Agnieszka Bamberska,
Wiktoria Kokorzycka, Karolina Ludwicka, Adrian
Mruk, Monika Rogacka, Kacper Wróbel; klasa IV Nikolina Polipowska, Kamil Kominiarczyk, Wiktoria
Stołowska; klasa V - Amelia Józefowicz, Michał Pajor,
Justyna Rosiak; klasa VI - Aleksandra Mirek, Martyna
Paczesna, Monika Świątek.

•

Za największy postęp w nauce: Michalina Józefowicz,
Sebastian Kapias, Artur Jurkiewicz.

•

Za wielokrotne reprezentowanie szkoły w konkursach:
Aleksandra Mirek, Nikolina Polipowska, Wiktoria
Stołowska, Wiktoria Kokorzycka, Kacper Wróbel.

•

Za stuprocentową frekwencję: Zuzanna Matczak,
Karolina Ludwicka, Bartosz Szafarz.

•

Za pracę w sklepiku szkolnym: Dawid Andrzejewski,
Edyta Cybulska, Sebastian Kokorzycki, Aleksandra
Mirek, Łukasz Opas, Martyna Paczesna, Bartosz
Szafarz, Monika Świątek, Amelia Józefowicz, Justyna
Rosiak.

•
•
•

•

Za pracę w samorządzie uczniowskim: Andrzej Warych,
Aleksandra Mirek, Amelia Józefowicz, Justyna Rosiak,
Nikolina Polipowska, Martyna Paczesna.
Za oszczędzanie w SKO: Agnieszka Bamberska, Witold
Chybczyński, Błażej Pietrzak, Marita Józefowicz,
Błażej Szafarz.
Za czytelnictwo: klasa I – Błażej Pietrzak, Mikołaj
Polipowski, Cezary Pajor; klasa II – Natalia Ratajczyk,
Nikola Kolasa, Amelia Dominowska; klasa III – Daria
Kos, Monika Rogacka, Karolina Ludwicka; klasa V –
Justyna Rosiak; klasa VI – Monika Świątek.
Nagrodę specjalną - za najwyższą średnią w szkole
otrzymała Aleksandra Mirek i Nikolina Polipowska.

Wszystkim nagrodzonym i ich rodzicom składamy
serdeczne gratulacje, życząc kolejnych sukcesów w nowym
roku szkolnym.
				

Alicja Własny

Wraz z zakończeniem roku szkolnego zakończyła
pracę na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Wilamowie Pani Alicja Własny.
Funkcję dyrektora placówki sprawowała od 1.09.2007 r.
do 31.08.2017 r. Wcześniej, od 1.09.1985 r. do 31.08.2007 r.
pracowała w Zespole Szkół w Uniejowie, a zaraz po skończeniu
studiów od 1.09.1981r. do 31.08.1985r. w Szkole Podstawowej
w Woli Przedmiejskiej.

arch. UM Uniejów

Czerwiec jest miesiącem zwiastującym lato i wakacje.
Ale nim to nastąpiło w Wilamowie było mnóstwo pracy
- a to przy Jarmarku Wilamowskim, a to przy malowaniu
kwiatów na trasie Bożego Ciała…
W tym roku było jeszcze otwarcie boiska piłkarskiego no
i zakończenie roku szkolnego. Tak, tak czerwiec to pracowity
miesiąc. Zapowiada jednak coś, na co 10 miesięcy czekają
wszystkie dzieci - wakacje.
Sześcioletnia szkoła podstawowa, licząca obecnie 107
uczniów, powiększy się o 1 oddział - klasę VII i stanie się
- jak większość szkół podstawowych w kraju - ośmioletnią
szkołą podstawową. Tymczasem krótkie podsumowanie
minionego roku szkolnego.
Wszyscy uczniowie otrzymali promocję do następnej
klasy. Do klasy pierwszej będą uczęszczali sami chłopcy
w liczbie 6. Na zakończenie roku rozdaliśmy wiele nagród:
•
Stypendia Burmistrza: klasa III - Agnieszka
Bamberska, Karolina Ludwicka, Wiktoria Kokorzycka,
Monika Rogacka, Kacper Wróbel; klasa IV - Nikolina
Polipowska i Patryk Skiera; klasa V – Amelia
Józefowicz, Michał Pajor, Justyna Rosiak; klasa VI
– Sebastian Kokorzycki, Aleksandra Mirek, Martyna
Paczesna, Monika Świątek.

Pani Dyrektor Alicja Własny podczas otwarcia boiska
piłkarskiego przy szkole 17 czerwca br.

>>>
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>>>
Pani Alicja podczas sprawowania funkcji dyrektora
oprócz prowadzenia spraw typowo szkolnych, takich jak:
organizowanie konkursów, wyjazdów, przeprowadzanie
remontów placówki i terenu wokół niej, współpracy
z instytucjami, firmami, stowarzyszeniami, realizowania
licznych projektów szkolnych w celu pozyskania środków,
była bardzo zaangażowana w życie kulturalne mieszkańców
Wilamowa. Wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną
w Wilamowie od kilku lat organizowała Jarmark
Wilamowski oraz wspólnie z uczniami i nauczycielami

szkoły w Wilamowie realizowała pomysł malowania
kwietnych dywanów na trasie procesji przed uroczystością
Bożego Ciała w Wilamowie.
W imieniu Redakcji składamy serdeczne
podziękowania Pani Alicji za wieloletnią współpracę
z gazetą „Uniejowskie Strony”. Życzymy dużo zdrowia,
odpoczynku i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Od 1 września 2017 roku dyrektorem szkoły
będzie Pani Edyta Miśkiewicz. Gratulujemy i życzymy
samych sukcesów!

Dzień Dziecka pełen wrażeń

			

arch. M-GOK Uniejów

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie
wspólnie z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Uniejowie
przygotowali imprezę z okazji Dnia Dziecka. Na wszystkich
czekały liczne atrakcje. Dzieci brały udział w ciekawych
rywalizacjach sportowo - zabawowych, od tych najbardziej
znanych – rzuty do celu, wyścigi z piłką, rzuty do bramek, po
te mniej znane jak „kółko i krzyżyk” czy łapanie „motylków”.
Największe emocje wśród wszystkich bawiących się
wzbudził wielki dmuchany zamek ze zjeżdżalnią. Dużym
zainteresowaniem cieszyły się również stanowiska z kolorowymi
balonikami, kołem fortuny, tatuażami oraz „fotobudka” na
wesoło.
Na zakończenie imprezy każde dziecko obdarowane
zostało upominkiem niespodzianką.
M-GOK w Uniejowie

W drugiej połowie czerwca w Ośrodku Kultury
w Uniejowie zakończyły się artystyczne zajęcia
warsztatowe dla dzieci i młodzieży z terenu miasta
i gminy Uniejów organizowane w roku szkolnym
2016/2017 przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury.
W zajęciach warsztatowych: plastycznych,
j.
angielskiego,
multimedialnych,
tanecznych,
szachowych, komputerowych i gitarowych uczestniczyło
127 dzieciaków
(niektóre z nich brały udział w więcej
niż jednej formie warsztatowej). Ostatnie tegoroczne
warsztatowe zajęcia odbywały się w plenerze i miały
charakter wesołej zabawie. Każde dziecko otrzymało też
dyplom i upominek niespodziankę.
			

M-GOK w Uniejowie

arch. M-GOK Uniejów

Zakończenie warsztatów artystycznych
w M-GOK w Uniejowie

Z Certyfikatem Młodego Filmowca: Oliwia Gawron, Nicola Malinowska i Kacper Wójcik
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arch. ZS w Uniejowie

Małgorzata Komajda

„Podróże, podróże – to zabawa ciekawa”
Tym razem trzydziestoosobowa grupa oświatowców za
cel podróży obrała czeską stolicę – Pragę, która zachwyciła
nie tylko tych, którzy widzieli ją po raz pierwszy,
a godzinny rejs statkiem po Wełtawie i wieczorny spektakl
baletowy „Jezioro łabędzie”, w którym jedną z „głównych
ról” powierzono „Krzyżykowym fontannom” dopełnił jej
obrazu jako miasta, którego nie wolno nie odwiedzić.
Polski etap podróży to tzw. „beskidzka piątka”
(czyli współpracujące ze sobą gminy: Szczyrk, Istebna,
Koniaków, Brenna i Wisła), a także Tychy i Tarnowskie
Góry (te ostatnie ze względu na chęć zwiedzenia
zabytkowej kopalni srebra i „sztolni czarnego pstrąga”,
wpisanych na początku lipca br. na listę światowego
dziedzictwa kulturowego UNESCO).
Szczególnie miło będziemy wspominać pobyt
w Szczyrku – mieście partnerskim Uniejowa. Dobra
współpraca zaowocowała już między innymi wymianą
uczniów w ramach tzw. białej (my w Szczyrku) i zielonej
(oni w Uniejowie) szkoły. Naturalnym więc było, aby
w ślady dzieci poszli i dorośli, którzy dzięki życzliwości
zarówno samego Burmistrza, jak i niezwykle energicznej
góralki „z krwi i kości” – p. Sabiny Bugaj (dyrektor
miejscowego Ośrodka Kultury), podczas swoich pobytów
w czerwcu i lipcu mogli podziwiać występy szczyrkowskiej
kapeli góralskiej.
O tym, że wycieczka była bardzo udana, niech
zaświadczą załączone do artykułu zdjęcia.

arch. ZS w Uniejowie

Czynni i emerytowani nauczyciele i pracownicy uniejowskiego Zespołu Szkół, którzy wiedzą,
że „kto podróżuje, ten żyje podwójnie”, odbyli w wakacje kolejną, czterodniową wycieczkę
(korzystając z dofinansowania ZFŚS).
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Wianki nad rzeką Wartą

arch. A. Sobczak

Noc Świętojańska, zwana także Nocą Kupały, Sobótką lub Wiankami, to święto przywitania
lata, wywodzące się z pogańskich obrzędów Słowian, związane z letnim przesileniem i najdłuższym dniem w roku. Przypada w nocy z 23 na 24 czerwca, czyli w Wigilię Świętego Jana.

Uczestnicy konkursu „Koszyk Turysty”

arch. A. Sobczak

Tradycją jest, iż właśnie 23 czerwca nad rzeką Wartą od
wielu już lat odbywa się impreza plenerowa ph. „Wianki nad
rzeką Wartą”.
Tegoroczna impreza rozpoczęła się występem tanecznym
dzieci i młodzieży z M-GOK w Uniejowie. Następnie na
scenie zagościło Stowarzyszenie Historyczno-Kulturalne
„Dworzanie”. Był to wstęp do obrzędu świętojańskiego
przedstawionego i przygotowanego w malowniczy sposób
przez Martynę Gieradę, która jako rusałka rozpaliła ognisko
na plaży.

„Dworzanie” przygotowujący się na występ

W dalszej części artystycznej licznie przybyli na
uniejowską plażę uczestnicy mogli posłuchać utworów na
ludową nutę w wykonaniu Kapeli Ludowej z Orzku oraz
Kapeli ze Wsi Wilamów. Nie zabrakło również innych
atrakcji tego wieczoru: Pani Ilona Jewczak – Skórka wraz
z przyjaciółmi poprowadziła zajęcia ZUMBY na plaży, dla
turystów przygotowano specjalny konkurs, w którym do
wygrania był „Koszyk Turysty” – zwycięsko z tej rywalizacji
wyszła turystka z Kutna. Przeprowadzono „Konkurs na
szukanie kwiatu paproci” - według wierzeń słowiańskich
paproć zakwita tylko w Noc Świętojańską i przynosi
szczęście, a podczas uniejowskich wianków przyniosła
szczęście w postaci roweru siostrom Sylwii i Oliwii Gortat.
Swym niepowtarzalnym urokiem zachwycało 45
wianków zgłoszonych do konkursu na „Najciekawszy
Wianek”. Każdy, kto wziął udział w konkursie otrzymał
nagrodę niespodziankę. Zwyciężczynią tegorocznego
konkursu została Julia Figurska z Uniejowa.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty:
plecenia wianków (prowadzone przez Panią Marię
Pastwińską ) i ozdabiania świec (prowadzone przez Panią
Sylwię Szymańską), w trakcie których uczestnicy mogli
samodzielnie wykonać wianek oraz ozdobić własnoręcznie
świecę.
Tegoroczna impreza wiankowa połączona była
z „Rockowym Powitaniem Lata”. Na scenie w blasku gwiazd
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arch. A. Sobczak

zagrały zespoły GDP Squad i GREASEN, a wieczór
zakończył widowiskowy taniec ognia w wykonaniu
zespołu FIRE SHOW.
Jak co roku, również na terenie gminy zapłonęły
ogniska świętojańskie, w tym roku we wsiach: Brzeziny,
Czepów, Człopy, Felicjanów, Góry, Kozanki Wielkie,
Kuczki, Lekaszyn, Orzeszków, Ostrowsko, Pęgów,
Rożniatów Kolonia, Skotniki, Spycimierz, Wielenin,
Wola Przedmiejska, Zaborów.
Organizatorami imprezy byli: Burmistrz Miasta
Uniejów, Rada Miejska w Uniejowie, PGK „Termy
Uniejów”, OSP w Uniejowie, M-GOK w Uniejowie.
			

M-GOK w Uniejowie

Sylwia i Oliwka Gortat - zdobywczyni roweru w konkursie na szukanie
kwiatu paproci

Mirosław Madajski

Podopieczni Fundacji Anny Dymnej
Kraków, Warszawa, Nowy Targ to tylko niektóre miejscowości,
z których przyjechali podopieczni Fundacji Anny Dymnej „Mimo
Wszystko” do Instytutu Zdrowia Człowieka w Uniejowie. Jak do tej pory,
z tegorocznych, letnich turnusów skorzystało pięcioro podopiecznych
Fundacji wraz z opiekunami. Część z nich odwiedziła Uniejów już po raz
drugi. Wśród wyjątkowych osób z fundacji znalazła się Pani Anna Krupa
z córeczką. Pani Ania jest nauczycielką języka angielskiego, bohaterką
wielu reportaży telewizyjnych i pierwszą kobietą w Polsce, która nie
mając rąk skoczyła ze spadochronem z wysokości 4 tys. metrów!
• Miło widzieć Panią ponownie w naszym Uzdrowisku.
A.K.: Cieszę się bardzo, że wspólnie z córką możemy korzystać
z gościnności Instytutu Zdrowia Człowieka w Uniejowie. Dziękujemy
kierownictwu Instytutu.
• Czy oferta Instytutu spełnia Wasze oczekiwania?
A.K.: Oferta IZC jest bardzo różnorodna, a same zabiegi przeprowadzane
bardzo skrupulatnie. Czyste i wygodne pokoje, smaczne obiady, bardzo
miła obsługa i super atmosfera w całym ośrodku to duży komfort dla
kuracjuszy. Jesteśmy bardzo zadowolone. Duży ogród, leżaki, jacuzzi,
sauna, możliwość wypożyczenia roweru, a nawet książki, to wszystko
sprawia, że właściwie nie ruszając się poza teren Instytutu można dobrze
odpocząć i nabrać sił.
• Co szczególnie podoba się w Uniejowie?
A.K.: W Uniejowie każdy może znaleźć coś dla siebie: spokój
w zacisznym miejscu z dala od tłumów lub super zabawę w towarzystwie.
Można tutaj oczywiście wyszaleć się w wodzie na basenach, ale także
znaleźć odrobinę wytchnienia i spokoju w pięknym parku. W tym roku
zwiedziłyśmy również zamek, kościół, a także spacerowałyśmy ścieżką
edukacyjną.

arch. PŚDS Czepów

„Mimo Wszystko” nabierają sił w Uniejowie

•

Czy odwiedzi Pani jeszcze Uniejów?
A.K.: Oczywiście. Słyszałam, że mają
powstać u Was nowe inwestycje.
Z przyjemnością przyjedziemy i zobaczymy.
• Życzę dużo zdrowia.
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Mirosław Madajski

Kalendarium najważniejszych wydarzeń

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie
•
•
•
•
•
•

arch. PŚDS w Czepowie

•
•

- 12-14 czerwca – Malowanie dywanów w Wilamowie;
- 14 czerwca – Obchody Godności Osoby Niepełnosprawnej – wyjazd do Poddębic;
- 29 czerwca – VIII Otwarta Powiatowa Spartakiada dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie w Czepowie;
- 12 lipca – Ogłoszenie wyników konkursu „Jestem uważnym obserwatorem przyrody”. Zebranie Społeczności 4;
- 14 lipca – Wyprawa na ryby (za zgodą PZW Sieradz). Odwiedziny grupy karateków Karate Combat;
- 17-28 lipca – Urlop – okresowe zamknięcie PŚDS zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dn. 9 grudnia 2010 r.;
- 9 sierpnia – Zebranie Społeczności 5 – Ogłoszenie konkursu „Moje ulubione zwierzątko”;
- 10 sierpnia – Wycieczka do Łęczycy. Wizyta w ŚDS w Łęczycy, zwiedzanie więzienia.

Malowanie dywanów w Wilamowie

Zwiedzanie więzienia w Łęczycy

W Czepowie na sportowo

Mirosław Madajski

29 czerwca 2017 r. na obiektach sportowych przy Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie
odbyła się VIII Otwarta Powiatowa Spartakiada dla Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie. Impreza odbyła się pod
honorowym patronatem Starosty Poddębickiego.
W zmaganiach sportowych wzięli udział zawodnicy z siedmiu zaprzyjaźnionych placówek: DPS Skęczniew, WTZ
Łęczyca, DPS Karsznice, PŚDS Pęczniew, WTZ Poddębice, ŚDS Łask i oczywiście gospodarze PŚDS Czepów. Oprócz
rywalizacji sportowej, równie ważnymi elementami Spartakiady każdego roku jest integracja, wymiana doświadczeń
opiekunów i trenerów oraz serdeczna atmosfera wśród rywalizujących zawodników.
Wyniki konkurencji:
• Konkurencje indywidualne - tor przeszkód - kobiety1. Izabela Łuszczyk – DPS Skęczniew, 2. Sylwia Pietrzak –
PŚDS Czepów, 3. Monika Ziarkowska – PŚDS Czepów.
• Tor przeszkód - mężczyźni: 1. Damian Berczyński – PŚDS Czepów, 2. Rafał Grzegorzewski – DPS Skęczniew,
3. Łukasz Grążewski – DPS Skęczniew.
• Rzut piłeczką palantową – kobiety: 1. Bożena Wasiak WTZ Łęczyca, 2. Monika Ziarkowska – PŚDS Czepów,
3. Sylwia Pietrzak – PŚDS Czepów.
• Rzut piłeczką palantową – mężczyźni: 1. Sebastian Adamski – DPS Skęczniew, 2. Bogusław Dryzner WTZ Łęczyca,
3. Jacek Przybylski – DPS Karsznice.
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•

Skok w dal z miejsca - kobiety: 1. Monika Ziarkowska – PŚDS Czepów, 2. Izabela Łuszczyk – DPS Skęczniew,
3. Małgorzata Kospin PŚDS Pęczniew.
Skok w dal z miejsca – mężczyźni: 1. Łukasz Grążewski – DPS Skęczniew, 2. Damian Berczyński – PŚDS Czepów,
3. Jacek Przybylski – DPS Karsznice.
Piłka Lekarska - kobiety: 1. Bożena Wasiak – WTZ Łęczyca, 2. Katarzyna Pietrasiak – ŚDS Łask, 3. Emilia
Janaśkiewicz – DPS Skęczniew.
Piłka lekarska – mężczyźni: 1. Sebastian Adamski – DPS Skęczniew, 2. Sylwester Jeziorski – WTZ Łęczyca, 3. Rafał
Grzegorzewski – DPS Skęczniew.
Biegi przełajowe - bieg na 300 m – kobiety: 1. Sylwia Pietrzak – PŚDS Czepów, 2. Monika Ziarkowska – PŚDS
Czepów, 3. Izabela Łuszczyk – DPS Skęczniew.
Bieg 650 - mężczyźni: 1. Damian Berczyński – PŚDS Czepów, 2. Piotr Tarcz – PŚDS Czepów, 3. Adam Pietrzak –
WTZ Poddębice.
Konkurencje drużynowe - przenoszenie wody: 1. DPS Skęczniew, 2. ŚDS Łask, 3. PŚDS Pęczniew.
Sztafeta rowerowa: 1. DPS Skęczniew, 2. PŚDS Pęczniew, 3. PŚDS Czepów.
Przeciąganie liny: 1. PŚDS Czepów, 2. DPS Skęczniew, 3. WTZ Łęczyca.

arch. PŚDS w Czepowie

Na koniec zawodów po raz kolejny doszło do meczu piłkarskiego zaprzyjaźnionych drużyn z Czepowa i Skęczniewa.
Mecz był bardzo wyrównany. W regulaminowym czasie gry zakończył się remisem 3:3, a o zwycięstwie gości zdecydowały
dopiero rzuty karne.
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Karolina Smętkiewicz

Zwycięzcy konkursu
„Lilia Ogrodnika”
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim laureatom i zdobywcom
odznaczenia „Lilia Ogrodnika”. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się we wrześniu.

Prezentujemy wyniki oceny komisji konkursowej w poszczególnych kategoriach:
Kategoria – Ogród przydomowy miejski lub wiejski

-

Miejsce 1 – Wiesław Dudziński/Lekaszyn 9 - liczba punktów: 247/250
Miejsce 2 – Anna i Stanisław Andrzejczakowie/Orzeszków 22 - liczba punktów: 239/250
Miejsce 3 – Maria i Paweł Pokorscy/Uniejów, ul. Polna 14 - liczba punktów: 235/250
Miejsce 4 – Dorota Lodzińska/Wieścice 3 - liczba punktów: 234/250
Miejsce 5 – Marzena Cebulska/Uniejów, ul. Orzechowa 4 - liczba punktów: 220/250
Miejsce 6 – Magdalena i Krzysztof Miszczakowie/Uniejów, ul. Sienkiewicza 6 - liczba punktów: 219 / 250
Miejsce 7 – Kamila i Krzysztof Ludwiccy/Wilamów 21A - liczba punktów: 218/250
Miejsce 8 – Franciszek Górka/Spycimierz 13 - liczba punktów: 216/250
Miejsce 9 – Małgorzata i Krzysztof Pietrzakowie/Uniejów, ul. Jana Pawła II 19 - liczba punktów: 214 / 250
Miejsce 10 – Jadwiga Pilarek/Uniejów, ul. Prusa 2 - liczba punktów: 213/250
Miejsce 11 – Janina Kałużna/Uniejów, ul. Mickiewicza 7 - liczba punktów: 209/250

arch. UM Uniejów

•

Agnieszka i Piotr Pizulscy prezentujący zwycięski balkon

Anna i Stanisław Andrzejczakowie oprowadzający po ogrodzie
przydomowym wiejskim, który zajął II miejsce

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

Miejsce 12 – Irena i Wojciech Irchowie/Orzeszków Kolonia 33 - liczba punktów: 205/250
Miejsce 13 – Maria Pastwińska/Brzozówka 42 - liczba punktów: 197/250
Miejsce 14 – Elżbieta i Jerzy Jankowscy/Spycimierz 41A - liczba punktów: 194/250

•

Kategoria – Ogród przyjazny turyście

-

Miejsce 1 – Joanna i Krzysztof Troczyńscy/Wilamów 66 - liczba punktów: 249/300

•

Kategoria – Balkon

-

Miejsce 1 – Agnieszka i Piotr Pizulscy/Uniejów, Makowa 15 - liczba punktów: 239/250

-

Miejsce 2 – Wacław Rachubiński/Uniejów, Targowa 27 - liczba punktów: 219/250
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Prezentowane wyniki są oceną komisji konkursowej, która wizytowała wszystkie zgłoszone ogrody i balkony
w dniach 2-3.08.2017 r. Podczas wizyt u gospodarzy członkowie komisji byli pod wrażeniem zaangażowania gospodarzy
i ich wkładu w upiększanie kwiatami terenu naszej gminy.

•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komisja konkursowa w składzie:
Patrycja Królik – Przewodnicząca (ekspert z branży ogrodniczej, Właścicielka Firmy Produkcyjno-HandlowoUsługowej „Patrycja Królik” z siedzibą w Chrzypsku Wielkim w woj. wielkopolskim),
Teresa Łuczak – Wiceprzewodnicząca (Prezes Stowarzyszenia Ogrodniczego Polskiego Związku Działkowców
„U Bogumiła” w Uniejowie, Radna Rady Miejskiej w Uniejowie),
Karolina Smętkiewicz – Sekretarz (Inspektor ds. Promocji UM w Uniejowie),
Emilia Pietrzykowska (Pracownik PGK „Termy Uniejów” sp. z o.o. / aranżacja zieleni miejskiej na terenie
miasta)
Sylwia Szymańska (Pracownik Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie / animatorka warsztatów
rękodzielniczych dla dzieci),
oceniła zgłoszenia według następujących kryteriów:
zastosowanie roślinności rodzimego pochodzenia (rośliny ozdobne i zioła), sezonowość i różnorodność
gatunkowa roślin,
pomysłowość kompozycji oraz to, czy kompozycja roślinności jest zadbana, przemyślana, a także czy wszystkie
elementy ogrodu współgrają ze sobą,
stopień własnego wkładu pracy,
widoczność kompozycji z zewnątrz,
zastosowanie i estetyka małej architektury ogrodowej,
dostępność dla turystów (w przypadku kategorii ogród przyjazny turyście).

Zdobywcą „Lilii Ogrodnika Internautów” został balkon Państwa Agnieszki i Piotra Pizulskich z Uniejowa
z liczbą głosów: 97/587, co stanowiło 17% wszystkich oddanych głosów.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii oraz laureat głosowania internetowego otrzymają specjalnie zaprojektowaną
tablicę – odznakę „Lilia Ogrodnika” oraz indywidualne konsultacje ze specjalistami z branży ogrodniczej. Wszyscy
uczestnicy zostaną nagrodzeni: możliwością wyjazdu na II Jesienny Festiwal Kwiatowy w Chrzypsku Wielkim, bonami
na zakup materiałów ogrodniczych, dyplomami uczestnictwa, a także promocją w prasie lokalnej i regionalnej.

				

Gratulujemy wszystkim laureatom i uczestnikom konkursu „Lilia Ogrodnika”!
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Gminne Zawody Sportowo
– Pożarnicze Drużyn OSP

numer 4 / 56 / 2017

dh Krzysztof Janiak

Do rywalizacji przystąpiło 8 zespołów męskich:
OSP Brzeziny, OSP Felicjanów, OSP Ostrowsko, OSP
Spycimierz, OSP Wielenin, OSP Wilamów, OSP Wola
Przedmiejska, OSP Zaborów, drużyna żeńska OSP
Wielenin, drużyna mieszana OSP Felicjanów, drużyna
oldboyów z Woli Przedmiejskiej.
Sędzią głównym zawodów był mł. asp. Radosław
Dudczak, komendantem placu – komendant gminny dh
Jacek Świątczak.
Zawody zostały rozegrane w konkurencjach:
musztra, ćwiczenia bojowe oraz sztafeta pożarnicza
z przeszkodami. Ostatecznie po zaciekłej rywalizacji
drużyny zajęły miejsca:
• I – OSP Brzeziny – 110 pkt.
• II – OSP Wola Przedmiejska – 111 pkt.
• III – OSP Wielenin – 115 pkt.
• IV – OSP Felicjanów – 115 pkt.
• V – OSP Zaborów – 116 pkt.
• VI – OSP Spycimierz – 131 pkt.
• VII – OSP Ostrowsko – 131 pkt.
• VIII – OSP Wilamów – 139 pkt.
• IX – Oldboye z Woli Przedmiejskiej – 141 pkt.
• X – drużyna żeńska OSP Wielenin – 138 pkt.
• XI – drużyna mieszana OSP Felicjanów – 169 pkt.
Po rozegraniu wszystkich konkurencji nagrody
i pamiątki wręczyli: Burmistrz Miasta Uniejów – Józef
Kaczmarek, Radna Rady Miejskiej, Członek Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP
w Uniejowie – Marianna Grubska, Radny Rady
Miejskiej w Uniejowie – Daniel Szafarz, Prezes Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Poddębicach – dh
Tadeusz Chmielewski.
Wszystkie drużyny otrzymały, ufundowane przez
Burmistrza Miasta, nagrody pieniężne: za zajęcie
I miejsca 120 zł/os., II miejsca 100 zł/os., III miejsca 80
zł/os., pozostałe drużyny 50 zł/os., pamiątkowe tabliczki,
bilety wstępu na „Termy Uniejów” oraz dyplomy.
Szczególne podziękowania należą się gospodarzom
zawodów – mieszkańcom Woli Przedmiejskiej
za przygotowanie i zorganizowane zawodów
oraz wszystkim zaangażowanym w organizację
i przeprowadzenie zawodów.

arch. A. Sobczak

W Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych Drużyn Ochotniczych Straży
Pożarnych w Woli Przedmiejskiej uczestniczyło w sumie 11 drużyn.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborowie

100-tne urodziny jednostki OSP Wielenin

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Drużyn OSP w Woli Przedmiejskiej
arch. UM Uniejów / R. Troczyński / A. Sobczak
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Uroczystość Bożego Ciała w Spycimierzu

Otwarcie boiska w Wilamowie

Malowanie trasy Bożego Ciała w Wilamowie
arch. UM Uniejów / R. Troczyński

UNIEJOWSKIE STRONY

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

III Bieg ExTERMYnator

VIII Indiańskie Lato - Święto Alei im. Sat Okha

VII Festiwal „Królestwo Lilii”

XII Jarmark Średniowieczny

XII Gminny Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych w Spycimierzu

XVI Piknik Sołtysów
arch. UM Uniejów / R. Troczyński / Zespół Ranores

Wianki nad rzeką Wartą

XIII Wielki Turniej Rycerski

Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
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Międzynarodowa wizyta studyjna

Zwycięzcy konkursu „Lilia Ogrodnika”

Kategoria Balkon – II miejsce Wacław Rachubiński

Kategoria Ogród przydomowy miejski lub wiejski
- I miejsce Wiesław Dudziński

Kategoria Ogród przydomowy miejski lub wiejski
– III miejsce Maria i Paweł Pokorscy

Kategoria Ogród przyjazny turyście
– I miejsce Joanna i Krzysztof Troczyńscy

arch. UM Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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90-lecie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Zaborowie
Jednostka OSP Zaborów obchodziła 2 lipca 2017 roku jubileusz 90-lecia działalności. Obchody rozpoczęła
uroczysta Msza św. w Kościele Parafialnym pw. św. Jakuba i św. Doroty w Wieleninie sprawowana przez
księdza proboszcza Jarosława Olszewicza. Następnie uczestnicy uroczystości udali się na plac przed remizą
w Zaborowie, gdzie odbyła się główna uroczystość jubileuszowa. Kolumnę na plac apelowy wprowadził
dowódca uroczystości - dh Stanisław Antczak.
Jubileusz rozpoczął się raportem o gotowości
ochotniczych straży pożarnych do uroczystego apelu.
Raport z rąk dowódcy uroczystości odebrał dh Ryszard
Szmaja – Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie. Po
przeglądzie pododdziałów nastąpiło wciągnięcie na maszt
flagi związkowej przez poczet flagowy w osobach: dowódca
- druh Łukasz Skalski, flagowy - druh Mariusz Domowicz,
asystent druha - Zbigniew Nowak.
Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości głos zabrał
gospodarz, Prezes Jednostki OSP w Zaborowie - dh
Sylwester Skonieczny, witając przybyłych gości, a następnie
rys historyczny jednostki odczytał dh Kamil Mielcarek.
Podniosła uroczystość 90-lecia stała się doskonałą
okazją do tego, aby podziękować za pracę druhom, którzy
swoją pracą i zaangażowaniem tworzyli przez lata historię
jednostki.
Uchwałą Prezydium Zarządu Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych złote „Medale za Zasługi dla Pożarnictwa”
nadano druhom: Grzegorzowi Kaźmierskiemu, Mirosławowi
Sobolakowi, Jerzemu Jońskiemu; srebrne „Medale za
Zasługi dla Pożarnictwa” nadano druhom: Grzegorzowi
Piasecznemu, Stanisławowi Antczakowi; brązowe „Medale
za Zasługi dla Pożarnictwa” nadano druhom: Tomaszowi
Szczepule, Marianowi Kaweckiemu. Odznakę „Wzorowy
Strażak” nadano druhom: Krzysztofowi Pawlakowi,
Romanowi Dudkowskiemu.
Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej w Uniejowie nadało odznaki „Za wysługę lat”.
Odznakę „Za wysługę 60 lat” otrzymał dh Jan Michalak,
odznakę „Za wysługę 55 lat” otrzymał dh Kazimierz Pawlak,
odznaki „Za wysługę 45 lat” otrzymali: dh Zbigniew
Domowicz oraz dh Jerzy Joński, odznaki „Za wysługę 40
lat” otrzymali: dh Stanisław Nowak, dh Mirosław Sobolak
oraz dh Dariusz Nowak, odznakę za 35 lat pracy na rzecz
jednostki otrzymał Grzegorz Michalak, a odznaką za
30 lat pracy otrzymali druhowie: Wiesław Mikołajczyk,
Grzegorz Kaźmierski, Henryk Skibiński, Ryszard Skibiński,
Andrzej Mann oraz Ryszard Trzebiński. Ostatnia odznaka

„Za wysługę 20 lat” trafiła do druha Grzegorza Piasecznego.
Gospodarze jednostki z okazji jubileuszu postanowili
uhonorować pamiątkowymi tablicami gości i przyjaciół
jednostki. Wśród obecnych gości znaleźli się m.in.:
Przemysław Błaszczyk – Senator RP, Tadeusz Woźniak –
Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego
Zespołu Strażaków, w imieniu Posła na Sejm RP Piotra
Polaka – Maciej Joński, w imieniu Posła na Sejm RP
Marka Matuszewskiego - Magdalena Bindas, w imieniu
samorządu województwa łódzkiego Radny Sejmiku
Województwa Łódzkiego - Robert Baryła, Komendant PSP
w Poddębicach – st. bryg. mgr inż. Jacek Grzelakowski,
w imieniu Komendanta Policji w Poddębicach Naczelnik
Wydziału Kryminalnego - kom. Wojciech Staniecki, Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - dh Tadeusz
Chmielewski, Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP - dh Wojciech Kałużny, Prezes Zarządu Oddziału
Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Uniejowie - dh Krzysztof
Janiak, Komendant Gminny ZOSP RP w Uniejowie - dh
Jacek Świątczak.
Samorząd Uniejowa reprezentowali: Burmistrz Uniejowa
– Józef Kaczmarek, Przewodniczący Rady Miejskiej –
Janusz Kosmalski oraz Pierwszy Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej – Sławomir Goszczyk.
Na uroczystość przybyli również sołtysi, mieszkańcy
Zaborowa, sympatycy jednostki, jednostki OSP z tere-nu
gminy Uniejów oraz zaprzyjaźnione jednostki z Chwalborzyc, Biernacic, Zelgoszczy oraz Stemplewa.
Uroczystość zakończyła uroczysta defilada strażaków.
Oprawę muzyczną zapewnili: Orkiestra Dęta OSP Wielenin
oraz Zespół Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina.
			

Aleksandra Zielonka

Rys historyczny OSP Zaborów
Samodzielna jednostka OSP Zaborów powstała w 1927
roku. Jednostkę utworzyły Zaborów i Kozanki Wielkie, do
których w późniejszym czasie dołączył również Pęgów.

>>>
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arch. UM Uniejów
arch. UM Uniejów

arch. R. Troczyński

arch. UM Uniejów

>>>

Działalność jednostki OSP w Zaborowie widoczna była
już od 1922 roku. Wówczas stanowiła ona niesamodzielną
jednostkę działającą pod patronatem OSP w Wieleninie.
Inicjatorem powstania straży był Proboszcz Parafii Wielenin
- ks. Adam Kozanecki.
Początki działalności były bardzo trudne. Społeczeństwo
z własnych funduszy postanowiło wykupić działkę pod
budowę strażnicy i niezbędny sprzęt, w tym ręczną sikawkę
oraz węże.
5 lat później, 1932 roku, wystąpiono z inicjatywą
budowy strażnicy, w której oprócz straży wygospodarowano
pomieszczenie na salę lekcyjną dla szkoły podstawowej.
W ówczesnych czasach nauczanie na wsiach, jeśli w ogóle
owe miało miejsce, odbywało się tylko w pomieszczeniach
prywatnych. W sali OSP Zaborów uczyły się cztery klasy
w zmiennym czasie. Strażnica w takim kształcie przetrwała
okres wojenny i powojenny.
W 1958 roku pojawiła się z inicjatywy nieżyjących
już Panów Piotra Pawłowskiego oraz Józefa Pajora idea
rozbudowy budynku. Plan rozbudowy objął poszerzenie
i wydłużenie strażnicy. Kontynuacji tego niełatwego
zadania, po śmierci inicjatorów, podjęli się ówczesny prezes
Lucjan Piaseczny oraz wiceprezes Antoni Nowak. Wsparcia,
w postaci kantówki drzewnej na więźbę dachową, udzielił

Związek Powiatowy w Poddębicach, który to również
w 1962 roku wsparł w 50% zakup motopompy M-800
wraz z wężami. Pozostałe koszty związane z rozbudową
i wyposażeniem poniosło społeczeństwo. Budynek oddano
do użytku w 1972 roku.
W 1980 roku zakupiono przyczepę do celów strażackich,
aby usprawnić dojazd do miejsc zagrożeń. 9 lat później
ówczesny zarząd wyposażył strażnicę w nowe stoły i ławki
oraz zakupił samochód marki Żuk z 50% dofinansowaniem.
W 2010 roku jednostka została zarejestrowana w Sądzie
i wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym samym
roku, dzięki Komendantowi Wojewódzkiej Straży Pożarnej
w Łodzi, jednostka otrzymała samochód marki Volkswagen
transporter.
W 2012 roku wystąpiono z wnioskiem na zakupu
Sztandaru dla jednostki OSP Zaborów. Rok później, przy
wsparciu społeczności lokalnej i sponsorów, sztandar
został przekazany dla straży i po dzień dzisiejszy godnie
reprezentuje naszą jednostkę.
W 2015 roku wystąpiono do Sądu o uwłaszczenie dla
jednostki OSP działki, która była w posiadaniu bez tytułu
prawnego.
W ostatnim czasie, dzięki wsparciu finansowemu
Burmistrza Miasta Uniejów i środkom własnym OSP
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow

Zaborów w czynie społecznym udało się odnowić elewację
budynku i odświeżyć wnętrza remizy. Potrzeby odnowy
budynku są jeszcze widoczne, jednak mamy nadzieję, że
małymi krokami uda nam się je zrealizować.
Pierwszym Prezesem OSP Zaborów był Penno Urlich
(Niemiec) z Kozanek Wielkich, następnie funkcję tę
sprawowali: Lucjan Piaseczny i Jan Michalak. Pierwszym
Wiceprezesem OSP Zaborów był Roch Michalak
z Zaborowa, następnie funkcję tę sprawowali: Antoni Nowak
i Zbigniew Domowicz. Pierwszym Naczelnikiem OSP
Zaborów był Józef Pajor z Kozanek Wielkich, następnie
funkcję tę sprawowali: Lucjan Siekacz, Bogumił Piaseczny
i Ryszard Kołda.
Pierwszym Wicenaczelnikiem OSP Zaborów był Stefan
Nowak z Zaborowa, następnie funkcję tę sprawowali:
Zbigniew Domowicz i Zenon Flejter. Pierwszym Sekretarzem OSP Zaborów był Ignacy Wojtczak z Zaborowa,
następnie funkcję tę sprawowali: Jan Michalak i Stanisław
Nowak. Pierwszym Gospodarzem OSP Zaborów był

43

Władysław Nowak z Zaborowa, następnie funkcję tę
sprawowali: Marian Nowak, Ryszard Skibiński i Grzegorz
Michalak. Pierwszym Skarbnikiem OSP Zaborów był Józef
Wojtczak z Zaborowa, następnie funkcję tę sprawowali:
Marian Nowak, Ryszard Kołuda i Wiesław Mikołajczyk.
W Komisji Rewizyjnej zasiadali kolejno: Bogumił
Skibiński, Jan Sobolak, Stanisław Pajor, Józef Mroziński,
Zenon Flejter, Sylwester Skonieczny, Wiesław Mikołajczyk,
Dariusz Nowak, Henryk Skibiński
Od 2016 roku do dnia dzisiejszego władze w jednostce
OSP Zaborów sprawują: Sylwester Skonieczny - Prezes,
Zbigniew Domowicz - Wiceprezes, Dominik Joński Naczelnik, Stanisław Antczak – Wicenaczelnik, Wiesław
Mikołajczyk - Skarbnik, Roman Dudkowski - Sekretarz,
Mariusz Domowicz - Gospodarz, Jerzy Joński - Członek
Zarządu, Grzegorz Kaźmierski, Henryk Skibiński
i Mirosław Sobolak - Komisja Rewizyjna
		

Opracowanie: dh Sylwester Skonieczny

100-tne urodziny jednostki OSP Wielenin
Strażacy z OSP Wielenin świętowali 16 lipca 2017 roku
100-lecie istnienia swojej jednostki
Nabożeństwo w intencji strażaków
Świętowanie jubileuszu 100 lat istnienia Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wieleninie zainaugurowano Mszą
świętą odprawioną w Kościele Parafialnym pw. św.
Jakuba i św. Doroty. Nabożeństwo w intencji strażaków
sprawował
ksiądz proboszcz Jarosław Olszewicz.
Następnie uczestnicy przeszli w uroczystej defiladzie przed
strażnicę OSP. Dowódca uroczystości - dh Krzysztof Janiak
wprowadził kolumnę na plac apelowy.
Goście uroczystości
Na jubileusz jednostki przybyli liczni goście.
Wśród nich znaleźli się: dh Ryszard Szmaja – Członek
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP w Warszawie
i Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa Łódzkiego, Piotr Polak – Poseł na Sejm RP,
Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków,
Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący
Parlamentarnego Zespołu Strażaków, w imieniu Przemysława

Błaszczyka Senatora RP - Magdalena Bindas, w imieniu
Wojewody Łódzkiego Włodzimierz Smus – Zastępca
Dyrektora Biura Kadr Płac i Budżetu Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego, w imieniu Marszałka Województwa
Łódzkiego Zbigniew Osiciński – Główny Specjalista
Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi , w imieniu Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Łódzkiego Robert Baryła - Radny
Sejmiku, w imieniu Samorządu Miasta i Gminy Uniejów:
Janusz Kosmalski – Przewodniczący Rady Miejskiej
w Uniejowie, Sławomir Goszczyk – Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej oraz Wojciech Głowacki - Radny Rady
Miejskiej; dh Tadeusz Chmielewski- Prezes Zarządu ZOP
ZOSP RP w Poddębicach, Członek Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego
wraz z Prezydium Zarządu, mł. bryg. mgr inż. Wiesław
Wydrzyński – Zastępca Komendanta PSP w Poddębicach,
insp. Krzysztof Kotkowski – Komendant Powiatowy Policji
w Poddębicach, dh Krzysztof Janiak – Prezes Zarządu
Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Uniejowie
wraz z Prezydium Zarządu, kom. Adam Czerwiński –
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Komendant Komisariatu w Uniejowie, dh Jacek Świątczak
– Komendant Miejsko – Gminny ZOSP RP w Uniejowie,
Danuta Pecyna – Radna Rady Powiatu Poddębickiego, Piotr
Kozłowski – Radny Rady Powiatu Poddębickiego, Prezes
OSP Brzeziny, ks. Jarosław Olszewicz – Proboszcz Parafii
w Wieleninie, Roman Janiszewski – Prezes Zarządu BS
Poddębice, Jan Tygielski - Prezes Zarządu RBS Malanów,
Józef Ochocki Przewodniczący Rady Nadzorczej RBS w
Malanowie, Andrzej Zwoliński - Prezes Gminnej Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska”, Elżbieta Goszczyk - Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Wieleninie, Henryka Mann - sołtys
Wielenina, Tadeusz Nowak - sołtys Wielenina-Kolonii oraz
licznie zgromadzeni mieszkańcy.
Szczególną grupę gości podczas obchodów 100-lecia
jednostki stanowili byli działacze oraz potomkowie
założycieli jednostki: dh Stanisław Koziński, dh Edward
Zwierzyński, dh Roman Koziński, Teresa i Leon
Leszczyńscy, Aleksandra i Paweł Leszczyńscy, Teresa
i Józef Włodarczykowie, Karina i Piotr Wawrzyniakowie,
Anna i Lech Hajdukowie, Elżbieta Kuźnik i Sylwia
Woźniak.
Uroczystość uświetniły jednostki Ochotniczych
Straży Pożarnych z terenu Gminy Uniejów wraz z pocztami
sztandarowymi oraz druhowie strażacy zaprzyjaźnionych
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z: Biernacic,
Stemplewa, Zelgoszczy i Świnic Warckich.

Uroczystości jubileuszowe
Uroczysty apel strażacki związany z jubileuszem
otworzył raport o gotowości ochotniczych straży
pożarnych do apelu. Raport z rąk dowódcy uroczystości
odebrał dh Ryszard Szmaja. Po przeglądzie pododdziałów
nastąpiło wciągnięcie na maszt przez poczet flagowy
flagi związkowej. Oprawę muzyczną apelu zapewniła
Orkiestra Dęta OSP Wielenin pod batutą dh. Maksymiliana
Milczarka.
Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości głos zabrał
gospodarz – Prezes OSP w Wieleninie - dh Bogdan
Marciniak, który przybliżył gościom krótki rys historyczny
jednostki.
Na pamiątkę 100-lecia OSP Wielenin odsłonięto
pamiątkową tablicę ufundowaną przez mieszkańców
Wielenina i Wielenina – Kolonii.
Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: wnukowie
założycieli OSP - Leon Leszczyński i dh Andrzej
Trzebiński, najstarsi druhowie OSP Wielenin - dh Edward
Zwierzyński i dh Roman Koziński, przedstawiciele
lokalnego społeczeństwa - sołtysi Wielenina i Wielenina Kolonii oraz gospodarza dh. Bogdana Marciniaka. Prezent
od mieszkańców poświęcił tutejszy proboszcz. Tablica
zawisła na strażnicy OSP.
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Medale, odznaczenia
Uroczystość 100-lecia jednostki była okazją do
wręczenia medali i odznaczeń dla tych, którzy swoją pracą
i zaangażowaniem tworzyli historię jednostki.
Najwyższe wyróżnienie otrzymała sama „Jubilatka”.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP
Ochotnicza Straż Pożarna w Wieleninie została odznaczona
Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej.
Dekoracji sztandaru zaszczytnym odznaczeniem
dokonał dh Ryszard Szmaja. Z rąk dh. Ryszarda Szmai
najwyższe odznaczenie związkowe odebrał również dh
Bogdan Marciniak - Prezes OSP Wielenin.
Na mocy Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP zasłużeni działacze
i członkowie OSP otrzymali medale „Za Zasługi dla
Pożarnictwa”.
 Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
odznaczeni zostali: dh Piotr Wawrzyniak, dr Józef
Kubiak, dh Jacek Sobczyński, dh Aleksander Wieczorek.
 Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
odznaczeni zostali: dh Paweł Sierankowski, dr
Mirosław Kolasa, dh Jacek Ruszczak, dh Przemysław
Rosiak.
 Brązowym
Medalem „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” odznaczeni zostali: dh Sławomir
Węgielnik, dh Zygmunt Opas, dh Łukasz Piaseczny,
dh Marcin Szymczak.
Specjalne wyróżnienia dla zasłużonych działaczy
przyznał również Burmistrz Uniejowa:
 Złote Odznaki „Za zasługi dla Miasta i Gminy
Uniejów” otrzymali: dh Bogdan Marciniak, dh
Edward Zwierzyński, dh Kazimierz Kurzawa, dh Józef
Włodarczyk.
 Srebrne Odznaki „Za zasługi dla Miasta i Gminy Uniejów” otrzymali: dh Jan Zgoda, dh Piotr
Wawrzyniak.
Uroczyste wręczenie odznaczeń zakończyły okolicznościowe przemówienia gości pełne gratulacji i słów
uznania dla obchodzących jubileusz strażaków.
Niezwykle wzruszającym momentem uroczystości
była muzyczna niespodzianka w wykonaniu Zespołu
Śpiewaczego „Włościanki” z Wielenina dla gospodarza
jednostki - dh. Bogdana Marciniaka. Specjalne
podziękowanie za pracę w imieniu wszystkich strażaków
OSP Wielenin złożyli na jego ręce również - dh. Ewa Kolasa
i dh Józef Kubiak.
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Prezes Bogdan Marciniak w imieniu jednostki
podziękował za pomoc i wsparcie wszystkim przyjaciołom
OSP w Wieleninie, wręczając pamiątkowe podziękowania
oraz okolicznościowe medale.
Zakończenie uroczystości
Obchody 100-lecia OSP Wielenin nie mogły obejść
się bez urodzinowego tortu. Dzięki uprzejmości PGK
„Termy Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie zaproszeni
goście mogli skosztować „okolicznościowej słodyczy”.
Jubileusz zakończyła uroczysta defilada pododdziałów
strażackich, po której odbyła się część artystyczna
w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Wieleninie
oraz Zespołu Śpiewaczego „Włościanki”. Na zakończenie
organizatorzy przygotowali zabawę taneczną.
			

Aleksandra Zielonka

Z kart historii jednostki
Działo się to w roku Pańskim 1917, we wsi
Wielenin, w powiecie tureckim, w guberni kaliskiej.
Grupa mieszkańców Wielenina postanowiła założyć straż
ogniową. Jednostka zaczęła gromadzić środki finansowe na
zakup umundurowania i sprzętu pożarniczego.
Pierwszy skład założycielski tworzyli: prezes – ks.
Robaszkiewicz, ówczesny proboszcz parafii Wielenin
oraz Antoni Supeł, Antoni Zborowski, Antoni Trzebiński,
Zygmunt Ślusarski, Leon Leszczyński.
Z inicjatywy Leona Leszczyńskiego w 1924 roku
zaczęto budowę obecnej strażnicy. Budowa prowadzona
była ze środków własnych i w czynie społecznym. Ten sam
Leon Leszczyński postanowił w 1926 roku założyć orkiestrę
dętą. Opłacał kapelmistrza, którym był Adam Strychalski.
W 1936 roku funkcję prezesa obejmuje kierownik szkoły Władysław Greber. Z jego inicjatywy do istniejącej remizy
dobudowano garaże na sprzęt pożarniczy.
W 1939 roku, kiedy nad Polską zawisła okupacja
hitlerowska, urywa się wątek działalności Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wieleninie. Członkowie zostali
rozproszeni w różne strony świata, torturowani przez
okupanta. Wielu nie doczekało wolności i nie powróciło
w szeregi jednostki. Sprzęt pożarniczy i instrumenty dęte
zostały zabrane przez okupanta.
Po odzyskaniu niepodległości w 1945 roku rozpoczyna
się nowy okres w dziejach naszej jednostki. Na zebraniu
w dniu 27 kwietnia 1945 roku powołany zostaje zarząd w
składzie: prezes – Władysław Pyziak, wiceprezes – Józef
Furmankiewicz, naczelnik – Wawrzyniec Andrzejczak,
wicenaczelnik – Walenty Szafarz, gospodarz – Walenty
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Bednarek, skarbnik – Czesław Rataj, sekretarz – Wojciech
Kalinowski.
Na podkreślenie zasługuje nazwisko Wawrzyńca
Andrzejczaka, który wszelkimi siłami starał się i wznowił
działalność orkiestry. Kapelmistrzem zostaje wtedy
Władysław Kubis. Organizowane są zabawy taneczne,
przedstawienia teatralne, zbiórki publiczne. Uzyskane
środki finansowe przeznaczone są na zakup umundurowania,
sprzętu pożarniczego oraz instrumentów. W 1954 roku
zostaje zakupiona nowa motopompa oraz węże strażackie.
W 1959 roku zarząd postanawia odmłodzić orkiestrę.
Nauczycielem i kapelmistrzem zostaje Franciszek Szafarz.
W kolejnych latach następują częste zmiany w składach
zarządów, nie wpływa to jednak korzystnie na rozwój
i działanie jednostki.
1975 rok jest rokiem przełomowym w historii naszej
jednostki. Prezesem zostaje Roman Koziński. To pod jego
rządami zostaje przeprowadzony kapitalny remont remizy,
która rok później zostaje oddana do użytku.
W 1978 roku w skład zarządu wchodzi Bogdan
Marciniak, który pełni funkcję naczelnika. Od tego czasu
następuje stabilizacja w zarządzie jednostki, trwa ona przez
kilka dekad.
Po rezygnacji kapelmistrza Eugeniusza Szafarza
w 1982 roku następcą jego zostaje Józef Włodarczyk.
Przez dwa lata, tj. 1989-90, Orkiestra Dęta OSP Wielenin
brała czynny udział na Ogólnopolskich Dożynkach
w Częstochowie.
W 1990 roku jednostka zakupiła pierwszy samochód
pożarniczy. Był to Star 25. Mimo to, że był już wiekowym
autem, służył przez 15 lat. Samochód Star 200 został
zakupiony w 2005 roku.
W 1992 roku jednostka została odznaczona „Złotym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”.
Na walnym zebraniu w dniu 28 stycznia 2006 roku, po
31 latach z funkcji prezesa rezygnuje dh Roman Koziński,
a po 28 latach pełnienia funkcji naczelnika rezygnuje dh
Bogdan Marciniak. Dh Bogdan Marciniak 2 lata później
zostaje prezesem jednostki.
Na walnym zebraniu w dniu 16.02.2008 roku zostaje
podjęta decyzja o zakupie sztandaru dla naszej jednostki.
Marzenia się spełniają, a w dniu 27 lipca 2008 roku odbywa
się uroczystość, na której zostaje przekazany i poświęcony
sztandar.
W 2009 roku po trzydziestu latach z funkcji
kapelmistrza rezygnuje dh Józef Włodarczyk. Nowym
kapelmistrzem zostaje dh Maksymilian Milczarek.

W 2011 roku otrzymujemy z Komendy Policji
w Łodzi samochód Fiat Ducato. Za pieniądze pozyskane
z Funduszu Składkowego KRUS w Warszawie kupujemy
w 2013 roku mundury koszarowe oraz inny sprzętu
strażacki. W tym samym roku Urząd Marszałkowski
w Łodzi przekazuje nam kwotę 25 000 zł w ramach projektu
Lider na remont kuchni, świetlicy i sanitariatów.
W 2014 roku jednostka nasza wzbogaca się o nowe
i funkcjonalne garaże na samochody i sprzęt pożarniczy.
Koszt budowy to 180 000 zł, w całości pokryty przez
Burmistrza Miasta Uniejów – Pana Józefa Kaczmarka.
Przekazanie i poświęcenie garaży ma miejsce w dniu 14
czerwca 2015 roku.
W listopadzie 2016 roku jednostka nasza otrzymuje
samochód pożarniczy GCBA na podwoziu Jelcz. Mimo
swoich 34 lat samochód wygląda i trzyma się bardzo
dobrze.
Należy też wspomnieć, że jednostka bierze udział
w zawodach sportowo-pożarniczych stopnia gminnego,
powiatowego, zdobywając wiele pucharów i wyróżnień.
W 2010 roku drużyna żeńska uczestniczyła w wojewódzkich
zawodach sportowo-pożarniczych w Zgierzu.
Od 10 lat przy jednostce działa zespół śpiewaczy,
który bierze udział w ogólnopolskich i regionalnych
festiwalach zespołów strażackich, zdobywając czołowe
miejsca i wyróżnienia.
Na przestrzeni 100 lat funkcję prezesa kolejno
pełnili druhowie: ks. Robaszkiewicz, Władysław Greber,
Władysław Pyziak, Feliks Wojtczak, ks. Wiktor Machalski,
Stanisław Kurzawa, Adam Domowicz, Leonard Kuźnik,
Stanisław Gruchot, Józef Koziński, Roman Koziński,
Mirosław Dębski, Bogdan Marciniak
Funkcję naczelnika pełnili druhowie: Antoni Supeł,
Leon Leszczyński, Wawrzyniec Andrzejczak, Stanisław
Koziński, Adam Domowicz, Kazimierz Łodorzyński, Leon
Cieślak, Marian Brygier, Bogdan Marciniak, Mirosław
Kolasa, Konrad Trzebiński.
Skład zarządu, który przygotował uroczystość
100-lecia jednostki: prezes – Bogdan Marciniak,
wiceprezes – Mirosław Kolasa, naczelnik – Konrad
Trzebiński, zastępca naczelnika – Aleksander Wieczorek,
sekretarz – Adrian Sobczyński, skarbnik – Andrzej
Trzebiński, gospodarz – Jacek Ruszczak, kronikarz – Anna
Trzebińska; Komisja Rewizyjna: przewodniczący – Józef
Kubiak, wiceprzewodniczący – Tadeusz Nowak, sekretarz
– Krzysztof Nowak.
		

Opracowanie: dh Bogdan Marciniak
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Czepów wędkuje
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14 lipca 2017 r. udaliśmy się nad rzekę Ner w okolicy
Chełmna, aby powędkować. Sześcioosobowa grupa uczestników z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie otrzymała zgodę Polskiego Związku Wędkarskiego Oddział w Sieradzu.
Udało się „przechytrzyć” 2 leszcze (36 i 39 cm), 2 krąpie,
4 ukleje i 1 jazgarza. Nie ryby były jednak najważniejsze,
a możliwość spędzenia kilku godzin w otoczeniu cudownej,
dzikiej przyrody. Wyjazd był doskonałą okazją do poznania
topografii, fauny i flory otoczenia placówki. Uczestnicy
uczyli się jak dbać o przyrodę i jak bezpiecznie poruszać się
przy zbiorniku wodnym. Połowy odbywały się pod opieką
terapeuty Mirosława Madajskiego – członka PZW w Sieradzu
i Koninie. Każda osoba łowiła zgodnie z przepisami w zakresie
okresów i wymiarów ochronnych ryb, a także ich dziennego limitu połowu.
Wkrótce planowane są kolejne „wypady nad wodę”. Od kilku bowiem lat Czepowianom na swoich zbiornikach
pozwala łowić oddział koniński PZW.

arch. PŚDS w Czepowie

Mirosław Madajski

W ramach „Warsztatów z książką” w miesiącu lipcu
odbyły się zajęcia dla dzieci, spędzających wakacje
w mieście. Podczas zajęć można było miło spędzić czas,
a także pobudzić wyobraźnię i fantazję, czego dowodem były
własnoręcznie wykonane kwiaty. Do zrobienia kwiatów
potrzebna była bibuła, kolorowy papier, kubek plastikowy,
klej, nożyczki i patyczek. Wykonane margaretki to wersja
do samodzielnego zrobienia przez dzieci, ewentualnie przy
niewielkiej pomocy osoby dorosłej.
Podczas kolejnych zajęć, dzięki uprzejmości Pani
Agnieszki Graczyk, dzieci miały okazję poznać bliżej sztukę
rękodzieła, wykonując oryginalne kartki okolicznościowe.
Każdy według własnego pomysłu ozdobił dwie kartki
z życzeniami dla najbliższych. Takie kartki z pewnością
stanowią oryginalny podarunek.
Na zakończenie pierwszego miesiąca wakacji
pobawiliśmy się w projektantów i wykonaliśmy torby bez
użycia nitki i igły. Do wykonania potrzebna była tylko
własna, niepotrzebna koszulka. W drugiej części zajęć
dzieci uczestniczyły w zabawach sportowo-ruchowych,
bawiły się m.in.: chustą i tunelem animacyjnym oraz
balonami.
Ostatni dzień warsztatów z książką poświęcony był
zdrowemu odżywianiu. W oparciu o książki, takie jak:
„Zapiekanka układanka, ciasteczko z bajeczką” oraz „Dzieci

arch. M-GBP w Uniejowie

Letnie warsztaty w bibliotece

gotują” wywiązała się pogadanka na temat gotowania
oraz właściwości odżywczych warzyw i owoców. Każdy,
według własnego pomysłu, zrobił też fantazyjną sałatkę.
Z kolei w oparciu o książkę „Akademia bibuły - Zrób
to sam” powstały oryginalne pudełka z niespodzianką.
Wystarczyło tylko trochę kolorowej bibuły i kleju.
Podsumowaniem zajęć była zabawa w skręcanie balonów
oraz malowanie twarzy.
Podczas tegorocznych warsztatów nie zabrakło
oczywiście czytania fragmentów ulubionych książek.
		

Beata Szymczak, Sylwia Szymańska
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Renata Skibińska

Wakacyjne zajęcia w filiach bibliotecznych
W trakcie pierwszych tygodni wakacji, w roku szkolnym 2016/2017, w filii bibliotecznej
w Rożniatowie, jak co roku, odbywały spotkania najmłodszych mieszkańców Rożniatowa
i okolic oraz tych, którzy mają tutaj dziadków, u których spędzali wakacje.
ubogacone śpiewem i tańcem ze strony poszczególnych
artystów indywidualnych, bądź grup artystycznych
w rytm podkładów muzycznych i oklasków pozostałych
uczestników. Na zakończenie urządzono mini piknik
z kiełbaskami i niespodzianką dla wszystkich uczestników.
W tegorocznych spotkaniach udział wzięli:
Malwina Antczak, Martyna Antczak, Kinga Domińczuk,
Wiktoria Domińczuk, Martynka Gorzelańczyk, Zuzanna
Kozłowska, Wiktor Korczyński, Wiktoria Królikowska,
Jacek Malinowski, Szymon Malinowski, Julia Milczarek,
Natalia Milczarek, Oskar Nadolny, Wiktoria Nadolna,
Hubert Świątek i Krystian Świątek.

fot. R. Skibińska

fot. M. Pastwińska

Zarówno stali, jak i nowi czytelnicy mieli okazję
zapoznać sie z nowym układem tematycznym książek w
placówce, przejrzeć asortyment, poznać nowości wśród
zgromadzonych woluminów, a przede wszystkim miło
spędzić czas.
Spotkania, podobnie jak w poprzednich latach,
miały bardzo elastyczny charakter jeśli chodzi o formę
spędzania czasu. Dzieci rysowały, malowały, układały
puzzle, grały w karty i gry planszowe, jak również czytały
wiersze i bajki. W przerwach pomiędzy rozrywkami
artystycznymi a czytaniem bajek dzieci korzystały
z ruchu na świeżym powietrzu. Spotkania zostały

Zajęcia wakacyjne w filii bibliotecznej w Wilamowie

Letnie warsztaty w Rożniatowie

Ks. bp Józef Zawitkowski z Łowicza

na Uroczystościach Bożego Ciała w Spycimierzu
W tym roku uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa świętowaliśmy 15 czerwca. Od godzin
porannych, przy pięknej pogodzie rozpoczęła się praca
spycimierskich parafian i ich przyjaciół przy tworzeniu
kwietnych dywanów na całej trasie procesji Bożego
Ciała. Kwiaty z łąk, pól i ogrodów, zbierane przez kilka
dni, czekały w odpowiednio przygotowanych miejscach.
Posprzątana wcześniej droga, z udekorowanymi

poboczami powoli pokrywała się barwnym kobiercem.
Całe rodziny, począwszy od najmłodszych dzieci, starały
się zrobić to jak najpiękniej. Dziesiątki tysięcy ludzi
z całej Polski i nie tylko przemierzały tę trasę parę razy, aby
podziwiać, filmować, fotografować te niezwykłe dywany
dla Pana Jezusa. Przybyły liczne ekipy telewizyjne i wielu
dziennikarzy, by na żywo relacjonować to, co się dzieje
w parafii Spycimierz. Po południu cała droga dla Pana
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Jezusa była już gotowa. Po przygotowaniu kwietnych
dywanów trzeba było przygotować się do głównej liturgii.
Dwie Msze św. o godz. 9.00 i 11.30. odprawiane są
w kościele.
Tradycyjnie o godz. 17.00 na ołtarzu polowym przy
kościele rozpoczęła się główna Msza św. w parafii, słynącej
z najstarszej w Polsce tradycji układania kwietnych
dywanów na Boże Ciało. Mszę poprzedził półgodzinny
koncert miejscowej dętej orkiestry OSP Spycimierz.
Tegorocznej uroczystości przewodniczył najsławniejszy
w Polsce kaznodzieja ks. biskup Józef Zawitkowski
z Łowicza, który swoje kazanie rozpoczął od słów:
„Niechaj
będzie
pochwalony
Przenajświętszy
Sakrament… Tak inaczej zaczynam dzisiejsze kazanie.
Najpierw to nie mogę się nadziwić, dlaczego żeście tutaj

przyszli? Co się stało, że tak wielu was? Nie wie ksiądz?
Przyszliśmy uwielbić Tego, który stał się człowiekiem i został
z nami po wszystkie dni do końca czasów. Rozumiem, ale
trzeba nam dzisiaj, w dzisiejszy pogodny dzień trzeba nam
przypomnieć te wielkie wydarzenia, które uczą nas wielkiej
tajemnicy. To było w drugim roku nauczania Pana Jezusa,
szły za Nim już wielkie tłumy ludzi. Zbliżały się święta
Paschy, największe święta Izraela. Roztropni apostołowie
podpowiadali Panu Jezusowi: Roześlij ich do domów, bo
niektórzy z nich przyszli tu z bardzo daleka, oni Ci ustaną
w drodze. Jest weekend, potem są święta, oni są głodni.
I Pan Jezus powiedział do biskupów, do kapłanów: wy
dajcie im jeść. Filip złapał się za głowę: Panie ile to trzeba
pieniędzy, by każdemu z nich dać choćby po kromce chleba!
Jest tu jeden chłopiec, który ma jeszcze pięć chlebów i dwie
ryby, ale co to jest na tylu ludzi. Chciałbym, żeby ktoś
napisał o tym chłopcu dużą książkę…”
Tysiące ludzi uczestniczących w liturgii słuchało
z zapartym tchem słów wspaniałego kaznodziei
o zwykłym codziennym chlebie, którym trzeba się dzielić
z bliźnimi, o tajemnicy Eucharystii i o kwietnych dywanach
w parafii Spycimierz. Po Mszy św., sprawowanej pod
przewodnictwem ks. biskupa w intencji spycimierskich
parafian i wszystkich czcicieli Bożego Ciała, wyruszyła
procesja do czterech ołtarzy kwiatową drogą. W procesji
wzięła udział: liczna asysta parafialna w strojach
sieradzkich, ministranci, strażacy z Człop i Spycimierza,
poczty sztandarowe, dziewczynki sypiące kwiatkami. Przy
czwartym ołtarzu ks. biskup Józef Zawitkowski udzielił
błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem na cztery
strony świata.
Kolejna uroczystość Bożego Ciała 31 maja 2018 r. zapraszamy do parafii Spycimierz.
		

Ks. Proboszcz Wojciech Kaźmierczak
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Piotr Witas
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Piotr Witas

Swoim sympatykom Uniejów znany jest jako miejsce
ekstremalne – jest ekstremalnie urokliwy, ekstremalnie
prozdrowotny i gościnny. W dodatku ma ekstremalnie
duży potencjał, co skutkuje pojawianiem się rożnego
rodzaju innych (oczywiście pozytywnych) ekstremów.
Jednym z nich był sobotni (24 czerwca) bieg przełajowy
ExTERMYnator, zorganizowany w Uniejowie już po
raz trzeci, należący do najtrudniejszych w Polsce. Brał
w nim udział każdy, kto nie bał się sponiewierania przez
okoliczną przyrodę i chciał pokonać samego siebie.
Trasa była urozmaicona, podobnie jak w poprzednich
edycjach (błoto, chaszcze, złośliwe owady, wzniesienia,
jamy w piasku, woda po szyję), jednak nieco dłuższa,
ok. 11 km, także względem oficjalnych zapowiedzi,
jak przyznał komandor biegu Wojciech Jakubowski
(utrudnienie-niespodzianka, ale na biegaczach na pewno
nie zrobiło to wrażenia).
Można powiedzieć, że jedynym czynnikiem
przyrodniczym wspierającym uczestników na duchu
była pogoda, która – w przeciwieństwie do zeszłorocznej
– okazała się ekstremalnie łagodna.
Bieg zakończył się po trzech godzinach z haczykiem,
a końcowa klasyfikacja uformowała się następująco:
• Kobiety: 1. Anna Włoch (1:59:24), 2. Agnieszka
Olejniczak (2:08:06), 3. Małgorzata Urban
(2:15:46).
• Mężczyźni: 1. Adam Łukasiak (1:41:46), 2. Marceli
Chodakowski (1:42:09), 3. Krzysztof Krygier
(1:44:36)

arch. UM Uniejów

III Bieg ExTERMYnator
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•
•

Drużyny: 1. Dream Team Turek (10:24:10), 2.
Husaria Race Team (10:48:59), 3. EVErRUN
(10:49:54)
Zawodnicy Klubu Biegacza Geotermia Uniejów:
Izabela Augustowska (2:17:33) i Marceli
Chodakowski (1:42:09).

Jako że zawody były czynnie współorganizowane
przez I Dywizjon Lotniczy w Leźnicy Wielkiej, znalazła
się również nagroda dla najlepszego żołnierza biegu –
otrzymał ją Sylwester Adamczyk (1:47:55).
Nagrodą za miejsce pierwsze był skok ze spado-
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chronem i instruktorem, za drugie – zajęcia w tunelu
aerodynamicznym, za miejsce trzecie – lot paralotnią.
Zwycięzcom trzeciego biegu gorąco gratulujemy,
wszystkich łaknących wrażeń zapraszamy na edycję
przyszłoroczną (wieść niesie, że ma to już być maraton
ekstremalny…).
Bieg zorganizowany został przez: Klub Biegacza
Geotermia Uniejów, Jednostkę Wojskową w Leźnicy
Wielkiej, Urząd Miasta w Uniejowie, PGK „Termy
Uniejów”, M-GOK w Uniejowie, Zespół Szkół w Uniejowie, OSP w Uniejowie.

Beata Kos

Wilamowskie kwietne dywany
Malowanie trasy Bożego Ciała przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej
w Wilamowie ma już swoją kilkuletnią tradycję.
kwiatami, znajdujące się na zwycięskich pracach,
przenoszone są przed cztery ołtarze. Zarówno koncepcje
nagrodzonych wzorów dywanów przed ołtarzami, jak
i większość trasy Bożego Ciała malowali uczniowie
i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wilamowie.
W tym roku deszcz zmył efekty naszej ciężkiej
pracy i poprawialiśmy jeszcze raz wzory pięknych
kolorowych kwiatów. Swoją pomoc zaoferowali po raz
drugi uczestnicy Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czepowie i pomalowali jeden odcinek
trasy.

arch. UM Uniejów

Pierwsze lata to dywany kwiatowe malowane na
jezdni kolorową kredą. Niestety w przypadku deszczu
wysiłek malujących był czasem niwelowany i efekt nie
zawsze taki, o jakim wykonawcy marzyli. Projekt został
zmieniony i już od dwóch lat jest ściśle realizowany w
korelacji z przeprowadzanym konkursem plastycznym
pod nazwą „Wilamowskie kwietne dywany” pod
kierunkiem nauczyciela plastyki Beaty Kos i katechetki
Wiesławy Pajor. Prace konkursowe wykonują dzieci
z parafii Wilamów, rozstrzygnięcie następuje przed
Bożym Ciałem. Motywy religijne wraz z kolorowymi
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Jędrzej Kałużny

XIII Wielki Turniej Rycerski
na zamku w Uniejowie
wczesnośrodniowiecznych wojów i rzemieślników, XVI
- wiecznych landsknechtów, łuczników, XIX - wiecznego
sokolnika, rajtarów i pancernych na koniach, a także po raz
pierwszy żołnierzy rekonstruujących oddziały z II wojny
światowej. Nic dziwnego, bowiem podtytuł lipcowej imprezy
to „Spacerkiem przez wieki”.

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

arch. R. Troczyński

W pierwszy weekend lipca, jak co roku, przy uniejowskim
zamku pojawili się rekonstruktorzy dawnych wieków. W tym
roku, zgodnie z zeszłoroczną zmianą formuły, oprócz rycerzy
z XIV wieku, goście przybyli na zamek mogli obejrzeć:
XVII - wiecznych muszkieterów i szlachciców - uzbrojonych
w szable oraz swoją niezawodną broń czarnoprochową,

Obecny na Turnieju Rycerskim Marszałek Woj. Łódzkiego
– Witold Stępień

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Największą atrakcją tegorocznej imprezy był pokaz 200
lat Husarii w wykonaniu jeźdźców z Sandomierskiego Ośrodka
Kawaleryjskiego. Pokaz w trzech odsłonach poprowadził,
wcielając się w postaci królów Stefana Batorego i Jana III
Sobieskiego, Daniel Olbrychski - wielka gwiazda polskiego
kina i telewizji.
Obok sceny pokazowej na przybyłych widzów czekała
aleja kramowa i podgrodzie rzemieślnicze z niezliczonymi
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stoiskami. Swoje podwoje otworzył również sam zamek zwiedzać można było salę tortur oraz podziemia i skryptorium.
Tegoroczne atrakcje bardzo przypadły do gustu
zgromadzonej publiczności, bowiem nasz turniej gościł
kilkukrotnie więcej widzów niż w poprzednich edycjach.
Już teraz zapraszamy na kolejne edycje uniejowskich
spotkań z rekonstrukcją - będzie się działo.

Święto herbowej lilii

Karolina Smętkiewicz

Obchody tegorocznego VII Festiwalu „Królestwo Lilii” miały na celu przedstawienie herbowych
kwiatów w nieco innej konwencji. Po pierwsze, dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli Zespołu
Szkół w Uniejowie, powstał eko-herb Uniejowa ułożony z materiałów odpadowych: elementów
plastikowych butelek i worków na śmieci. Ideą tego było zwrócenie uwagi na konieczność segregowania
odpadów. Lilie w herbie ułożone były tym razem nie z żywych kwiatów, a z białych nakrętek.
„Królestwo Lilii” zwieńczył koncert poetyckomuzyczny pt. „Uniejów i jego Święci” tego samego dnia
o godz. 16:30. Wykonawcami byli: Marta Matuszewska
(sopran), Mariusz Matuszewski (organy, akompaniament,
autor muzyki), Piotr Jeżka (organy) i Witold Smętkiewicz
(recytacja, autor tekstów wierszy i pieśni).
W programie miało miejsce wiele nawiązań do
Uniejowa i świętych patronujących naszemu miastu
i parafii. Uczestnicy wysłuchali podczas koncertu
i następującej po nim Mszy św. pieśni o wierze i dwóch
utworów Ave Maria. Wśród prezentowanej poezji znalazły
się m.in.: wiersze pt. „Lilie Świętego Bogumiła”, Pieśń
o Świętym Florianie”, o św. Janie Pawle II oraz fraszki
o wierze.
Organizatorem uroczystości odbywających się
w kolegiacie była Parafia p.w. św. Floriana w Uniejowie.

arch. UM Uniejów

Żywe kwiaty lilii, w liczbie dokładnie 1200, ozdobiły
natomiast całą uniejowską kolegiatę. Dekorację wykonała
Pani Mariola Rezel. Piękne kompozycje z białych,
różowych i żółtych lilii stanowiły tło do uroczystej Mszy
św. z udziałem abpa Henryka Józefa Muszyńskiego,
Prymasa Seniora, która odbyła się w niedzielę 2 lipca
o godz. 12:00.
W swoim słowie do wiernych Arcybiskup nawiązał
zarówno do historii Uniejowa, św. Bogumiła, herbu miasta
z krzyżem i liliami, jak również wyjaśnił symbolikę kwiatu
lilii w Biblii. Przybliżył uczestnikom tej wyjątkowej Mszy
św. w których miejscach w Piśmie Świętym jest mowa
o liliach i jak można odczytywać znaczenie tych słów.
Homilię zakończyła modlitwa o wstawiennictwo św.
Bogumiła, abyśmy jak najwierniej i najpiękniej wypełniali
chrześcijańskie powołanie.
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„Dzień Dobry Wakacje”
w Uniejowie

Piotr Witas

W pierwszy weekend lipca uniejowskie podzamcze stało się sceną dla gości
i prowadzących program TVN „Dzień Dobry Wakacje”. Wydarzenie objęło całe
sobotnie i niedzielne przedpołudnie, a w roli gospodarzy wystąpili Dorota Wellman
oraz Marcin Prokop.
Sobotnia ramówka zawierała tematy muzyczne,
kulinarne oraz zdrowotne. Gościem programu była
Patrycja Markowska, która zapowiedziała swoją nową
„Krótką płytę o miłości”. Pani Patrycja wystąpiła na
niej w duetach z innymi znanymi artystami: Leszkiem
Możdżerem, Markiem Dyjakiem, Grześkiem Sakwińskim
i Ray’em Wilsonem. Artystka wykonała na żywo,
pod uniejowskim zamkiem, wraz z zespołem utwór
„Kochaina”.
Na tarasie „Term Uniejów” działała wyjazdowa
kuchnia TVN – Ula Chincz i Adam Kozanecki gotowali
potrawy z regionalnych produktów. Były kwaszone
pomidory, piklowane rzodkiewki w zalewie solankowej
oraz grillowana pierś drobiowa z zieloną kapustą
i agrestem.
Na scenie TVN zawitała również tematyka
kosmetyczna. Gośćmi byli pies Vaderek (który przybył
wraz z Leszkiem Stankiem) oraz Marta Krześniak,
technolog kosmetyczny. Pani Marta opowiadała
o kosmetykach na bazie wody termalnej, zarówno dla
zwierząt, jak i ludzi.

W niedzielę na planie gościły kolejne osobistości
świata sportu, telewizji, muzyki oraz medycyny. Kuchnię
polową prowadzili Filip Chajzer oraz Jan Kuroń. Na
stole lądowały filety z dorsza w panierce jarmużowokrakersowej z ryżem po arabsku, pasta z czerwonej fasoli z
kuminem, chili z pestkami granatu oraz gazpacho. Gościem
programu była Pani Irena Santor, która niedawno została
uhonorowana tytułem Doktora Honoris Causa Akademii
Muzycznej w Łodzi. Pani Irena opowiadała o bakcylu
pracy artystycznej, nowym pokoleniu piosenkarzy oraz
swoim podejściu do nowinek technicznych. Kolejnym
rozmówcą był Patryk Kumór, wokalista („ślicznyliryczny” zdaniem prowadzącej), autor tekstów oraz
idol polskich nastolatek. Patryk wraz zespołem dał na
koniec programu koncert na żywo. Sportowym akcentem
wydania była zapowiedź meczu drużyn Gwiazdy TVN vs.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, który odbędzie
się 3 września. Prowadzący rozmawiali z Radosławem
Majdanem, aktorem Michałem Mikołajczykiem (obaj
z drużyny TVN), oraz Maciejem Orłosiem.
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Komitet Regionów i Komisja
Europejska w Uniejowie

arch. UM Uniejów

Na wypadek, gdyby publiczność czuła niedosyt
obecności znanych postaci na wizji zagościły trzy
osobistości związane z programem „Projekt Lady” –
Kasia Fik, uczestniczka, Tatiana Mindewicz-Puacz, jej
mentorka oraz prowadząca Małgorzata Rozenek. Panie
dyskutowały o tym, co kobiecie wypada, jak również
o nowej książce Pani Tatiany.
W „Dzień Dobry Wakacje” nie zabrakło wzmianki
o 5. edycji akcji T-Mobile Pomoc Mierzona Kilometrami.
W kontekście zdrowia należy jeszcze wspomnieć
wizytę Panów Pawła Sitarskiego, fizjoterapeuty oraz
Dariusza Klareckiego, lekarza medycyny (balneologa).
Panowie opowiadali o rehabilitacji powypadkowej. Pan
Michał Rusinek, pisarz i językoznawca, wypowiadał
się – oczywiście nienaganną polszczyzną – nt. różnych
lapsusów językowych, odsyłając przy okazji do swojej
nowej książki.
Polowa scena TVN zgromadziła wokół siebie
liczną publiczność (co wprawiło w wyraźny zachwyt
prowadzących program). Pogoda, szczególnie w sobotę,
dopisała, choć zdarzały się i chwile deszczowego
orzeźwienia…

Aleksandra Zielonka

W trakcie pobytu w Polsce goście zapoznali się
ze stosowanymi w regionie łódzkim rozwiązaniami
z zakresu energetyki odnawialnej. W programie
wizyty znalazł się Uniejów. Goście poznali historię
Uniejowa, przede wszystkim dowiedzieli się
o szerokim wykorzystaniu uniejowskiej wody
termalnej. W tym celu zwiedzili kompleks termalnobasenowy „Termy Uniejów”, „Geotermię Uniejów”
oraz Energetykę Uniejów.
Wśród delegacji znaleźli się: Yoomi Renström –
Przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej
(SEDEC) Komitetu Regionów, Matteo Luigi Bianchi,
Hicham Imane, Paweł Zamojski – Przedstawiciele
Komitetu Regionów, Pia Laurila, Matthijs Soede –
Dyrekcja Generalna ds. Badań i Innowacji Komisji
Europejskiej, Marcin Podgórski – Dyrektor
Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego
w Brukseli, Ewa Florczyk – Dyrektor Departamentu
ds. Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi.

arch. UM Uniejów

6 lipca 2017 r. Uniejów gościł delegację ekspercką Komitetu Regionów i Komisji
Europejskiej. Wizyta była efektem współpracy między Europejskim Komitetem Regionów
a Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Badań Naukowych i Innowacji.

W imieniu Urzędu Marszałkowskiego gości powitała Jolanta Zięba
- Gzik - Członek Zarządu Województwa Łódzkiego. Podczas wizyty
komisji towarzyszył Piotr Majer – Zastępca Burmistrza Uniejowa.
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Międzynarodowa wizyta studyjna
W Uzdrowisku Termalnym Uniejów gościły w dniach 6-10 lipca 2017 r. delegacje miast partnerskich
gminy Uniejów w związku z wizytą studyjną w ramach realizowanego projektu: „Zwiększenie
międzynarodowej rangi gospodarczej regionu łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie
promocji gospodarczej regionu przez gminę Uniejów”.
W ubiegłym roku, również w lipcu i sierpniu, w wizytach studyjnych realizowanych z tego samego projektu
unijnego, w konferencji o lecznictwie uzdrowiskowym,
ekoinnowacjach i ekoinwestycjach w Łódzkiem
uczestniczyli również przedstawiciele miast partnerskich.
Na tegoroczną konferencję do Uniejowa przybyli
goście z różnych stron Europy: Mórahalom (Węgry),
Sonkajärvi (Finlandia), Krāslavy (Łotwa), Truskawca
(Ukraina), Tskaltubo (Gruzja) i Alatri (Włochy).
Głównym celem wydarzenia była promocja walorów
gospodarczych Uniejowa i regionu łódzkiego, wymiana
doświadczeń w dziedzinie ekoinwestycji, lecznictwa
uzdrowiskowego, kosmetologii i ekobudownictwa,
poszukiwanie rozwiązań w tej tematyce oraz nawiązanie
kontaktów handlowych z przedsiębiorcami z regionu
łódzkiego.
W ramach pobytu uczestnicy zapoznali się z inwes-

tycjami w regionie. Jednakże najważniejszym punktem
programu wizyty były prezentacje gospodarcze miast
partnerskich, Uniejowa oraz partnerów gospodarczych
gminy. Uniejów znany jest już z wykorzystania wody
geotermalnej w balneoterapii i do celów rekreacyjnych
oraz ciepłowniczych. Teraz przyszedł czas na kolejne
kroki - zastosowanie leczniczej wody geotermalnej w
branży kosmetycznej i spożywczej. Pierwsze efekty tych
prac poznali uczestnicy międzynarodowych prezentacji
gospodarczych podczas konferencji na zamku 7 lipca
2017 r., na której Uniejów, Geotermia Uniejów oraz firma
OVER Group z Łasku zaprezentowały innowacyjną linię
kosmetyków na bazie wody geotermalnej. Kosmetyki
mają szansę zdobyć nie tylko rynek krajowy, lecz także
sprzedawać się w innych krajach.
Podczas
panelu
gospodarczego
prezentację
dotyczącą zastosowania wody termalnej z Uniejowa

www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Podczas drukowania tego numeru „Uniejowskich
Stron” odbyła się druga wizyta studyjna (24-28.08),
o której dowiecie się Państwo w kolejnym, październikowym wydaniu.

arch. UM Uniejów

w ciepłownictwie, rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej
oraz w przemyśle spożywczym zaprezentował Burmistrz
Uniejowa – Józef Kaczmarek. Balneologia i lecznictwo
sanatoryjne w Uzdrowisku Termalnym Uniejów zostało
przedstawione przez kierownika Uzdrowiska Uniejów
Park – Pawła Czarneckiego. Ostatnie przygotowania
przed premierą kolejnego produktu regionalnego – ogórka
termalnego z Uniejowa, na bazie oryginalnej receptury
z wykorzystaniem wody geotermalnej przygotowanej
przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, zaprezentował partner gminy - Firma Bracia Urbanek z Łowicza.
Jednym z ważnych punktów programu konferencji
było przypieczętowanie współpracy między gminą
Uniejów a gminą Alatri we Włoszech poprzez podpisanie
umowy partnerskiej (oddzielny artykuł).
Udział w misjach gospodarczych to przede
wszystkim możliwość praktycznej wymiany doświadczeń
i nawiązania kontaktów w dziedzinie lecznictwa
uzdrowiskowego i ekologii. Zagraniczni przedsiębiorcy,
uczestniczący w wizytach studyjnych, dzielą się zdobytą
wiedzą i praktyką w kwestii rozwiązań zastosowanych
w ich dziedzinach działalności. Sami chętnie zwiedzają
inwestycje, przedsiębiorstwa i firmy w naszym
regionie, aby podpatrzeć zastosowania technologiczne
wykorzystane w ich funkcjonowaniu.

UNIEJOWSKIE STRONY
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Obecni na konferencji przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi i Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z burmistrzem Uniejowa.
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Składający uściski dłoni - przedstawiciel miasta partnerskiego Sonkajärvi - Raine Hokkanen i Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek. Stojący przy
makiecie Carla Gustawa Mannerheima (od lewej) Jukka Soisalon-Soininen i Wojciech Kaca

Wojciech Kaca

Otwarcie wystawy fińskiego bohatera
W związku z 100. rocznicą odzyskania przez Finlandię niepodległości, podczas odbywającej się
wizyty studyjnej (6-10.07), została przygotowana przed uniejowskim zamkiem wystawa poświęcona
osobie Marszałka Carla Gustafa Mannerheima.
Wystawę fotograficzną pt. „Śladami Marszałka
Mannerheima w Polsce” otworzył Wojciech Kaca,
koordynator współpracy między Uniejowem a partnerską gminą Sonkajärvi, położoną w środkowej części
Finlandii, w regionie Sawonia Północna.
W tym roku obchodzona jest 150-ta rocznica urodzin
Marszałka (jest on rówieśnikiem Józefa Piłsudskiego).
Mannerheim określał lata spędzone w Polsce jako
bardzo szczęśliwy okres w swoim życiu. Miał tutaj
wielu przyjaciół, takich jak: Lubomirscy, Zamoyscy,
Czartoryscy, Wielopolscy i inni. Znał osobiście
Józefa Piłsudskiego, którego odwiedził w Belwederze

w 1919 roku. Mannerheim mówił po polsku, należał do
prestiżowego klubu myśliwskiego w Warszawie. Był
wielkim przyjacielem Polski i Polaków.
Marszałek Carl Gustaf Mannerheim zyskał sławę
stojąc na czele fińskiego ruchu niepodległościowego
w czasie I wojny światowej i doprowadzając do
wyzwolenia swojego kraju spod władzy Rosji.
Przyczynił się do zachowania jego niepodległości
w czasie II wojny światowej i okresie powojennym.
W Finlandii został uznany człowiekiem stulecia.
Finlandia pod przewodnictwem Mannerheima jako
pierwszy kraj na świecie uznała niepodległość Polski
w 1918 roku.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Karolina Smętkiewicz
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Ważnym akcentem międzynarodowej wizyty studyjnej w Uniejowie było podpisanie umowy o współpracy między
Uniejowem a Alatri (Włochy). Umowa sformalizowała kilkuletnie kontakty pomiędzy gminami, zwłaszcza w dziedzinie
promocji sztuki układania obrazów i dywanów kwiatowych oraz otworzy nowe możliwości współpracy.
Umowa partnerska podpisana podczas konferencji na zamku 7 lipca 2017 r. przez Burmistrza Uniejowa - Józefa
Kaczmarka i Burmistrza Alatri - Giuseppe Morini dotyczy współpracy w zakresie promocji, kultury, turystyki i sportu.
Gminy będą kontynuowały współpracę, która ma służyć rozwojowi wzajemnych stosunków między samorządami,
a także tworzeniu przyjaznych stosunków pomiędzy mieszkańcami zaprzyjaźnionych miast w dziedzinach: nauka
i technika, edukacja i ochrona zdrowia, kultura i sztuka, rozwój turystyki i sportu, samorząd lokalny, ekologia i racjonalne
wykorzystanie zasobów przyrodniczych.

PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o. oraz Uniejów
Uzdrowisko Termalne zaprosilimieszkańców oraz turystów
w lipcu i sierpniu na seanse filmowe „pod chmurką”.
W ramach akcji „Kino na leżakach” odbyły się projekcje
filmów na wielkim ekranie, które uczestnicy oglądali
wygodnie na plażowych leżakach.
Pierwszy seans miał miejsce 8 lipca, kolejne 29 lipca
i 14 sierpnia. Wspólnie śmialiśmy się przy francuskiej
komedii „Za jakie grzechy, dobry Boże?”, polskiej komedii
romantycznej „Słaba płeć” i belgijsko-francuskiej komedii
„Przychodzi facet do lekarza”.
Kino stacjonowało, podobnie jak w roku ubiegłym,
na terenie boiska przy plaży, tuż obok kompleksu basenów
termalnych. Seanse były bezpłatne i każdy kto przyjechał do
Uniejowa miał możliwość skorzystania z zaproszenia.

arch. UM Uniejów

„Kino pod chmurką”
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Zawody w Powożeniu
Zaprzęgami Konnymi

Aleksandra Zielonka

9 lipca 2017 r. na boisku przy „Termach Uniejów” odbyły się czwarte Zawody
w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów. Otwarcia
zawodów dokonał gospodarz gminy Uniejów – Burmistrz Józef Kaczmarek.
Pęcherzewski, luzak – Wojciech Pęcherzewski, konie
– Blanco i Bazyl; 3 miejsce: zawodnik – Marcin
Michalak, luzak – Kamil Janas, konie – Hawida i Heira.
• Dorośli - single kuce: 1 miejsce: zawodnik – Stefan
Markiewicz, luzak – Krzysztof Frymus, kucyk – Iskra;
2 miejsce: zawodnik – Weronika Derdzińska, luzak –
Zuzanna Bangrowska, kucyk – Bruni.
• Dorośli - pary kuce: 1 miejsce: zawodnik – Filip
Grudziński, luzak – Bartłomiej Nowicki, kucyki –
Kropka i Łatka; 2 miejsce: zawodnik – Filip Grudziński,
luzak – Bartłomiej Nowicki, kucyki – Astrol i Astrillo;
3 miejsce: zawodnik – Sławomir Idzikowski, luzak –
Krzysztof Małecki, kucyki – Tajfun i Tornado.
W przejazdach młodzieży do lat 18-tu udział wzięli:
• Młodzież - single kuce: zawodnik – Wojciech Rosiak,
luzak - Zbigniew Nowakowski, kucyk - Intro.
• Młodzież - single kuce: zawodnik – Beata Podkańska,
luzak - Arkadiusz Podkański, kucyki - Kamis i Kamel.
Wręczenia nagród zwycięzcom i dekoracji koni
dokonali: Senator RP - Przemysław Błaszczyk,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie - Janusz
Kosmalski, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie - Sławomir Goszczyk.
Organizatorami zawodów byli: Urząd Miasta w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie,
Wielkopolski Związek Hodowców Koni, Stadnina Koni
Brzeziny - Mariusz Pęcherzewski.
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Tradycyjnie zawody rozpoczął przejazd zawodników
ulicami miasta ze sztandarem Wielkopolskiego Związku
Hodowców Koni, pod patronatem którego odbywa się
impreza. Zawodnicy startowali w czterech podstawowych
kategoriach: dorośli w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi
i parokonnymi oraz dorośli w powożeniu zaprzęgami kucy
pojedynczymi i zaprzęgami kucy w parach. Dodatkowo
odbyły się przejazdy młodzieży do lat 18-tu w zaprzęgach
kucy.
Na specjalnie utworzonym parkurze wykonano 37
przejazdów. Dystans jaki miały do pokonania zaprzęgi
wynosił 470 m, wyznaczone tempo 240 m/min, przewidziana
norma czasu 1,58 min. Podczas przejazdów liczyło się:
wytrenowanie, zwinność, prędkość przejazdu oraz zdobycie
jak najmniejszej liczby punktów karnych.
Oceny przejazdów dokonali: Błażej Czajka – sędzia
główny, Joanna Mularczyk - sędzia pierwszej przeszkody
maratonowej, Tomasz Małecki – sędzia drugiej przeszkody
maratonowej, Dagmara Małecka i Aleksandra Małecka –
obsługa fotokomórki.
Puchary w poszczególnych kategoriach zdobyli:
• Dorośli - single konie: 1 miejsce: zawodnik – Mateusz
Głodny, luzak – Andrzej Głodny, koń – Doda; 2 miejsce:
zawodnik – Marek Wełnic, luzak – Agata Molenda, koń
– Montero; 3 miejsce: zawodnik – Mateusz Głodny,
luzak – Andrzej Głodny, koń – Pamela.
• Dorośli - pary konie: 1 miejsce: zawodnik – Rafał
Paszyński, luzak – Joanna Kretkowska, konie –
Prezes i Cynamon; 2 miejsce: zawodnik – Mariusz

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

XII Jarmark Średniowieczny
Trójkąt z Warszawy. Grupa dała dwa występy
zatytułowane „Księga błazna” oraz „Za siedmioma
wiekami”. Oba przedstawienia cieszyły się ogromnym
powodzeniem. Aktorzy przewidzieli także role dla
najmłodszej części widowni oraz pacynek.
Przez cały czas trwania Jarmarku otwarte były:
interaktywne miasteczko z rozrywkami dla dzieci
(można było nauczyć się chodzić na szczudłach),
stragany z lokalnymi wyrobami oraz punkty prezentujące
wyrobnictwo garncarskie, heraldykę i genealogię,
łucznictwo, jak również średniowieczną numizmatykę.
Tradycyjnie już, otworem stały podziemia uniejowskiego
zamku, gdzie można było usłyszeć o narzędziach tortur
i maszynach oblężniczych.
Sobotni wieczór wypełniły dwa wyjątkowe
wydarzenia. Tuż przed zmrokiem, na moście nad dawną
fosą, odbyła się inscenizacja bitwy o zamek, a zaraz po
niej – już przy świetle księżyca – miał miejsce przemarsz
gości imprezy, wyposażonych przez organizatorów
w pochodnie, na uniejowską plażę, gdzie swój
oszałamiający pokaz tańca z ogniem dała Formacja
Tancerzy Ognia „Samsara” z Łodzi.
Osoby, które wyjątkowo w tym roku nie mogły
dotrzeć na Jarmark zapraszamy za rok!

arch. UM Uniejów

5 i 6 sierpnia 2017 r. zapanowała w Uniejowie atmosfera rodem z wieków średnich. Przyjezdni spotykali
damy, rycerzy, średniowiecznych wieśniaków czy smoka.
Dwa dni imprezy ledwo wystarczyły, aby pomieścić
wszystkie punkty programu. Za dnia oko i duszę
publiczności cieszyły między innymi:
• walki rycerzy pieszych (którzy walczyli między
sobą na miecze ze stali, a z widownią zgromadzoną
u podnóża zamku – na miecze piankowe),
• turniej łuczniczy na tyłach zamku,
• bieg dam, w którym średniowieczne panie
rywalizowały w obieraniu jabłek, nawlekaniu nitki,
zarzucaniu kółek na gwoździe i biegu z jajem,
• pokaz tańca dawnego w wykonaniu Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalne „Dworzanie”,
• turniej w rzucie włócznią do siana, dzika oraz
lisa,
• gra miejska, w której należało wykazać się
zdecydowanie ponadprzeciętną wiedzą historyczną
i można było wygrać godne pozazdroszczenia nagrody (w
tym tablet oraz nocleg w jednym z uniejowskich hoteli).
Gościem specjalnym imprezy był Teatr Rozrywki
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Urszula Łukasik

„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła…” - to hasło
przewodnie tegorocznego XII Gminnego Festiwalu
Strażackich Orkiestr Dętych w Spycimierzu.

XII Gminny Festiwal Strażackich
Orkiestr Dętych w Spycimierzu
Tradycją stało się już, że podczas festiwalu publiczność
wymyśla hasło o miejscowości Spycimierz na kolejny rok.
W tym roku zwyciężyła propozycja „Spycimierz najbardziej
na świecie, dywany piękne, orkiestra fest, Spycimierz po
prostu jest the best”. Jej autorem był pan Michał Filipiak
z Boleszczyna.
Wydarzenie zostało dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego – przyznano na nie dotację
celową w wysokości 5000 zł.
Umowy o przekazaniu pomocy finansowej
przez województwo łódzkie na organizację festiwalu
w Spycimierzu oraz dla sołectwa Wilamów na dostosowanie
i wyposażenie pomieszczenia na salę do ćwiczeń
i rekreacji „„Siła ciała i ducha podstawą zdrowia naszych
mieszkańców” zostały podpisane 7 lipca 2017 roku na
zamku w Uniejowie. Podpisy na umowach złożył Burmistrz
Uniejowa – Józef Kaczmarek w obecności Członków
Zarządu Woj. Łódzkiego – Pani Jolanty Zięby-Gzik i Pani
Joanny Skrzydlewskiej.

arch. UM Uniejów
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Festiwal odbył się w dniu 22 lipca br. Tego dnia
orkiestry dęte z terenu gminy Uniejów zaprezentowały
przed zgromadzoną publicznością utwory muzyczne ze
swojego repertuaru.
Festiwal tradycyjnie rozpoczął się uroczystym
przemarszem pod scenę, gdzie orkiestry wspólnie
zagrały m.in. marsz Golden Sun jako swoistą inaugurację
wydarzenia. W sobotę można było usłyszeć zarówno utwory
ludowe, jak i muzykę filmową. Za występ orkiestry dęte
otrzymały instrumenty. Gościnnie na festiwalu wystąpił
Zespół Ludowy „Włościanki” z Wielenina. Po części
programowej odbyła się integracyjna zabawa taneczna.

Od lewej: Członek Zarządu Woj. Łódzkiego - Jolanta Zięba-Gzik,
Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek, Członek Zarządu Woj. Łódzkiego
- Joanna Skrzydlewska

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

UNIEJOWSKIE STRONY

63

Plener studentów

Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi
Grupa ponad 50-ciu studentów z Akademii Sztuk Pięknych
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi uczestniczyła w plenerze
malarskim. Od 29 lipca do 11 sierpnia 2017 r. studentów można było
spotkać w okolicy Domu Pracy Twórczej. Prace przedstawiające
przyrodę oraz architekturę malowane były głównie techniką olejną.

Opiekunem grupy był prof. Wojciech Leder kierownik Katedry Malarstwa ASP, który prowadził
już w Uniejowie zeszłoroczne warsztaty pn. „EKO
PLENER”.

arch. UM Uniejów
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www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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arch. Zespół Ranores

Szina Sarnecka

VIII Święto Alei im. Sat Okha
W dniach 12-13 sierpnia 2017 r. mieszkańcy miasta
oraz przybyli do Uniejowa turyści mieli okazję po raz
kolejny spotkać się z pasjonatami kultury indiańskiej.
W okolicy kompleksu termalno-basenowego stanęła
wioska indiańska złożona z około 20 indiańskich domostw
tipi, w których przez weekend mieszkali indianiści.
Święto Alei im. Sat Okha to cykliczna impreza,
która już po raz ósmy odbyła się w Uniejowie. Ma ona
na celu przypomnieć postać Stanisława Supłatowicza –
Sat Okha – półkrwi Polaka - półkrwi Indianina. Sat Okh
zasłynął jako pisarz, gawędziarz oraz artysta. Był także
żołnierzem Armii Krajowej. Wielu indianistów znało
Stanisława Supłatowicza osobiście i w dużej mierze
to on wspierał pasjonatów tej kultury i motywował do
rozwijania Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. Dzięki
przychylności władz Uniejowa jedna z parkowych alejek
została nazwana jego imieniem.
Osoby, które odwiedziły wioskę mogły zobaczyć

m.in. pokazy tańca Pow Wow. Podczas prawie
dwugodzinnych występów tancerze zaprezentowali się w
kilku kategoriach tanecznych, tj. Men’s Traditional, Men’s
Fancy, Women’s Fancy Shawl, Jingle Dress, Women’s
Traditional. W strojach pojawiło się około 30 tancerzy
i tancerek w barwnych regaliach wzorowanych na strojach
wykonywanych przez Rdzennych Mieszkańców Ameryki
Północnej. Była też część taneczna przeznaczona dla
publiczności. Widzowie mogli uczestniczyć w tańcach społecznych: międzyplemiennych, kręgu oraz
w konkursie tańca ziemniaka. W programie Indiańskiego
Lata znalazły się także pokazy indiańskiej gry Lacrosse
w wykonaniu zespołu Ravens Łódź i Belllatores Łódź.
Zespoły zachęcały publiczność do wspólnej gry.
Końcowym elementem zarówno sobotniego, jak
i niedzielnego programu były koncerty w wykonaniu
zespołów Leyenda oraz Los Companieros prezentujących
muzykę latynoską oraz Mariachi Los Amigos – muzyka
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arch. Zespół Ranores

arch. Zespół Ranores

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

meksykańska. Cieszyły się one dużym zainteresowaniem
publiczności.
Cieszymy się bardzo, że po raz kolejny mogliśmy
zorganizować w Uniejowie Indiańskie Lato. Dziękujemy

Urzędowi Miasta w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów”
oraz Uniejowskiemu Domowi Kultury za wielki wkład w
organizację tej imprezy.
Do zobaczenia w przyszłym roku!

Piotr Witas

XVI Piknik Sołtysów
niach, podczas których ujawniły się nieznane – zarówno
publiczności, jak i ich posiadaczom – talenty, na
podium stanęły drużyny: 1. Wielenin (podobnie jak rok
wcześniej), 2. Wielenin Kolonia, 3. Felicjanów.
Po otarciu potu z czoła laureaci otrzymali
od organizatorów w pełni zasłużone nagrody, od
fotoreporterów należną uwagę, a od publiczności gromkie
brawa, słyszane w całej gminie.
Organizatorami XVI Pikniku Sołtysów byli:
Burmistrz Miasta Uniejów, Radni Rady Miejskiej
w Uniejowie, Rada Sołecka Wsi Ostrowsko, OSP
w Ostrowsku, Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrowsku,
PGK „Termy Uniejów”, MGLKS Termy Uniejów/
Ostrowsko oraz MGOK w Uniejowie.

arch. UM Uniejów

Gmina Uniejów w niedzielę 13 sierpnia 2017 r.
po raz 16. gościła uczestników i publiczność pikniku
sołtysów. Bezpośrednią areną zmagań było, tradycyjnie
już, urokliwie położone boisko w Ostrowsku. Drużyn
na starcie w tym roku stawiło się 9: Pęgów, Wola
Przedmiejska, Wilamów, Felicjanów, Wielenin, Wielenin
Kolonia, Lekaszyn, Ostrowsko oraz Radni Rady Miejskiej
w Uniejowie.
Kategorie rywalizacji (oczywiście przyjacielskiej
i tylko fair-play) były następujące: najbardziej oryginalny
pojazd we wsi, rzut kostką słomy, golf, rzut podkową,
bieg z pustakami, siatkówka z użyciem worków, rzut
gumowym wężem, rzut gumowym kurczakiem, bieg
z oponą od traktora, strzał piłką do bramki.
Po długich, godzinnych, wyczerpujących zmaga-
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Piotr Witas

Policyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar

Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi
„Bezpieczne wakacje”. W miasteczku ruchu drogowego
przygotowano liczne atrakcje, m.in.: „nietrzeźwe gogle”
(nastawione na dwa promile alkoholu we krwi), sprawdzanie
wiedzy o ruchu drogowym, przejażdżkę symulatorem
zderzeń (na całe szczęście rozpędzał się tylko do 8 km/h),
wizytę w prawdziwym radiowozie. Była okazja obejrzenia
z bliska sprzętu policyjnego, straży pożarnej i żandarmerii
wojskowej. Nie obyło się bez konkursów z nagrodami
dla młodzieży w różnych kategoriach wiekowych. Dla
zainteresowanych przyszłą pracą w mundurze przygotowano
stoisko informacyjne, na którym udzielano informacji
o procedurze ubiegania się o pracę w służbach mundurowych.
Imprezę uświetnili także swoją obecnością członkowie klubu
motocyklowego Blue Knight, prezentując swoje motocykle.

arch. UM Uniejów

17 czerwca 2017 r. fani futbolu mieli okazję na żywo
podziwiać zmagania wojewódzkich zastępów policji na
uniejowskich boiskach im. Włodzimierza Smolarka. Pogoda
nie zachęcała do wyjścia z domu, niemniej piłkarzom
zdawało się to wcale nie przeszkadzać.
O Puchar Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi,
przy bardzo aktywnym patronacie jego zastępcy - mł. insp.
Tomasza Olczyka, rywalizowało 16 drużyn. Po zaciętej grze
na podium stanęli: I miejsce – Oddział Prewencji Policji w
Łodzi, II miejsce – Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi,
III miejsce – Komenda Miejska Policji w Łodzi.
Rozgrywkom piłkarskim towarzyszył, zorganizowany
przez policję i żandarmerię wojskową, piknik rodzinny ph.

4 czerwca odbyła się III edycja Poddębickiego Biegu Bez
Barier. Warunki do biegania były trudne, burzowe powietrze
utrudniało rywalizację, ale szczęśliwie deszcz oszczędził biegaczy.
W biegu nie zabrakło uczestników z Klubu Biegacza
Geotermia Uniejów w składzie: Łukasz Kubiak, Damian
Berczyński, Marek Bocian, Robert Błaszczyk, Andrzej Błaszczyk,
Marek Szafoni, Szymon Lewandowski, Robert Stasiak, Marek
Długosz i Izabela Augustowska.
Wśród naszych zawodników najlepszy okazał się Łukasz
Kubiak, który uplasował się na 5 miejscu z czasem 36:34 sek.
oraz zajął 2 miejsce w kategorii wiekowej M-20.
Podczas imprezy prowadzona była klasyfikacja drużynowa,
w której klub z Uniejowa zajął 3 miejsce. Tych, którzy nie byli,
zapraszamy za rok.

Robert Stasiak

fot. M. Stasiak

Bieg bez barier

Od lewej: Izabela Augustowska, Marek Szafoni, Robert Stasiak, Marek
Bocian, Damian Berczyński, Łukasz Kubiak
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Uniejowska Akademia Futbolu
Osiem dni (7-14 lipca) spędzili na obozie sportowo –
wypoczynkowym zawodnicy Uniejowskiej Akademii Futbolu.
Grupa z Uniejowa wraz z trenerami i opiekunami liczyła 54 osoby.
Wyjazd doszedł do skutku dzięki współpracy i zaangażowaniu
założycieli Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni oraz Marcina
Kalkowskiego – Radnego Rady Gminy Nowa Ruda.
Bazą noclegową młodych piłkarzy z Uniejowa stał się
Sokolec koło Nowej Rudy (powiat kłodzki). Czas spędzony w
Gminie Nowa Ruda był niezwykle intensywny. Oprócz codziennej
„zaprawy” oraz treningów piłkarskich i mentalnych dzieci miały
wyjątkową okazję poznać przepiękne okolice Gór Sowich.
Już w pierwszych dniach uczestnicy obozu zdobyli najwyższy
szczyt – Wielką Sowę (1015 m n.p.m.), odbyli podróż Kolejami
Dolnośląskimi z Wałbrzycha do Nowej Rudy, która prowadziła
przez najdłuższe tunele i najwyższe mosty kolejowe w Polsce,
uczestniczyli we Mszy św. w Sokolcu, obejrzeli seans filmowy
w kinie, a przy wieczornym ognisku wysłuchali historii oraz
legend o skrywanych przez okolice tajemnicach. W kolejnych
dniach zwiedzili kopalnię „Piast” w Nowej Rudzie, podziemne
miasto Osówkę, szlak Błędnych Skał (Góry Stołowe) przy granicy
z Czechami, a także korzystali z miejscowych atrakcji: mini zoo,
basenu oraz oferty animacyjnej Centrum Kultury Gminy Nowa
Ruda. Na zakończenie obozu odbyły się sparingi z Kalenicą
Jugów oraz ze sztabem szkoleniowym UAF.
Organizatorem obozu było Uniejowskie Stowarzyszenie
„Aktywni”, a koordynatorem Piotr Kozłowski. Treningi realizowali
również: Tomasz Bartosik (trener), Piotr Woźniak (pomoc
medyczna oraz trening bramkarski), dr Paweł Rasmus (trening
mentalny) oraz Piotr Masiera (elementy rekreacyjno - siatkarskie).
Opiekunami byli: Rafał Wincenciak, Lidia Kozłowska, Monika
Woźniak, Anna Kudanowska i Alicja Rasmus.
Uczestnicy obozu kierują ogromne podziękowania dla:
Pana Marcina Kalkowskiego, który przez cały obóz pomagał
grupie i czuwał, aby plan był płynnie realizowany, Pani Adrianny
Mierzejewskiej – Wójta Gminy Nowa Ruda, Pani Gabrieli Buczek
– Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu, Pana Andrzeja
Chmielarza – sołtysa Sokolca, Pana Wojciecha Kołodzieja Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury, Pana Ireneusza Stokłosa,
Pana Zbigniewa Babiaka, Pana Grzegorza Smolenia, Pani
Elżbiecie Sypień oraz wszystkich sympatycznych mieszkańców
gminy Nowa Ruda, których mieliśmy okazję poznać.
Obóz wsparli organizacyjne: Uniejów Uzdrowisko
Termalne, PGK „Termy Uniejów” sp. z o.o., Bank Spółdzielczy
w Poddębicach, Firma K-FLEX Polska sp. z o.o., Sklep Sportowy
Olimpiko.
Ps. Piłkarze wznowili systematyczne treningi po15-tym
sierpnia - relacja w kolejnym wydaniu gazety.
			

Uniejowska Akademia Futbolu

arch. Uniejowska Akademia Futbolu

na wakacjach w Górach Sowich
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Cud nad Wartą

Michał Kaźmierczak

– podsumowanie sezonu 2016/2017

Po początkowych słabych wynikach w zimowych
sparingach, „Termalni” znacznie poprawili swoje wyniki,
wygrywając wysoko w ostatnich grach kontrolnych –
to napawało kibiców optymizmem. Niestety pierwszy
mecz rundy wiosennej zakończył się dość pechową, acz
zasłużoną porażką w Rosanowie 2:0. Następnie przyszedł
remis z Brzezinami i kolejna wysoka wyjazdowa porażka
z Włókniarzem w Pabianicach. Następnie nadszedł
słynny już w całym województwie mecz z silnym
Sokołem II Aleksandrów – w 89 minucie na Stadionie
im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie, na tablicy
świetlnej widniał wynik 4:2 dla gości. Sędzia spotkania
doliczył 5 minut, w których to „Termalni” zdobyli 3
bramki i zainkasowali 3 punkty! Niesamowita remontada
stała się faktem! Wydawało się, że po takim zwycięstwie
„Termalnych” poniesie fala zwycięstw – niestety nic
takiego się nie stało i w następnych 2 kolejkach znowu
poczuliśmy gorycz porażki oraz dopisaliśmy sobie 3
punkty za walkower z Andrzejowem. W weekend majowy
nadszedł bardzo ważny mecz na wyjeździe z Bedlnem –
w tym momencie mieliśmy tylko 7 punktów przewagi nad
strefą spadkową, a Bedlno było tuż za naszymi plecami –
na szczęście udało się wygrać 4:2. Następnie przegraliśmy
4 mecze, przeplecione 2 remisami – rywale zza naszych
pleców zaczęli nadrabiać straty. W zremisowanym 4:4
meczu z Parzęczewem praktycznie mogliśmy zapewnić
sobie utrzymanie. Szansa była doskonała, pomimo
siły Parzęczewa to w rundzie wiosennej był on jedną
z najsłabszych drużyn ligi – niestety remis spowodował,
że na 2 kolejki przed końcem byliśmy jednym z głównych
kandydatów do spadku. Nadszedł ważny mecz w Dłutowie,
miejscowy GLKS był naszym bezpośrednim rywalem
w walce o utrzymanie – zwycięstwo w tym meczu dawało
nam utrzymanie. Niestety przegraliśmy 2:1, co oznaczało,
że jedną nogą jesteśmy w A-klasie. Nasz los nie zależał
już tylko od nas. My musieliśmy pokonać vice-lidera Stal
Głowno, a Bedlno musiało pokonać, będący na fali, Start
Brzeziny. Trzeba powiedzieć szczerze, chyba żaden kibic

arch. www.mglks.pl

Po słabej rundzie jesiennej, spowodowanej słabym okresem przygotowawczym
i wieloma zmianami w kadrze, a także po zmianie trenera, w środku sezonu kibice
liczyli na dobrze przepracowany okres przygotowawczy, kilka dobrych transferów
i poprawę wyników wiosną. Niestety nasza drużyna zafundowała nam wszystkim
ogromny horror i do ostatniej kolejki walczyła o utrzymanie.

Radość po otrzymaniu wyniku z Bedlna - zostajemy w Okręgówce

nie wierzył w ten scenariusz. Jednak stało się! „Termalni”,
pokonują Stal 3:1, a Bedlno, po kosmicznym meczu,
wygrywa w Brzezinach 3:2. Zostajemy w Okręgówce.
Był to bardzo ciężki sezon. Najsłabszy od momentu
awansu do okręgówki. Na szczęście udało się wyjść z tej
sytuacji obronną ręką. Zarząd, zawodnicy i trener mają
czas na przebudowę i trening – wiele pracy przed nami.
„Termalni” wrócili do zajęć 18 lipca. Trenują 3-4 razy
w tygodniu. W momencie pisania artykułu na swoim koncie
mają 2 wysokie zwycięstwa sparingowe: 7:0 z Teleszyną
Przykona i 5:1 ze Zjednoczonymi Rychwał. Sezon ligowy
ruszył 19-20 sierpnia, a nasza drużyna rozpoczyna sezon
wyjazdem do Beniaminka i mini derbami z GLKS Sarnów
Dalików. Liga będzie mocna jak nigdy, oprócz starych
wyjadaczy (Parzęczew, Sokół, Górnik) mamy dwóch
silnych spadkowiczów: Wiśniowa Góra i Zawisza Rzgów,
a także 2 silnych Beniaminków: rezerwy ŁKS-u Łódź
i Widzewa Łódź. Czeka nas długi, ciężki i fascynujący
sezon. Liczymy, że lepszy niż poprzedni.
Chcesz być na bieżąco z wydarzeniami z życia
drużyny? Zapraszamy na www.mglks.pl i fanpage
drużyny na facebooku.
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Maja Ostrowska-Gralka

Wakacje na sportowo
na 1 kyu. Od tego stopnia już tylko jeden egzamin dzieli
te utytułowane zawodniczki do upragnionego czarnego
pasa… ale na to przyjdzie czas. Atrakcję stanowiła również
wycieczka do parku trampolin, spływ kajakowy czy rajd
rowerowy. Po takich „wakacjach” zawodnicy zasłużyli na
odpoczynek.
Zapraszamy we wrześniu na zajęcia przy ul. Orzechowej 6 w Uniejowie!
Poniedziałki: 16:00 – grupa początkująca, 17:00 –
grupa zaawansowana.
Środy: 15:10 – grupa 4-6 lat, 16:00 – grupa początkująca, 17:00 – grupa zaawansowana.

arch. M. Pik

Zawodnicy Uniejowskiego Klubu Karate Bassai,
wraz z karatekami z całej Polski, doskonalili formę
podczas letniej Akademii Karate na półwyspie Wądzyń.
W pięknych okolicznościach przyrody, bardzo aktywnie
spędzili tam wraz z trenerką Mają Ostrowską siedem
dni. Atrakcji i pracy było dużo, ale po trzech tygodniach
przerwy w treningach chęci nie brakowało. Dzień zaczynał
się albo 5-cio kilometrowym odcinkiem pokonywanym
kajakiem, albo biegiem. Później trening motoryczny,
po południu trening techniczny, wieczorem konsultacje
i praca nad materiałem do kolejnych egzaminów. Po tak
przepracowanym tygodniu zawodniczki Klubu Bassai
zdały na kolejne stopnie uczniowskie: Iza Antosik na 2 kyu,
Julia Krokosz, Patrycja Kowlaczyk i Weronika Kujawa
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów

Wielu z nas, z pewnością z zaciekawieniem, ogląda program telewizyjny
„Megatransporty” w TVN Turbo. Jesteśmy pełni podziwu dla umiejętności kierowców
i pilotów przewożących nietypowe, często wielkogabarytowe ładunki. Jednym z takich
pilotów pojazdów nienormatywnych jest…

Łukasz Mosiagin

Firma Transportowo – Usługowa
„SIAGAN TRANS” z Uniejowa
Łukasz urodził się 28 października 1980 roku.
Zawodu technika budowy instrumentów muzycznych –
specjalność pianina i fortepiany wyuczył się w Technikum
Budowy Fortepianów w Kaliszu, jedynej takiej szkole
w Europie Wschodniej. Dodatkowo uzyskał licencjat z
marketingu i zarządzania.
Bezpośrednio po ukończeniu technikum w 2000
roku zajął się renowacją pianin i fortepianów w firmie
„Akord-Piano” w Kaliszu, by po roku zatrudnić się w
kurierskiej firmie „Servisco”, również w Kaliszu. W 2002
roku był już przedstawicielem handlowym, tzw. Vanseller
w firmie dystrybucyjnej „Shah Bob” z Wrocławia (gumy
Orbit), a po dwóch latach przedstawicielem handlowym
w firmie „Fertigo” w Koninie – nawozy ogrodnicze.
Nie ustawał w poszukiwaniu pracy, która byłaby
atrakcyjna i dawałaby zadowolenie. Ukończył kurs
kierowania ruchem oraz zdobył uprawnienia pilota
pojazdów nienormatywnych (BF-3), umożliwiające
pilotaż głównie na terenie Polski i Niemiec. I tak, od 2005
roku zajął się pilotażem gabarytów. W lipcu 2009 roku
zarejestrował własną działalność gospodarczą – Firmę
Transportowo – Usługową „Siagan Trans” z siedzibą
w Uniejowie, ul. Szkolna 1/40, tel. 508 175 533. Mają
swoją stronę internetową: www.siagantrans.pl oraz www.
facebook.com/siagantrans/

- Początki pilotażu ciężko wspominam – bardzo
długie trasy, jazda tylko i wyłącznie nocami, z takimi
firmami jak: Uniwersal Transport Polska, Mammoet –
Holandia, Ernst Udo Mueller – Niemcy, Kss - Niemcy,
Panas – Polska, Schwandner – Niemcy, STL – Niemcy
i inne – wspomina Łukasz pierwsze kroki w tym
zawodzie.
Kiedy w 2009 roku zarejestrował własną firmę
i kupił pierwsze auto VW Cadyy, zaczął pilotować na
własną rękę. Aktualnie posiada 6 aut i zatrudnia dwie
osoby. Zapytany, czy jest podobnie jak w programie
„Megatransporty” – odpowiada: - Sam pilotaż trudno
opisać w dwóch zdaniach – nie ma nudy ani monotonii,
każdy transport jest inny i indywidualnie trzeba do niego
podejść (wymiary – wysokość, szerokość oraz waga).
Każda z tych cech ma duże znaczenie przy wyznaczeniu
drogi przez GDDKiA (Główną Dyrekcję Dróg Krajowych
i Autostrad). Współpracuję też z Wydziałem Dróg w
Poddębicach w zakresie wydawania zezwoleń na takie
przejazdy.
Firma Łukasza Mosiagina pilotuje przeróżne
transporty. Przewożono maszyny budowlane, konstrukcje
stalowe i betonowe oraz elektrownie wiatrowe. Nie
tak dawno, w pracy zespołowej, firma pilotowała
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przewiezienie kilkunastu altan w Uniejowie – zza rzeki
Warty na plac targowicy przy cmentarzu. Ostatnio Firma
pilotowała wojska ukraińskie na manewry NATO z Ukrainy
pod Norynbergę w Niemczech do bazy amerykańskiej
w Hohenfels. Był też pilotaż w odwrotną stronę…
Zapotrzebowanie na usługi pilotażowe jest znaczne,
dlatego też Łukasz planuje zwiększenie zatrudnienia
oraz floty pojazdów. Będąc zabieganym człowiekiem
chciałby mieć czas na ryby, nie tylko jeden raz w roku
z ekipą z Uniejowa do Szwecji. Planuje też wziąć ślub
w niedalekiej przyszłości i (jak sam mówi) „wieść
spokojne życie w zdrowiu i szczęściu…”

W środowisku uniejowskim od lat funkcjonowało,
że „Siagan”, to zniekształcony skrót nazwiska Mosiagin.
– Jest to nazwisko rosyjskie, a „Siagan” wzięło się stąd,
że w szkole podstawowej ktoś kiedyś tak nazwał mojego
brata Marcina. Po bracie to przejąłem i jest teraz: „Stary
Siagan” – Marcin, „Młody Siagan” – Łukasz.
Ciekawostką jest, że w tej rodzinie upodobano
sobie imię Paweł, którym był pradziadek, dziadek
i jest ojciec Łukasza. Wszyscy dziedziczą uzdolnienia
muzyczne – dziadek grał na akordeonie, tak jak jego brat
Marek, a ojciec na gitarze. – Przez wiele lat z bratem
graliśmy na różnych imprezach okolicznościowych,
weselach, balach, a że wywodzimy się z Młodzieżowej
Orkiestry Dętej z Uniejowa, to staraliśmy się promować
muzykę w różny sposób – informuje Łukasz.

arch. Ł. Mosiagin

Tak więc hobby Łukasza, to muzyka. W niedalekiej
przeszłości, grając na instrumentach klawiszowych, w
zespole „GDP Squad”, znaleźli się w półfinale „Must Be
the Music”. Obecnie, w zespole „Greasen” – reaktywacji
dawnej grupy „Moc’Art”, gra na gitarze basowej.
Spełniając się w aktualnie wykonywanym
zawodzie Pilota Pojazdów Nienormatywnych w czasie
jazdy najchętniej słucha muzyki rock, reggae…
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phm. Anna Walczak

Obóz harcerski

„Poszukiwacze Ducha Gór”

dotycząca szpitala polowego
z czasów napoleońskich oraz
autentyczne działo.
Obóz harcerski to czynny
wypoczynek oraz nauka
współżycia i współdziałania
w grupie. Zuchy, harcerze
i harcerki mięli okazję poznać zasady eko-biwakowania,
układania stosów ogniskowych, tworzenia obozowej
infrastruktury. Poznawali przyrodę charakterystyczną dla
Masywu Śnieżnika. Wzbogacali wiedzę i umiejętności
z zakresu samoobsługi, udzielania pierwszej pomocy,
orientowania się w terenie, poruszania się po lesie,
szycia. Nocleg w trudnych obozowych warunkach uczył
organizacji własnej przestrzeni oraz wdrażał do utrzymania
porządku.
Wieczory w obozowisku wiązały się z zasiadaniem
wokół ognia. Wspólny śpiew po trudach wędrówki
budował więzi i krzepił. W czasie takich spotkań odbył
się wieczorek integracyjny, chrzest obozowicza, wieczór
satyry i konkurs plastyczny. Obozowe życie pełne było
momentów, w których uczestnicy mogli poczuć w sobie
ducha gór.

arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

Tegoroczny obóz odbył się w Marianówce, na Bazie
Hufca ZHP Bystrzyca Kłodzka. Jest to miejsce u stóp
Góry Iglicznej, na której stoi Sanktuarium Matki Bożej
Śnieżnej. Prowadzi do niego dość trudny, stromy szlak.
Oprócz tego szlaku harcerze przedeptali wiele okolicznych
ścieżek. Przemierzyli „zbójecką ścieżkę”, wędrując do
Międzygórza. Po drodze pokonali wysoką na dwadzieścia
dziewięć metrów kamienną zaporę na rzece Wilczki.
W czasie zwiadu przemierzyli Marianówkę wzdłuż i w szerz
i tak zaszli do Idzikowa. Dzięki całodniowej wycieczce
mogli podziwiać formacje skalne na szlaku prowadzącym
ze Szczelińca (Góry Stołowe). Poznali zakamarki zwane
Diabelską Kuchnią, Kołyską czy Piekiełkiem. W czasie
kolejnego wypadu w góry odwiedzili Jaskinię Niedźwiedzią.
Poznali jej historię i zachwycili się naciekami powstającymi
tam od tysięcy lat. Pod koniec dwutygodniowego pobytu
uczestnicy obozu udali się do schroniska na Śnieżniku, a co
wytrwalsi zdobyli szczyt Śnieżnika.
Harcerze poznali historię regionu dzięki rozmowom
z jego mieszkańcami oraz zapoznali się z lokalnymi
legendami. Uczestniczyli w grze z fabułą, w zwiadzie
i podchodach. Przespacerowali się ulicami Kłodzka
i zwiedzili Twierdze Kłodzką. Zaciekawiła ich wystawa

arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

W terminie od 03.07. do 17.07.2017 kilkudziesięciu harcerzy
i harcerek oraz kilkunastu zuchów z Hufca ZHP Uniejów
spędzało wakacyjny czas w Kotlinie Kłodzkiej. Były to dzieci
z drużyn z Szadku, Piekar oraz ich koledzy i koleżanki z Poddębic
i Łodzi.
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Czary Pani Gosi
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Ryszard Troczyński

Pani Gosia Krzesłowska wraz z pracownicą Kasią Bierzyńską oraz współpracującą z Salonem
„Beauty Thermal” masażystką Natalią Przybylską w sobie tylko znany sposób, bez lekarstw
czy uciążliwych terapii, potrafią uszczęśliwić swoje klientki, a nawet panów klientów.
Kobiety, które po czarach Pani Gosi i jej zespołu
wychodzą z zakładu (salonu piękności) wręcz są
odmienione. Spoglądają w lustro, oglądają swoje ręce,
nogi, całe ciało i widzą, że są piękniejsze. To powoduje
lepsze samopoczucie, stają się pewniejsze siebie, bardziej
przebojowe, aktywne i poprawia im się humor, z radości
jaśnieją.
Ponieważ psychika ma ogromny wpływ na zdrowie
fizyczne, to znikają bolączki. Odwracając powiedzenie
„W zdrowym ciele, zdrowy duch” u Pani Gosi, dzięki
zdrowemu duchowi, pozytywnemu myśleniu, „zadowolone
ze swojego wyglądu ciało” nie dosyć, że staje się piękniejsze,
to jeszcze zdrowsze.
Panie po wyjściu z salonu zauważają, że przyjaciółki
trochę im zazdroszczą, a panowie częściej spoglądają w ich
kierunku z zainteresowaniem i podziwem.
Nie wyobrażam sobie, żeby kobiety, które udają się
do pracy czy na spotkanie, na zakupy lub na randkę, nie
poprawiły sobie urody, aby poczuć się pewniej, aby zrobić
wrażenie i dzięki temu więcej załatwić, kupić krótszą
spódniczkę czy pozwolić sobie na głębszy dekolt.
Czary Pani Gosi sprawiają, że wyglądamy o wiele
młodziej, jesteśmy z siebie zadowoleni i odnosimy dzięki
temu życiowy sukces. Przy okazji zabiegów kosmetycznych,
które przecież nie trwają tak krótko, można porozmawiać
z innymi klientkami, nawiązać znajomości, wymienić się
poglądami.

Pani Gosia to osoba wszechstronnie wykształcona, inteligentna, dlatego rozmowa z nią cieszy, ale
też ubogaca, podkręca kulturę osobistą. Dzięki niej i jej
współpracownicom, a przede wszystkim innym klientkom
obecnym w gabinecie szlachetnieją stosunki międzyludzkie.
Salon Pani Gosi „Beauty Thermal” obchodził
w lipcu trzecie urodziny. Zaproszeni na urodziny
goście to przyjaciele i klienci. Był tort, tańce, życzenia,
gratulacje, świetny zespół muzyczny The Nice, przystojni
konferansjerzy, niespodzianki. Zademonstrowano też kilka
nowatorskich zabiegów kosmetycznych.
Na pewno Firma Pani Gosi Krzesłowskiej będzie
rozwijać się na miarę naszego miasta i razem z nim.
Kuracjuszki czy wczasowicze wyjeżdżają z Uniejowa
zdrowsi, piękniejsi i szczęśliwsi. A jeśli tak jest, to na
pewno będą wracać na „Termy Uniejów” i do Pani Gosi.
Ps. Właścicielka „Beauty Thermal” znajduje czas,
„ponieważ w tej drobnej postaci bije wielkie serce”, by
pomagać zwierzętom. Współpracuje ze Przytuliskiem dla
bezdomnych psów i kotów w Głownie. Organizuje zbiórki
pieniędzy na karmę i wszelkie akcesoria potrzebne dla tych
zwierząt.
Z okazji urodzin Redakcja życzy sukcesów!
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Mirosław Madajski

Mieczysław Szcześniak

- jeden z najbardziej znanych i cenionych wokalistów
zaśpiewa z Uniejowską Grupą Integracyjną!
Mieczysław Szcześniak to piosenkarz, kompozytor i autor
tekstów, absolwent Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej
Akademii Muzycznej w Katowicach, laureat nagrody
„Bursztynowego Słowika” na Festiwalu w Sopocie, trzykrotnie
nagradzany prestiżową statuetką Fryderyka, reprezentant
Polski podczas 44. Konkursu Piosenki Eurowizji, autor wielu
znanych piosenek i płyt.
W swoim repertuarze Pan Mieczysław ma wiele znanych
szerszej publiczności kompozycji, takich jak „Dumka na dwa
serca” (duet z Edytą Górniak), „Przytul mnie mocno”, „No co

ty na to?”, „O niebo lepiej” czy „Przed śniadaniem”. Ostatnim
dziełem artysty jest płyta pt. „Nierówni” (listopad 2016).
Płyta, która jest spełnieniem marzeń piosenkarza zawiera 11
wierszy Ks. Twardowskiego, a singiel „Jeden świat”, którą
wykonał z finalistami Festiwalu Zaczarowanej Piosenki cieszy
się ogromną popularnością.
Tegoroczny grudniowy koncert z artystą będzie
podsumowaniem projektu pn. „Niebo chodzi po ziemi”,
który od sierpnia b.r. realizuje Uniejowskie Stowarzyszenie
„Aktywni”.

W samym środku długiego, sierpniowego weekendu odbył się 13
sierpnia w uniejowskiej kolegiacie XI Koncert Organowo – Kameralny.
Z koncertem wystąpiła trójka studentów Akademii Muzycznej im.
Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi: Marta Pasternak, Miłosz
Kosmal i Wojciech Buczyński. W programie znalazły się interpretacje
utworów: J.S. Bacha, W.A. Mozarta, J. Pechelbela, A.G. Rittera, J.M.
Leclaira oraz C.P.E. Bacha.
Na zakończenie artyści otrzymali podziękowania z rąk Prezes TPU
– Pani Urszuli Urbaniak oraz członka TPU – Pani Jadwigi Tylki.
Koncert spodobał się bardzo publiczności, o czym mogły
świadczyć gromkie brawa.
Na to wydarzenie zaprosili Parafia Rzymskokatolicka w Uniejowie
oraz Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa.

Zostań Słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Z dniem 1 października br. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniejowie, działający przy MiejskoGminnym Ośrodku Kultury, rozpoczyna kolejny rok akademicki.
Od 11 września br. można pobierać deklaracje uczestnictwa - druki do pobrania w M-GOK
(ul. Targowa 21), w siedzibie Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa (ul. Szkolna 2) i na stronie www.
uniejow.pl
Wraz ze zwrotem wypełnionej deklaracji należy uiścić wpisowe (10 zł) i czesne za I semestr
(25 zł). Dotychczasowi Słuchacze wpłacają tylko czesne.

Dodatkowe informacje pod numerami: 63 28 88 164 i 602 130 270.

arch. R. Troczyński

Koncert muzyki poważnej

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

arch. M. Szcześniak

www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Występ grupy integracyjnej z Mieczysławem Szcześniakiem
oraz jego muzykami to kolejne artystyczne przedsięwzięcie, które
będzie miało miejsce w Uniejowie. Wcześniej nasza młodzież
mogła wystąpić z zespołem Raz Dwa Trzy (2014 – „Dajmy
sobie siły”), Janem Trebunią-Tutką, Mirosławem Kowalikiem
i zespołem JAZGOT (2015/2016 – „Melodio radość daj”), Moniką
Kuszyńską, Jakubem Raczyńskim, Rafałem Stępniem i Pawłem
Serafińskim (2016 – „Życiem swym nauczaj”).
Cykl warsztatów przygotowujących do koncertu rozpocznie
się we wrześniu w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury
w Uniejowie.
Praca nad repertuarem artysty oraz wspólny występ
to niewątpliwie arcyciekawa muzyczna przygoda dla naszych
młodych mieszkańców. Podczas zajęć, tradycyjnie już,
akompaniować będą lokalni instrumentaliści. Uczestnikom
warsztatów życzymy powodzenia!
Wsparcie finansowe na to zadanie stowarzyszenie otrzymało
w wyniku konkursu ofert ze środków Budżetu Województwa
Łódzkiego.
Informacje o wokaliście znajdziecie Państwo na stronie:
www.mietekszczesniak.pl

Restauracja „Herbowa” na zamku w Uniejowie zaprasza

Oferujemy organizację wesel, bankietów i imprez okolicznościowych

tel. 791-340-595
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Pan Daniel Olbrychski

Nie ma jak
u mamy…
Foto Historia

Ryszard Troczyński

Że w pełnym jest rynsztunku
sam sobie się dziwi…
Rycerz to, czy znany nam aktor?
Czy my wszyscy dzisiaj
jesteśmy prawdziwi?
Witold Smętkiewicz

Foto Fraszka

Ryszard Troczyński

Co i gdzie to jest ?

Foto Kontrasty
Foto Zagadka

Ryszard Troczyński

W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką był rozbudowany zakład produkcji otulin kauczukowych K-FLEX Polska
Spółka z .o.o. w Wieleninie Kolonii.
Nadesłano kilkanaście prawidłowych odpowiedzi. Nagrodę wylosowała
Pani Joanna Blaźniak ze Zgierza. Serdecznie gratulujemy!
Kolejna foto zagadka to: Jak nazywa się struga zamieszczona na zdjęciu
i do jakiej rzeki wpływa? (położona jest na terenie gminy Uniejów).
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane na
numer tel. 517 138 165, czekamy do 30 września 2017 r.

Ryszard Troczyński

