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Od Redakcji

					Przyjemnej lektury!

Z profesorem Janem Lubińskim podczas kampanii profilaktycznej

arch. dr I. Wieczorek

Przedostatnie w tym roku wydanie „Uniejowskich
Stron” stanowi małe podsumowanie wydarzeń mających
miejsce pod koniec sierpnia - podpisanie umowy o współpracy między gminą Uniejów a sportowcem Marcinem
Tyburą, międzynarodowa misja gospodarcza z miastami
partnerskimi gminy Uniejów, Dzień Ormiański z udziałem
Ambasadora Armenii w Polsce – Pana Edgara Ghazaryana
i jego małżonki, IV Festiwal Lawendy, finał czwartej edycji
warsztatów Junior Media, czy premiera uniejowskiego
Ogórka Termalnego.
Niniejsze wydanie jest jednak przede wszystkim kroniką
obejmującą wydarzenia z ostatnich dwóch miesięcy –
uroczystości patriotyczno-religijne: 78. rocznica mordu na
ludności wiejskiej w Czekaju z udziałem Reprezentacyjnego
Oddziału Konnego Towarzystwa
Byłych Żołnierzy
i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich, 78. rocznica
wybuchu II wojny światowej z Asystą Honorową
I Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej; imprezy
sportowe: I Integracyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Marszałka Województwa Łódzkiego „Połączeni Pasją”,
Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego
2017/2018, Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych, Powiatowe Indywidualne
Biegi Przełajowe, Treningi zawodników Uniejowskiej
Akademii Futbolu z Adamem Krygerem; uroczystości
dożynkowe: Gminne Dożynki w Wieleninie; obchody
świąt z udziałem harcerzy Hufca ZHP Uniejów w: Święcie
Chorągwi Łódzkiej oraz rocznicach wrześniowych
w Uniejowie i Czekaju; wycieczki: młodzieży do miasta
partnerskiego Mórahalom na Węgrzech, laureatów
konkursu „Lilia Ogrodnika” na Festiwal Kwiatowy
do Chrzypska Wielkiego, mieszkańców Brzezin do
Wrocławia; nowinki szkolne: Jesienne wiadomości
ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie, Ciekawostki
z przedszkola, Szkolne kalendarium Wielenina, Spycimierz
w jesiennej szacie, czyli informacje z Publicznej Szkoły
Podstawowej w Spycimierzu.
Dowiecie się również Państwo o tym, że piłkarka Ewa
Pajor została ambasadorką Uniejowa, gdzie można kupić
kosmetyki termalne oraz przede wszystkim o realizowanych i planowanych inwestycjach.
Wywiadów do tego numeru udzielili: Pani dr Iwona
Wieczorek – Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu
Terytorialnego i Pan Jacek Urbanek – Współzałożyciel
i Prezes Firmy Bracia Urbanek. Z pierwszego wywiadu
dowiecie się Państwo m.in. czym zajmuje się Instytut
i co należy do obowiązków jego Dyrektora, z drugiego
o rozpoczętej produkcji uniejowskiego Ogórka Termalnego.
Gorąco zachęcamy do przeczytania.
Jubilatce, 100-letniej mieszkance Uniejowa – Pani
Genowefie Banickiej życzymy dużo zdrowia i wszelkiej
pomyślności, „Wulkanowi energii” – Pani Henryce Mann
dalszego zapału i wytrwałości w realizacji zamierzonych
inicjatyw, a Panu Łukaszowi i Adamowi Warychom zawsze
owocnych zbiorów plonów.

arch. dr I. Wieczorek

Szanowni Czytelnicy,

Wystąpienie dr Iwony Wieczorek podczas konferencji „Działania profilaktyczne podejmowane przez jednostki samorządu terytorialnego jako element realizacji zadań
z zakresu ochrony zdrowia” w Uniejowie
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Marta Pokorska

Wywiad z Panią Iwoną Wieczorek
- Dyrektor Narodowego Instytutu
Samorządu Terytorialnego

MP: W styczniu 2016 roku, zarządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Pana Mariusza
Błaszczaka, została Pani powołana na stanowisko pierwszego Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu
Terytorialnego. Wcześniej, w latach 2010-2014 była Pani Prezydentem Miasta Zgierza. Jak wyglądała droga Pani
kariery zawodowej?
IW: W mojej ocenie kluczową rolę w rozwoju mojej kariery zawodowej odgrywają kompetencje. Uważam,
że gruntowne wykształcenie, zdobyta wiedza i praktyka pomagają w samorealizacji. Jestem doktorem nauk
ekonomicznych, pracownikiem naukowo–dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego (adiunktem Katedry Pracy
i Polityki Społecznej Wydziału Ekonomiczno–Socjologicznego) z kilkunastoletnim doświadczeniem. Już podczas
studiów doktoranckich odbyłam staż naukowy we Francji (Ecole Superieure de Commerce Marseille-Provence),
co niewątpliwie przełożyło się na uzyskanie certyfikatu konsularnego, wydanego przez Centre de Formation de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon i wykłady w Paryżu. Jestem autorką i współautorką ponad 50 publikacji
naukowych. Byłam promotorem i recenzentem kilkuset prac licencjackich i magisterskich, koordynatorem i sekretarzem
projektów unijnych, organizowałam wiele szkoleń i konferencji. W 2007 roku po raz pierwszy zmagałam się z chorobą
nowotworową, która zmobilizowała mnie do kolejnych wyzwań. Niewątpliwie wyjątkowe doświadczenie przyniosło
mi sprawowanie funkcji Prezydenta Miasta Zgierza w latach 2010 – 2014. Byłam również Członkiem Zarządu Związku
Miast Polskich, Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zgierzu, ale również członkiem
Rady Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ oraz kilku Rad Nadzorczych. Rok 2015 był dla mnie rokiem
szczególnym, bowiem okazało się, że znowu muszę walczyć z rakiem. Pokonałam chorobę i podjęłam się kolejnych
wyzwań.
Bez wątpienia powołanie mnie na stanowisko Dyrektora NIST w styczniu 2016 roku jest dla mnie sukcesem. Jestem
wymagająca wobec siebie, ale również wobec innych. Zgadzam się z opinią Petera Drukera, że „Nadchodzący czas, to
czas umysłowego pracownika, który oprócz formalnego wykształcenia posiada umiejętność praktycznego stosowania
wiedzy oraz nawyk nieustannego uczenia się”. Dlatego też sama nie tylko dzielę się posiadaną wiedzą, ale również
chętnie biorę udział w szkoleniach organizowanych przez NIST, ponieważ uważam, że należy uczyć się przez całe życie
i chętnie implementuję to twierdzenie w praktyce.
MP: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego (jak czytamy na stronie) został powołany 3 września
2015 roku zarządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji i jest jednostką podległą Ministrowi Spraw
Wewnętrznych i Administracji. Czym zajmuje się Instytut?
IW: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego został utworzony w celu realizowania zadań na rzecz
harmonijnego rozwoju samorządu terytorialnego i podnoszenia standardów jego działania. Do najistotniejszych
obszarów działania Instytutu należy m.in. opracowywanie ekspertyz, opinii prawnych oraz działalność edukacyjna,
szkoleniowa i wydawnicza.
Od początku działalności NIST ukazało się już kilkadziesiąt ekspertyz, opinii prawnych oraz monografii, a także
liczne opracowania i raporty z realizowanych badań. Instytut publikuje biuletyn, jak również prowadzi cyfrowe
repozytorium. Wsparciem dla jednostek samorządu terytorialnego jest również prowadzona przez Narodowy Instytut
Samorządu Terytorialnego e-platforma umożliwiająca odbycie służby przygotowawczej dla nowo zatrudnionych
pracowników administracji samorządowej. Od lutego 2017 r. z takiej możliwości skorzystało ponad 1600 pracowników
reprezentujących 220 jednostek samorządu terytorialnego.
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W grudniu 2016 r. NIST przejął funkcję i zadania Krajowego Koordynatora CAF realizowane dotychczas
przez MSWiA. W 2016 r. wsparcie NIST otrzymało 2917 pracowników z 1912 jednostek samorządu terytorialnego
(67% ogólnej liczby JST), natomiast w pierwszym półroczu 2017 r. ze szkoleń, seminariów i konferencji organizowanych
przez Instytut skorzystało już ponad 6000 pracowników z około 1700 jednostek samorządu terytorialnego. Mimo
wszystko, dwa lata to jeszcze zbyt mało czasu, by móc dotrzeć do każdej gminy w Polsce.
MP: Co należy do Pani obowiązków jako Dyrektora Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego?
IW: Realizacja zadań statutowych wymaga dużego zaangażowania zarówno ze strony motywowanych
i zaangażowanych pracowników, jak i dyrektora, który powinien właściwie zaplanować i zorganizować pracę oraz
kontrolować jej przebieg w celu zapewnienia pożądanego rezultatu.
MP: Jeżeli może Pani uchylić rąbka tajemnicy, proszę powiedzieć nad czym będzie Instytut pracował
w najbliższym czasie? Jakie ma cele do zrealizowania?
IW: W kolejnym roku działalności NIST będziemy skupiać się na aspekcie naukowo-badawczym, chociaż nie
zabraknie także szkoleń i konferencji dedykowanych przedstawicielom JST. Instytut opiniować będzie projekty
rozwiązań legislacyjnych dotyczących kwestii samorządowych. Tak jak do tej pory oferowane wsparcie będzie miało
charakter ekspercki.
MP: 18 września 2017 roku w Uniejowie odbyła się konferencja pn. „Działania profilaktyczne podejmowane
przez jednostki samorządu terytorialnego jako element realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia”
zorganizowana przez Narodowy Instytut (relacja z konferencji została zamieszczona na łamach tego wydania
czasopisma). Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki działań na rzecz profilaktyki zdrowotnej
w jednostkach samorządu terytorialnego w woj. łódzkim oraz profilaktyki onkologicznej. Czy często organizujecie
Państwo tego typu konferencje/spotkania? Jaki jest główny ich cel?
IW: Prowadzenie działalności edukacyjnej oraz uczestnictwo w wydarzeniach naukowych są naszym mocnym
atutem. Tylko w pierwszym półroczu bieżącego roku NIST uczestniczył w organizacji około 11 konferencji lub
seminariów. Do tego należy wspomnieć o organizowaniu licznych szkoleń na terenie całego kraju. Tego typu spotkania
stanowią platformę do wymiany wiedzy i doświadczeń, co bezpośrednio przekłada się na podniesienie standardów
funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.
MP: Była to już druga konferencja zorganizowana przez Instytut w uniejowskim zamku. W listopadzie
ubiegłego roku dyskutowano o współpracy międzynarodowej miast polskich oraz prawnych aspektach
nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego. Czy Uzdrowisko Termalne Uniejów to idealne miejsce do
organizowania tego typu spotkań?
IW: Uniejów jest położony w centrum Polski, tuż przy autostradzie A2, co pozwala na stosunkowo dogodną
komunikację z każdego miejsca w kraju, ponadto jest atrakcyjny ze względu na swoje walory uzdrowiskowe (pierwsze
termalne uzdrowisko w Polsce) i turystyczne. Miasto może pochwalić się dobrym zapleczem infrastrukturalnym,
co zdecydowanie predysponuje je do lokowania wydarzeń naukowych. Na szczególne podkreślenie zasługuje także
otwartość na współpracę Burmistrza Miasta Uniejów Józefa Kaczmarka. To właśnie sprawia, że zawsze chętnie
wracamy do Uniejowa i z niecierpliwością czekamy na kolejne spotkania.
MP: Czy odwiedza Pani prywatnie Uniejów? Co najbardziej podoba się Pani w naszym mieście?
IW: Bywam w Uniejowie od wielu lat, bowiem to bardzo urokliwe miasteczko położone nad Wartą. Jestem świadkiem
zachodzących tu zmian. Pamiętam jeszcze Uniejów bez kompleksu termalnego, Domu Pracy Twórczej czy Zagrody
Młynarskiej. Zawsze warte odwiedzenia były wyjątkowe miejsca Uniejowa czyli Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich
oraz Kolegiata pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczym miejscem, zwłaszcza latem, jest miejski Rynek,
a na organizowane koncerty czy pokazy walk rycerskich koniecznie trzeba zabrać dzieci lub wnuki.
MP: Dziękujemy za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów w pracy zawodowej oraz pomyślności w życiu
osobistym.
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Od Redakcji
Wywiad z Panią Iwoną Wieczorek – Dyrektor Narodowego Instytutu
Samorządu Terytorialnego – Marta Pokorska
Z prac Samorządu – Józef Kaczmarek
Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie – Janusz Kosmalski
Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość kolegiaty w Uniejowie – cz. V
100. urodziny Pani Genowefy Banickiej – Anna Kowalska
Zdrowie w słoikach – Paweł Wroniszewski
Wywiad z Panem Jackiem Urbankiem - współzałożycielem
i prezesem Firmy Bracia Urbanek – Paweł Wroniszewski
Konferencja o zdrowiu – Karolina Szęlągowska
Kosmetyki w produkcji – Paweł Wroniszewski
Gdzie można kupić kosmetyki termalne?
Młodzi dziennikarze szlifowali warsztat w Uniejowie
– Maciej Bartosiak
Zwycięzcy konkursu Lilia Ogrodnika na Festiwalu Kwiatowym
– Karolina Szęlągowska
Wycieczka integracyjna mieszkańców wsi Brzeziny – Piotr Kozłowski
Ciekawostki z przedszkola – Marta Pajor, Małgorzata Dzieran,
Monika Szafarz, Małgorzata Kaźmierczak, Wioletta Gralka
Prelekcje dla najmłodszych mieszkańców gminy
– Karolina Smętkiewicz
Spycimierz w jesiennej szacie – Paulina Jaśkiewicz
Z wizytą w Mórahalom – Marta Pokorska
Szkolne kalendarium Wielenina – Elżbieta Goszczyk,
Jolanta Kwaśniewska, Barbara Fligiel
Jesienne wiadomości ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie
– Anna Gazda, Joanna Binkiewicz, Izabela Wojtczak,
Wiesława Pajor
Rozświetlony Uniejów – Maciej Bartosiak
Sierpniowa misja gospodarcza – Piotr Witas
Premiera ogórka termalnego – Piotr Witas
Dzień Ormiański – Piotr Witas
IV Festiwal Lawendy – Piotr Witas
Uniejów na Mixerze w Łodzi – Maciej Bartosiak
Radość w Hufcu ZHP Uniejów – Małgorzata Rosik,
Barbara Zwolińska
Wspomnienia z wakacji 2017
– Małgorzata Rosik, Barbara Zwolińska
Wrześniowe uroczystości patriotyczne z udziałem harcerzy
- Małgorzata Rosik, Barbara Zwolińska

(63) 28 89 787

41. Udział harcerzy w Święcie Chorągwi Łódzkiej - Małgorzata Rosik,
Barbara Zwolińska
42. Kalendarium najważniejszych wydarzeń Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie
- Mirosław Madajski
43. Uniwersytet Trzeciego Wieku rozpoczął kolejny rok akademicki
– Maciej Bartosiak
44. „Tanecznym krokiem przez historię” – Elżbieta Bartnik
44. Tak niewiele trzeba, aby pomóc innym – Elżbieta Bartnik,
Małgorzata Komajda
45. „Wesele” lekturą Narodowego Czytania 2017 – Beata Szymczak,
Sylwia Szymańska
46. „Cała Polska czyta dzieciom” – Beata Szymczak
46. Gminne Dożynki w Wieleninie – Piotr Witas
48. 78. rocznica wybuchu II wojny światowej – Małgorzata Komajda
49. Tragiczny wrzesień 1939 roku we wsi Czekaj – Andrzej Zwoliński
50. Treningi zawodników Uniejowskiej Akademii Futbolu
z Adamem Krygerem – Mirosław Madajski
51. Fatalny początek rundy w wykonaniu „Termalnych”
– Michał Kaźmierczak
52. Ewa Pajor ambasadorką Uniejowa – Dominika Rospara
53. Marcin Tybura rozwija sportową karierę i promuje rodzinne strony
– Maciej Bartosiak
54. I Integracyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka
Województwa Łódzkiego ... Województwa Łódzkiego „Połączeni
Pasją”– Mirosław Madajski
55. Uniejowska Akademia Futbolu na meczu RTS Widzew Łódź
– Ursus Warszawa – Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”
56. Sukcesy sportowe uczniów Szkoły Podstawowej w Uniejowie
– Szymon Bugajak
57. Pierwszy w sezonie turniej zakończony sukcesem
– Maja Ostrowska-Gralka
57. Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży
Pożarnych – Tadeusz Chmielewski
59. Jak Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego
…to tylko w Uniejowie! – Szymon Bugajak
61. Z Uniejowskiej Akademii Futbolu do Reprezentacji
Województwa Łódzkiego – Mirosław Madajski
62. Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński
65. Kobieta „Wulkan energii” – Ryszard Troczyński
66. Nie palmy śmieci – to się nie opłaca!

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

Elżbieta Bartnik, Joanna Binkiewicz, Szymon Bugajak, Tadeusz Chmielewski, Małgorzata Dzieran, Barbara Fligiel, Anna Gazda, Elżbieta Goszczyk, Wioletta Gralka, Paulina
Jaśkiewicz, Józef Kaczmarek, Małgorzata Kaźmierczak, Michał Kaźmierczak, Małgorzata Komajda, Janusz Kosmalski, Anna Kowalska, Piotr Kozłowski, Jolanta Kwaśniewska,
Mirosław Madajski, Maja Ostrowska-Gralka, Marta Pajor, Wiesława Pajor, Małgorzata Rosik, Dominika Rospara, Karolina Smętkiewicz, Monika Szafarz, Karolina Szelągowska,
Sylwia Szymańska, Beata Szymczak, Piotr Witas, Izabela Wojtczak, Paweł Wroniszewski, Barbara Zwolińska, Andrzej Zwoliński, Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”.

Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku, Restauracja „Herbowa” Adriana Jatczaka z Uniejowa.

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

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

Redakcja nie ponosi
odpowiedzialności za treść
reklam i ogłoszeń
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Z prac Samorządu

Józef Kaczmarek

wrzesień – październik 2017

•

•

25 i 26 sierpnia firma Philips zaprezentowała
próbne iluminacje świetlne kompleksu basenów
termalnych, zamku, dzwonnicy, mostu oraz
kładki. Eksperymentalny pokaz może doczekać
się trwałej instalacji na wymienionych obiektach,
a także na ulicy bł. Bogumiła oraz Rzecznej –
oczywiście w stonowanej formie, dostosowanej
do funkcji budynków i charakteru miasta. Obecnie
firma przystąpiła do sporządzenia dokumentacji
projektowej dla inwestycji.
Zakończyliśmy inwestycję pn. „Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
Brzeziny – Wielenin Kolonia”, wspartą środkami
z budżetuDepartamentu Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
W ramach zadania położono nową nakładkę
asfaltową oraz wzmocniono pobocza na odcinku
ponad 3 km. Całkowity koszt inwestycji (626.745,21
zł)dofinansowanokwotą 234.950,00 zł przekazaną
osobiście przez Marszałka Województwa Łódzkiego
Witolda Stępnia podczas spotkania w Uniejowie.
Za udzielenie dotacji – nie tylko tej - dla mieszkańców
Brzezin i Wielenina, a także za dotychczasowe
wielokrotne
współfinansowanie
podobnych
projektów drogowych na terenie gminy należą się
słowa wdzięczności w kierunku m.in. Dyrektora
Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska UM
w Łodzi, Pana Jakuba Gajewskiego, na ręce Zarządu
Województwa
Łódzkiego,
reprezentowanego
podczas wydarzeń w Uniejowie przez Panią Jolantę
Ziębę-Gzik oraz Panią Joannę Skrzydlewską, a
przede wszystkim Panu Marszałkowi, który obdarzył
gminę Uniejów ogromnym zaufaniem – i myślę, że
do tej pory na nas się nie zawiódł. Dziękuję Państwu
w imieniu mieszkańców!

•

Dobiegają końca prace budowlane w Zaborowie.
Nowy odcinek asfaltowanej jezdni zrealizowaliśmy
dzięki dotacji z Departamentu Funduszu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi. Łączna kwota za wykonanie dokumentacji
oraz prac budowlanych to 583.965,13 zł, przy
dofinansowaniu kwotą w wysokości 346.113,00 zł.

•

W tym samym czasie, w ramach postępowania
„Zaprojektuj – wybuduj”rozpoczęliśmy realizację

kolejnej inwestycji drogowej w miejscowości
Kozanki Wielkie. Wyłoniliśmy już wykonawcę,
obecnie przygotowuje on dokumentację projektową
zadania, którego łączny koszt wyniesie 1.179.324,00
zł. Na tę realizację, podobnie jak w Zaborowie,
zostało przyznane dofinansowanie z Departamentu
Pani Dyrektor Marii Kaczorowskiej (środki PROW)
w kwocie 552.060,00 zł.
•

Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową ulic zlokalizowanych na terenie Uniejowa w strefie uzdrowiskowej. Zakres prac obejmuje przebudowę ul. bł.
Bogumiła (wraz z rozbiórką zniszczonej nawierzchni
ścieralnej, wykonaniem nowej nawierzchni
bitumicznej, przebudową przejść dla pieszych
i wykonaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu) oraz
ul. Łącznej i Cichej (wykonanie robót ziemnych
i nawierzchni z kostki betonowej). Oba łączniki
zostały już przekazane do realizacji wykonawcy,
Firmie PPHU „Uni-Bruk” Pawła Szymczaka
z Uniejowa. Łączny koszt przebudowy ulic Łącznej
i Cichej wyniesie 142.048,42 zł. Inwestycja jest
realizowana ze środków zewnętrznych, w ramach
dotacji uzdrowiskowej od Wojewody Łódzkiego.

•

Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie robót
budowlanych związanych z budową oświetlenia
ulicznego na ul. Targowej, Portowej i Łęczyckiej. Przedmiotem inwestycji jest budowa
elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia
ulicznego oraz ustawienie latarń oświetlenia
ulicznego. Ponadto, jesteśmy na etapie przygotowania dokumentacji projektowej na rozbudowę
oświetlenia ulicznego również w pozostałych
miejscowościach (projekt uwzględni montaż
dodatkowych lamp na terenie sołectw: Ostrowsko,
Kozanki Wielkie, Lekaszyn, Wilamów, Brzozówka,
Zaborów, Pęgów, Brzeziny, Hipolitów, Wielenin
Kolonia,
Wola
Przedmiejska,
Spycimierz,
Orzeszków, Skotniki, Kuczki, Dąbrowa, Rożniatów,
Góry, Czekaj, Wieścice, Felicjanów, Czepów,
Stanisławów, Człopy oraz w Uniejowie).W sumie
będzie to ponad 120 nowych opraw na terenie gminy.

•

Całkowicie nowe oblicze oraz funkcjonalność
zyskał teren przy strażnicy OSP w Orzeszkowie,
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na którym prace zakończyły się przed kilkoma
dniami. W ramach inwestycji pn. „Utworzenie
infrastruktury turystycznej w miejscowości
Orzeszków” wykonawca odkrzaczył i uporządkował
całą działkę wokół strażnicy, przeprowadził
rozbiórkęstarego płotu i rekultywację terenu.
Wyrównany plac został ogrodzony panelami
siatkowymi, z zamontowaną nową bramą oraz
furtkami, wjazdna posesję utwardzono kostką
brukową, na pozostałej powierzchni działkiposiano
trawę. Na podwórzu, które po przebudowie ma
służyć mieszkańcom jako miejsce spotkań, stanęła
zadaszona altana, ławki i kosze na śmieci, a tuż obok
wydzielono plac zabaw dla dzieci, teren wewnątrz
po zmroku oświetlają lampy zasilane energią
z paneli słonecznych. W drugiej części placu znalazło
się murowane palenisko z ławkami – idealne do
organizacji spotkań przy ognisku. Korzystając
z okazji, dziękuję Panu Marianowi Wojechowi,
Prezesowi OSP Orzeszków oraz Panu Ireneuszowi
Charubie, sołtysowi Orzeszkowa, którzy doglądali
placu budowy i dbali o to, by nowy obiekt służył
jak najlepiej mieszkańcom – i tego wszystkim
Państwu życzę! Łączny koszt przeprowadzonej
inwestycji zamknął się w kwocie 112.000,00 zł,
całość sfinansowano ze środków PROW, w ramach
„strategii rozwoju lokalnego” realizowanej przez
Lokalną Grupę Działania PRYM. Podziękowania
za bardzo dobrą współpracę należą się w tym
miejscu również Pani Prezes Jolancie Pęgowskiej,
mam nadzieję, że równie owocnie będzie nam się
pracowało przy kolejnych projektach.
•

Zakończono już prace remontowe w strażnicy
OSP Wilamów.
Zakres
prac
obejmował
gruntowny remont garażu wraz z zadaszeniem
(wymiana więźby dachowej, pokrycie dachu papą
termozgrzewalną, montaż podwieszanych sufitów,
ocieplenie stropu). Wewnątrz pomieszczeń skuto
stare tynki, wygładzono ściany, na wysokości 1,5
metra lamperii położono płytki i wylano nową
posadzkę. Wymiany doczekały się także wrota
obu garaży – nowe automatyczne bramy mogą być
otwierane przy pomocy zdalnego pilota, co znacznie
usprawni wyjazdy jednostki. W ramach prac udało
się dodatkowo wygospodarować pomieszczenie
biurowe z bezpośrednim przejściem do miejsca
stacjonowania
wozu
ratowniczo-gaśniczego.
Serdeczne podziękowania za zaangażowanie
w prace remontowe i czujny „nadzór” nad jakością
ich wykonania kieruję na ręce Pana Tadeusza
Chmielewskiego, Prezesa Honorowego i Pana
Krzysztofa Troczyńskiego, Prezesa Zarządu OSP
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Wilamów, a także w kierunku wszystkich druhów,
którzy chętnie włączali się we wszelkie zagadnienia
związane z powodzeniem inwestycji. Całkowity
koszt remontu zamknął się w kwocie blisko
50.000,00 zł, z czego aż 40.000,00 zł pochodzi
z dotacji Komendy Głównej PSP – kieruję z tego
miejsca podziękowania dla Łódzkiego Komendanta
Wojewódzkiego PSP w Łodzi, st. bryg. mgr inż.
Jarosława Wlazłowskiego za wsparcie podczas
procesu ubiegania się o środki zewnętrzne.
•

W ramach naborów ogłoszonych przez Rybacką
Lokalna Grupę Działania „Z Ikrą” zostały przyznane
środki na operacje z Programu Operacyjnego
„Rybactwo i Morze”. Z gminy Uniejów została
przyznana pomoc dla M-GOK w Uniejowie na
projekt pn. „Zagospodarowanie terenu przy stawie
w miejscowości Kuczki” na kwotę 152 tys. zł.
Pomoc również otrzymało 5 przedsiębiorców,
z naszej gminy na łączną kwotę 966 928,00 zł.

•

Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi o dofinansowanie zadania inwestycyjnego
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Uniejów” kwotą 13,3 mln zł.
W ramach inwestycji planowana jest modernizacja
sieci wodno-kanalizacyjnej na tereniemiasta
Uniejów i w miejscowościach Ostrowsko i Brzeziny oraz modernizacja stacji uzdatniania wody
w Ostrowsku i w Uniejowie, rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Uniejowie, a także budowa systemu
monitoringu sieci wodociągowej. Koszt całkowity
inwestycji oszacowano na kwotę 23,5 mln zł.

•

16 sierpnia 2017 r. Kuria Diecezjalna Włocławska
wyraziła zgodę na sprzedaż gruntów położonych
przy ulicy Łęczyckiej (w pobliżu ronda), należących
do Parafii Uniejów.Za działkę o powierzchni 1,2937
ha gmina zapłaci 1 milion 320.000,00 zł. Ks. Infułat
Andrzej Ziemieśkiewicz, proboszcz uniejowskiej
Parafii, zaproponował, aby środki pozyskane
zostały przeznaczone na przebudowę kaplicy bł.
Bogumiła i remont prezbiterium w kolegiacie.
Dzięki przychylności Kurii, za co serdecznie
dziękuję Księdzu Ordynariuszowi, oraz inicjatywie
Księdza Infułata, największe korzyści podpisanej
w październiku umowy popłyną do Kolegiaty, która
kawałek po kawałeczku odsłania przed nami swoja
prawdziwą urodę, ukrytą pod warstwami płaszcza
historii.

•

Znani sportowcy, pochodzący z terenu naszej
gminy – Ewa Pajor (reprezentantka Polski
w piłce nożnej, piłkarka klubu VfL Wolfsburg)
oraz Marcin Tybura (zawodnik mieszanych sztuk

>>>
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>>>
walki organizacji UFC, mistrz organizacji M-1)
zostali oficjalnymi Ambasadorami Gminy Uniejów.
Na mocy podpisanych porozumień sportowcy będą
promowali Uniejów w Polsce i na świecie, a także
aktywnie wspierali lokalne działania w krzewieniu
aktywności fizycznej i zdrowego trybu życia,
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
•

Ogłosiliśmy przetarg z zakresu świadczenia usług
organizacyjnych oraz promocyjnych w związku
z udziałem gminy Uniejów w targach krajowych
i zagranicznych o charakterze międzynarodowym,
w ramach projektu pn. „Zwiększenie międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego
poprzez działania prowadzone w zakresie promocji
gospodarczej regionu przez gminę Uniejów”.

•

Gmina dokonała zakupu działki niezabudowanej,
położonej w miejscowości Spycimierz o pow.0,59
ha oraz działki w miejscowości Felicjanów
o pow.0,0954 ha.

•

Na drodze darowizny gmina otrzymała niezabudowaną działkę o pow. 0,0293 ha z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej oraz budowę
kapliczki w miejscowości Łęg Baliński. Składam raz
jeszcze serdeczne podziękowania Panu Dariuszowi
Kasprzakowi, który przekazał grunt na rzecz
przyszłej inwestycji.

•

W drodze przetargu gmina zbyła trzy niezabudowane
działki: dwie w Uniejowie o pow. 0,7553 ha oraz
0,1683 ha, trzecią w miejscowości Ostrowsko
o pow. 0,0988 ha.

•

Podczas walnego zgromadzenia Zarządu Wspólnoty
Pastwiskowej w Mieście Uniejów, które odbyło
się w połowie października wybrano nowe władze
– korzystając z okazji serdecznie gratuluję Panu
Karolowi Plakowi objęcia funkcji Prezesa. Jedną
z pierwszych uchwał podjętych przez nowy Zarząd,
była decyzja o sprzedaży gminie dwóch działek
położonych w Uniejowie – pierwsza przy ul.
Portowej, druga w okolicy przepustu za zbiornikiem
retencyjnym. Włączenie gruntów w zasoby
gminy pozwoli uporządkować właściwy przebieg
tamtejszych dróg gruntowych. Dziękuję przy tej
okazji członkom Zarządu za przychylną decyzję
i dobrą współpracę, które na pewno zaprocentują
korzyściami dla mieszkańców.

•

W ramach współpracy z Centrum Zdrowia Matki
Polki w Łodzi zorganizowaliśmy 2 wyjazdy
na bezpłatne badania mammograficzne dla
mieszkanek gminy Uniejów pochodzących z grupy
podwyższonego ryzyka (w wieku 50-69 lat).

Wydarzenia kulturalne i sportowe
•

Uniejów, dzięki gościnności PGK „Term Uniejów”,
już po raz drugi był gospodarzem Letniej Szkoły
Junior Media, która w połowie sierpnia zgromadziła
na Zamku 30-oro Junior Dziennikarzy z najbardziej
aktywnych redakcji szkolnych w całej Polsce, w tym
także grupę uczniów Zespołu Szkół w Uniejowie.
Junior Media to edukacyjny projekt dzienników
regionalnych Polska Press Grupy skierowany do szkół
– do tej pory wzięło w nim udział 2500 placówek
z całej Polski. Więcej na temat dziennikarskich
warsztatów przeczytają Państwo na łamach gazety.

•

W ostatnią niedzielę sierpnia uczciliśmy w Uniejowie
650-lecie obecności Ormian w Polsce. Dzień
Ormiański, będący inicjatywą Ambasadora Armenii,
Pana Edgara Ghazaryana, przybliżył mieszkańcom
kulturę ormiańską za sprawą: wystaw „Ormianie
w Służbie Rzeczypospolitej” oraz „Ludobójstwo
Ormian”, projekcji filmu o wspólnej historii Ormian
i Polaków, degustacji tradycyjnych armeńskich
potraw, pokazu batiku, a także koncertu w amfiteatrze
Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich.

•

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego było lekturą
Narodowego Czytania w 2017 roku. Finał tegorocznej
edycji odbył się w sobotę 2 września. Jak co roku,
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna wspólnie
z Młodzieżową Radą Miejską w Uniejowie
zgłosiły swój udział w akcji, która tradycyjnie już
przeprowadzona została w plenerze, przy kompleksie
termalno-basenowym w Uniejowie.

•

Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich został
zwycięzcą regionalnym (zdobył I miejsce w województwie łódzkim) w „SONDZIE TOP 5 Zamków
i pałaców” – konkursie organizowanym przez Polską
Organizację Turystyczną.

•

Gospodarzem tegorocznych Gminnych Dożynek były
Sołectwo i Parafia Wielenin we współpracy z MiejskoGminnym Ośrodkiem Kultury w Uniejowie. Obszerną
relację z tegorocznego święta plonów znajdują
Państwo wewnątrz „Uniejowskich Stron”, natomiast
ja w tym miejscu chciałbym jeszcze raz przekazać
serdeczne podziękowania na ręce organizatorów!

•

W sobotę, 2 września, w ramach wydarzenia
organizowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Łódzkiego, promowaliśmy walory
uzdrowiska termalnego. Dużym zainteresowaniem
wśród odwiedzających stoisko wystawiennicze gminy
Uniejów cieszyły się produkty powstające na bazie
wody termalnej z Uniejowa – Ogórek Termalny
i kosmetyki.

UNIEJOWSKIE STRONY

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

•

•

•

•

•

4 września oddaliśmy hołd ofiarom działań wojennych
w dzień 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Uroczystości patriotyczne poprzedziła Msza św.
w kolegiacie, podczas której wierni modlili się w
intencji Ojczyzny oraz uczniów rozpoczynających
tego dnia nowy rok szkolny. Po zakończeniu Mszy
św. mieszkańcy gminy i zaproszeni goście przeszli
pod pomnik Bohaterów Września 1939 r. W
czasie uroczystości został odczytany apel pamięci,
złożono wiązanki kwiatów. W obchodach wzięła
udział Wojskowa Asysta Honorowa I Dywizjonu
Lotniczego z Leźnicy Wielkiej.
W dniu 9 września w Czekaju odbyły się uroczystości
patriotyczno-religijne w 78. rocznicę mordu na
ludności wiejskiej Ziemi Uniejowskiej z udziałem
Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa
Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów
Poznańskich. Uroczystość rozpoczęła msza św.
polowa w intencji ofiar, odprawiona przez ks. infułata
Andrzeja Ziemieśkiewicza, któremu posługiwali:
ks. Piotr Kasprzak i kleryk Adrian Zimnowłocki.
Kazanie wygłosił ks. diakon Piotr Wolny.
W dniach 12-14 września uczniowie szkół
podstawowych
w
Uniejowie,
Wilamowie,
Wieleninie i Spycimierzu wzięli udział w zajęciach
edukacyjnych w ramach projektu „Uzdrowiska
przyjazne przyrodzie”, finansowanego ze środków
pochodzących z nagrody w konkursie Eko Hestia
Spa edycja 2016, organizowanym przez ERGO
Hestia SA i Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych
RP.
Przedstawiciele gminy Uniejów, uczniowie Zespołu
Szkół w Uniejowie wraz z opiekunami, rycerze z
Uniejowskiej Akademii Rycerskiej, przedstawiciele
Urzędu Miasta, jednostek podległych gminie gościli
w dniach 12-16.09.2017 r. na Węgrzech. Wycieczka
była formą nagrody, wspartą finansowo przez
Burmistrza Uniejowa.
13 września odbył się I Integracyjny Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa
Łódzkiego „POŁĄCZENI PASJĄ”. Zmagania
piłkarskie na Kompleksie Boisk im. Włodzimierza
Smolarka odbywały się w trzech grupach
sprawnościowych. Pierwsza, to wyróżniające się
w województwie łódzkim drużyny OLIMPIAD
SPECJALNYCH POLSKA, druga grupa to zespoły
dwunastolatków (U-12) z klubów i akademii
piłkarskich z województwa łódzkiego. Trzecią
grupę stanowili podzieleni na dwie ekipy (Północ
i Południe) zawodnicy reprezentacji Polski AMP
FUTBOL POLSKA, którzy w dniach 12-17 września
przebywali na zgrupowaniu w Uniejowie.
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•

W dniu 18 września odbyła się konferencja pt.
„Działania profilaktyczne podejmowane przez
Jednostki Samorządu Terytorialnego, jako element
realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia”.

•

24 września na boisku sportowym przy kompleksie
„Termy Uniejów” odbyły się Powiatowe Zawody
Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych.

•

28 września br. 100 lat skończyła Pani Genowefa
Banicka – najstarsza mieszkanka naszej gminy.
Po raz kolejny – tym razem za pośrednictwem gazety
– przekazujemy Pani Genowefie wyrazy uznania,
głębokiego szacunku oraz życzenia zdrowia i pogody
ducha, a także tradycyjne „dwieście lat”.

•

Również 28 września, przy kompleksie „Termy
Uniejów”, odbyła się już po raz VIII w Uniejowie
Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018. W rozpoczęciu sportowego roku
szkolnego udział wzięli goście reprezentujący
władze województwa łódzkiego, m.in. Pani Jolanta
Zięba-Gzik i Pani Joanna Skrzydlewska.

•

Mieszkańcy Brzezin zrealizowali dotację z Urzędu
Miasta, pochodzącą ze środków na integrację sołectw,
decydując się na wspólną wycieczkę do Wrocławia.
Obszerniejsza relacja z wyjazdu na łamach gazety –
zachęcam do lektury!

•

W dniu 30.09.2017 r. blisko 30-to osobowa grupa
mieszkańców gminy wzięła udział w wycieczce
do Chrzypska Wielkiego, gdzie w siedzibie
gospodarstwa ogrodniczego Państwa Królików
odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie
„Lilia Ogrodnika”.

•

Uniejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający
przy MGOK w Uniejowie, 2.10 zainaugurował
kolejny rok akademicki. Naukę na uczelni podjęło
184 seniorów. Po raz pierwszy reprezentacja
Uniejowskiego UTW wzięła udział w Olimpiadzie
Seniora „Zdrowy Senior” w Radomsku. Był to bardzo
udany debiut – Słuchacze z Uniejowa wywalczyli II
miejsce – gratulacje!

•

Prawie setka uczniów Szkoły Podstawowej
wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Cała Polska
czyta dzieciom”, zorganizowanej przez M-GBP
w Uniejowie oraz bibliotekę szkolną SP w Uniejowie.
„Baśnie świata” czytali uczniom: pracownik działu
promocji Urzędu Miasta w Uniejowie - Karolina
Szelągowska, prezes ZNP w Uniejowie - Barbara
Zwolińska oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Uniejowie - Lucjan Łukasik.
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Janusz Kosmalski

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

W okresie sierpień – wrzesień 2017 r. odbyły się
trzy sesje Rady Miejskiej w Uniejowie, a na każdej
z nich wprowadzano zmiany do budżetu gminy
Uniejów na 2017 r. oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2027.
W dniu 23 sierpnia 2017 r. na LI sesji
Rady Miejskiej w Uniejowie został uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla strefy uzdrowiskowej „A” oraz części strefy
uzdrowiskowej „b” na terenie gminy Uniejów.
Ponadto kolejny raz rozszerzono wykaz inkasentów
opłaty uzdrowiskowej, co cieszy, albowiem
świadczy o rozwoju bazy noclegowej na terenie
uzdrowiska. Radni zdecydowali także o udzieleniu
wsparcia finansowego w wysokości 50 000 zł dla
dotkniętej sierpniową nawałnicą gminy Chojnice.
W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem
nowego roku szkolnego dokonano zwiększenia
górnych stawek dodatku dla nauczycieli z tytułu
wychowawstwa – stawki te są różne w zależności od
liczebności klasy/oddziału. Na koniec podjęto trzy
uchwały dotyczące nieruchomości, a konkretnie
uchwały wyrażające zgodę na: wydzierżawienie
dotychczasowemu
dzierżawcy,
w
drodze
bezprzetargowej na okres 1 roku, działki rolnej nr
1834/2 w Uniejowie; sprzedaż niezabudowanej
działki gruntu położonej w miejscowości Skotniki,
oznaczonej numerem geodezyjnym 96 (uchwała
ta została uchylona na kolejnej sesji) oraz zakup
działki położonej w Uniejowie, oznaczonej
numerem geodezyjnym 598, będącej własnością
Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie na cele
publiczne gminy Uniejów.
11 września 2017 r. odbyła się LII sesja Rady
Miejskiej w Uniejowie, na której Rada Miejska
w Uniejowie upoważniła Burmistrza Miasta
Uniejów do zawarcia umowy z powiatem łęczyckim
w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych
zamieszkałych na terenie gminy Uniejów do
Zespołu Placówek Edukacyjno – Wychowawczych

i Rehabilitacyjnych w Stemplewie. Uchwalono
także cztery akty prawa miejscowego – podjęte
zostały uchwały w sprawie: określenia warunków
i trybu finansowania zadań z zakresu wspierania
rozwoju sportu w gminie Uniejów; określenia
przystanków komunikacyjnych na terenie gminy
Uniejów oraz warunków i zasad korzystania
z tych przystanków; zaliczenia drogi wewnętrznej
w miejscowości Zaborów do kategorii dróg
gminnych oraz przyjęcia regulaminu dostarczania
wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Uniejów. Ponadto uznano planowaną
budowę „Aparthotelu” z infrastrukturą towarzyszącą jako inwestycję celu publicznego,
wyrażono zgodę na nabycie, w drodze licytacji
komorniczej, współwłasności niewydzielonej
części zabudowanej nieruchomości położonej
w Wieleninie oraz na zakup działki położonej
w Spycimierzu, oznaczonej numerem geodezyjnym
249/3, na cele publiczne gminy Uniejów.
Na zwołanej dwa tygodnie później, 28 września
2017 r., LIII sesji Rady Miejskiej w Uniejowie
określone zostały zasady udzielania, tryb
postępowania o udzielenie i sposób rozliczania
dotacji celowej przyznanej z budżetu gminy
Uniejów dla spółek wodnych działających na
terenie gminy Uniejów, jak również upoważniono
Burmistrza Miasta Uniejów do zawarcia
porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji
w Łodzi, Starostwem Powiatowym w Poddębicach,
przy udziale Wojewody Łódzkiego, dotyczącego
nieruchomości położonych w Uniejowie przy
ul. Kościelnickiej. Dokonano także zmiany
w uchwalonych wcześniej zasadach wynajmowania
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego
zasobu gminy Uniejów oraz zaliczono drogę
wewnętrzną, urządzoną na działce - nr ewid. 873
obręb Brzozówka oraz na działkach - nr ewid. 119,
142 obręb Góry, gm. Uniejów, do kategorii dróg
gminnych.

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

Z inicjatywy arcybiskupa gnieźnieńskiego Wacława
Leszczyńskiego wzniesiono konfesję dla relikwii Świętego
Bogumiła po tym, jak jego ciało przeniesiono do kolegiaty
w 1668 roku.
Według zachowanych opisów, dolna część to tumba
wykonana z czarnego marmuru w formie prostopadłościanu
wspartego na sześciu stalowych, kulistych podporach
z cokolikami (po trzy z każdego dłuższego boku). Wymiary
wierzchniej płaszczyzny tumby odpowiadają wymiarom
postaci na niej spoczywającej. Na każdym z dłuższych
boków umieszczone są trzy pola. Zapisano na nich złotymi
literami inskrypcje wkomponowane w płaszczyzny
o kartuszowym charakterze. Całość tumby wykonano
z opracowanych rzeźbiarsko płycin. Zastosowano tutaj
masywny wapień – Dębnik, który poddany procesowi
polerowania uzyskał głęboki odcień czerni, stanowiący
silnie kontrastujące tło dla złotych napisów.
Przyglądającemu się tej części sarkofagu dają się
zauważyć nieliczne pęknięcia na powierzchni kamienia.
Prawdopodobnie jest to następstwem osłabienia pod
względem wytrzymałościowym niektórych kamiennych
elementów. Innym negatywnym czynnikiem wpływającym
na wygląd sarkofagu był niewątpliwie jego demontaż
przed przeniesieniem z nawy głównej i ponowny montaż
w kaplicy św. Józefa. Następstwem takiej translokacji
jest pojawienie się licznych pęknięć, przesunięć
poszczególnych kamiennych części względem siebie i ich
deformacje. Powstałe niedoskonałości starano się uzupełnić
lub wzmocnić poprzez wprowadzenie mas klejowożywicznych. Niestety, masy te zostały zastosowane
w nieodpowiedni sposób, czego efektem są widoczne do
dziś zachlapania oraz zacieki na powierzchni kamienia
i metalowych części.
W ogólnym odbiorze wizualnym dolna część sarkofagu
razi drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi w postaci
obtłuczeń na krawędziach i narożach. Sytuację tę pogarszają
liczne zarysowania i brak poleru nadającego pierwotnie
kolorystyczną głębię.
Górną część sarkofagu stanowi naturalnej wielkości
rzeźba z przedstawieniem świętego. Półleżąca postać jest
lekko uniesiona poprzez wsparcie się na dekoracyjnej
poduszce, na której opiera się jej łokieć, uniesiony
wraz z dłonią w geście błogosławieństwa. W lewej ręce

arch. UM Uniejów

Sarkofag Świętego Bogumiła

trzyma krzyż. Postać ubrana jest w strój pontyfikalny tzn.
z insygniami władzy, infułą, krzyżem. Figura została ułożona
na miękko układającej się tkaninie, tworzącej dekoracyjny
motyw obramowania dla całości przedstawienia.
Przyjmuje się, że powyżej opisany sarkofag został
wykonany w 1666 r. w Gdańsku, jednak historia i fundatorzy
dopisali do tego przedstawienia kolejne elementy.
W XVIII wieku dodano kolejne ozdoby (opisane powyżej),
mianowicie krzyż biskupi i stułę. W tym samym okresie
sarkofag otrzymał (pierwsza aranżacja) oprawę w kształcie
architektonicznego baldachimu. Był on wsparty na czterech
kolumnach w białym kolorze, ozdobiony złotymi kwiatami
i frędzlami. Druga aranżacja powstała prawdopodobnie

>>>
>>>
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na początku XIX w. z fundacji dziekana uniejowskiego
Andrzeja Starży. W tym przypadku modyfikacja polegała na
ustawieniu sześciu kolumn o gładkich trzonach. Dźwigały
one belkowanie z podwieszonymi festonami. Całość
przykrywał ażurowy baldachim, złożony z roślinnych
wolut, spiętych w najwyższym punkcie, zwieńczony
postacią anioła z trąbą. Element ten, przykrywający
sarkofag, przetrwał do 1939 roku, kiedy został częściowo
zniszczony. Pozostałości rozebrano w 1945 roku.
Przedstawiona powyżej forma sarkofagu, składającego
się z tumby, rzeźby z figurą Świętego Bogumiła
i baldachimu, stanowi przykład gloryfikacji świętego, m.in.
poprzez wzniesienie konfesji. Nie bez znaczenia jest fakt, iż
całe założenie mogło być stawiane obok znanych konfesji
św. Stanisława BiM w Krakowie czy św. Wojciecha BiM
w Gnieźnie, dlatego odtworzenie (niektóre elementy
dekoracyjne się zachowały) baldachimu, w jego wcześniej
opisanej i udokumentowanej ikonograficznie formie, byłoby
wielkim wyzwaniem dla historyków i konserwatorów.
Przywracając pierwotny wygląd konfesji należy uwzględnić
również jej przeniesienie do nawy głównej kościoła.
Takie rozwiązanie, co sugerują konserwatorzy, stanowić
będzie powrót do oryginalnego umiejscowienia konfesji.
Przykładem mogą posłużyć wcześniej wymienione konfesje
Świętych Stanisława i Wojciecha. Należy jednak brać pod

uwagę, iż takie rozwiązanie niesie za sobą zmianę i nową
aranżację środkowej części nawy głównej. Gdyby jednak
miało to negatywny wpływ na uczestnictwo wiernych
w liturgii czy utrudniało komunikację, można rozważyć inny
wariant. Trzeba jednak zaznaczyć, że pozostawienie grobu
Świętego Bogumiła w obecnym miejscu odbiega od samej
idei konfesji, jest też sprzeczne z intencją fundatora, którego
zamierzeniem było uhonorowanie i gloryfikacja świętego
w oczach wiernych pielgrzymujących do jego grobu.
Należy wziąć pod uwagę coraz większe znaczenie
Uniejowa na polskiej mapie turystycznej i rekreacyjnej,
rosnący napływ turystów. W gronie przyjeżdżających są
również ci, którzy nawiedzają lub zwiedzają miejsca kultu,
a do takich miejsc niewątpliwie można zaliczyć uniejowską
kolegiatę. Jej historia w dużej mierze związana jest
z kultem Świętego Bogumiła. Ważnym punktem, na który
należy postawić akcent, jest nawiedzenie grobu świętego.
Dobrze by było gdyby ów grób – konfesja – znajdowała
się w miejscu widocznym, dostępnym i historycznie
uzasadnionym.
Miejsce pielgrzymkowe to nie tylko świątynia z jej
murami, zabytkami wewnątrz czy grobami świętych. To też
miejsce odpoczynku i refleksji. Takie możliwości, dzięki
inwestorowi, ma dać zrealizowanie projektu wykonania
terenów zielonych w obrębie murów przykościelnych.

Anna Kowalska

100. urodziny Pani Genowefy Banickiej
Nasze wspólne drogocenne dziedzictwo. Z okazji tak
pięknego jubileuszu składamy Pani Genowefie Banickiej
wyrazy głębokiego szacunku i podziwu oraz życzenia
zdrowia i pogody ducha na kolejne lata.

arch. UM Uniejów

28 września 2017 r. 100 lat skończyła Pani Genowefa
Banicka, najstarsza mieszkanka naszej gminy. Jubilatka
urodziła się w 1917 r. we wsi Wyskitna (dzisiaj
województwo małopolskie, powiat nowosądecki). Przeżyła
dwie wojny światowe, przemiany polityczne i historyczne.
Całe życie pracowała w gospodarstwie. Pani Genowefa
przeprowadziła się do Uniejowa po śmierci męża Jarosława
w 2008 r. Mieszka na ul. płk. Szczepana Ścibiora z synem
Władysławem i wnukiem Dariuszem. Jubilatka ma także
prawnuka Jakuba.
W tym uroczystym dniu Panią Genowefę odwiedzili:
przedstawicielka KRUS z Poddębic – Katarzyna
Brzezińska, dr Maria Urbaniak z mężem, Przewodniczący
Rady Miejskiej w Uniejowie - Janusz Kosmalski, kierownik
Urzędu Stanu Cywilnego - Anna Kowalska oraz rodzina
i sąsiedzi. Były kwiaty, prezenty, tort, szampan oraz
tradycyjne „Dwieście lat”.
100 lat życia to piękny Jubileusz. Wiek bogaty
w doświadczenia kilku pokoleń, źródło wiedzy i dojrzałości.

UNIEJOWSKIE STRONY

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

13

Pawel.Wroniszewski@onet.pl

Zdrowie w słoikach
Firma Bracia Urbanek z Łowicza jest wiodącym na rynku producentem przetworów owocowych,
warzywnych oraz produktów z wykorzystaniem grzybów jadalnych. Realizując pomysł posiadania
własnego, nowocześnie zarządzanego przedsiębiorstwa ojciec i synowie stworzyli firmę rodzinną,
opartą wyłącznie na polskim kapitale, funkcjonującą już od 1984 roku. Początkowo działająca na rynku
krajowym, a obecnie z powodzeniem sprzedająca swoje produkty na całym świecie spółka skutecznie
konkuruje z licznymi przedsiębiorstwami segmentu przetwórstwa owoców i warzyw.

Główną gamę produktów dostarczanych na rynek
stanowią: ogórki konserwowe i kwaszone, różnorodne
sałatki warzywne: szwedzka, naddunajska, księżacka,
z czerwonej kapusty, chrzan i ćwikła z chrzanem, papryka
konserwowa; przeciery: ogórkowy i szczawiowy; leczo:
łagodne, pikantne, pieczarkowe, oliwki, buraczki,
pieczarki marynowane, kompoty, powidła śliwkowe, jabłka
prażone. Na przestrzeni 30 lat działalności przetwory były
wielokrotnie wyróżniane i nagradzane.
Firma elastycznie reaguje na indywidualne zamówienia
klienta. Dotyczy to zarówno asortymentu, jak i rodzaju
opakowań. Przykładem są produkty marek własnych
wytwarzane według receptur klienta oraz konserwowe
i kwaszone mieszanki warzywne dostarczane wyłącznie
na rynki zagraniczne.
Produkty pakowane są w zróżnicowane opakowania:
słoje o pojemności od 180 ml do 2650 ml, woreczki
plastikowe i typu doypack oraz wiaderka. Jakość i smak
wyrobów doceniają klienci hurtowi i detaliczni. Dystrybucja
krajowa obejmuje najważniejsze hurtowe i detaliczne sieci

handlowe, natomiast największym powodzeniem poza
Polską cieszą się wyroby firmy w Mongolii, Rosji, Izraelu,
Niemczech. Eksportowane są także do Estonii, Korei, USA
i Kuwejtu.
Firma chętnie korzystała ze wsparcia z funduszy
unijnych, w tym jeszcze z puli przedakcesyjnej. Uzyskane
środki były przeznaczane na udział w projektach
szkoleniowych i dofinansowywanie udziału w targach.
Natomiast w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 zdecydowana większość
środków została wydatkowana na modernizację zakładu
i zwiększenie zasobów infrastruktury.
Od maja 2013 r. obecne są na rynku produkty marki
Urbanek w zmienionej szacie graficznej etykiet i z nowym
wieczkiem. Odświeżenie wizerunku było podyktowane
chęcią lepszego odzwierciedlenia jakości produktów
w ich opakowaniu. Kolejnym krokiem w realizacji planów
związanych ze zmianą wizerunku firmy jest udostępniona
nowa strona www.urbanek.com.pl
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Wywiad z Panem Jackiem Urbankiem
- współzałożycielem i prezesem
Firmy Bracia Urbanek
•

Latem tego roku na rynku pojawiły się kosmetyki
dla ludzi i zwierząt na bazie uniejowskiej wody
termalnej. Kilka tygodni później mogliśmy już
spróbować, jak smakują ogórki kiszone w naszej
wodzie. Czy to jest nowość w branży spożywczej?
Z całą pewnością tak jest, produkt jest poddany
tradycyjnej metodzie utrwalania żywności poprzez
ukwaszanie. Dzięki aktywności bakterii mlekowych
otrzymujemy bardzo zdrowy produkt, który w tym
przypadku, dzięki zastosowaniu wody termalnej
z Uniejowa, charakteryzuje się unikalnym składem
minerałów, takich jak jod czy magnez, a dodatkowo
ma ograniczoną zawartość soli.

•

Ogórek Termalny z Uniejowa to przykład
działania lokalnego samorządu, prywatnej
firmy producenckiej i jednostki naukowej,
gdyż recepturę zakwaszania opracował Instytut
Ogrodnictwa ze Skierniewic. Czy taki model
współpracy to szansa na sukces w biznesie?

•

Ogórek zakwaszany w uniejowskiej wodzie
termalnej jest pierwszym tego typu produktem
spożywczym, ale przed nami pewnie kolejne
pomysły na dalszą współpracę…
Tak, jest to pierwszy tego typu produkt dla nas
i pierwszy tego typu produkt na rynku, możemy
powiedzieć, że jest to dla nas wszystkich produkt
pilotażowy, dzięki któremu chcemy sprawdzić
na ile konsumenci będą zainteresowani tego typu
produktami. Oczywiście mamy w zanadrzu kolejne
ciekawe propozycje. Produkcję tych nowych
wyrobów będziemy uruchamiać w przypadku
dobrego przyjęcia obecnego produktu i oczywiście
po zakończeniu prac badawczych prowadzonych
przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach.

Jest to bardzo ciekawy model współpracy, który
pozwala łączyć wiedzę naukową, biznesową
i zaangażowanie władz samorządowych. Z całą
pewnością otwiera on nowe możliwości dla
wszystkich partnerów tego przedsięwzięcia.
Dzięki sieci dystrybucji Firmy Bracia Urbanek,
nasz produkt i Uniejów będzie znany na całym
świecie?
Ogórek Termalny jest produktem regionalnym,
z tego względu uważamy, że w pierwszym etapie
należy wypromować produkt w Uniejowie. Produkt
może być swego rodzaju pamiątką z pobytu
w uniejowskich Termach. Z tego względu
na tym etapie nie przewidujemy dystrybucji
poza Uniejowem. Jeżeli produkt okaże się
dużym sukcesem i będzie widoczne szersze
zapotrzebowanie na niego wówczas będziemy
rozważali również dystrybucje innymi kanałami.

arch. Firma Bracia Urbanek

•

Produkcja Ogórka Termalnego w Firmie Bracia Urbanek
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Karolina Szelągowska

Konferencja o zdrowiu

i lecznictwie w Uzdrowisku Termalnym Uniejów”
mówili Karolina Smętkiewicz (UM w Uniejowie) oraz
Paweł Czarnecki (Uzdrowisko Uniejów Park).
Na zakończenie przedstawiono cele i rodzaje działań
realizowanych przez stowarzyszenia i fundacje: Łódzki
Klub Amazonka i Fundację „Pełną Piersią”.
Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Zdrowia, Wojewoda Łódzki, Uniejów Uzdrowisko
Termalne.

arch. UM Uniejów

Konferencja pt. „Działania profilaktyczne podejmowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego jako
element realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia”
została zorganizowania 18.09.2017 r. na Zamku
Arcybiskupów Gnieźnieńskich przez Narodowy Instytut
Samorządu Terytorialnego oraz Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Sebastian
Chwałek – Sekretarz Stanu w MSWiA, dr Iwona
Wieczorek – Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu
Terytorialnego, dr Aurelia Ostrowska – Dyrektor
Departamentu Zdrowia MSWiA, Piotr Majer – Zastępca
Burmistrza Uniejowa.
Podczas zjazdu odbyła się sesja plenarna z raportem
pilotażowym badań nt. działań na rzecz profilaktyki
zdrowotnej w JST woj. łódzkiego. Prelekcje ekspertów
zaprezentowano w dwóch panelach: pierwszy nt.
profilaktyki chorób nowotworowych, w drugim
przedstawiciele Jednostek Samorządów Terytorialnych
(Supraśla, Wielunia i Zgierza) przedstawili własne
doświadczenia w zakresie ochrony zdrowia. W imieniu
Burmistrza Uniejowa o „Profilaktyce zdrowotnej

arch. UM Uniejów

Uniejów był gospodarzem konferencji na temat działań profilaktycznych ochrony zdrowia
podejmowanych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

>>>
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Pawel.Wroniszewski@onet.pl

Kosmetyki
Firma OVER Group, aby wyjść na przeciw
oczekiwaniom Klientów, wprowadza kolejne
zmiany. W sierpniu uruchomiona została nowa
„Linia Procesowa 1049 - 1052”. Urządzenie
przeznaczone jest do wytwarzania produktów
kosmetycznych oraz preparatów pielęgnacyjnych
dla zwierząt. Rozwiązania techniczne zastosowane
w urządzeniu umożliwiają prowadzenie procesu
w pełni kontrolowanych warunkach grzania
i chłodzenia oraz przebieg procesu pod ciśnieniem
poniżej
atmosferycznego
(podciśnienie).
Pojemność robocza głównego zbiornika wynosi:
600 litrów, natomiast zapotrzebowanie całej
linii procesowej ma moc elektryczną: 162,5 kW.
Na takich urządzeniach produkowane są także
kosmetyki serii Termy Uniejów.

arch. Firma OVER Group

w produkcji

Gdzie można kupić kosmetyki termalne?
Kosmetyki termalne (oprócz sprzedaży internetowej na stronach producenta www.
over-cosmetics.pl, w hurtowniach i sklepach zoologicznych) można kupić w recepcjach
obiektów hotelowych (Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, Domu Pracy Twórczej,
Zagrody Młynarskiej). Produkty można kupić pojedynczo lub w zestawie, zapakowane
w prezentowy koszyk nadający się idealnie na upominek.

Przypominamy, że marka Termy
Uniejów posiada w sprzedaży dwie
linie kosmetyków, także dla zwierząt
Termy Uniejów ZOO, pozwalające
właścicielom odpowiednio zadbać
o swoich pupili.

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

Solanka, będąca składnikiem kosmetyków, wyróżnia się wyjątkowymi właściwościami
o działaniu korzystnym dla zdrowia i urody. Posiada właściwości wygładzające
i nawilżające skórę. Zmniejsza odczyny
alergiczne i wspomaga gojenie się ran
skórnych oraz poprawia stan ukrwienia
skóry. Kwas metakrzemowy zawarty
w solance poprawia uwodnienie,
nadaje elastyczność i jędrność skóry,
spowalnia procesy starzenia.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Maciej Bartosiak

Młodzi dziennikarze szlifowali
warsztat w Uniejowie
W dniach 13-18 sierpnia 2017 roku trwał w Uniejowie finał czwartej edycji
warsztatów Junior Media. Patronem akcji było Uniejów Uzdrowisko Termalne i
Spółka PGK „Termy Uniejów”, która zaprosiła młodych adeptów dziennikarstwa w
progi średniowiecznego Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich.
Junior Media to edukacyjny projekt dzienników
regionalnych Polska Press Grupy skierowany do
szkół – uczniów i nauczycieli. W ramach akcji
powstała internetowa platforma do tworzenia
gazetek szkolnych. Dzięki systemowi redakcje
ze szkół, które wzięły udział w programie, mogą
tworzyć swoje wydawnictwa na szablonach
prawdziwych dzienników regionalnych. W projekcie wystartowało ponad 2500 szkół z całej Polski
– w trakcie ubiegłego roku szkolnego uczniowie
brali udział w warsztatach i konkursach, redagowali
swoje gazetki, a przez to zbierali punkty, dzięki
którym wyłoniono 10 zwycięskich redakcji.
Nagrodą jest pełen atrakcji pobyt w Uniejowie oraz
pakiet warsztatów dziennikarskich.
Letnia Szkoła Junior Media gościła na Zamku

w Uniejowie 30-tu Junior Dziennikarzy z najbardziej
aktywnych redakcji szkolnych w całej Polsce, w tym
także grupę uczniów Zespołu Szkół w Uniejowie.
W Uniejowie znalazły się w tym roku redakcje:
Niecodziennika Szkolnego z Piły, Expressu
Społeczniaka z Lubina, Matmomani z Tych, Lidera
z Odrzykonia, Szkolnego Donosiciela z Lotynia,
Wróbelka z Wróblowic, Naszej Dwójki z Humnisk,
Kuriera Jedynki z Czerwionki-Leszczyn, Korczynka
z Katowic i The voice of Students z Zalasia.
Choć w programie pobytu przewidziano
mnóstwo atrakcji, to jednak kolonie w Uzdrowisku
Termalnym Uniejów miały też podszkolić warsztat
dziennikarski uczestników. Młodzi dziennikarze
uczestniczyli m.in. w zajęciach z fotoreportażu czy
krótkich formach dziennikarskich.
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arch. UM Uniejów

Karolina Szelągowska

Zwycięzcy konkursu „Lilia Ogrodnika”
na Festiwalu Kwiatowym
Podsumowanie II edycji konkursu „Lilia Ogrodnika” na najpiękniejszy ogród i balkon w gminie
Uniejów odbyło się w sierpniu, ale z początkiem jesieni osoby nagrodzone w konkursie, w ramach
jednej z nagród, miały okazję wziąć udział w II Jesiennym Festiwalu Kwiatowym w Chrzypsku
Wielkim.
wość wzięcia udziału w warsztatach florystycznych,
zdobycia wielu ciekawych inspiracji do urządzenia
ogrodów, a także zakupienia środków do pielęgnacji
roślin, kwiatów czy cebulek.
Do tegorocznego konkursu wpłynęło 17 zgłoszeń
od właścicieli przydomowych ogródków (miejskich,
przy gospodarstwach wiejskich i ogrodów przyjaznych
turystom) oraz ukwieconych balkonów.
Konkurs dla mieszkańców gminy Uniejów „Lilia
Ogrodnika” na najpiękniej ukwiecone miejsca w gminie
ma na celu oprócz zachęcania społeczności lokalnej
o dbanie o estetykę swojego otoczenia, szerzenie
postaw zdrowego trybu życia, profilaktyki zdrowotnej
i przeciwdziałaniu uzależnieniom.

arch. UM Uniejów

W dniu 30.09.2017 r. blisko 30-to osobowa grupa
mieszkańców gminy uczestniczyła w wycieczce do
Chrzypska Wielkiego, gdzie w siedzibie gospodarstwa
ogrodniczego państwa Królików odbyło się wręczenie
nagród w konkursie „Lilia Ogrodnika”.
Z rąk pana Burmistrza – Józefa Kaczmarka oraz prezesa
firmy Królik – Bogdana Królika zwycięzcy otrzymali
drewnianą tablicę z grawerem „Lilia Ogrodnika” do
zawieszenia w ogrodzie (tablica została zaprojektowana
przez Bogusława Krzciuka z Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi). Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy, talony
na zakupy w sklepie ogrodniczym oraz promocję na
łamach wydawnictw Urzędu Miasta w Uniejowie.
Uczestnicy konkursu „Lilia Ogrodnika” mieli możli-
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Piotr Kozłowski

Wycieczka integracyjna mieszkańców wsi Brzeziny
ogrodu zoologicznego w Polsce i usytuowanego w nim
afrykarium. Po powrocie do rodzinnej miejscowość
wszyscy uczestnicy wyjazdu wzięli udział w zabawie
tanecznej.
Taka integracja mieszkańców była możliwa dzięki
środkom finansowym pochodzących z budżetu gminy
Uniejów.

arch. P. Kozłowski

Mieszkańcy wsi Brzeziny uczestniczyli 30 września
2017 r. w integracyjnej wycieczce do Wrocławia.
W programie wyjazdu było zwiedzanie najciekawszych
zakątków miasta pod opieką przewodnika. Lekcja historii,
podczas oglądania obrazu Jana Styki i Wojciecha Kossaka,
czyli słynnej Panoramy Racławickiej. Na zakończenie
pobytu nie mogło zabraknąć odwiedzin najsłynniejszego

Ciekawostki z przedszkola
7 września 2017 r. wyjątkowym gościem w grupie VII
i VIII były myszki: Angelika i Mini, przyniesione przez
mamę Julki, Panią Małgorzatę.Julka opowiedziała
wszystkim o swoich zwierzątkach: ich odżywianiu,
zachowaniu oraz zabawie z nimi.
20 września 2017 r. gościliśmy papużkę Neosia, którą
przyniosła Pani Justyna, mama Agatki. Nasz skrzydlaty
gość wzbudził ogromne zainteresowanie i sprawił
wiele radości. Pani Justyna opowiedziała wszystkim
o zwyczajach papużki i jej opiece oraz przeczytała
wierszyk „Papużka”, którego przedszkolaki nauczyły się
na pamięć. Dzieci miały również okazję zaprzyjaźnić się
z papużką, która z chęcią siadała na ich ramieniu.
Natomiast 21 września 2017 r. z wizytą przybył
króliczek Maj, którego przyniosła Pani Małgorzata, mama
Julki. Podczas spotkania Pani Małgorzata opowiedziała

wszystkim o jego ulubionych przysmakach, zwyczajach
oraz opiece. Dzieci chętnie, a zarazem delikatnie głaskały
i obserwowały zachowanie króliczka.

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Nasi domowi ulubieńcy

Papuga Neosia z wizytą u przedszkolaków
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o znakach drogowych oraz zaprezentował gesty, jakie
wykonują policjanci kierujący ruchem. W czasie spotkania
nie zabrakło również zabaw muzyczno – ruchowych
z gościem. Na zakończenie przedszkolaki, dziękując za
cenne rady, wręczyły Panu Dariuszowi podziękowanie.
arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

				

Marta Pajor

Przedszkolaki świętują!

Spotkanie ze st. asp. Dariuszem Nadolnym

Nasi goście z wielką radością zostali przywitani
przez przedszkolaków, które były zachwycone ich
wizytą, a uśmiech gościł na twarzach dzieci przez cały
czas. Zajęcia ze zwierzątkami dostarczyły dzieciom
możliwości poszerzenia wiedzy w sposób łatwy
i przyjemny oraz rozwinęły ich zainteresowania
przyrodnicze. Przedszkolaki czekają na kolejne wizyty
naszych domowych ulubieńców.

Bezpieczny przedszkolak

13 września 2017 r. dzieci 5 i 6-letnie z oddziałów VII
i VIII wraz ze swoimi paniami odwiedziły Komisariat
Policji w Uniejowie. Celem wycieczki było poznanie
pracy policjantów, utrwalenie zasad ruchu drogowego,
przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa
dzieci, m.in.: w domu, w przedszkolu, na drodze, a także
utrwalenie wszystkim numerów alarmowych. Podczas
spotkania przedszkolaki zobaczyły od środka policyjny
radiowóz, a także z dużym zainteresowaniem słuchały
rad i wskazówek Panów Policjantów. Wizyta utwierdziła
dzieci w przekonaniu, że policjantowi można ufać
i liczyć na niego w trudnych dla siebie sytuacjach. Na
zakończenie przedszkolaki wręczyły Panom Policjantom
podziękowanie za miłe i pełne atrakcji spotkanie.
W trosce o bezpieczeństwo, przedszkolaków odwiedził również Pan Policjant, st. asp. Dariusz
Nadolny. Zajęcia odbyły się pod hasłem „Bezpieczny
przedszkolak” i były połączone z ogólnopolską akcją
„Cała Polska czyta dzieciom”. Przedszkolaki z grup VII
i VIII z wielką uwagą wysłuchały bajki pt. „Na ulicy” M.
Strzałkowskiej, czytanej przez gościa. Podczas spotkania
dzieci utrwaliły posiadaną wiedzę na temat zasad
bezpiecznego poruszania się podczas przechodzenia
przez jezdnię oraz ważne numery alarmowe, tj. 112
i 997. Ponadto Pan Dariusz opowiedział również

20 września 2017 r. w Miejskim Przedszkolu
w Uniejowie odbyła się uroczystość Dnia Przedszkolaka.
Celem uroczystości było kształtowanie świadomości
przynależności do rodziny przedszkolnej, wspomaganie
procesu adaptacji do przedszkola, wzmacnianie więzi
społecznych, wspólne przeżywanie przyjemności
i radości, tworzenie w przedszkolu atmosfery radości,
przyjaźni i zaufania, integrowanie się we wspólnej
zabawie, rozwijanie chęci poznawczych, kultywowanie
tradycji przedszkolnej, rozwijanie wszechstronnej
stymulacji dzieci.
W naszym przedszkolu uroczystość rozpoczęła się
wspólną zabawą przy piosence „Wszystkich pięknie
powitamy”. Najmłodsze przedszkolaki z grupy 3
- latków zaprezentowały piosenkę „Jestem sobie
przedszkolaczek”, a dzieci 4-letnie recytowały wiersze,
w których zapewniały wszystkich, że lubią chodzić do
przedszkola, bo w przedszkolu razem uczą się i bawią.
Wszystkie najmłodsze dzieci na ręce pani Dyrektor
złożyły przyrzeczenie i zostały oficjalnie przyjęte
w poczet społeczności przedszkolnej. Zaproszeni goście
wraz z panią Dyrektor wręczyli maluchom pamiątkowe
dyplomy i inne upominki. Cała społeczność przedszkolna
bawiła się razem przy piosenkach, a na zakończenie pani
Dyrektor złożyła przedszkolakom życzenia z okazji ich
święta i przekazała wszystkim słodkie niespodzianki. Na
zakończenie przedszkolaki zrewanżowały się pięknym
wykonaniem piosenki „Dzień przedszkolaka”.
			

Małgorzata Dzieran

W dniu 27 września 2017 roku dzieci z grupy VI i VII
wraz z nauczycielkami p. Moniką Szafarz i p. Martą Pajor
pojechały na wycieczkę do Zagrody Młynarskiej, której
celem było wzbogacenie przedszkolaków w wiedzę
o naszym regionie, jego historii, obyczajach i kulturze
pieczołowicie kultywowanych i przekazywanych dziś
młodemu pokoleniu podczas poglądowych lekcji i zajęć.
Pierwszym punktem zwiedzania było zapoznanie się
z procesem powstawania chleba, jak również samodzielne
wykonanie ciasta na podpłomyki, które po upieczeniu
dzieci ze smakiem skonsumowały. Następnym punktem
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Święto Edukacji w przedszkolu

Zajęcia dzieci 6-letnich w Zagrodzie Młynarskiej

zwiedzania był wiatrak. Przy pomocy pana Andrzeja
Pietrzaka – przewodnika wycieczki przedszkolaki mogły
również obrócić wiatrak tak, aby śmigła były zwrócone
w stronę wiatru. Ta zabawa sprawiła dzieciom ogromną
radość. Oprócz tego przedszkolaki obejrzały mechanizmy
wiatraka od środka. Do przedszkola wróciliśmy w bardzo
dobrych humorach, pełni wrażeń i miłych wspomnień.
Dziękujemy panu Andrzejowi Pietrzakowi za oprowadzenie po Zagrodzie Młynarskiej i mile spędzony
czas.
				
Monika Szafarz

A tymczasem w ogrodzie …

Nadeszła jesień, a wraz z nią przyszedł czas na zbiory.
W przedszkolnym ogrodzie dydaktycznym wyrosły
dorodne warzywa : marchew, pietruszka , buraki, cebula,
pory selery, fasola i groch. Są również dorodne kabaczki,
cukinie i dynia. Dzieci z radością i zaangażowaniem
wyjmowały z ziemi dary ogrodu, aby później przyrządzać
z nich sałatki, surówki lub soki.
Przedszkolaki wiedzą, że warzywa są źródłem zdrowia.
Dają moc i energię do pracy i zabawy, dlatego z ochotą
je zajadają zarówno w surowej, jak i ugotowanej postaci.
Dzieci mówią, że jesień jest fajna, bo jest kolorowa,
ciekawa i bogata w różnorodne dary, a praca w ogrodzie
daje dzieciom wiele satysfakcji, doznań i nowych wrażeń
i jest skarbnicą wiedzy.
			

Małgorzata Kaźmierczak

Słowa wiersza najlepiej oddają charakter uroczystości,
która odbyła się 12 października w naszym przedszkolu.
W tym dniu obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej.
Od rana czuć było atmosferę wielkiego święta. Dzieci
ubrane były inaczej niż w czasie zwykłych dni, ich stroje
były odświętne. Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali
na rozpoczęcie uroczystości, w której uczestniczyli:
nauczycieli, pracownicy obsługi, emeryci, Rada
Rodziców oraz zaproszeni goście. Artystami były dzieci
pięcioletnie z grupy IV i V.
Przedszkolaki w jesiennej scenerii podziękowały za
trud włożony w ich edukację i wychowanie. Poprzez
wiersze, piosenki, grę na instrumentach, tańce oraz
życzenia dzieci wyraziły swoją wdzięczność za codzienną
opiekę, cierpliwość, miłość i poświęcenie, a dodatkiem
do życzeń były własnoręcznie wykonane serduszka.
Dzieci wspólnie z „Panią Jesienią” zaprosiły wszystkich
do wesołych pląsów i zabaw rytmicznych.
Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor
Romana Kozińska, która podziękowała małym artystom
za piękny występ oraz złożyła serdeczne życzenia,
dziękując
za trud codziennej pracy wszystkim
pracownikom przedszkola. Nie zabrakło również
pięknych podziękowań i życzeń od przedstawicieli Rady
Rodziców.
Wszystko, co czynimy każdego dnia, jest dla dobra
powierzonych nam dzieci. Tym bardziej dziękujemy
Rodzicom za każde dobre słowo, za każdy uśmiech.
Jesteśmy z Wami i dla Was.
				

Wioletta Gralka

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

„Idzie ścieżynką złocista jesień
i tysiąc liści w fartuszku niesie…”

Dzień Edukacji Narodowej
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Prelekcje dla najmłodszych
mieszkańców gminy

Karolina Smętkiewicz

Najmłodsi mieszkańcy gminy – uczniowie szkół podstawowych w Uniejowie, Wilamowie,
Wieleninie i Spycimierzu wzięli udział w prelekcjach edukacyjnych poświęconych geotermalnemu
bogactwu naszego uzdrowiska. Prelekcje odbyły się w dniach 12-14.09.2017 roku.
pytanie skąd się bierze energia geotermalna. Uczniowie
policzyli również ile jednolitrowych butelek można
byłoby w ciągu 1 godziny napełnić wodą geotermalną
w Uniejowie (odpowiedź: aż 90 tysięcy). Podczas
prelekcji prezentowany był także film promocyjny
Uniejowa pt. Gmina Uniejów – Uzdrowisko Termalne w
sercu Polski, który spotkał się z dużym zainteresowaniem.
Głównym celem prelekcji było przybliżenie
uczniom zagadnienia odnawialnych źródeł energii,
a w szczególności zapoznanie ich z największym
bogactwem przyrodniczym naszego uzdrowiska.

arch. UM Uniejów

Zajęcia dla dzieci dotyczyły walorów przyrodniczych
Uzdrowiska Uniejów oraz wykorzystania wód
geotermalnych. Te nietypowe lekcje przyrody realizowane
były w ramach projektu pt. „Uzdrowiska przyjazne
przyrodzie”, prowadzonego przez gminę Uniejów
i finansowanego ze środków pochodzących z nagrody
w konkursie Eko Hestia Spa edycja 2016. Konkurs został
organizowany przez ERGO Hestia SA i Stowarzyszenie
Gmin Uzdrowiskowych RP.
Prelekcje
przeprowadzili
Ryszard
Kaliński,
prokurent Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Sp.
z o.o. oraz Karolina Smętkiewicz, pracownik Działu
Promocji Urzędu Miasta w Uniejowie. Uczestnikami
prelekcji było około 250 uczniów w różnym wieku –
począwszy od klas 0 po II klasy gimnazjum. Słuchacze
zajęć oraz wszyscy pozostali uczniowie szkół otrzymali
wydaną w ramach tego samego projektu malowankę pt.
„Pomaluj Uniejów” i „Pomaluj polskie uzdrowiska”,
a także gadżety promocyjne Geotermii Uniejów – plany
lekcji i zakładki do książek.
Uczniowie podczas spotkań mieli okazję dowiedzieć
się między innymi czym jest gorąca woda wydobywana
w Uniejowie i jak się ją pozyskuje oraz do czego ją
wykorzystujemy. Prowadzący zabrali uczniów na
wycieczkę w głąb naszej planety, aby odpowiedzieć na

Paulina Jaśkiewicz

Spycimierz w jesiennej szacie
Uniejów - serce Polski
14 września nasze dzieci brały udział w prelekcji
edukacyjnej dotyczącej bogactwa naszego miasta, czyli
wody geotermalnej, prowadzonej przez Pana Ryszarda
Kalińskiego oraz Panią Karolinę Smętkiewicz. Dzieci
chętnie oglądały prezentację multimedialną nawiązującą

do wody geotermalnej i sposobu jej wydobywania.
Uczniowie próbowali odpowiedzieć na pytanie : „Jakie są
odnawialne źródła energii?”. Prowadzący opowiedzieli,
w jaki sposób bierze się energia geotermalna. Wiele
emocji wywołał film promocyjny Uniejowa pt. „Gmina
Uniejów - uzdrowisko termalne w sercu Polski”.
W trakcie jego oglądania słychać było komentarze dzieci
typu: „Tym traktorem jedzie mój tata” – rzeczywiście

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Dziękujemy Panu Ryszardowi oraz Pani Karolinie
za przybycie i przygotowanie tak ciekawej prelekcji.
Z chęcią weźmiemy udział w jeszcze innych warsztatach,
które dotyczą naszego miasta.

arch. PSP w Spycimierzu

Śmieciu - precz!

Uczniowie sprzątają Świat

w tym filmiku brał udział tata naszego ucznia, „O, tam
pracuje moja mama i moja też” i wiele innych. Wszelkie
komentarze świadczyły o tym, że Uniejów jest ważną
częścią życia naszych uczniów. W końcowej części zajęć
prowadzący nawiązali do sposobów wykorzystywania
wody geotermalnej. Uczniowie mieli możliwość
zapoznania się z kosmetykami dla ludzi oraz zwierząt na
bazie uniejowskiej wody. Z dużym uśmiechem słuchali
o wykorzystaniu wody mineralnej ze źródeł
geotermalnych do przygotowania kiszonych ogórków.
Dopełnieniem tych zajęć było otrzymanie przez dzieci
prezentów w postaci malowanki pt. „Pomaluj Uniejów”
i „Pomaluj polskie uzdrowiska”, planów lekcji, kredek
i zakładek do książek.

We wrześniu odbyła się Ogólnopolska Akcja
Sprzątania Świata. Od samego rana dzieci z oddziału
przedszkolnego brały udział w pogadance na temat
sposobów zanieczyszczania świata oraz segregowania
śmieci. Zostały zapoznane z wierszem (znalezionym
w Internecie), napisanym przez dziewczynkę Kaję
z klasy III:
„Nawet kiedy słońce świeci,
nie wyrzucaj byle gdzie śmieci.
Na zakupach ruszaj głową,
noś torebkę papierową.
Nie pal światła, gdy nie trzeba,
za to kupisz bochen chleba.
Woda z kranu niech nie kapie,
jeśli leżysz na kanapie.
Kiedy piesek zrobi kupkę,
zbierz zawartość w reklamówkę.
I pamiętaj, że sprzątanie
to jest twoje dziś zadanie!”
Dzieci aktywnie wypowiadały się na temat jeszcze
innych sposobów dbania o naszą planetę. Po zakończonych
zajęciach dydaktycznych wszyscy uczniowie wraz
z nauczycielami brali udział w lekcji ochrony środowiska.
Uczniowie z założonym rękawiczkami oraz z workami
w rękach rozpoczęli akcję od posprzątania terenu
szkolnego i wyruszyli w stronę lasu. Znaleźli tam wiele
papierków, reklamówek, butelek, a nie zabrakło także
całych worków śmieci. Po zakończonym sprzątaniu na
naszych małych ekologów czekał ciepły poczęstunek.

„A mnie jest szkoda lata…”
4 września ks. proboszcz Wojciech Kaźmierczak
odprawił mszę św. poprzedzającą inaugurację nowego
roku szkolnego 2017/2018. W dalszej części tego
pierwszego dnia szkoły Pani Dyrektor powitała
wszystkich uczniów, rodziców oraz nauczycieli.
W swojej przemowie życzyła wszystkim dobrych
wyników w nauce oraz miłej atmosfery w świeżo
pomalowanych ścianach naszej szkoły. Po głównej części
uroczystości uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami
udali się do klas.

24

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 5 / 57 / 2017

arch. UM Uniejów

Z wizytą w Mórahalom

Marta Pokorska

Na zaproszenie miasta partnerskiego Mórahalom przedstawiciele gminy Uniejów, uczniowie
Szkoły Podstawowej w Uniejowie wraz z opiekunami, rycerze z Uniejowskiej Akademii Rycerskiej,
przedstawiciele Urzędu Miasta, jednostek podległych gminie, gościli w dniach 12-16.09.2017 r. na
Węgrzech.
Prezentację o sytuacji w gminie Uniejów przedstawiła
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uniejowie – Pani
Małgorzata Komajda.
Organizatorzy pobytu przyjęli uczestników, jak
zawsze, niezwykle ciepło i serdecznie, zapewniając
zakwaterowanie, wyżywienie oraz ciekawy program
(m.in. kąpiele w basenach termalnych, wycieczkę
do Segedynu, zwiedzanie lokalnych zakładów pracy
przez uczestników konferencji, nie zabrakło również
wycieczki do przepięknej stolicy Węgier). Po stronie
uczestników wyjazdu leżał koszt transportu, który został
pokryty z budżetu gminy Uniejów.
Wszyscy wrócili z ogromnym uśmiechem na ustach
i miłymi wspomnieniami…

arch. A. Wochna

Wycieczka była formą nagrody, wspartą finansowo
przez Burmistrza Uniejowa, dla uczniów wyróżniających
się wysokimi wynikami w nauce oraz dla członków
Akademii Rycerskiej za reprezentowanie gminy podczas
licznych wydarzeniach.
Co roku w Mórahalom organizowana jest konferencja
z udziałem miast partnerskich, w tym delegacji
z Uniejowa. Celem spotkań jest wymiana doświadczeń
w dziedzinach związanych z wodami geotermalnymi,
ekologią oraz dyskusja o bieżących sprawach
i problemach.
W tym roku tematem przewodnim konferencji było
pozyskiwanie
wykwalifikowanych
pracowników
i sposoby zatrzymania wykształconej siły roboczej.

Pokaz walk rycerskich uniejowskich rycerzy dla uczniów tamtejszej szkoły

Pani Dyrektor Małgorzata Komajda na konferencji

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
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Szkolne kalendarium Wielenina
W dniu 4 września w Szkole Podstawowej im. płk.
pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie, jak w większości
szkół w naszym kraju, zabrzmiał pierwszy dzwonek,
rozpoczynający rok szkolny 2017/2018. Po wakacjach
wróciliśmy do ośmioklasowej szkoły podstawowej, choć
w tym roku szkolnym jeszcze bez klasy VIII. Uroczystą
inaugurację rozpoczęliśmy wspólnym wyjściem, na czele
ze Sztandarem, na mszę świętą, którą odprawił Proboszcz
Parafii Wielenin - ksiądz Jarosław Olszewicz.
Do placówki uczęszcza 119 dzieci, z czego 16
do oddziału przedszkolnego. Nieproporcjonalnie do
wzrostu liczebności uczniów, wzrosła liczebność rady
pedagogicznej, która liczy 21 osób.
Gorąco wierzę, że ten rok szkolny będzie nie tylko
czasem wytężonej pracy i nauki, ale także czasem
doskonalenia talentów, wspaniałych doświadczeń,
rozwijania starych i zawierania nowych przyjaźni. Życzę
wszystkim samych sukcesów w nowym roku szkolnym.

Prelekcje w Wieleninie
W dniu 12 września, w prelekcjach edukacyjnych
poświęconych geotermalnemu bogactwu Uzdrowiska
Uniejów wzięli udział uczniowie klasy II i III oraz IV
i VI naszej szkoły.
Zajęcia dla dzieci dotyczyły walorów przyrodniczych
Uzdrowiska Uniejów oraz wykorzystania wód geo-

termalnych. Te nietypowe lekcje przyrody realizowane
były w ramach projektu pt. „Uzdrowiska przyjazne
przyrodzie” prowadzonego przez gminę Uniejów
i finansowanego ze środków pochodzących z nagrody
w konkursie Eko Hestia Spa edycja 2016, organizowanym
przez ERGO Hestia SA i Stowarzyszenie Gmin
Uzdrowiskowych RP.
Prelekcje
przeprowadzili
Ryszard
Kaliński,
Prokurent Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa sp.
z o.o. oraz Karolina Smętkiewicz z Działu Promocji
Urzędu Miasta w Uniejowie. Wszyscy uczniowie
otrzymali malowankę pt. „Pomaluj Uniejów” i „Pomaluj
polskie uzdrowiska”, a także plany lekcji i zakładki do
książek.
Uczniowie dowiedzieli się czym jest gorąca woda
wydobywana w Uniejowie, jak jest pozyskiwana i do
czego służy. Uczniowie uczestniczyli w wycieczce
w głąb naszej planety w celu odpowiedzi na pytanie skąd
się bierze energia geotermalna.
Głównym celem prelekcji było przekazanie uczniom
wiedzy na temat zagadnień odnawialnych źródeł energii.

Sprzątanie Świata 2017
W myśl hasła: „Nie ma śmieci - są surowce!”
nasze SKO prowadzi całoroczną zbiórkę makulatury.
W kampanię „Sprzątanie świata – Polska”, promującą
nieśmiecenie, segregację odpadów i inne proste sposoby,
jak na co dzień chronić środowisko angażujemy

arch. SP Wielenin

Pierwszy dzwonek

Eksperci Tabliczki Mnożenia z wychowawcami

>>>
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wszystkich: od dzieci z oddziału przedszkolnego do
dorosłych pracowników. Corocznie organizujemy akcję
sprzątania w naszej okolicy, zakończoną wspólnym
ogniskiem i pieczeniem kiełbasek.
Dziękujemy za pomoc w organizacji akcji „Termom
Uniejów”.
			

Elżbieta Goszczyk

Chłopcy świętowali swój dzień

Zgodnie ze zwyczajem, corocznie, 30 września
obchodzimy Dzień Chłopca. W tym roku to wyjątkowe
święto przypadło w sobotę, uczciliśmy go w naszej
szkole dzień wcześniej, czyli w piątek. Dziewczęta
z poszczególnych klas sprawiły swym kolegom
niespodzianki. Nie tylko przygotowały im upominki,
ale zaprosiły też do wspólnej zabawy, podczas której
panowie mogli wykazać się swoimi licznymi talentami
i wziąć udział w różnorodnych konkursach. Wszyscy
bawili się świetnie, a przygotowane niespodzianki
przypadły chłopcom do gustu.
Dobrze jest razem świętować w miłej i radosnej
atmosferze, zwłaszcza gdy na stole królują wspaniałe
słodkości i pizza, która niczym wisienka na torcie idealnie
zwieńczyła świętowanie Dnia Chłopca w Wieleninie.
Jeszcze raz wszystkim Panom, tym małym i tym
dużym, życzymy samych sukcesów, uśmiechu i spełnienia
marzeń.
			

Jolanta Kwaśniewska

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
Akcja edukacyjna ŚDTM (ang. World Multiplication
Table Day), która odbywa się każdego roku w ostatni
piątek września ma zachęcić uczniów do przypomnienia
sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny
sposób i jest okazją do nadrobienia „tabliczkowych”
zaległości po wakacjach.
W tym roku 29 września uczniowie naszej szkoły
mogli sprawdzić znajomość tabliczki mnożenia podczas
krótkich egzaminów. Egzaminatorami byli uczniowie:
Brajan Gabryszak, Igor Urzędowski, Julia Antczak,
Adam Doliński, Tomasz Cichomski, Dominik Kolasa,
Vanessa Karcz i Martyna Antczak. Zaopatrzeni w
losy przepytywali kolegów oraz dorosłych. Chętnych
do sprawdzenia swojej wiedzy było 30 uczniów i 13
dorosłych. Osoby, które zdały egzamin otrzymywały
certyfikat potwierdzający pomyślnie zdany egzamin
z tabliczki i uzyskały tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.
Ponadto wśród uczniów przeprowadzono dodatkowy
test, polegający na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi
na kilkadziesiąt losowo wybranych przykładów z zakresu
tabliczki mnożenia do 100. O wygranej decydowała
bezbłędność, jak i szybkość w udzielaniu odpowiedzi.
Najlepsza w tej konkurencji była uczennica klasy VII
Vanessa Karcz. Otrzymała dyplom za zajęcie I miejsca w
Mistrzostwach Tabliczki Mnożenia oraz w nagrodę dużą
„czekoladową tabliczkę”.
Gratulujemy wszystkim i zapraszamy do udziału
w następnej edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
				

Barbara Fligiel

Jesienne wiadomości ze Szkoły
Podstawowej w Wilamowie
Pierwszy dzwonek
W Szkole Podstawowej w Wilamowie czas mija
szczególnie szybko. Wydawałoby się, że nie tak dawno
żegnaliśmy się, rozpoczynając wakacje, a tu już zaczęliśmy
kolejny rok szkolny. Po reformie jest to pierwszy rok
w systemie ośmioklasowym. Tym razem jednak inauguracji
roku towarzyszyło ważne wydarzenie jakim była zmiana
na stanowisku dyrektora szkoły. Z tej okazji mogliśmy
gościć u siebie zarówno Burmistrza Miasta Uniejów - pana

Józefa Kaczmarka, jak i zastępcę - pana Piotra Majera.
Dotychczasowa dyrektor - pani Alicja Własny odebrała
z rąk gości kwiaty w podziękowaniu za zasługi dla szkoły
i społeczności lokalnej. Kwiatami również obdarowana
została nowo powołana na stanowisko dyrektora - pani
Edyta Miśkiewicz. Krótkie wystąpienie pani dyrektor
zakończyło część oficjalną rozpoczęcia roku. Uczniowie
wraz z wychowawcami rozeszli się do klas. Od tego
momentu rok szkolny 2017/2018 został uznany za otwarty.
							
				
Anna Gazda

www.uniejow.pl
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arch. SP Wilamów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Wspólna zabawa uczniów klasy II i III z siostrą Martą Gadzinowską oraz katechetką Wiesławą Pajor

Wody geotermalne w Uniejowie
– prelekcja dla uczniów
We wtorek 12 września naszą szkołę odwiedziła
Karolina Smętkiewicz z Urzędu Miasta w Uniejowie,
która przeprowadziła dla uczniów klas IV – VII prelekcję
zatytułowaną „Wykorzystanie wód geotermalnych
w Uzdrowisku Uniejów”. Słuchacze dowiedzieli się, czym
są odnawialne źródła energii, w tym energia geotermalna
i w jaki sposób odbywa się wydobycie wody geotermalnej
na terenie Uniejowa. Pani Karolina szeroko opowiedziała
o wykorzystaniu gorącej wody termalnej nie tylko
do ogrzewania budynków czy w rekreacji, ale także
w lecznictwie czy kosmetologii.
Dużym zaskoczeniem dla uczniów okazały się zdjęcia,
które ukazywały, jak – dzięki eksploatacji źródeł wody
geotermalnej i pozyskiwaniu funduszy europejskich –
zmienił i rozwinął się Uniejów na przestrzeni ostatnich
kilkunastu lat. Prelekcję zakończył pokaz filmu
(nakręconego przy pomocy drona), który ukazuje Uniejów
z lotu ptaka.
Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali materiały
promujące nasze uzdrowisko – malowanki, zakładki, plany
lekcji czy broszury.					
		
				
Joanna Binkiewicz

przyłączając się w ten sposób do tegorocznej 24. już akcji
„Sprzątanie Świata”. W tym roku przebiegała ona pod
hasłem: „Nie ma śmieci - są surowce”.
Celem tej edycji było zwrócenie uwagi na to, że
przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są
w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć
jako „śmieci” – na składowisku, w lesie czy w rzece, ale
poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać
do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w gospodarce
o obiegu zamkniętym albo jako rzeczy „z drugiej ręki”
służyć innym.
Akcja została poprzedzona pogadanką, która miała
na celu przypomnienie zasad zbierania odpadów oraz
zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo w czasie sprzątania.

15 września uczniowie naszej szkoły wraz ze swoimi
opiekunami wzięli udział w sprzątaniu swoich miejscowości,

arch. SP Wilamów

Sprzątanie Świata
Ognisko kończące akcję Sprzątanie Świata

>>>
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Uczniowie dobrze przygotowani, tzn. zaopatrzeni w worki,
obowiązujących przy przechodzeniu przez jezdnię oraz
rękawice, odpowiedni strój i pozytywnie zmotywowani
bezpiecznym zachowaniu się w szkole. Pani sierżant
szczytnym celem akcji, ruszyli z wyznaczonych miejsc do
przypomniała również o właściwych zachowaniach wobec
sprzątania. Sprzątanie przebiegło bardzo sprawnie, aura
nieznajomych dorosłych osób, jak również zwróciła uwagę
nam dopisała, zapełniliśmy wszystkie otrzymane worki
na zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu. Tematy
na śmieci. Po pracy zorganizowano grille i ogniska, przy
zawsze aktualne i bardzo, bardzo ważne. Już dziś planujemy
których uczniowie miło spędzili czas.
kolejne spotkania.
Po zakończeniu akcji, z poczuciem dobrze wykonanej
pracy potrzebnej środowisku, dzieci wróciły do swoich
				
Anna Gazda
domów. Pozostała refleksja, że być może w przyszłym
roku będzie mniej śmieci do zebrania w miejscach, które
przecież mają służyć nam, a nie odstraszać porozrzucanymi
Dzień Chłopca
śmieciami.
							 Tradycyjnie pod koniec września świętujemy Dzień
				
Izabela Wojtczak
Chłopca. Z tej okazji dziewczyny ze wszystkich klas
przygotowały dla swoich kolegów niespodzianki – gry,
zgadywanki, zabawy przy muzyce czy drobne upominki.
Spotkanie z siostrą Martą
Szczególną atrakcję stanowiło wspólne ucztowanie przy
pizzy – ulubionej potrawie wszystkich dzieci.
Dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego również nie
W piątek 22 września 2017 r. w naszej szkole odbyło się
zapomniały o swoich kolegach. Wspólnie z tegorocznymi
spotkanie uczniów z klas I – III z siostrą Martą Gadzinowską.
opiekunkami SU, paniami Beatą Kos i Joanną Binkiewicz,
Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze, uczniowie
przeprowadziły wśród koleżanek plebiscyt na super
z klasy III przygotowali mnóstwo pytań, na które usłyszeli
chłopaków w różnych kategoriach. Zadanie okazało się
wyczerpujące odpowiedzi.
bardzo trudne – przecież w naszej szkole wszyscy chłopcy
Siostra Marta z ochotą przyjęła zaproszenie, ponieważ
są „super”! – i tak naprawdę polegało na wybraniu tych
bardzo dawno nie była w naszej placówce i chciała ją
najbardziej super ze wszystkich. Większością głosów
zwiedzić. Sama była przecież uczennicą naszej szkoły i miło
dziewczyny wyłoniły zwycięzców m.in. w takich
wspomina tu naukę. Opowiadała, że bardzo lubiła się uczyć,
kategoriach, jak: „Zawsze uśmiechnięty”, „Sportowiec
a jej ulubionymi przedmiotami były lekcje wychowania
roku”, „Pozytywnie zakręcony”, „Przystojniak” czy
fizycznego i języka polskiego. Zwiedzając naszą szkołę,
„Prawdziwy przyjaciel”. Laureaci otrzymali odznaczenia
siostra Marta zauważyła, że wiele się w niej zmieniło.
Siostra Marta należy do Zgromadzenia Sióstr
w formie krawatów, pamiątkowe dyplomy i drobne
Najświętszej Rodziny z Nazaretu (Nazaretanki), któsłodkości.
rego założycielką była Franciszka Siedlecka. Jest to
Przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego obdarowały
zgromadzenie międzynarodowe. Siostra Marta obecnie
kolegów batonikami, a dziewczynki z klasy III zatańczyły
mieszka w Stanach Zjednoczonych, w stanie Teksas,
specjalnie przygotowany na tę okazję układ. Na koniec
w mieście Grand Prairie. Zakonnicą jest już od 21 lat, służy
wszyscy szaleli podczas dyskoteki, posilając się w chwilach
innym ludziom - pracowała w szpitalu, a obecnie zajmuje
odpoczynku różnokolorowymi galaretkami w wielu
się domem zakonnym, który potrzebuje remontu. Siostra
smakach i pysznymi ciastami.				
ciekawie opowiadała o swoim powołaniu, spełnianiu swoich
			
marzeń. Mówiła, że jest szczęśliwą kobietą.
				
Joanna Binkiewicz
Na koniec spotkania zaśpiewaliśmy piosenkę, wspólnie
się bawiliśmy. Uczniowie podziękowali za spotkanie
i rozmowę, życząc błogosławieństwa od Pana Boga i dobra
od ludzi oraz prosząc o modlitwę za nas wszystkich.
							
				
Wiesława Pajor

Uczniowie naszej szkoły w dniu 28 września mieli
okazję wysłuchać pogadanki z udziałem zaprzyjaźnionej
z naszą placówką funkcjonariusz policji - pani sierżant
Sylwii Kaźmierczak. Zaproszony przez panią Annę
Gazda gość zajął się tym razem przypomnieniem zasad

arch. SP Wilamów

Spotkanie z policjantką

Superchłopaki z klas IV-VII (od lewej: Andrzej, Michał, Patryk, Kacper,
Dawid, Jakub, Kacper i Dominik)
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Maciej Bartosiak

Rozświetlony Uniejów
W dniach 25-26 sierpnia 2017 roku mieliśmy w Uniejowie namiastkę festiwalu światła. Przekonał się o tym każdy, kto znalazł się w sąsiedztwie basenów, zamku, kolegiaty czy łączącej je kładki
lub mostu. Najlepszym punktem widokowym był teren boiska przed „Termami” – stamtąd widać
było wszystkie zaplanowane iluminacje.
Nowe oświetlenie obiektów może być częścią
większego projektu, który – o ile zostanie zrealizowany
– zakłada modernizację całego oświetlenia na terenie
miasta. Realizacja inwestycji jest oczywiście uzależniona
od dostępności środków na ten cel. Obecnie możemy
mówić jedynie o rozważaniu propozycji Philipsa.

arch. UM Uniejów

- Dzięki modyfikacji źródeł światła, jego barwy
i natężenia będzie można na nowo zaprojektować
przestrzeń miejską. – tłumaczył Burmistrz Uniejowa
– To pozwoli rozświetlić miejsca, które obecnie są
chętnie odwiedzane przez turystów, ale niedostatecznie
wyeksponowane, możemy dzięki temu wyróżnić obiekty,
z którymi chcemy być kojarzeni, możemy trochę ożywić
ulice Uniejowa turystycznego. – dodał. Zmiany, które

mogą zajść dzięki tej inwestycji to jednak jeszcze bardzo
odległa data.
– Może nie tak okazałe jak podczas festiwalu
światła, Light Move Festival w Łodzi, ale podobnie
jak ta duża impreza – przygotowane we współpracy
z firmą Philips iluminacje były próbą tego, jak za kilka
lat może być wyeksponowana część miasta. Oczywiście
to, co mieliśmy okazję zobaczyć w piątek oraz w sobotę to
absolutne minimum. Na przygotowanie pokazu mieliśmy
zaledwie kilka godzin pierwszego i drugiego dnia,
chodziło o to, żebyśmy się przymierzyli do ewentualnej
współpracy w przyszłości – wykonawca, inwestor,
a przede wszystkim mieszkańcy – tłumaczył przedstawiciel
firmy, która przygotowała pokaz dla uniejowian.
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Przedstawiciele zagranicznych delegacji z wizytą w Gajewnikach

arch. UM Uniejów

Piotr Witas

Sierpniowa misja gospodarcza
Druga już w tym roku międzynarodowa misja gospodarcza odbyła się w Uniejowie
w dniach 25-27 sierpnia 2017 r. Samorząd zorganizował wydarzenie z udziałem delegacji
miast partnerskich w ramach projektu promocji gospodarczej regionu łódzkiego. W misji
wzięły udział przedstawicielstwa z miejscowości: Tskaltubo (Gruzja), Gorki (Białoruś),
Kraslava (Łotwa), Mórahalom (Węgry), Truskawiec (Ukraina), Wołokołamsk (Rosja) oraz
ze Szczyrku (Polska).
Podczas
rozpoczynającej
misję
konferencji,
wizytujący uzdrowisko samorządowcy, przedsiębiorcy
oraz inwestorzy w formie prezentacji przybliżyli walory
turystyczne i gospodarcze regionów, z których przybyli.
Omawiali także przykłady dotychczasowej współpracy
z gospodarzem spotkania. Po zagranicznych gościach
głos zabrały osoby reprezentujące lokalny biznes
oraz firmy powiązane gospodarczo z gminą Uniejów:
Smartlink, K-Flex, OVER Group, Instytut Ogrodnictwa
w Skierniewicach, Bracia Urbanek.
K-Flex, oddział włoskiej firmy, prowadzi działalność
produkcyjną w sektorze materiałów do izolacji
termicznej i akustycznej. Swoje zakłady posiada na
całym świecie, a od 2010 roku – dzięki dynamicznemu
rozwojowi – także w Wieleninie-Kolonii koło Uniejowa.
Firma OVER Group z kolei, poprzez swoje gałęzie Over
Cosmetics i Over Zoo, związana jest z Uniejowem
jako producent kosmetyków zarówno dla ludzi, jak
i zwierząt. Obie linie oparte są na uniejowskiej wodzie
termalnej. Wystąpienia przedstawicieli Instytutu
Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz firmy Bracia

Urbanek również odnosiły się do tematu produktów
regionalnych na bazie wody z Uniejowa. Pracownicy
Instytutu opracowali technologię zakwaszania warzyw
w zalewie z solanki, natomiast u Braci Urbanek powstała
receptura i linia produkcyjna pierwszego uniejowskiego
produktu regionalnego dla branży spożywczej – Ogórka
Termalnego.
Drugi dzień misji gospodarczej został poświęcony na
wizyty gości w zakładach produkcyjnych i miejscach
pracy lokalnych przedsiębiorców. Pierwsza w kolejności była stajnia koni w Gajewnikach, w której odbył
się profesjonalny pokaz woltyżerki w wykonaniu
grupy Royal Gajewniki. Następnie delegacje udały się
do firmy K-Flex w Wieleninie-Kolonii, gdzie zostały
oprowadzone po halach produkcyjnych oraz nowym
magazynie spedycyjnym. Kolejnym punktem programu
była siedziba Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa
oraz odwiert wody geotermalnej, a zaraz po niej –
wnętrze elektrowni hybrydowej.
Trzeci, niedzielny program misji był połączony
z obchodami Dnia Ormiańskiego w naszym uzdrowisku.

arch. UM Uniejów

Przedstawiciele miast partnerskich na konferencji w uniejowskim zamku
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Piotr Witas

Premiera Ogórka Termalnego
Podczas uroczystych przemówień w ramach misji gospodarczej 25 sierpnia 2017 roku na
Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie głos zabrali przedstawiciele Instytutu
Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz firmy Bracia Urbanek. Oba wystąpienia były ze sobą
ściśle powiązane – obie te instytucje bowiem przyczyniły się do zrealizowania idei ogórka
kiszonego w uniejowskiej solance.
kiszonych. Wyniki wstępnych prób w postaci soków
pomidorowych na bazie wody z Uniejowa – bez dodatku
soli – ujrzały światło dzienne w 2015 roku. Równolegle
opracowywano
receptury
kiszonych
warzyw,
spośród których najwyższe oceny jakości uzyskały
ogórki kiszone na wodzie geotermalnej. Wysoka
jakość produktu, znacząco wyższa od produktów
otrzymywanych tradycyjnie, i duże szanse wdrożenia
doprowadziły do złożenia wniosku o uzyskanie
zastrzeżonego znaku towarowego pod nazwą „Ogórek
Termalny z Uniejowa”. W tym roku do współpracy
zaproszono drugiego ze wspomnianych partnerów –
Firmę Bracia Urbanek z Łowicza, która chętnie podjęła
się produkcji ogórków wedle wspomnianej receptury.
Całe przedsięwzięcie doprowadziło do modelowego
efektu udanej współpracy samorządu, nauki i biznesu,
a wszystkie strony liczą na to, że produkcja Ogórka
Termalnego będzie rozwijać się w kolejnych latach.

fot. R. Troczyński

Kulminacyjny moment premiery tego lokalnego
produktu poprzedziła bogata historia. Pierwsze
pomysły na innowacyjne wykorzystanie wody ze
źródeł geotermalnych w Uniejowie pojawiły się już
w 2013 roku. Do prac zaproszono przedstawicieli
nauki, którzy zaprezentowali szereg możliwości
i koncepcji wykorzystania uniejowskiej wody
w medycynie, lecznictwie oraz w przetwórstwie
owoców i warzyw. 10 lutego 2014 r. gmina podpisała
porozumienie o współpracy właśnie z Instytutem
Ogrodnictwa w Skierniewicach. W kolejnych
latach, na zlecenie gminy Uniejów i Geotermii
Uniejów, w Instytucie przeprowadzono szereg prac
laboratoryjnych i mikrotechnicznych dotyczących
możliwości wykorzystania wody bogatej w makro
i mikroelementy do produkcji mieszanych soków
warzywnych bez dodatku soli kopalnej oraz do
otrzymywania innowacyjnych produktów z warzyw

Od lewej: Przy mikrofonie Andrzej Godlewski, Ryszard Kaliński - prokurent Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o., dr Anna Wrzodak, dr Krzysztof Rutkowski z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Paweł Krokocki - dyrektor Firmy Bracia Urbanek, Jacek Urbanek - właściciel Firmy Bracia Urbanek, Jacek Kurpik
– prezes Geotermii Uniejów Sp. z o.o., Janusz Kosmalski – przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie
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Występ Zespołu Tanecznego „Krysztaliki” z Białorusi

Dzień Ormiański

fot. R. Troczyński

Piotr Witas

W ostatnią niedzielę sierpnia trwało w Uniejowie święto 650-lecia obecności Ormian
w Polsce. Od wczesnych godzin przedpołudniowych Sala Rycerska Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich gościła delegację z Armenii, w tym Pana Ambasadora Edgara Ghazaryana
wraz z małżonką.
widzowie – zwłaszcza ci najmłodsi – także próbowali
własnych sił w tej trudnej sztuce.
Kolejnym punktem obszernego programu tego
dnia były dwa koncerty przy zamku. Jako pierwszy
wystąpił zespół Habiarjan, prezentując m.in. utwory
ze swojej niedawno wydanej płyty „Jedyne serce”.
Charyzmatyczna wokalistka i świetni muzycy sprawili,
że bardzo licznie przybyła publiczność szybko dała
się porwać rytmom ormiańskim. W dalszej kolejności
na scenie pojawili się: Zespół Taneczny „Krysztaliki”
z Białorusi i o imponującym barytonie ormiański
pieśniarz Sar Sargsyan.

arch. UM Uniejów

Po powitaniu gości i uroczystych wystąpieniach
otwarto dwie wystawy odwołujące się do obchodzonego
tego dnia jubileuszu: „Ormianie w Służbie
Rzeczypospolitej” oraz „Ludobójstwo Ormian”.
Część oficjalna spotkania zawierała projekcję filmu
o wspólnej historii Polaków i Ormian, a zakończyła
się degustacją kuchni ormiańskiej, podczas której
serwowano m.in. gołąbki zawijane w liście winogron.
Tuż po niej małżonka Pana Ambasadora poprowadziła
przy Domu Pracy Twórczej pokaz batiku, czyli
tradycyjnej ormiańskiej metody malowania na tkaninach.
Prezentacja cieszyła się dużym zainteresowaniem,

Pamiątkowe zdjęcie z Ambasadorem Republiki Armenii w Polsce - Panem Edgarem Ghazaryanem i jego małżonką
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Wizyta delegacji z miast partnerskich gminy Uniejów w ramach misji gospodarczej

Dzień Ormiański w Uniejowie. Otwarcie wystawy poświęconej Ormianom przez: Panią Joannę Skrzydlewską –
Członka Zarządu Woj. Łódzkiego, Pana Ambasadora Edgara Ghazaryana i Burmistrza Józefa Kaczmarka

IV Festiwal Lawendy

arch. UM Uniejów/R. Troczyński
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Obchody tragicznego września1939 roku we wsi Czekaj

78. rocznica wybuchu II wojny światowej

Gminne Dożynki w Wieleninie

arch. UM Uniejów/R. Troczyński

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

UNIEJOWSKIE STRONY

I Integracyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego „Połączeni Pasją”

Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego w Uniejowie

arch. UM Uniejów/A. Sobczak
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Treningi zawodników Uniejowskiej Akademii Futbolu z Adamem Krygerem

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych

arch. R. Troczyński/Uniejowska Akademia Futbolu
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arch. UM Uniejów

IV Festiwal Lawendy

Piotr Witas

Ostatni weekend sierpnia w Uniejowie obfitował w wydarzenia kulturalne.
Cała sobota upłynęła pod znakiem lawendy w ramach czwartego już Festiwalu Lawendy,
zorganizowanego przez Hotel Lawendowe Termy.
Club de Paris, następnie koncert fortepianowy dał
Jakub Czecha, aż wreszcie zaśpiewały Iza Połońska
i Marta Sobczak.
Także od rana do wieczora odwiedzający Lawendowe
Termy mieli okazję natknąć się na: jarmark rękodzieła
i produktów spożywczych (były m.in. miody i sery),
wystawę fotografii Joanny Joe Zawada oraz napełnić
brzuchy w kuchni plenerowej.
Do wygrania były nagrody w konkursie, wziąć udział
w treningu pracowni psychologiczno-ceramicznej
Unikatum oraz w pokazie motania lal słowiańskich.

arch. UM Uniejów

Program wydarzenia był niezwykle bogaty.
O godzinie 10-tej rozpoczęły się ćwiczenia jogi
z Rahul Pathare. W tym samym czasie rozpoczęły się:
animacje dla dzieci, zorganizowane prze Wytwórnię
Zabawy 7 Niebo, gotowanie na żywo z szefem kuchni
Lawendowych Term, prezentacja nt. destylacji olejku
lawendowego, prowadzona przez Lawendowe Zdroje
oraz warsztaty florystyczne Pracowni Gardenia.
Cały dzień obfitował również w wydarzenia
muzyczne. Repertuar utworów francuskich wykonał
na akordeonie Gabriel Balukiewicz, po nim grał zespół
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Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Witold Stępień próbuje
Uniejowskich Miodów

Uniejów na Mixerze w Łodzi

Maciej Bartosiak

Już po raz czternasty odbył się Mixer Regionalny (funkcjonujący wcześniej pod nazwą
Jarmark Wojewódzki) Łódzkie 2017.
Impreza mająca na celu promocję produktów regionalnych i lokalnej twórczości to m.in.
koncerty, kreatywne warsztaty czy angażujące gry miejskie, ale główną atrakcją Mixera
są przede wszystkim stoiska, na których samorządy, instytucje, stowarzyszenia czy koła
gospodyń wiejskich z obszaru województwa łódzkiego chwalą się tym, co u nich najlepsze.
Wśród ponad setki wystawców tego roku nie mogło
zabraknąć charakterystycznego, błękitnego namiotu,
reprezentującego Uniejów Uzdrowisko Termalne.
W sobotę, 2 września na ulicy Piotrkowskiej Uniejów
promował przede wszystkim swoje walory uzdrowiskowe
i rekreacyjne. Największe zainteresowanie wzbudzały
natomiast – wyeksponowane na stoisku – produkty
regionalne, powstające na bazie uniejowskiej wody
geotermalnej.
Ogromnym zainteresowaniem, odwiedzających
uniejowskie stoisko łodzian, cieszyły się naturalne
kosmetyki, które w swoim składzie zawierają solankę.
Odsłona marki termalnych kosmetyków była dla
mieszkańców województwa miłym zaskoczeniem, nie
tylko ze względu na ich wyjątkowe właściwości, ale
także z uwagi na to, że składa się z dwóch linii: „Termy

Uniejów Cosmetics” oraz „Termy Uniejów ZOO”.
Równie ciekawym produktem prezentowanym na
stoisku Uniejowa był Ogórek Termalny. Każdy, kto
mimo kiepskiej pogody wybrał się na ulicę Piotrkowską
i zatrzymał przy stoisku gminy Uniejów miał szansę
skosztować zakwaszanego w solance ogórka, który już
niebawem zostanie wprowadzony do sprzedaży.
Trzecim produktem – tym razem bez wody
termalnej w składzie, za to wytwarzanym lokalnie
– były Uniejowskie Miody. Trudno przyznać, który
gatunek tego słodkiego przysmaku „podchodził”
w Łodzi najbardziej, ponieważ słoiczki miodu dostępne
w sprzedaży znikały jeden po drugim. Spróbowania
Uniejowskich Miodów nie odmówił nawet Marszałek
Województwa – Witold Stępień, który osobiście
odwiedził stoisko gminy Uniejów.

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

UNIEJOWSKIE STRONY

39

Obecnie w Hufcu pracuje 30-tu instruktorówwolontariuszy. Są to osoby z prawdziwą pasją, oddający
serce na dłoni dzieciom, które chętnie przychodzą na
zbiórki zuchowe i harcerskie. Nie odmawiają w potrzebie,
zawsze służą pomocą. Przekazują harcerskie wartości
otoczeniu, kochają Ojczyznę, swoją postawą deklarują
radosny patriotyzm. Pomagają dzieciom osiągać cele
i kształtują charaktery. Nie szczędzą wysiłku, czasu
dla wyzwań, jakie stawia im na drodze ruch harcerski.
Harcerstwo rozkwita dzięki tym ludziom od 100 lat.
Taką też osobą jest druhna Milena Kudanowska, która
przed Komisją Stopni Instruktorskich zadeklarowała,
że chce zostać instruktorką ZHP, dlatego 1 września
2017 r., podczas oddania hołdu poległym w czasie II
wojny światowej naszym żołnierzom, na cmentarzu
uniejowskim złożyła zobowiązanie instruktorskie,
a tym samym została pełnoprawną instruktorką w stopniu
przewodnika.
Dh. pwd. Milena Kudanowska prowadziła, wraz
z pwd. Piotrem Kozłowskim i dh. Karoliną Powłoką,
VIII Drużynę Harcerską im. Mikołaja Kopernika
w Wieleninie. Od niedawna podjęła się prowadzenia
Gromady Zuchowej „Leśne Ludki” z Wielenina.
Uczestniczyła również w obozach harcerskich jako
wychowawca - drużynowa w 2016 i 2017 roku,

arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

Radość w Hufcu ZHP Uniejów

Po prawej stronie zdjęcia dh. pwd. Milena Kudanowska

po uprzednim skończeniu kursu wychowawców
kolonijnych. Czynnie uczestniczy w życiu Gromady
i Hufca ZHP Uniejów.
Serdecznie gratulujemy druhnie wytrwałości i determinacji w dążeniu do wyznaczonych sobie celów.
Życzymy powodzenia w pracy instruktorskiej i w życiu
prywatnym.
			
			

pwd. Małgorzata Rosik
hm. Barbara Zwolińska

Wspomnienia z wakacji 2017
Hufiec ZHP Uniejów w minione wakacje prężnie pracował dzięki naszym wspaniałym
wolontariuszom, którzy podjęli się zorganizowania trzech obozów harcerskich i spływu
kajakowego dla instruktorów. Poświęcają swój cenny czas oraz podejmują trud, by dzieci
mogły radośnie spędzić wakacyjny czas.
Dzieci w tym roku pojechały na obozy do Marianówki
w Kotlinie Kłodzkiej oraz do Dąbek nad morzem.
W sumie w obozowej akcji letniej uczestniczyło 130
dzieci.
Pierwszym turnusem był dwutygodniowy obóz w
Marianówce w terminie 3.07-17.07.2017 r. Komendantem
obozu była phm. Alina Karolak, wychowawcami: phm
Anna Walczak, dh Marta Frątczak, dh Anna Mielczarek.
Obóz zorganizowany był pod namiotami w leśnej
scenerii. Tematem przewodnim obozu był temat legend
„Poszukiwanie ducha Gór”. Zorganizowane zostały
wycieczki do Kletna, połączone ze zwiedzaniem Jaskini
Niedźwiedziej, do Kłodzka i Bystrzycy. Dzieci miały

okazję poznać piękno gór w trakcie wędrówek szlakiem
Góry Iglicznej, na górę Śnieżnik czy Szczeliniec.
Drugi turnus to tygodniowy pobyt nad morzem
w terminie 28.07-04.08.2017 r. Komendantem obozu był
hm Piotr Łukasiewicz, wychowawcami: pwd. Sylwia
Wojtczak, pwd. Milena Kudanowska, dh Elżbieta
Łukasiewicz, dh Marlena Jaśkiewicz i dh Mariusz
Bryla. Obóz zorganizowany był w szkole, bardzo blisko
plaży, tuż przy sosnowym lesie. Tematem przewodnim
było „nadmorskie harcowanie”. Zorganizowane zostały
wycieczki do Darłówka, Doliny Charloty oraz Ustki.
W Darłówku uczestnicy zwiedzali latarnię morską,
podziwiając panoramę wybrzeża oraz rozsuwany most,

>>>
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rok. Bliskość morza i sprzyjająca pogoda sprawiły,
że wypoczynek udał się doskonale.
Celem takich obozów jest zapewnienie uczestnikom
aktywnego wypoczynku poprzez różne formy zajęć
na świeżym powietrzu, kształtowanie w harcerzach
i zuchach potrzeby obcowania z przyrodą, wdrażanie
do samodzielności poprzez czynności samoobsługowe,
np. słanie łóżek, utrzymanie porządku wokół siebie, jak
również rozwijanie inwencji twórczych.
Pod koniec wakacji, w ostatnią sierpniową sobotę,
instruktorzy Hufca zorganizowali spływ kajakowy rzeką
Wartą, następnie ognisko, by podsumować wakacje
2017 i zaplanować nadchodzący nowy rok harcerski
2017/2018. Czas ten zaowocował nowymi pomysłami,
które na pewno będą realizowane w trakcie zajęć
i obozów.
			
pwd. Małgorzata Rosik
			
hm. Barbara Zwolińska

arch. Komenda Hufca ZHP Uniejów

łączący wschodnią część miejscowości z zachodnią.
W Dolinie Charloty atrakcją był ogród zoologiczny oraz
rejs statkiem na wyspę lemurów. W Ustce uczestnicy
wzięli udział w lekcji historii, zwiedzając poniemieckie
bunkry Blüchera oraz wyruszyli w morski rejs pirackim
statkiem Dragon.
Trzeci turnus to również tygodniowy pobyt nad
morzem w terminie 4.08-12.08.2017 r. Komendantem
obozu – warsztatów muzycznych był pwd. Jakub
Pięgot, wychowawcami: phm. Teresa Łuczak, hm.
Marian Pięgot, dh. Katarzyna Obolewska, Maksymilian
Milczarek, pwd. Martyna Gierada, Adrian Sobczyński.
Obóz miał formę warsztatów muzycznych. To
właśnie w czasie wakacji orkiestra może szybko
i sprawnie nauczyć się nowych utworów. Otoczenie lasu
i rodzinna atmosfera sprawiły, ze młodzież wróciła do
domu zadowolona, z zapasem energii na nadchodzący
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Wrześniowe uroczystości patriotyczne
z udziałem harcerzy
Wrzesień 2017 to czas, kiedy harcerze z Hufca ZHP Uniejów składają hołd żołnierzom
poległym w trakcie II wojny światowej oraz zamordowanym cywilom w 1939 roku we wsi
Czekaj przez żołnierzy Wehrmachtu.
W czasie uroczystości patriotyczno-religijnych w
Uniejowie i w Czekaju delegacja Hufca złożyła kwiaty pod
pomnikami upamiętniającymi ofiary.

Doniosłość obu wydarzeń podkreśliła i piękną oprawę
muzyczną zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZHPOSP Uniejów.
			
			

pwd. Małgorzata Rosik
hm. Barbara Zwolińska
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Udział harcerzy w Święcie Chorągwi Łódzkiej
W tym roku gospodarzem Święta Chorągwi Łódzkiej
było Kutno. Tegoroczne hasło przewodnie „Harcerstwo
rozkwita” podkreśla jak ważnym ruchem w dzisiejszym
świecie jest właśnie harcerstwo. Ruch, który pragnie
wychowywać młodych ludzi, stawiać im wyzwania oraz
pomagać w osiąganiu celów, kształtuje harcerskie postawy
i wartości.
Uroczystość była okazją do spotkania się z harcerzami
z całego województwa. W sumie do Kutna przyjechało ponad
2000 zuchów i harcerzy. W święcie uczestniczył również
Hufiec ZHP Uniejów. Pojechały zuchy i harcerze z Szadku,

orkiestra oraz zespół sztandarowy Hufca. Uczestniczyliśmy
również jako harcerska służba zabezpieczająca imprezę.
Gospodarze przygotowali mnóstwo atrakcji – gry
terenowe, pokazy, konkursy, piknik. W trakcie tych
zajęć bawiliśmy się wyśmienicie. Zobaczyliśmy Kutno,
poznaliśmy jego historię i mieszkańców.
			
			

pwd. Małgorzata Rosik
hm. Barbara Zwolińska
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Mirosław Madajski

Kalendarium najważniejszych wydarzeń

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie

arch. PŚDS w Czepowie

arch. PŚDS w Czepowie

- 23 sierpnia – „W trosce o nasze bezpieczeństwo” – wizyta policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach;
- 24 sierpnia – Wyjazd do ZOO Safari w Borysewie/podsumowanie konkursu plastycznego „Jestem uważnym
obserwatorem przyrody”;
- 25 sierpnia – Udział w Festiwalu ku czci Św. Faustyny „Miłosierne Nutki” w Świnicach Warckich;
- 30 sierpnia – Wyjazd do Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod Bocianim Gniazdem” w Lutomirowie;
- 10 września – VI Dożynki Powiatowe w Poddębicach;
- 13 września – Udział w I Integracyjnym Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego
„Połączeni pasją” w Uniejowie oraz udział w Festynie Rekreacyjnym „Tacy Sami” w Skęczniewie;
- 14 września – Zebranie Społeczności 6;
- 13-15 września – Udział w XV Ogólnopolskich Integracyjnych Warsztatach Artystycznych „Daj tyle ile możesz, weź
tyle ile trzeba” w Łazach;
- 15 września – Zebranie Społeczności 7;
- 29 września – Dzień Chłopca w PŚDS;
- 5 października – udział w zajęciach sportowych w ramach projektu „Tacy sami” w Domu Pomocy Społecznej
w Skęczniewie;
- 9 października – Zebranie Społeczności;
- 13 października – Obchody Dnia Edukacji.
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Maciej Bartosiak

Uniwersytet Trzeciego Wieku
rozpoczął kolejny rok akademicki

Uniejowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, działający przy Miejsko-Gminnym Ośrodku
Kultury w Uniejowie, 2 października 2017 r. zainaugurował kolejny rok akademicki. Inaugurację
poprowadził Robert Palka.
Naukę na uczelni podjęło 184 seniorów, którzy po
same brzegi wypełnili Salę Rycerską uniejowskiego Zamku.
Zanim 20-tu nowych Słuchaczy odebrało legitymacje,
obecnych i „świeżych” Studentów powitała gorąco Urszula
Urbaniak – Prezes Zarządu Uniejowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. O kilka słów powitania poproszono
następnie księdza Infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza,
który nie szczędził miłych słów pod adresem zebranych
na sali seniorów. Wręczenia legitymacji dokonali wspólnie
Członkowie Zarządu UTW, ksiądz Infułat, burmistrz
Kaczmarek oraz Przewodniczący Rady Miejskiej - Janusz
Kosmalski.

Termalnego”, burmistrz Kaczmarek omówił najistotniejsze
problemy, z którymi boryka się samorząd podczas
realizacji inwestycji – zarówno tych uzdrowiskowych,
jak i infrastrukturalnych i komunalnych. Żeby jednak
wykład nie miał jedynie negatywnego brzmienia,
burmistrz Kaczmarek w swoim wystąpieniu opowiedział
także o szansach, które sprzyjają rozwojowi uzdrowiska.
Wśród nich wymienił m.in.: niepowtarzalną jakość wody
solankowej z Uniejowa, lokalizację strefy uzdrowiskowej
poza częścią zurbanizowaną miasta, dobrą współpracę
z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi i Łódzkim Urzędem
Wojewódzkim czy szanse rozwoju produktów regionalnych.

Kolejnym punktem programu był pierwszy w tym
semestrze wykład inauguracyjny. W formie prezentacji,
pod tytułem „Szanse i zagrożenia rozwoju Uzdrowiska

Po zakończeniu wykładu, a także tradycyjnym już
występie Pani Sobieraj, Słuchaczki Uniejowskiego UTW,
wszyscy Studenci zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie.

arch. UM Uniejów
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Elżbieta Bartnik

„Tanecznym krokiem przez historię”
Tegoroczne wakacje były dla „Dworzan” pracowite,
lecz przyjemne, choć często było zimno, a w powietrzu
czuło się wilgoć. W lipcu i sierpniu młodzież uczestniczyła
w Turnieju Rycerskim i Jarmarku Średniowiecznym.
Przed nimi było nie lada wyzwanie: musieli nauczyć się
rozkładać i składać namioty oraz nową wiatę, która chroniła
ich od deszczu i słońca. Młodzież miała też możliwość
spania w namiotach. Integrując się, spędzili w nich prawie
sześć dni. Dziewczęta przed występami wiły wianki
z kwiatów lawendy, w których potem tańczyły. Na pokazach
„Dworzanie” prezentowali tańce dworskie i chłopskie,
pokazywali nowe układy, chętnie uczyli tańca publiczność,
która świetnie się bawiła. Pomagali w wyrabianiu papieru
czerpanego, przekazując historię powstania papieru

oczekującym na swoją kolejkę. Uczestniczyli w biesiadach.
Były to dla nich niezapomniane chwile, nawiązały się
przyjaźnie, powstały nowe pomysły.
Grupa przyjmowała również gości z miast
partnerskich. Dała pokaz tańca na weselu w uniejowskim
Zamku. „Dworzanie” byli również na bitwie pod
Grunwaldem, która wywarła na nich wielkie wrażenie,
a szczególnie na najmłodszych spośród nich - Julce, Zuzi
i Kubie.
Zaczyna się okres ciężkiej pracy dla „Dworzan”,
wiele prób, nowi członkowie, nowe pomysły, które
będziemy chcieli zrealizować. Życzę sobie, ale także moim
„Dworzanom” młodszym i starszym - wytrwałości.

Tak niewiele trzeba, aby pomóc innym

Zakończyliśmy w naszej szkole kolejną już akcję
„Nakrętki odkręcamy - innym pomagamy.” Akcja
cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów
i całej społeczności naszej szkoły. W szczególny sposób
zaangażowani byli uczniowie klasy II b SP. Wszystkie
klasy zostały wyróżnione dyplomami. Uzbieranych zostało
76 pełnych worków nakrętek (co dało wagę 880 kg), które
zostały sprzedane we wrześniu br. w Łodzi.
Cieszymy się, że nakrętki zbierali nasi uczniowie,
nauczyciele, a także całe rodziny, które pomaganie
mają we krwi i czują potrzebę niesienia pomocy
najbardziej potrzebującym. Przedsięwzięcie miało przede
wszystkim wymiar charytatywny, ale także ekologiczny

arch. E. Bartnik

„Człowiek jest wielki nie przez to,
co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”
			 
– Jan Paweł II
				

i recyklingowy. Wzorem lat poprzednich zbiórka nakrętek
była dedykowana konkretnym osobom. Tym razem
zbieraliśmy dla trzyletniego Julianka i dla naszego kolegi,
nauczyciela wychowania fizycznego, który prawie rok
temu uległ poważnemu wypadkowi.
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Serdeczne podziękowania kieruję do obsługi szkoły
oraz uczniów, którzy z własnej chęci, często podczas
przerw, przychodzili do pracowni plastycznej segregować
nakrętki. Dziękuję też w sposób szczególny uczniom,
którzy przez cały rok szkolny pamiętali o zbiórce
i przynosili do szkoły (niekiedy bardzo ciężkie) reklamówki
wypełnione nakrętkami. Byli to zarówno uczniowie szkoły
podstawowej, jak i gimnazjum. 			
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przyłączenie
się do akcji. Jednocześnie zachęcamy do dalszego
zbierania nakrętek i dostarczania ich do szkoły. Zbieramy
różnego rodzaju nakrętki, kapsle, wieczka i pokrywki,
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oczywiście plastikowe. Zbieranie nakrętek to wciąż jedna
z najpopularniejszych akcji charytatywno – ekologicznych.					
				
Elżbieta Bartnik
Ps. Jako Dyrektor Szkoły, a także w imieniu kolegi
Andrzeja oraz Julianka z rodziną, wyrażam nasz wielki
podziw dla koordynatorki akcji – pani Elżbiety Bartnik. Bez
Jej zaangażowania (zresztą nie tylko w tę akcję) działalność
charytatywna naszej szkolnej społeczności byłaby o wiele
uboższa. Pani/Koleżanko Elu – Dziękujemy!
				

„Wesele” lekturą

Narodowego Czytania 2017

Małgorzata Komajda

Beata Szymczak
Sylwia Szymańska

Jak co roku, Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna wspólnie z Młodzieżową Radą Miejską
w Uniejowie zgłosiły swój udział w akcji, która
tradycyjnie już przeprowadzona została w plenerze
koło kompleksu basenów termalnych w Uniejowie.
Akcja Narodowe Czytanie organizowana
jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Została
zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza”
Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej
Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra
Fredry, podczas następnych edycji przeczytano:
„Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę”
Bolesława Prusa. W ubiegłym roku „Quo vadis”
Henryka Sienkiewicza przeczytano w ponad 2200
miejscach.

arch. M-GBP w Uniejowie

„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego było lekturą
Narodowego Czytania w 2017 roku. Finał tegorocznej
edycji zaplanowano 2 września br. Dramat Wyspiańskiego
zwyciężył podczas internetowego głosowania spośród
czterech propozycji. Dzieło Wyspiańskiego konkurowało
z „Przedwiośniem” Stefana Żeromskiego, „Pamiątkami
Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Beniowskim” Juliusza
Słowackiego.

Młodzieżowa Rada Miejska w Uniejowie czyta „Wesele” S. Wyspiańskiego
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„Cała Polska czyta dzieciom”

arch. UM Uniejów

W dniu 3 października 2017 r. w Szkole Podstawowej
w Uniejowie odbyło się głośne czytanie dla dzieci z klas
I-III. W tym roku do akcji zaproszono Pana Lucjana
Łukasika - Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej
w Uniejowie, Panią Barbarę Zwolińską - Prezes ZNP
w Uniejowie oraz Panią Karolinę Szelągowską – młodszego
referenta ds. promocji w Urzędzie Miasta w Uniejowie.
Zaproszeni goście czytali Baśnie Świata, prezentujące
opowieści z różnych zakątków świata, a były nimi baśń
estońska: „Dlaczego woda morska jest słona”, rosyjska:
„Głuptasek Iwan” oraz kubańska: „Dziewczyna ze złotym
grzebieniem”. Każda z baśni zawierała odpowiedni morał.
Organizatorem spotkania była: Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna oraz szkolna biblioteka Szkoły
Podstawowej w Uniejowie.

Piotr Witas

Gminne Dożynki w Wieleninie
W tym roku zorganizowania Gminnego Święta Plonów podjęli się mieszkańcy sołectwa
Wielenin we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Uniejowie. Można powiedzieć,
że pogoda nie sprzyjała świętowaniu „pod chmurką”, z pewnością natomiast przyczyniła się do
bardziej kameralnego i przytulnego przebiegu wydarzenia.

Uroczystość rozpoczęła msza święta, prowadzona
przez ks. Juliana Głowackiego z tamtejszej parafii.
Także w parafialnym kościele nastąpiła pierwsza
prezentacja dożynkowych wieńców, przygotowanych
przez sołectwa: Zelgoszcz, Wilamów, Uniejów,
Spycimierz, Wielenin oraz Rożniatów. Podczas
nabożeństwa, poza wieńcami, święcono wypieczony
specjalnie na tę okazję chleb w obecności: Starostów
Parafialnych - Sylwii Wielogórki i Daniela Mysińskiego
oraz Starostów Dożynek Gminnych - Ewy Stasiak
i Macieja Dolińskiego.
Gdy msza święta dobiegła końca, obchody zostały
przeniesione do strażnicy OSP w Wieleninie, której sala

momentalnie wypełniła się po brzegi uśmiechniętymi
twarzami mieszkańców. Po odegraniu hymnu przez
Orkiestrę Dętą OSP Wielenin, nadszedł czas na
oficjalne wystąpienia. Tradycyjnie, zainicjowali
je Starostowie Dożynek, przekazując chleb na
ręce Burmistrza Uniejowa – Józefa Kaczmarka
oraz Proboszcza Parafii Wielenin – ks. Jarosława
Olszewicza. Gospodarze podziękowali przy tej okazji
rolnikom za ich ciężką pracę oraz tegoroczne zbiory –
efekt ich całorocznego poświęcenia.
W czasie, gdy dożynkowy chleb był dzielony
między obecnymi na sali gośćmi i mieszkańcami,
głos zabrał Senator RP – Przemysław Błaszczyk,
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tarz Gminy Wartkowice - Anna Jagielska, Wójt
Gminy Łęczyca - Jacek Rogoziński, Dyrektor Biura
Powiatowego Łódzkiego Oddziału Regionalnego
ARiMR – Radosław Arkusz, Powiatowy Lekarz
Weterynarii w Poddębicach – Józef Klimczak, Prezes
Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach
– Roman Janiszewski, Radny Rady Powiatu
Poddębickiego – Piotr Kozłowski, Prezes Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poddębicach – druh Tadeusz Pilewski oraz Proboszcz
Parafii Wilamów – ks. Bogusław Karasiński.
Ostatnią część programu Dożynek rozpoczął Zespół
Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina. Po zakończeniu
występu miejscowych artystów, gościnnie na scenie
pojawili się: Zespół Regionalny im. Władysława
Reymonta w Lipcach Reymontowskich (wystawił
widowisko „Wesele Boryny”), Zespół Folklorystyczny
„Nadnerzanki” z Dąbia, Kapela ze Wsi Wilamów, a na
zakończenie Kabaret Sakreble.

arch. R. Troczyński

po nim Posłowie: Tadeusz Woźniak i Piotr Polak.
W następnej kolejności zebrani wysłuchali wystąpienia
Agnieszki Głogowskiej - Dyrektor Biura Administracji
i Logistyki Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego
w Łodzi, która odczytała list od Wojewody Łódzkiego.
Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda
Stępnia reprezentował Marcin Młynarczyk, Dyrektor
Kancelarii Marszałka.
W podziękowaniu za zaproszenie na obchody
gminnych dożynek, na ręce Burmistrza zostały
przekazane listy gratulacyjne, nadesłane od: Poseł
Agnieszki Hanajczyk, Wicemarszałka Województwa
Łódzkiego – Dariusza Klimczaka, Przewodniczącego
Sejmiku Województwa Łódzkiego – Marka Mazura,
Wójta Gminy Przykona – Mirosława Broniszewskiego
oraz
Prezesa
Zarządu
Rejonowego
Banku
Spółdzielczego w Malanowie – Jana Tygielskiego.
Ponadto, uroczystość uświetnili swoją obecnością:
Zastępca Burmistrza Uniejowa - Piotr Majer, Sekre-
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78. rocznica wybuchu II wojny światowej
Obchody tragicznych wrześniowych Rocznic zainaugurowano w tym roku w dniu 4 września
2017 roku. O godz. 9.00 odbyła się w uniejowskiej kolegiacie Msza św. koncelebrowana,
której przewodniczył proboszcz Parafii, ksiądz Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz. Szczególnymi
jej intencjami były modlitwy za żywych i poległych bohaterów II wojny światowej oraz
o pomyślność i błogosławieństwo dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców z racji
rozpoczynającego się nowego roku szkolnego.
delegacje wzmagał podniosły nastrój, a wykonania
marsza My Pierwsza Brygada, który 14 sierpnia 2007
roku Minister Obrony Narodowej swym postanowieniem
uznał za Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego, nie
powstydziłaby się reprezentacyjna orkiestra wojskowa.
Jeśli do tego dodamy obecność prawie dwudziestu
sztandarów i około trzydziestu delegacji z wiązankami
biało – czerwonych kwiatów, to będziemy mieć pełny
obraz pięknej, podniosłej uroczystości.
Podwójny, symboliczny jej wymiar stanowił fakt,
że miała ona miejsce w dniu rozpoczęcia roku szkolnego
2017/2018 – pierwszego roku wprowadzania reformy
systemu edukacji w Polsce. Dyrektor uniejowskiej Szkoły,
w krótkim wystąpieniu poinformowała, że Rada Miejska
podjęła uchwałę, iż z mocy ustawy z dniem pierwszego
września br. Zespół Szkół został przekształcony
w ośmioletnią Szkołę Podstawową, która nadal będzie
nosić imię Bohaterów Września 1939 r. W Szkole jeszcze
przez dwa lata będą prowadzone oddziały gimnazjalne.
Podkreśliła także, że to Imię, które zobowiązuje do
szczególnej pamięci o przeszłości, będąc jednocześnie
przestrogą, myślą o przyszłości bez wojen i nienawiści,
w której uczniowie uniejowskiej Szkoły odnajdą się jako
dobrzy, porządni i mądrzy ludzie: Polacy i Obywatele
Świata.

arch. UM Uniejów

arch. R. Troczyński

Po mszy św. wszyscy w niej uczestniczący
przemaszerowali na główny rynek miasta, gdzie odbyły
się uroczystości patriotyczne przy Pomniku Bohaterów
Września 1939 r. poprowadzone przez Roberta Palkę
z uniejowskiego M-GOK. Zyskały one szczególną oprawę
dzięki Asyście Honorowej I Dywizjonu Lotniczego
z Leźnicy Wielkiej, której przewodniczył Dowódca
Dywizjonu - pułkownik Mirosław Guzdek. Dowódcą
uroczystości był major Mariusz Bugaj, a Dowódcą
Kompanii Honorowej – porucznik Włodzimierz Żak.
W skład asysty wchodzili także członkowie pocztu
sztandarowego: Dowódca – porucznik Wojciech
Formela, Sztandarowy – plutonowy Artur Talbierz,
Asysta – plutonowy Krzysztof Kiełbasa oraz poczet
flagowy w składzie: Dowódca – podporucznik Rafał
Walczak, Flagowy – starszy kapral Mariusz Czapnik,
Asysta – kapral Antoni Jóźwiak. Wartę honorową przy
Pomniku trzymali: plutonowy Marcin Babij i plutonowy
Piotr Ptaszyński. Apel Oręża Wojska Polskiego odczytał
podporucznik Damian Przerwa.
Równolegle z Kompanią Honorową o szczególnie
uroczystą oprawę zadbała Młodzieżowa Harcersko –
Strażacka Orkiestra Dęta w Uniejowie pod batutą Jakuba
Pięgota. Dźwięk werbli podczas odczytywania Apelu
Oręża oraz składania wiązanek przez poszczególne
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arch. R. Troczyński

Andrzej Zwoliński

Tragiczny wrzesień 1939 roku we wsi Czekaj
8 września 1939 roku to najtragiczniejsza karta w dziejach wsi Czekaj. Tego dnia hitlerowscy
oprawcy zamordowali tu w bestialski sposób 18 osób, paląc przy tym większość zabudowań.
Pamięć o tamtych wydarzeniach jest wciąż żywa wśród rodzin pomordowanych i mieszkańców
wsi.
W dalszej części uroczystości licznie przybyłe delegacje
złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem wzniesionym
w hołdzie zamordowanym przez żołnierzy Wehrmachtu
mieszkańcom wsi gminy Uniejów; wśród nich: rodziny
pomordowanych, mieszkańcy wsi Czekaj, przedstawiciele
samorządu, parafii, stowarzyszeń, placówek oświatowych
i jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Uniejów,
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w Czekaju oraz
Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych
Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich.
Uroczystości zakończyło odegranie „Roty” przez Orkiestrę
Dętą ZHP-OSP Uniejów pod batutą kapelmistrza Jakuba
Pięgota.
Organizatorami uroczystości byli: Burmistrz Miasta
Uniejów, Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie,
Sołtys Wsi Czekaj, Prezes PGK „Termy Uniejów”, Dyrekcja
Szkoły Podstawowej w Uniejowie oraz Dyrektor MiejskoGminnego Ośrodka w Uniejowie.
Składamy podziękowania za udział w uroczystości:
rodzinom i przedstawicielom rodzin, których bliscy zostali
pomordowani we wrześniu 1939 roku; Reprezentacyjnemu
Oddziałowi Konnemu Towarzystwa Byłych Żołnierzy
i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich, pocztom
sztandarowym,
Orkiestrze Dętej ZHP-OSP Uniejów,
młodzieży szkolnej oraz wszystkim gościom i delegacjom.

arch. R. Troczyński

Rankiem 8 września 1939 roku dotarła do wioski,
od strony południowej, około 100-osobowa grupa żołnierzy
niemieckich. Cześć mieszkańców w obawie przed wrogiem
opuściła wioskę. Niektórzy z nich niebawem wrócili,
by strzec wraz z pozostałymi swego dobytku. Niemcy
natomiast rozpoczęli swe okrutne dzieło. Kolejno podpalali
zabudowania i zabijali bezbronnych mieszkańców. Nie
oszczędzali nikogo. Ich ofiarami byli młodzi i starcy, kobiety
i mężczyźni. Okrucieństwo, którego dopuścili się hitlerowcy
nie znało żadnej miary, gdy w pełnej zboża stodole
zamknęli pięciu mężczyzn. Na oczach zrozpaczonych matek
i żon, braci, sióstr i dzieci, przed którymi ustawili karabin
maszynowy, oblali budynek benzyną, a następnie podpalili
go, drwiąc przy tym z ofiar i ich najbliższych. Ogółem tego
tragicznego dnia z rąk niemieckich oprawców zginęli we
wsi: Wincenty Antoniak, Władysław Antoniak, Bronisław
Fijałkowski, Józef Fijałkowski, Tomasz Glinka, Władysław
Kamiński, Antonina Kowalska, Marianna Kowalska,
Stanisław Kowalski, Feliks Kurzawa, Franciszek Piechowski,
Roman Piechowski, Jan Zwoliński, Kazimierz Zwoliński,
Władysław Zwoliński oraz dwie niezidentyfikowane ofiary.
W dniu 9 września br. w Czekaju odbyły się uroczystości
patriotyczno-religijne w 78. rocznicę mordu na ludności
wiejskiej Ziemi Uniejowskiej z udziałem Reprezentacyjnego
Oddziału Konnego Towarzystwa Byłych Żołnierzy
i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich. Uroczystość
rozpoczęła msza św. polowa w intencji ofiar, odprawiona
przez ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza, któremu
posługiwali: ks. Piotr Kasprzak i kleryk Adrian Zimnowłocki.
Kazanie wygłosił ks. diakon Piotr Wolny.
Apel poległych i pomordowanych odczytał ułan
Zdzisław Pilarski z Reprezentacyjnego Oddziału Konnego
Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów
Poznańskich. Historię budowy pomnika we wsi Czekaj,
którego odsłonięcie miało miejsce w dniu 17 września 1989
roku przypomniała pani Danuta Pecyna - przedstawicielka
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika.
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Mirosław Madajski

Treningi zawodników Uniejowskiej
Akademii Futbolu z Adamem Krygerem

Żelazna dyscyplina, umiejętna koncentracja oraz zabawy z piłką - te trzy elementy piłkarskie
dominowały podczas treningów, które w dniach 17-18 sierpnia 2017 r. poprowadził Adam
Kryger z młodymi piłkarzami Uniejowskiej Akademii Futbolu.
W sierpniowych treningach wzięli również udział
podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy z Czepowa. Nieprzypadkowo, ponieważ
Pan Adam długi czas był Ambasadorem Olimpiad
Specjalnych Polska - Śląskie i wyjątkowym szacunkiem
otacza niepełnosprawnych piłkarzy.
Treningi dla naszych młodych zawodników
oraz konsultacje ze sztabem trenerskim pod okiem
tak wytrawnego fachowca to doskonały element
przygotowań do zbliżającego się sezonu ligowego, w
którym pod sztandarem „Termy Uniejów” wystąpią
reprezentacje z roczników 2005 (i młodsi), 2007
(i młodsi) oraz 2009 (i młodsi). Gorąco wierzymy, że
z Panem Adamem Krygerem spotkamy się jeszcze nie
raz.
Organizatorzy
spotkania
kierują
ogromne
podziękowania dla Burmistrza Uniejowa i Prezesa PGK
„Termy Uniejów” za ogromną pomoc przy organizacji
treningów z Gościem oraz za stworzenie idealnych
warunków przygotowawczych dla najmłodszych
zawodników.

arch. Uniejowska Akademia Futbolu

Pan Adam Kryger, niezwykle doświadczony
zawodnik i trener, przyjechał do Uniejowa na zaproszenie Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni”.
Przeglądając Jego bogatą karierę czytamy, że „(…) jest
jedynym takim piłkarzem w Polsce (…)”. Otóż jako
jedyny zawodnik w naszym kraju ma za sobą występy
w trzech różnych reprezentacjach Polski: na trawie,
w hali oraz na … piasku.
W swojej karierze występował w takich klubach
jak: Szombierki Bytom, Piast Gliwice, Ruch Chorzów,
Widzew Łódź, Odra Wodzisław Śląski, Polonia
Warszawa czy belgijskim KFC Eeklo. W piłce nożnej
halowej oraz plażowej jako zawodnik największe
triumfy święcił w Clearex Chorzów i Hurtap Łęczyca.
Jako trener prowadził m.in. ekipę Rekord Bielsko
Biała, z którą w sezonie 2013/2014 zdobył Mistrzostwo
Polski na hali. Nadal jest aktywny piłkarsko. Występuje
w reprezentacji Śląska Oldbojów, a na boisku
towarzyszą mu m.in. znani (szczególnie rodzicom
naszych zawodników) piłkarze: Mariusz Śrutwa, Piotr
Lech, Bartosz Karwan, Dariusz Dudek, Dariusz Gęsior
czy Radosław Gilewicz.
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Michał Kaźmierczak

Po fatalnym, zeszłym sezonie wszyscy w klubie, jak i kibice liczyli na poprawę
rezultatów – cudem uratowana Okręgówka zapowiadała burzę w klubie. Obyło się bez
trzęsienia ziemi. Nasza drużyna dokonała sporej liczby transferów, a w spotkaniach
przedsezonowych prezentowała się nadzwyczaj dobrze, wygrywając wszystkie
spotkania.

arch. www.mglks.pl

Gdy nadszedł długo oczekiwany okres inauguracji,
potwierdziły się przewidywania wielu kibiców. MGLKS
stał się lepszą drużyną. W pierwszej kolejce zremisowaliśmy na wyjeździe z Beniaminkiem z Dalikowa – remis
z Beniaminkiem to nie najlepszy wynik, ale sama gra
i przebieg meczu napawały optymizmem. Kolejna kolejka
utwierdziła kibiców w przekonaniu, że ten sezon będzie
lepszy. Na własnym stadionie udało nam się wygrać
z Orłem Parzęczew 4:2. Było to zaledwie 2 zwycięstwo nad
tym rywalem w 7-letniej historii spotkań w Okręgówce.
4 punkty po pierwszych dwóch meczach – cała sytuacja
napełniała wszystkich optymizmem. W drużynie była dobra
atmosfera – krótko mówiąc apetyt rósł w miarę jedzenie.
Niestety potem rozpoczęła się fatalna czarna seria porażek.
W momencie pisania artykułu mamy na swoim koncie
6 porażek z rzędu. W tych meczach strzeliliśmy zaledwie
3 bramki, a straciliśmy aż 16. Z zaledwie 4 punktami
znajdujemy się w strefie spadkowej. Nie ma co ukrywać, że
początek rundy jest co najmniej rozczarowujący. Jesteśmy

praktycznie w połowie rundy, a pozytywów nie widać.
Zimą czeka nas kolejna rewolucja i nie ma co ukrywać,
musi okazać się ona skuteczna, bo jeśli nie, to pożegnamy
się z Ligą Okręgową – a co by nie mówić, zarówno nasze
miasto, a w szczególności nasz stadion nie zasługuje na
niższą Ligę.
Swoje rozgrywki rozpoczęły również młodsze
drużyny. Drużyna Juniora Młodszego, występująca
w grupie B1, w 4 meczach zgromadziła 1 punkt, remisując
z Ostrowami. Warto zwrócić uwagę, że w tej grupie znajduje
się zaledwie 5 drużyn, w tym ŁKS, PTC czy SMS, także
rywale z górnej półki. Młodzik, występujący w sektorze D1
grupa 4, po 2 meczach nie zdobył jeszcze punktów, ale tam
liga dopiero się rozpoczyna, więc na pewno jeszcze wiele
zwycięstw przed naszą drużyną.
Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy na
facebookowy fanpage naszej drużyny oraz na stronę www.
mglks.pl. Zachęcamy również do dyskusji, gdzie pod
baszta często można znaleźć ciekawe posty.

Skład rundy jesiennej sezonu
2017/2018:
Górny rząd (od lewej): Mateusz
Zajdel (trener), Adrian Kaczmarek,
Adrian Stolarek, Piotr Matusiak,
Ireneusz Szczęsny (II trener).
Trzeci rząd (od lewej): Artur Stasiak, Kamil Zych, Tomasz Żynda,
Krzysztof Łuczak, Jacek Dutka,
Łukasz Patora, Rafał Krysiak.
Drugi rząd (od lewej): Łukasz
Cieślak, Tomasz Janicki, Michał
Warcholiński, Kamil Pajor,
Jakub Zdych, Adrian Kasztelan,
Przemysław Sobolewski.
Dolny rząd (od lewej): Bartosz
Łuczak, Konrad Moks, Maciej
Olczyk, Przemysław Nowak, Piotr
Rosiak, Krystian Świątczak, Patryk
Kaczmarek.
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Dominika Rospara

Ewa Pajor

ambasadorką Uniejowa
Znana sportsmenka gminy Uniejów – Ewa Pajor stała się oficjalną ambasadorką Uniejowa.
Pochodząca z Pęgowa zawodniczka swoje pierwsze kroki na boisku stawiała w drużynie Orlęta
Wielenin. Tam jej wielki talent dostrzegł trener i nauczyciel wychowania fizycznego Piotr Kozłowski.
Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Wieleninie przeniosła się do Konina, gdzie rozpoczęła treningi
w Medyku Konin, z którym w sezonach 2013/2014 i 2014/2015 zdobyła Mistrzostwo i Puchar Polski.
W czerwcu 2013 roku na Mistrzostwach Europy do lat 17 piłkarka zdobyła wraz z reprezentacją Polski
U-17 złoty medal. Otrzymała również nagrodę UEFA Under-17 Golden Player dla najlepszej piłkarki
w Europie do lat 17. W czerwcu 2015 roku podpisała dwuletni kontrakt z VfL Wolfsburg.
Od 11 września 2017 roku Ewa Pajor stała się również ambasadorką Uniejowa. Na mocy podpisanej umowy Ewa
będzie promować Uniejów między innymi na swoich profilach i portalach społecznościowych. W ramach podpisanej
umowy zawodniczka przeprowadzi również spotkania z uczniami szkół z terenu gminy.
•

•

•

•

•

•

Czy to właśnie Wolfsburg był szczytem Twoich marzeń?
EP: Szczerze powiedziawszy nawet nie marzyłam, że kiedykolwiek zagram w tak dużym klubie. Jest to dla mnie
najlepszy klub w Europie. Jestem bardzo dumna, że mogę go reprezentować.
Jak wygląda Twój dzień w pracy?
EP: O 10:00 rano rozpoczynam trening. To oznacza, że muszę być przynajmniej 40 minut wcześniej w klubie. Taki
mamy obowiązek, żeby wcześniej przygotowywać się do treningu, który trwa 2 godziny. Potem, jeśli mam taką
potrzebę, mogę jeszcze poćwiczyć indywidualnie, jeśli nie, to czekają nas masaże i regeneracja. Następnie wracamy
do domu. O godz. 16:00 kolejny trening, gdzie również muszę się zjawić 40 minut wcześniej. Trening trwa do
godziny 18:00. W tygodniu uczęszczam też na lekcje języka niemieckiego.
Pamiętasz, kiedy pierwszy raz w Twojej głowie pojawiła się myśl: „Piłka, to jest to, co chcę robić”?
EP: Odkąd pamiętam, piłka od zawsze wypełniała moje myśli. Zawsze chciałam wychodzić na podwórko i grać
ze szkolnymi kolegami.
Jak często wracasz w rodzinne strony?
EP: Dwa razy w roku na dłużej. Wtedy, kiedy mamy przerwę, zarówno latem, jak i zimą. Przyjeżdżam wówczas
do domu na dwa tygodnie. Jeśli mam zgrupowanie Reprezentacji Polski to jedynie na jeden dzień, na parę godzin.
Ewa Pajor jest już znana zarówno w Polsce, jak i w Europie…
EP: Cieszę się, że w Polsce nie tylko moja osoba, ale i piłka nożna kobiet jest coraz bardziej rozpoznawalna
i dążymy do tego wszystkie, aby na nasze mecze przychodziło parę tysięcy kibiców i żeby nas dopingowali. Na pewno
to pomaga bardziej niż gra na pustym stadionie. Do tego wytrwale dążymy.
Rok 2017 jest wypełniony pozytywnymi wiadomościami. Przedłużony kontrakt z Wolfsburgiem, kontrakt
ambasadorski z władzami Uniejowa. Szykuje się coś jeszcze?

arch. R. Troczyński
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EP: Na pewno cieszę się, że klub chce ze mną dalej współpracować. Jestem dumna z tego, że mogę reprezentować
gminę i miasto Uniejów, więc ten rok jest bardzo dobry. Zdobyłyśmy też Mistrzostwo Niemiec i Puchar Niemiec.
Będziemy dążyć do tego, żeby osiągnąć jak najwięcej i wierzę, że kibice pomogą nam w tym, żebyśmy pojechały
na Mistrzostwa Świata. I to jest nasz cel.
Trzymamy kciuki!

Maciej Bartosiak

Marcin Tybura rozwija sportową
karierę i promuje rodzinne strony
23 sierpnia 2017 roku na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie ogłoszono
rozpoczęcie współpracy pomiędzy gminą Uniejów a Marcinem Tyburą. W ramach umowy,
jeden z najlepszych polskich zawodników MMA będzie aktywnie promował swoje rodzinne
miasto.
uprawiania sportu i regularnego treningu. Jestem
przykładem, że z Uniejowa można ruszyć na podbój
świata. Chciałbym także pokazać piękno moich
rodzinnych stron, gdzie można fantastycznie spędzić czas.
Sam w każdej wolnej chwili wracam do Uniejowa i mam
nadzieję, że coraz więcej osób będzie nas odwiedzać.
Zapraszam wszystkich do Uniejowa! – powiedział po
podpisaniu umowy Marcin Tybura.
Po podpisaniu umowy sportowiec podarował
Burmistrzowi parę rękawic sportowych, na co włodarz
gminy odparł – Nie jestem przesądny, ale uznajmy to za
dobry znak – jedna z rękawic zostanie u nas w Uniejowie,
drugą proszę zabrać ze sobą na przygotowania
i listopadową walkę, by była dla Pana dobrą wróżbą
i przypominała o tym, że w Uniejowie ma Pan rzeszę
wiernych fanów. Trzymamy kciuki!

arch. UM Uniejów

Marcin Tybura oraz Burmistrz Józef Kaczmarek
podpisali umowę w obecności radnych Uniejowa,
zaproszonych gości oraz mediów. W ramach
współpracy najlepszy polski zawodnik wagi ciężkiej
będzie nie tylko promował Uniejów w Polsce i na
świecie, ale także aktywnie wspierał lokalne działania
w krzewieniu aktywności fizycznej i zdrowego trybu
życia, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Wykorzystując
swoją międzynarodową popularność, postara się także
przybliżyć fanom z Polski i świata Uniejów, jego zabytki
oraz atrakcje. Wsparcie gminy Uniejów pozwoli również
na sportowy rozwój samemu zawodnikowi.
– Bardzo cieszę się z rozpoczętej współpracy i mam
nadzieję, że obu stronom przyniesie ona wymierne
korzyści. Postaram się zachęcić jak najwięcej osób,
a przede wszystkim młodych, do aktywności fizycznej,
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Mirosław Madajski

I Integracyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar
Marszałka Województwa Łódzkiego

„Połączeni Pasją”
Zapowiadał się niezwykle i taki właśnie był
I Integracyjny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Marszałka
Województwa Łódzkiego „Połączeni Pasją”. Turniej
odbył się 13 września 2017 roku i ściągnął do Uniejowa
samych wyjątkowych zawodników, trenerów oraz gości.
W turnieju udział wzięło ok. 150 osób (zawodnicy,
trenerzy, opiekunowie, zaproszeni goście). Zmagania
piłkarskie na Kompleksie Boisk im. Włodzimierza
Smolarka odbywały się w trzech grupach sprawnościowych. Pierwsza to wyróżniające się w województwie
łódzkim drużyny Olimpiad Specjalnych Polska,
druga to zespoły dwunastolatków (U-12) z klubów
i akademii piłkarskich z województwa łódzkiego, trzecią
grupę stanowili podzieleni na dwie ekipy (Północ
i Południe) zawodnicy reprezentacji Polski AMP Futbol
Polska, którzy w okresie 12-17 września przebywali
na zgrupowaniu w Uniejowie.
Emocji podczas turnieju nie brakowało, jednak
od wyniku sportowego ważniejsze było „przybicie
piątki” z zawodnikiem z innej grupy sprawnościowej,
wspólne zdjęcie czy podanie ręki leżącemu zawodnikowi
z drużyny przeciwnej.
Grupę czerwoną Olimpiad Specjalnych piłkarsko
zdominowała ekipa Opoczna, która w ubiegłym roku
wsparta czepowianami wywalczyła dwa brązowe
medale podczas Mistrzostw Polski w Koninie. Tuż
za nią uplasowała się drużyna ze Stemplewa. Trzecie
miejsce zajęła Łódź Plantowa, a Trampek z Czepowa
i Tkacka z Łodzi musieli zadowolić się miejscami tuż
za podium. Bardziej wyrównana była grupa zielona –
zawodnicy z rocznika 2005 i młodsi. Walka o pierwsze
miejsce pomiędzy Feniksem Łódź a gospodarzami Termy
Uniejów trwała do ostatniego pojedynku. Obie drużyny
zgromadziły po 7 punktów, jednak w ostatecznym,
bramkowym rozrachunku grupę zieloną wygrali
łodzianie. Trzeci był Górnik 1956 Łęczyca, a czwarte
miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 z Poddębic.
W grupie niebieskiej mecz pomiędzy AMP Futbol Polska
Północ a AMP Futbol Polska Południe rozstrzygnął
rzut monetą. W regulaminowym czasie gry był remis.
W najważniejszym pojedynku dnia Przyjaciele pokonali
Uczestników turnieju.
W turnieju wzięli udział m.in.: Dariusz Klimczak
- Wicemarszałek Województwa Łódzkiego, Marcin
Młynarczyk - Dyrektor Kancelarii Marszałka, Józef
Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa i Piotr Majer –

Zastępca Burmistrza Uniejowa. Z trybun drużynom
dopingowali m.in.: Janusz Kosmalski – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Uniejowie, Paweł Czarnecki –
Kierownik Instytutu Zdrowia Człowieka – Uzdrowisko
Uniejów Park (miejsce zakwaterowania reprezentanci
AMP Futbol Polska), Jan Bujnowicz – prezes Olimpiady
Specjalne Polska – Łódzkie, Maciej Chrobot – wiceprezes
Olimpiady Specjalne Polska – Łódzkie, Piotr Kozłowski
– prezes Uniejowskiego Stowarzyszenia „Aktywni” oraz
Mirosław Madajski – radny Rady Miejskiej w Uniejowie,
pełniący funkcję konferansjera.
Celem turnieju była: popularyzacja piłki nożnej wśród
dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych ze szczególnym
uwzględnieniem osób niepełnosprawnych; prezentacja
umiejętności piłkarskich zawodników biorących udział
w turnieju, promocja zdrowego trybu życia, budowanie
wzajemnego szacunku i życzliwości wśród osób
z różnych środowisk społecznych, promocja województwa łódzkiego.
Turniej objęli Patronatem Honorowym: Witold
Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego, Józef
Kaczmarek - Burmistrz Uniejowa, Łódzki Związek
Piłki Nożnej oraz znani piłkarze: Ewa Pajor i Euzebiusz
Smolarek.
Organizatorem wydarzenia było: Uniejowskie
Stowarzyszenie „Aktywni”, natomiast współorganizatorami: Województwo Łódzkie, Uniejów Uzdrowisko
Termalne, PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o., Olimpiady
Specjalne Polska – Łódzkie, AMP Futbol Polska, Instytut
Zdrowia Człowieka - Uzdrowisko Uniejów Park,
MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko.
Imprezę wsparli Sponsorzy: K-FLEX, Mar-Tools,
Bank Spółdzielczy w Poddębicach, Olimpiko, KEEZA,
TOMADEX S.C., Siagan-Trans.
Uczestnicy meczu Przyjaźni:
• Uczestnicy turnieju: Daniel Balik (Łódź
Plantowa), Kamil Krawczyk (Łódź Plantowa), Waldemar
Kos (Czepów), Damian Berczyński (Czepów), Bogdan
Stępień (Opoczno), Szymon Dąbrowski (Opoczno),
Łukasz Tępiński (Opoczno), Patryk Iwiński (Stemplew),
Grzegorz Kwaśny (Stemplew), Patryk Bugajak bramkarz (Uniejów), Gracjan Madajski (Uniejów),
Jakub Kaczmarek - bramkarz (Poddębice), Jakub Otto
(Poddębice), Kinga Wyrwas (Feniks Łódź), Wiktor
Czerwiński (Feniks Łódź), Konrad Barcz (Łęczyca),
Krzysztof Zieliński (Łęczyca), Michał Racki (Łódź
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Helenówek), Krystian Rogalski (Łódź Tkacka), Paweł
Stan (Łódź Tkacka), Michał Łabędzki - trener zwycięskiej
ekipy w grupie zielonej, Radosław Łypczak - trener
zwycięskiej drużyny w grupie czerwonej.
• Przyjaciele: Dariusz Klimczak – Wicemarszałek
Województwa Łódzkiego (grający trener), Marcin
Młynarczyk – Dyrektor Kancelarii Marszałka
Województwa Łódzkiego - Witolda Stępnia, Józef
Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa (grający trener),
Piotr Majer – Zastępca Burmistrza Uniejowa, Jakub
Popławski – reprezentant Polski AMP Futbol Polska,
Rafał Bieńkowski – reprezentant Polski AMP Futbol
Polska, Jakub Kożuch – reprezentant Polski AMP
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Futbol Polska, Krzysztof Wrona – reprezentant Polski
AMP Futbol Polska, Dariusz Nadolny – dzielnicowy
Uniejowa, Piotr Woźniak – wiceprezes Uniejowskiego
Stowarzyszenia „Aktywni”, opieka medyczna turnieju:
Sławomir Goszczyk – radny Rady Miejskiej w Uniejowie,
Rafał Wincenciak – wicedyrektor Szkoły Podstawowej
w Uniejowie, Jakub Pięgot – kapelmistrz Młodzieżowej
Harcersko - Strażackiej Orkiestry Dętej w Uniejowie,
Tomasz Siwiński – były piłkarz drużyny seniorskiej
MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko, Zbigniew Kuglarz
– opiekun Kompleksu Boisk im. Włodzimierza Smolarka
w Uniejowie, trener honorowy drużyny Przyjaciół: Marek
Dragosz (trener reprezentacji AMP Futbol Polska).

arch. UM Uniejów

Uniejowska Akademia Futbolu na meczu

RTS Widzew Łódź – Ursus Warszawa

Organizatorem wyjazdu było Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”. Dużą pomoc przy organizacji
Stowarzyszenie otrzymało od Widzew Fan Club Uniejów.
Opiekunami podczas pobytu byli: Piotr Kozłowski,
Piotr Woźniak, Marcin Gąsiński oraz Marzena Plicha
i Karolina Izydorczyk.
Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”
arch. Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni”

Zawodnicy
wszystkich
trzech
reprezentacji
Uniejowskiej Akademii Futbolu otrzymali szansę
uczestnictwa w wyjątkowym meczu. 22 września 2017
roku, na al. Piłsudskiego, RTS Widzew Łódź podejmował
Ursus Warszawa, a na trybunach bardzo licznie zasiedli
najmłodsi kibice, czyli nasi piłkarze. Ciekawostką
pojedynku był fakt, że w drużynie ze stolicy podstawowym
zawodnikiem jest uniejowianin Przemysław Sztybrych.
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Szymon Bugajak

Sukcesy sportowe uczniów
Szkoły Podstawowej w Uniejowie

Wszyscy wymienieni uczniowie uzyskali awans do finałów
wojewódzkich. Szóste miejsce wywalczył Szymon Wojech
ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie.
Równolegle z klasyfikacją powiatową przeprowadzono
klasyfikację gminną i nagrodzono trzy pierwsze osoby
w każdym biegu. Puchary, medale i dyplomy w rywalizacji
gminnej zapewnił Burmistrz Miasta Uniejów - Józef
Kaczmarek.
Zawody prowadził Wiceprezes Powiatowego Szkolnego
Związku Sportowego - Sebastian Napieraj, a pomagali mu
nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej
w Uniejowie - Karolina Marosik, Szymon Bugajak, Tomasz
Bartosik, Piotr Kozłowski i Piotr Masiera.

arch. SP Uniejów

Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe, które
odbyły się w Uniejowie 21 września 2017 roku po raz kolejny
pokazały, że uczniowie nie za bardzo lubią się męczyć,
szczególnie podczas zawodów w biegach przełajowych.
Rywalizacja w biegach przełajowych wymaga bowiem
specyficznego nastawienia psychicznego. Tutaj nie ma mowy
o komforcie podczas biegu. To bardzo męczące, czasami
wręcz brutalne bieganie. Na zakrętach wszyscy tłoczą się
w jednym miejscu, łokcie są w ciągłym ruchu. Często
w biegu świadomie lub nieświadomie zderzamy się lub
odpychamy od rywala, próbując utrzymać równowagę
i odpowiednią pozycję. Nie każdy jest przygotowany na
przeżycie niemiłej niespodzianki. Tym bardziej więc należy
się cieszyć, że zawody, które były eliminacją do finałów
wojewódzkich zgromadziły reprezentantów wszystkich
gmin z powiatu poddębickiego. Były szkoły z: Pęczniewa,
Dalikowa, Domaniewa, Zadzimia, Zygier, Wartkowic,
Kłódnej, Poddębic, Wielenina, Wilamowa i Uniejowa.
Tak szerokiej rywalizacji nie ma na żadnych zawodach
powiatowych, organizowanych pod auspicjami Powiatowego
Szkolnego Związku Sportowego. Wielkie brawa dla uczniów
i nauczycieli wychowania fizycznego z poszczególnych
szkół, którzy potrafili zmotywować uczniów do startu.
Rywalizowano oddzielnie w biegach dla klas szóstych
i młodszych oraz dla klas siódmych i klas gimnazjalnych.
W czterech biegach (dwa dla dziewcząt i dwa chłopców)
wystąpiło 182 uczniów. Bardzo dobrze zaprezentowali się
reprezentanci Szkoły Podstawowej w Uniejowie, którzy
dwukrotnie stawali na najwyższym podium.
Mistrzami Powiatu zostali: Dominik Galoch i Kacper
Śmiglewski, wicemistrzynią Maja Matusiak, a z brązowego
medalu za trzecie miejsce cieszył się Filip Kos. Piąte
lokaty przypadły Weronice Jurkiewicz i Bartoszowi Czyżo.
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Maja Ostrowska-Gralka

Pierwszy w sezonie turniej
zakończony sukcesem
Kata drużynowe; Oliwia Staniak – 1 złoty – Kihon –
Ippon – Kumite i 1 brązowy – Kumite – Shobu – Nihon;
Iza Antosik – 1 brązowy – Kihon – Ippon – Kumite;
Mateusz Szymczak – 3 brązowe – Kata indywidualne,
Kumite – Shobu – Nihon oraz Kihon – Ippon – Kumite;
Wiktoria Szymczak – 1 srebrny – Kata indywidualne,
1 brązowy – Kumite. Najlepszą zawodniczką powyżej
13. roku życia została Patrycja Kowalczyk.

arch. Uniejowski Klub Karate Bassai

Uniejowscy karatecy z sukcesami na koncie wrócili
z pierwszego w sezonie turnieju, rozegranego tym razem
w Rypinie. Mistrzostwa tamtejszego klubu, M.U.K.S
Karate Shotokan, rozegrano w niedzielę, 24 września br.,
a poprzedzone były seminarium szkoleniowym
z Maciejem Grubskim. Pracowity weekend zakończył
się wręczeniem medali, z których 8 złotych, 2 srebrne
i 6 brązowych trafiło w ręce zawodników klubu
BASSAI. Kilka walk finałowych rozegrało się między
zawodniczkami klubu z Uniejowa, a w kontaktowej
konkurencji KUMITE sędziowała je Maja OstrowskaGralka. Poza wynikiem liczył się więc poziom
prezentowanych pojedynków, a trenerka przyglądała się
im z bliska. Nie jest łatwo zdobywać punkty w walce,
gdy przeciwnikiem jest klubowa koleżanka. Zawodniczki
jednak spisały się „na medale”.
Wyniki turnieju: Patrycja Kowalczyk – 3 złote –
Kata indywidualne, Kumite indywidualne oraz Kata
drużynowe; Julia Krokosz – 2 złote – Kata indywidualne
i Kata drużynowe, srebro – Kumite indywidualne;
Weronika Kujawa – 2 złote – Kata indywidualne oraz

Tadeusz Chmielewski

Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze
Ochotniczych Straży Pożarnych
w osobach: Prezes - dh Tadeusz Chmielewski, Wiceprezes
- dh Zdzisław Andrzej Sobieraj, Wiceprezes - dh Wojciech
Kałużny, Sekretarz - dh Władysław Stępień, Członkowie
- dh Tadeusz Adamski, dh Emil Marciniak, dh Jan Palka;
Prezesi Zarządu Oddziałów Gminnych i Miejsko-Gminnych

arch. A. Sobczak

24 września 2017 roku na boisku sportowym przy
kompleksie „Termy Uniejów” odbyły się Zawody SportowoPożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych.
Zawody rozpoczęły się o godz. 11.30, a prowadził je
dh Robert Palka. Komendantem zawodów był dh Jacek
Świątczak – Komendant Miejsko – Gminny Związku OSP
RP w Uniejowie, który w asyście Orkiestry Dętej ZHP-OSP
Uniejów wprowadził pododdziały na plac zawodów i złożył
meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Poddębicach - Tadeuszowi Chmielewskiemu.
W
imprezie
wzięli
udział:
Przedstawiciel
Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego – bryg. Paweł
Pławski, Komendant Powiatowy PSP w Poddębicach –
st. bryg. Jacek Grzelakowski, Zastępca Dyrektora Biura
WFOŚiGW w Łodzi – Ewa Bernacka, Prezydium Zarządu
Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poddębicach

>>>
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11. OSP Brzeziny: 164 pkt.
Drużyny żeńskie:
1. OSP Chodaki: 131 pkt.
2. OSP Poddębice: 136 pkt.
3. OSP Dalików: 166 pkt.
W trakcie zawodów Komenda Powiatowa Państwowej
Straży Pożarnej w Poddębicach, w ramach kampanii „Ale
Czad”, przeprowadzała działania edukacyjno-informacyjne,
mające na celu podniesienie świadomości społecznej na
temat zagrożenia pożarowego w budynkach mieszkalnych
oraz zatrucia czadem.
Wszyscy członkowie drużyn - męskiej i żeńskiej,
które zajęły pierwsze miejsca otrzymali w ramach akcji
dualny czujnik tlenku węgla i dymu, które wręczyła Pani
Ewa Bernacka, bryg. Paweł Pławski oraz st. bryg. Jacek
Grzelakowski. Pozostałe 40 czujników rozdano wśród
publiczności – łącznie przekazano mieszkańcom w sobotę
60 szt.
Puchary za I, II i III miejsca wręczyli drużynom: Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach
– Tadeusz Chmielewski i Wiceprezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach – Zdzisław Andrzej
Sobieraj. Nagrody pieniężne – talony o wartości 500 zł
otrzymały - drużyna męska i żeńska, które zajęły I miejsca
w klasyfikacji generalnej. Okolicznościowe podziękowania
w formie pamiątkowych tablic za udział wszystkim
drużynom wręczył Wiceprezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach – Wojciech
Kałużny. Zastępca Burmistrza Miasta Uniejów - Piotr
Majer wręczył wszystkim uczestnikom promocyjne bilety
wstępu do kompleksu termalno-basenowego. Na koniec
przedstawiciele poszczególnych samorządów wręczyli
nagrody za udział drużynom ze swojego terenu.
Zawody były eliminacjami do Wojewódzkich Zawodów
Sportowo – Pożarniczych, które odbędą się w 2018 roku.
Organizatorzy: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku
OSP RP w Poddębicach, przy udziale: Burmistrza Miasta
Uniejów, Komendy Powiatowej PSP w Poddębicach,
Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w
Uniejowie i PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie.

arch. R. Troczyński

arch. A. Sobczak

z terenu powiatu poddębickiego oraz prezesi i naczelnicy
poszczególnych jednostek z terenu powiatu. Spośród
samorządowców zjawili się: Przewodniczący Rady Miejskiej
w Poddębicach - Paweł Gogulski, Zastępca Burmistrza
Miasta Uniejów - Piotr Majer, Przewodniczący Rady
Miejskiej w Uniejowie - Janusz Kosmalski, Wójt Gminy
Poddębice - Marcin Janiak, Sekretarz Gminy Wartkowice
- Anna Jagielska, w imieniu Wójta Gminy Dalików Pawła
Szymczaka – Karol Arkusz, natomiast w imieniu Wójta
Gminy Zadzim Krzysztofa Woźniaka – dh Zdzisław Andrzej
Sobieraj i dh Władysław Stępień.
Startujące w zawodach drużyny wystąpiły w dwóch
grupach: męskie drużyny pożarnicze (A) w liczbie 11 drużyn
oraz żeńskie drużyny pożarnicze (C) w liczbie 3 drużyny.
W składzie komisji sędziowskiej znaleźli się kpt.
Radosław Cieślikowski (sędzia główny) oraz st. kpt. Lidia
Czekaj (kierownik sekretariatu zawodów).
Zawody odbyły się w dwóch konkurencjach: sztafeta
pożarnicza 7x50 m z przeszkodami oraz ćwiczenia bojowe,
w duchu sportowej rywalizacji. Żadna z drużyn nie zgłaszała
uwag dotyczących oceny i klasyfikacji zespołów
Jako pierwsze wystartowały sztafety męskie, po nich
żeńskie. Po ukończeniu sztafety rozpoczęły się ćwiczenia
bojowe – w tej samej kolejności.
W klasyfikacji generalnej zawodów wyniki przedstawiają
się następująco (tam, gdzie liczba punktów była jednakowa
decydowała klasyfikacja z ćwiczeń bojowych):
Drużyny męskie:
1. OSP Zygry: 100 pkt.
2. OSP Zelgoszcz: 110 pkt.
3. OSP Poddębice: 111 pkt. (43 pkt.)
4. OSP Wola Przedmiejska: 111 pkt. (46 pkt.)
5. OSP Krzemieniew: 116 pkt.
6. OSP Wilczyca: 122 pkt.
7. OSP Chodaki: 129 pkt. (56 pkt.)
8. OSP Bogucice: 129 pkt. (62 pkt.)
9. OSP Tur: 137 pkt.
10. OSP Lubola: 162 pkt.
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arch. UM Uniejów

Jak Wojewódzka Inauguracja Sportowego
Roku Szkolnego… to tylko w Uniejowie!
Organizatorzy (czyli nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Uniejowie)
Wojewódzkiej Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego 2017/2018, która odbyła się 28 września
2017 roku mogą czuć się dumni i usatysfakcjonowani, że ich ciężka praca przez ostatnie dni przyniosła
wspaniały efekt. Uroczystość, którą wspólnie zorganizowali (zresztą po raz ósmy) z Łódzkim
Wojewódzkim Szkolnym Związkiem Sportowym była bardzo udana. Mogą o tym świadczyć słowa
obecnego w Uniejowie Prezesa Związku Sylwestra Pawłowskiego, który w samych superlatywach
wyrażał się o organizacji imprezy.
Tego dnia w Uniejowie było pogodnie, barwnie,
uroczyście no i sportowo. Na pogodę nie mieli co
prawda wpływu, ale ich nie zawiodła, niebiosa okazały
się łaskawe i przez cały dzień było ciepło i świeciło
piękne Słońce. Wszyscy ci, którzy przypomną sobie jak
kapryśny był w tym roku wrzesień muszą przyznać, że to
był wyjątkowo ładny dzień. Słoneczny nastrój udzieliły
się również Władzom Samorządowym Województwa
Łódzkiego w osobach: Pani Joanny Skrzydlewskiej
i Pani Jolanty Zięby- Gzik, które otworzyły uroczystość.
Obie Panie nagrodziły najlepsze powiaty i szkoły, chętnie
stanęły do wspólnych zdjęć z nagrodzonymi osobami.
W programie sportowego dnia nad Wartą znalazły
się: Uroczystość Inauguracji Sportowego Roku Szkolnego
2017/2018. Zachowano pełen ceremoniał sportowy. Po
złożonym raporcie, przy echach Orkiestry Dętej ZHPOSP w Uniejowie, pod kierownictwem kapelmistrza
Jakuba Pięgota, wprowadzono flagę Szkolnego Związku
Sportowego i wciągnięto ją na maszt przy dźwiękach
Mazurka Dąbrowskiego. Dokonano oficjalnego otwarcia
wojewódzkiego
współzawodnictwa
sportowego
w ramach Szkolnego Związku Sportowego. Były, jak
zwykle przy takich okazjach, okoliczne przemówienia.

W tej części zabrał głos obecny na Ceremonii Burmistrz
Miasta Uniejów - pan Józef Kaczmarek.
Następnie
podsumowano
Współzawodnictwo
Międzypowiatowe za rok szkolny 2016/2017. Nagrodzono łącznie sześć powiatów. Najlepszy w województwie okazał się powiat zgierski, drugie miejsce
wywalczyli reprezentanci Tomaszowa Mazowieckiego,
a najniższe miejsce na podium przypadło powiatowi
bełchatowskiemu.
Wyróżniono również najlepsze szkoły z terenu
województwa łódzkiego, które osiągnęły najlepsze
rezultaty w Finałach Ogólnopolskich. W roku szkolnym
2016/2017 w Finałach Ogólnopolskich, w ramach
współzawodnictwa sportowego szkół, udział wzięły 34
szkoły z województwa łódzkiego. Łącznie uczniowie
tych szkół zdobyli 12 medali, w tym: 4 złote, 3 srebrne,
5 brązowych.
Mistrzami Polski zostały: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rawie Mazowieckiej w tenisie stołowym
dziewcząt, Gimnazjum Nr 35 w Łodzi w piłce ręcznej
chłopców, Sportowe Gimnazjum w Aleksandrowie
Łódzkim w szkolnej, drużynowej Lidze Lekkoatletycznej,
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Obecne na uroczystości: Członkinie Zarządu Województwa Łódzkiego Pani Joanna Skrzydlewska i Pani Jolanta Zięba-Gzik

Zespół
Sportowych
Szkół
Ogólnokształcących
w Skierniewicach w szachach drużynowych. Nie sposób
przy tym zestawieniu nie wspomnieć o sukcesach
chłopców z Gimnazjum w Uniejowie, którzy pod opieką
pana Sebastiana Napieraja zdobywali kilka lat temu
srebrne i brązowe medale w unihokeja na Mistrzostwach
Polski. Piękne to były czasy dla uniejowskiego sportu
szkolnego.
Na zakończenie części oficjalnej byliśmy świadkami
widowiskowych pokazów taneczno-gimnastycznych
w wykonaniu dziewcząt ze Szkoły Podstawowej
w Uniejowie, prowadzonych przez panią Karolinę
Marosik. To były wspaniałe, dynamiczne układy,
a gracja, powabne ruchy i uśmiechy na twarzach dziewcząt
występujących dodały blasku i kolorytu zawodów.
Obecna na uroczystości pani Małgorzata Komajda –
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uniejowie mogła
być dumna, że ma taką zdolną młodzież w szkole. Nie
sposób pominąć też występów Uniejowskiej Akademii
Rycerskiej, która w iście romantycznym stylu dała pokaz
kunszt swoich umiejętności, ale i kodeks honorowego
zachowania prawdziwego, szlachetnego rycerza. To
pięknie współdziałało z tak pożądanym duchem fair play
w sporcie. Brawo za przesłane treści.
Na deser przystąpiono do rywalizacji sportowej
- Finałów Wojewódzkich w Indywidualnych Biegach
Przełajowych szkół podstawowych, klas gimnazjalnych
i szkół średnich. To pierwsze zawody w kalendarzu
sportowym Wojewódzkiego Szkolnego Związku
Sportowego,
którego głównym zadaniem jest
popularyzowanie i upowszechnianie sportu wśród dzieci
i młodzieży oraz stworzenie każdemu dziecku warunków
do czynnego uczestniczenia w różnych formach
aktywności sportowej.
Miejscem rywalizacji były trasy biegowe, wytyczone
na terenach zielonych przy kompleksie „Term Uniejów”.
To sprawdzony teren do tego typu zawodów - płaski,
otwarty, z dobrą widocznością trasy - szczególnie ważne

jest to dla trenerów i organizatorów.
Biegi przełajowe to bardzo trudna dyscyplina sportu,
wymagająca dobrej kondycji podczas pokonywania trasy
o zmiennej nawierzchni podłoża. Droga szutrowa, trawa,
podmokły teren, kałuże, odcinki po plaży, po piasku,
ostre zakręty, tego wszystkiego nie mogło zabraknąć na
trasie biegu. To wszystko było, więc o nudzie w czasie
biegu nie mogło być mowy.
Biegi przełajowe są jednak nieco zapomnianym
dzieckiem lekkiej atletyki. Wieści o imprezach w tej
dyscyplinie nie odbijają się szerokim echem. Przełaje,
inaczej kros, są jednak najstarszą konkurencją biegową.
Ich narodziny miały miejsce na początku XIX wieku
w Wielkiej Brytanii, gdzie w 1876 roku rozegrano
pierwsze mistrzostwa tego kraju. Mistrzostwa Polski
po raz pierwszy rozegrano w 1921 roku. Na początku
XX wieku biegi przełajowe trzykrotnie znajdowały
się w programie Letnich Igrzysk Olimpijskich. Ostatni
raz rozegrano je w 1924 roku. Później jednak popadły
w niełaskę Komitetu Olimpijskiego i zrezygnowano
z ich rozgrywania. Dopiero od kilku lat dyskutuje się nad
włączeniem biegu przełajowego do programu Zimowych
Igrzysk Olimpijskich. Dla zainteresowanych można dodać
, iż pierwsze Mistrzostwa Świata odbyły się w 1973 roku,
a Mistrzostwa Europy w 1994 roku.
W Wojewódzkich Indywidualnych Biegach
Przełajowych w Uniejowie wystartowało łącznie w
sześciu biegach ponad 600 uczestników reprezentujących
szkoły podstawowe, klasy gimnazjalne i szkoły średnie.
Główne role odegrali reprezentanci Bełchatowa, którzy
w trzech kategoriach wywalczyli pierwsze miejsca. Laur
zwycięstwa powędrował do SP Nr 13, Gimnazjum Nr 7 i
SP Nr 1. Raz na najwyższym stopniu podium uplasował
się przedstawiciel I LO w Zduńskiej Woli, raz uczennica
II LO w Pabianicach i raz uczeń SP Wiaderno. Najlepszy
z reprezentantów Szkoły Podstawowej w Uniejowie,
a jednocześnie z powiatu poddębickiego, okazał się
Dominik Galoch, który w gronie gimnazjalistów
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wywalczył szóste miejsce. W rywalizacji z osobami
trenującymi lekkoatletykę w klubach sportowych to
bardzo dobre osiągniecie, świadczące o bardzo dużych
możliwościach Dominika, który na co dzień trenuje piłkę
nożną w miejscowym klubie.
Bezpośrednio po każdym biegu następowała
dekoracja zwycięzców. Nagradzano pierwszą szóstkę
z każdego biegu, która otrzymała pamiątkowe dyplomy.
Pierwsza trójka otrzymała dodatkowo medale i upominki
sportowe, ufundowane przez Łódzki Szkolny Związek
Sportowy oraz karnety wstępu do uniejowskich Term,
ufundowane przez Burmistrza Miasta Uniejów - Józefa
Kaczmarka. Medale i dyplomy wręczał Wiceprezes
Związku - Wiesław Dembowski oraz przedstawiciel
Departamentu Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi - pan Bogdan
Krawczyk.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim, którzy
wsparli uroczystość: Burmistrzowi Miasta Uniejów Józefowi Kaczmarkowi za ufundowanie karnetów oraz
za zorganizowanie podczas zawodów opieki medycznej
przez firmę „Falck”, Prezesowi PGK „Termy Uniejów”
Marcinowi Pamfilowi oraz dyrektorowi Tomaszowi
Kałużnemu wraz z pracownikami za pomoc logistyczną
przy organizacji imprezy, Pani Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Uniejowie - Małgorzacie Komajdzie
za wsparcie i pomoc przy przygotowaniu uroczystości,
Prezesowi GS „Samopomoc Chłopska” w Uniejowie
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- Andrzejowi Zwolińskiemu za ufundowanie chleba
do grochówki, Orkiestrze Dętej ZHP- OSP wraz
z kapelmistrzem Jakubem Pięgotem za uświetnienie
Inauguracji, Uniejowskiej Akademii Rycerskiej za
piękny pokaz, M-GOK( Robertowi Palce) za obsługę
i zapewnienie nagłośnienia, Paniom z kuchni szkolnej
za smaczną grochówkę, którą zajadali się uczestnicy
biegów, występującym i pomagającym uczniom,
fotoreporterom za relacje i fotorelacje z imprezy,
nauczycielom wychowania fizycznego i pracownikom
Szkoły Podstawowej w Uniejowie, bez których ta
uroczystość by się nie odbyła.

Mirosław Madajski

Z Uniejowskiej Akademii Futbolu

do Reprezentacji Województwa Łódzkiego

arch. UM Uniejów

Kacper Śmiglewski z Uniejowskiej Akademii Futbolu
po raz kolejny znalazł się w Kadrze Wojewódzkiej
U-13. Reprezentacja ŁZPN U-13 (rocznik 2005)
dobrze zaprezentowała się w Sokółce, gdzie na
początku października rozegrano towarzyski turniej
makroregionalny. Podopieczni Marcina Matysiaka i Józefa
Robakiewicza przywieźli z tej imprezy dwa zwycięstwa
i remis. Wśród powołanych i strzelców bramek był Kacper
Śmiglewski, który na co dzień trenuje w Uniejowskiej
Akademii Futbolu i uczęszcza do klasy usportowionej
w Szkole Podstawowej w Uniejowie. Brawo!

Kacper Śmiglewski - Reprezentant Województwa Łódzkiego U-13
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów

Po uzyskaniu informacji, że w gminie Uniejów jest gospodarstwo rolne z prawie
10-hektarową plantacją porzeczek, postanowiłem je przedstawić, jako nietypowe na
naszym terenie. Chociaż później okazało się, że porzeczka stanowi około 1/10 areału
całego gospodarstwa i tak zdecydowałem, że warto zaprezentować...

Gospodarstwa Rolne

Łukasza i Adama Warychów
z Orzeszkowa

Zanim odwiedziłem powyższe gospodarstwo
postanowiłem poszerzyć moją skromną wiedzę na temat
upraw owoców, w tym jagodowych, do których należą
interesujące mnie porzeczki. W materiałach Agencji Rynku
Rolnego „Rynek owoców w Polsce” z 2014 roku podano,
że Polska jest ważnym – w skali globalnej – producentem
owoców klimatu umiarkowanego. Wsród krajów Unii
Europejskiej plasujemy się za Włochami, Hiszpanią i Francją,
a przed Grecją oraz Niemcami. Zbieramy najwięcej w UE:
jabłek, wiśni, malin, porzeczek i borówki wysokiej. Polska
jest również znaczącym producentem truskawek, agrestu
i aronii. Udział owoców w produkcji roślinnej stanowi ponad
15%.
Polska jest potentatem w produkcji owoców
jagodowych w UE oraz znaczącym producentem globalnym.
Ciekawie przedstawia się struktura uprawy tych owoców
(dane z 2013 roku): porzeczka i truskawka – po 32%,
malina – 23%, borówka – 6%, aronia – 5%, agrest – 2%.
W produkcji porzeczek Polska zajmuje drugie miejsce na
świecie po Rosji. Zbiory tych owoców w naszym kraju
stanowią 30% zbiorów światowych oraz 70% zbiorów
w Unii Europejskiej. Produkcja truskawek stawia nasz
kraj na trzecim miejscu w UE, po Hiszpanii i Niemczech,
a na dziesiątym miejscu na świecie. Jesteśmy największym
producentem malin w UE, a drugim – po Rosji – na świecie.
Czołową lokatę zajmujemy w UE w produkcji borówki,
a globalnie trzecie miejsce – po Stanach Zjednoczonych
i Kanadzie. Polska jest największym producentem aronii na
świecie, z 90% udziałem w światowych zbiorach. Trzecie
miejsce na świecie zajmujemy – po Niemczech i Rosji – w
produkcji agrestu, a drugie wśród państw Unii Europejskiej.

Podbudowany tak wysokimi lokatami Polski
w produkcji owoców skupiłem się na pozyskaniu bardziej
szczegółowych informacji o porzeczkach. Prawdziwą
skarbnicą wiedzy na ten temat jest internet. Na stronie
www.porzeczka.pl czytamy, m.in. Porzeczka /…/ należy do
rodziny skalnicowatych /…/ Wiele gatunków z tego rodzaju
występuje na terytorium Polski w stanie naturalnym. Dały
one początek odmianom uprawnym /…/ Porzeczka jest
krzewem o pokroju mniej lub bardziej kulistym. Rośliny
osiągają wysokość do 2 m i rosną przez wiele lat. Cechą
charakterystyczną porzeczek jest zdolność do wytwarzania
silnych pędów z szyjki korzeniowej lub z przynasadowej
części pędów starszych. Pędy rozgałęziają się i mają liczne
krótkopędy. Korzenie porzeczek sięgają głębokości 100-120
cm, przy czym ich główna masa znajduje się na głębokości
do 40 cm. Liście różnej wielkości 3-5 klapowe. Kwiaty są
zebrane w grona. Są to rośliny owadopylne. Owocem jest
nibyjagoda powstała z rozrośniętej zalążni i zmięśniałego
dna kwiatowego. Natomiast w pojęciu pomologicznym jest to
jagoda /…/ Rośliny porzeczki czerwonej i białej wyróżniają
się dużą wytrzymałością na mróz. Porzeczka czarna jest
mniej wytrzymała. Kwiaty porzeczki białej i czerwonej, mimo
bardzo wczesnej pory rozwijania się są bardziej wytrzymałe
na przymrozki wiosenne niż kwiaty porzeczki czarnej. Nawet
wśród odmian porzeczki czarnej istnieje duża rozpiętość
w wytrzymałości kwiatów na przymrozki /…/ Rośliny odmian
porzeczki czarnej żyją krócej niż porzeczki czerwonej
i białej. Przyjmuje się, że plantacje porzeczki czarnej
opłaci się prowadzić przez 10-12 lat, a porzeczki czerwonej
nawet ponad 15 lat. Różnice w porze dojrzewania odmian
porzeczek czarnych wynoszą 15 dni /…/ Odmiany porzeczek
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Na zdjęciu Łukasz Warych

różnią się plennością i odpornością na choroby. Pierwszego
zbioru dokonuje się w drugim roku po posadzeniu. Plenność
krzewów porzeczek rośnie wraz z wiekiem. Zbiory osiągają
szczytowe wartości w roku 4-6 po posadzeniu porzeczek
czarnych i w roku 7-9 po posadzeniu porzeczek kolorowych,
po czym spadają /…/ Najodpowiedniejszym terminem
sadzenia porzeczek jest jesień, ponieważ rośliny te bardzo
wczesną wiosną rozpoczynają wegetację /…/ Najczęściej
krzewy porzeczek sadzi się w październiku lub listopadzie
/…/ Porzeczki na plantacjach towarowych, przystosowane
do zbioru kombajnowego, sadzi się w rozstawie 4,0 x 0,5 m.
Na jednym hektarze znajduje się około 5000 krzewów /…/
Pod uprawę porzeczki najlepiej nadają się tereny równinne
lub lekko wzniesione, również te o lekkim nachyleniu /…/
Stanowiska osłonięte od wiatru uważa się za lepsze od
otwartych przestrzeni. Pod plantacje porzeczek można
przeznaczać gleby rolnicze klas I-IV.

arch. R. Troczyński

Wiedząc już tyle – o właściwościach biologicznych,
terminach sadzenia, wyborze stanowiska pod uprawę
porzeczek – sięgnąłem do ciekawego opracowania
Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach: „Uwarunkowania
w produkcji agrestu, czarnej porzeczki i borówki
wysokiej” autorstwa dr. inż. K. Zmarlickiego i dr. inż.
P. Brzozowskiego. Z ubiegłorocznego opracowania wynika,
że w Polsce, będącej światowym liderem w produkcji
czarnych porzeczek, w ostatnich piętnastu latach zbiory
tych owoców ustabilizowały się w przedziale od 110 do 150
tys. ton, co niezależnie od roku stanowi zawsze ponad 55%
światowej produkcji.

Światowy rynek czarnej porzeczki jest jednak mało
stabilny, występuje nadpodaż owoców. Wyjątkowy był
2011 rok, kiedy zakłady przetwórcze w Polsce skupowały
te owoce po rekordowo wysokich cenach – średnio 4-5 zł za
kilogram. W 2016 roku, pod koniec zbiorów, cena wynosiła
ok. 1 zł za kilogram. Producenci czarnych porzeczek są
zgodni, że ewentualne utrzymanie się wyjątkowo niskich
cen skupu tych owoców w roku 2017 spowoduje trwałą
likwidację wielu plantacji. Mimo to wstępny szacunek
zbiorów owoców jagodowych w 2017 roku, wg GUS,
przewiduje produkcję porzeczek ogółem (czarnych
i kolorowych łącznie) na ok. 130 tys. ton (w tym czarnych
na ok. 100 tys. ton). Będzie to jednak o ponad 20% mniej od
zbiorów ubiegłorocznych.
I na koniec – z powyższego opracowania – warto
zacytować następujące informacje: /…/ Bardzo niskie
spożycie porzeczki czarnej jako owocu deserowego
powoduje, że wykorzystywana jest ona nieomal wyłącznie
przez przemysł przetwórczy. O skali problemu świadczy duże
rozdrobnienie produkcji i porównanie liczby producentów
zajmujących się ich uprawą w Niemczech i w Polsce.
W Niemczech przy poziomie produkcji czarnej porzeczki
ok. 11-14-krotnie mniejszym niż w Polsce jest ich ok. 400,
a w Polsce produkcją porzeczki zajmuje się ok. 60 000
osób, czyli jest ich 150 razy więcej niż za Odrą /…/ Według
przetwórców niezmiernie trudna jest ekspansja przetworów
z czarnej porzeczki, z uwagi na bardzo ograniczony rynek.
Pomimo wyjątkowo wysokich walorów zdrowotnych tego
owocu, przykładowo ilość witaminy C jest średnio ponad
trzykrotnie większa w czarnych porzeczkach, niż w cytrusach
uważanych za bardzo zdrowe, konsumpcja czarnych
porzeczek nie rośnie. Powodem niskiego spożycia jest
bardzo specyficzny smak i zapach tego owocu i przetworów
z niego uzyskanych. Wielu potencjalnych konsumentów,
zwłaszcza jeśli nie próbowali czarnych porzeczek
w dzieciństwie, pomimo świadomości w zakresie walorów
zdrowotnych tego owocu nie akceptuje go właśnie z uwagi
na wspomniane wcześniej jego cechy organoleptyczne /…/
U mnie – odwrotnie , właśnie te cechy organoleptyczne
czarnej porzeczki urzekły w „Winie domowym” Łukasza

Plantacja porzeczek Łukasza i Adama Warychów

>>>

64

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 5 / 57 / 2017

>>>
Warycha z Orzeszkowa. Pilotażowym produktem
z własnych zbiorów poczęstował mnie podczas pierwszej
wizyty w jego gospodarstwie. Była okazja, by go bliżej
poznać…
Łukasz ma 32 lata. Po ukończeniu Technikum
Technologii Żywności (organizacja przemysłu rolnospożywczego) w Kaczkach Średnich poszedł na studia.
Uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Rolnictwa
i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
Kształcąc się dalej w zawodzie rolnika, na tym Uniwersytecie
(Wydział Ekonomiczno-Społeczny), ukończył jeszcze studia
podyplomowe: „Integracja europejska – agrobiznes i obszary
wiejskie”. Odbył też szkolenie: „Przetwórstwo na poziomie
gospodarstwa wiejskiego warunkiem dywersyfikacji dochodu
rodzin rolniczych oraz podstawy sprzedaży bezpośredniej”
w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział
w Radomiu.
Po ukończeniu studiów w 2010 roku pracował jako
przedstawiciel handlowy w firmie „Agrohandel” w Kutnie,
oferując maszyny rolnicze, leśne i komunalne. Był też doradcą
agrotechnicznym w firmie „Agrochem” w Puławach. Jednak
z uwagi na spory rozwój gospodarstwa rodzinnego od 2014
roku zajmuje się wyłącznie prowadzeniem Gospodarstwa
Rolnego Łukasz Warych oraz (mieszkając razem) wspiera
pomocą Gospodarstwo Rolne Adama Warycha (ojca) –
w Orzeszkowie 17 (tel. 792 612 290).
Oba gospodarstwa (w 30 działkach) stanowią areał
110 ha, z nastawieniem na produkcję roślinną. W tym
sezonie jest to: cebula – 5 ha, ziemniaki skrobiowe – 4 ha,
ziemniaki jadalne – 11 ha, burak cukrowy – 3 ha, kukurydza
– 16 ha, porzeczka czarna – 8 ha, porzeczka czerwona – 1
ha, pszenica ozima – 15 ha, pszenżyto – 15 ha, mieszanki
zbożowe – 10 ha, ogórek gruntowy – 2 ha, łąki i pastwiska –
20 ha. Ponadto w gospodarstwie ojca hodowane jest 25 sztuk
krów mlecznych.
W skład parku maszynowego wchodzą: 3 ciągniki
rolnicze, kombajny - zbożowy i porzeczkowy połówkowy,
2 kombajny do zbioru roślin okopowych, 2 opryskiwacze,
kosiarki wykaszarki oraz wszystkie niezbędne maszyny
do uprawy i zbioru płodów rolnych. Pan Łukasz dodaje: Ponieważ logistyka jest bardzo ważna posiadamy też kilka
przyczep transportowych. Utwardzony plac manewrowy
ma ok. 2 tys. m² powierzchni, a zbudowane w 1997 roku
przechowalnie ziemniaków - 120 m².
W rodzinnym gospodarstwie, oprócz Łukasza,
pracuje ojciec Adam i jego żona Małgorzata. W sytuacjach
kryzysowych – jak mówi Łukasz – wspomaga ich siostra
Ewelina z mężem Tomaszem. Dotyczy to spiętrzenia robót,
np. przy zbiorze porzeczek: czarnej deserowej odmiany
Tiben (3,32 ha), czarnej sokowej - Tisel (4,68 ha) i czerwonej
sokowej – Rondom (1 ha).
Obszernej informacji o swojej plantacji udzielił Łukasz:
- Porzeczki zostały posadzone w latach 2012-2014, ponieważ
trzeba było zorganizować odpowiednie płodozmiany.

Plantacje założono na trzech działkach rolnych na glebach
średnich klasy IV. W pierwszym roku po posadzeniu zbiór
odbywał się ręcznie. Do maszynowego zbioru zakupiłem
w 2015 roku kombajn połówkowy marki „Marek”, którym
można też zbierać aronię, borówkę i jagodę kamczacką.
Koszt założenia mojej plantacji wyniósł ok. 7-10 tys. zł
na 1 ha, w zależności od ceny sadzonek. Ja kupiłem je w cenie
1-1,6 zł za sztukę. Przy nasadzeniu do zbioru maszynowego,
to ok. 5 tys. szt. na hektar, w rozstawie międzyrzędzi ok. 4,3
m. Liczę na zbiory w okresie 10-12 lat.
Bieżący sezon był trudny w uprawie, ponieważ
kwietniowe przymrozki spowodowały przemarznięcie
kwiatów i szkody na poziomie 90%. Jest niby szansa na
rekompensatę z Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa,
w kwocie 500 zł na 1 ha, ale zobaczymy co z tego będzie.
Niestety ubezpieczyciel wycofał się z oferty ubezpieczenia
przed przymrozkami, tłumacząc zbyt wysokim ryzykiem ich
wystąpienia.
Tegoroczne zbiory oscylowały w granicach 1-2 tony
z hektara; średni plon z hektara – wg literatury – to ok.
5-6 ton, natomiast realny, przy wysokiej kulturze, dobrych
odmianach i oczywiście sprzyjającej aurze, to ok. 10 ton
z ha. Cena hurtowa za czarne porzeczki w tym roku to ok.
1 zł za kilogram, a za czerwone – 3,50 za kilogram.
Niskie ceny produktów zachęcają do ich przetwarzania,
dlatego w naszym gospodarstwie robi się pilotażowe partie
soków, dżemów i wina. Moim celem jest to, aby przetworzona
porzeczka z naszego gospodarstwa trafiła na półki sklepowe
jako produkty rodzime i lokalne. Jednak dużo pracy
w gospodarstwie, sporym jak na nasze uniejowskie realia,
tonuje zapędy przetwórcze. Dodatkowo śmierć 20-letniego
brata Karola znacząco zmieniła plany dalekowzroczne.
Uprawa i zbiór porzeczek to czysta i przyjemna praca,
ale ceny skupu nie zachęcają do nowych nasadzeń. Może
ogólnie zmniejszenie areału jest szansą na wzrost cen skupu
w późniejszych kampaniach?
Produkcja roślinna owocowo-warzywna jest dla ludzi
o mocnych nerwach i stoickim spokoju. Raz wychodzisz na
„zero”, dwa lata dokładasz, a w czwartym zarobisz – tak to
funkcjonuje…
Porzeczka jest niedocenionym źródłem witamin. Jeśli
ją wypromować, to lokalnie spożycie powinno wzrosnąć.
Budujące są opinie ludzi, którzy po spróbowaniu przetworów,
pytają czy i gdzie je można kupić, bo pierwszy raz np. pili
wino porzeczkowe lub stuprocentowy sok z porzeczki.
Gdy po skosztowaniu pysznego wina zapytałem
Łukasza o zagrożeniach w jego gospodarstwie,
odpowiedział: - Największym zagrożeniem jest pogoda ostatnimi laty bardzo wahliwa i niespokojna. Przymrozki,
ulewy, grad nie sprzyjają produkcji. Drugim negatywnym
czynnikiem jest brak odpowiednich środków ochrony roślin
przed szkodnikami i chorobami. Trzecim są zwierzęta leśne,
które przenoszą się z lasów i żerują na polach uprawnych.
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Na plantacji, przed zbiorem porzeczek, zdarza się, że 2030 saren skacze po plantacji i obsypując owoce powoduje
spore straty. Ponadto dziki ryją na potęgę, niszcząc system
korzeniowy. Dlatego też corocznie jest lustracja pól
i uzupełnianie nasadzeń.

Pan Łukasz Warych, zapytany o to jak odreagowuje
stres i problemy w prowadzeniu gospodarstwa, stwierdził,
że lubi grać w piłkę nożną i ręczną, grę w tenisa. Udaje
mu się też podróżować – Austria, Czechy, Niemcy.
Nieoceniony jest do tego motocykl Suzuki GSX 600 oraz
liczne spotkania z przyjaciółmi.

Kobieta

Ryszard Troczyński

,,Wulkan energii”
Pani Henia od 2011 roku jest sołtysem wsi Wielenin.
Dzięki swoim umiejętnościom potrafi zachęcić do
współpracy mieszkańców Wielenina, na przykład na
Pikniku Sołtysów drużyna z Wielenina co roku zajmuje
miejsce na podium. Jest to wspaniała integracja wsi, bo za
nagrody zdobyte na imprezie organizowane są integracyjne
wycieczki.
Dużym wyzwaniem dla Pani Sołtys w tym roku było
podjęcie się zorganizowania przez Wielenin ParafialnoGminnych Dożynek. To też jest dużą zaletą umieć załatwić
dla przedsięwzięcia jak najwięcej atrakcji, nagród i grantów.
Jak twierdzi, nie dałaby rady bez pomocy mieszkańców
wsi - ,,Swojej kochanej wsi” – często to podkreśla. Przy
organizacji imprezy ściśle współpracowała z Burmistrzem,
Proboszczem, Ośrodkiem Kultury, „Termami Uniejów”
i Ochotniczą Strażą Pożarną.
Pani Henia świetnie łączy pracę zawodową i wykształcenie z działalnością społeczną, swój profesjonalizm
wykorzystuje, aby pomagać ludziom. Jest położną
środowiskowo-rodzinną. Pracuje w NZOZ ,,SALUS”
w Uniejowie oraz w Ośrodku Zdrowia w Poddębicach.
Cała działalność Pani Mann jest nastawiona na pomoc
ludziom, bo uwielbia kontakt z ludźmi, kocha ludzi,
kocha im pomagać. Jak tylko potrafi udziela pomocy
psychologicznej, materialnej i fizycznej. Ukończyła kurs
masażu, w każdej możliwej chwili może powalczyć z bólem
kręgosłupa poprzez wykonanie masażu relaksacyjnoodprężającego. Pani Henia bez przerwy wyznacza sobie
jakieś cele, które realizuje z pełną determinacją, bo tak jest

Pani Henia w pracy

arch. R. Troczyński

Faktycznie Pani Henryka Mann tryska energią.
Swoim zaangażowaniem w sprawę, którą właśnie realizuje
potrafi zarazić ludzi, sąsiadów i współmieszkańców.
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skonstruowany ten „wulkan energii”. Ma status rodziny
zastępczej i tak: od 2011 r. przez cztery lata wzięła pod swoje
skrzydła 15-latka; w 2017 r. na okres wakacji zaopiekowała
się 9-letnim chłopcem i 12-letnią dziewczynką. W Szkole
Podstawowej w Wieleninie Pani Sołtys jest w Radzie
Rodziców przewodniczącą od trzech lat i wspólnie
z rodzicami organizuje różne projekty dla dzieci.
W swojej działalności społecznej ma naturalnie poparcie
ze strony rodziny: kochającego męża oraz cudownych
dzieci 12-letniego syna Filipa i 9-letniej córki Amelii.
Rodzina wspiera ją we wszystkich pomysłach i zadaniach.
Aby utrzymać się w formie fizycznej i umysłowej i „dawać
radę”, jeździ na rowerze, na rolkach i czyta książki.
Gmina Uniejów ma to szczęście, że trafiły nam
się gorące źródła, tryskające energią społeczeństwo
z inicjatywą i włodarz, który świetnie potrafi to wykorzystać
i odpowiednio te właściwości ukierunkować.

arch. R. Troczyński

I miejsce drużyny z Wielenina na Pikniku Sołtysów w Ostrowsku
w 2017 roku

W wolnym czasie na rolkach

Mottem przewodnim Pani Henryki Mann są słowa
Jana Pawła II „Jeśli cokolwiek warto na świecie czynić, to
tylko jedno – MIŁOŚĆ”. Mam nadzieję, że dotyczy to nie
tylko jej, ale całego społeczeństwa.
Ps. Niech ten gejzer pozytywnej energii będzie czynny
jak najdłużej.

Nie palmy śmieci – to się nie opłaca!
Wraz z początkiem sezonu grzewczego apelujemy do mieszkańców gminy Uniejów o nie spalanie śmieci w piecach domowych, kominkach
i ogniskach. Pamiętajmy, że paląc w domowym piecu odpadami szkodzimy przede wszystkim sobie, najbliższej rodzinie i sąsiadom. Konsekwencje
spalania śmieci w piecach domowych to nie tylko bezpośrednie zagrożenie dla naszego zdrowia i dla powietrza, którym oddychamy. Podczas
spalania odpadów w domowych piecach lub na terenie własnego podwórka do atmosfery uwalniane są toksyczne, bardzo niebezpieczne
związki, np. dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla, metale ciężkie (kadm, ołów, rtęć) i przeróżne pyły. Naraża nas to na zwiększoną ilość
zachorowań na choroby układu oddechowego i innych narządów wewnętrznych, a także alergie i nowotwory. Chorują zwykle najsłabsi – małe
dzieci, ludzie w podeszłym wieku oraz osoby o obniżonej odporności. Wydajność energetyczna nieposegregowanych śmieci jest bardzo niska
i może stać się przyczyną bardzo poważnych i „kosztownych” problemów. Często dochodzi do osadzania się w przewodach kominowych tzw.
sadzy mokrej, którą bardzo trudno usunąć, a jej nadmiar może spowodować zapalenie się przewodu kominowego i przyczynić do pożaru
domu. Później popękany komin może stać się przyczyną zaczadzenia.
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Firma brukarska z Wilamowa
poszukuje osób do pracy

na stanowisku brukarz.
Zainteresowanych prosimy
o kontakt pod numerem tel.

883 958 499.
Co można spalać, a czego nie?
Bezwzględnie nie wolno spalać w piecu
domowym:
• mebli zawierających chlorowane fenole
(substancje konserwujące),
• opakowań z tworzyw sztucznych,
butelek PET,
• opakowań po chemikaliach,
• baterii,
• farb, lakierów, klejów,
• gum (opon),
• sprzętu RTV i AGD,
• odzieży z tworzyw sztucznych, obuwia,
sztucznej skóry,
• styropianu, przewodów, kabli,
• papieru bielonego nieograniczonymi
związkami chloru z kolorowym nadrukiem,
• kolorowych gazet (zawierających metale
ciężkie).
Te odpady można spalać w piecu
domowym:
• papier, tekturę i drewno (o ile nie są
zanieczyszczone impregnatami i powłokami
ochronnymi),
• niektóre odpady z gospodarki leśnej
(oprócz chemikaliów, opakowań z tworzyw
sztucznych),
• odpady kory i korka (niezawierające
substancji niebezpiecznych),
• czyste trociny, wióry, ścinki, z
wyłączeniem ścinek z obróbki płyt
wiórowych.
Gmina Uniejów informuje, że obowiązuje
ustawowy zakaz spalania odpadów
zawierających substancje niebezpieczne
w urządzeniach, które nie są do tego
przeznaczone! Zgodnie z ustawą
o odpadach i kodeksem wykroczeń
zakazane jest spalanie odpadów
w piecach i kotłowniach domowych,
jak również na wolnym powietrzu.
Zgodnie z art. 191 ustawy o odpadach
„Kto wbrew zakazowi termicznie
przekształca odpady poza spalarniami
lub współspalarniami odpadów podlega
karze aresztu (do 30 dni) albo grzywny
(do 5 tys. zł)”.
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Najwęższa
ścieżka
rowerowa
w Polsce...
Foto Historia
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Flamenco
Wdzięczne, ulotne piękno…
Najczęściej tak bywa,
że przyczynę zachwytu
zwiewny tiul okrywa.
Ryszard Troczyński

Witold Smętkiewicz

Foto Fraszka

Ryszard Troczyński

Co i gdzie to jest ?

Foto Kontrasty

Foto Zagadka

Ryszard Troczyński

W poprzednim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było
zdjęcie tzw. „Kanału Niemieckiego”, wpływającego do rzeki Ner, zrobione
w miejscowości Brzozówka.
Nadesłano kilka poprawnych odpowiedzi. Nagrodę wylosował Pan
Krzysztof Piotrowski z Łodzi. Serdecznie gratulujemy!
Kolejną foto zagadką jest obiekt położony na terenie gminy Uniejów:
Gdzie położony jest budynek i co się w nim znajduje?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane na
numer tel. 517 138 165, czekamy do 30 listopada 2017 r.

Ryszard Troczyński

