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Drodzy Czytelnicy,
61. numer „Uniejowskich Stron” dostarczy Państwu kolejną, sporą dawkę wiadomości o inwestycjach, wydarzeniach
i przedsięwzięciach mających ostatnio miejsce i zaplanowanych w najbliższym czasie w naszej gminie.
O innowacjach, czyli organizowanym w październiku Międzynarodowym Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie największym wydarzeniu naukowo-gospodarczo-samorządowym w Polsce dowiecie się Państwo z rozmowy z Dyrektorem MFIR
– Panem Damianem Baranem.
Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci z terenu gminy Uniejów mogą ubiegać się o jednorazowe Stypendia Burmistrza
Miasta Uniejów za wyniki w nauce – zachęcamy.
W tym wydaniu informujemy Państwa m.in. o: otwarciu odnowionej kaplicy św. Bogumiła i wykonanych w niej pracach; budowie
obiektu hotelowego Aparthotel „Termy Uniejów”; dwóch jubileuszach strażackich: 100- leciu jednostki OSP w Czepowie i 140- leciu
jednostki OSP w Uniejowie; zakończonych warsztatach kulinarnych „Czas na Smaki – Uniejów kulinarny” z udziałem dzieci ze Szkoły
Podstawowej w Uniejowie; trwających szkoleniach dla osób w wieku 50+ z zakresu żywienia w Uzdrowisku Uniejów Park oraz
realizowanym projekcie „Splątani miłością do muzyki”.
Tradycyjnie informujemy o wielu imprezach i wydarzeniach, w tym licznych plenerowych: trwających trzy dni obchodach Dnia
Dziecka, II Turnieju Wędkarskim i VII Turnieju Małego Karateki z okazji Dnia Dziecka, IV ekstremalnym biegu przełajowym
ExTERMYnator i I Polskich Eliminacjach do Mistrzostw Świata w Noszeniu Żon.
Dowiecie się Państwo również o I Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Ulotnej z udz. studentów ASP i Włochów ze Stowarzyszenia
„Infioritalia”, Uroczystościach Bożego Ciała w Spycimierzu i malowaniu kwietnych dywanów z symbolami patriotycznymi na tą samą
uroczystość w Wilamowie.
Przeczytacie Państwo o sukcesach drużyny z Czepowa m.in. na 13. Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych „Ziemia
Łódzka 2018”, sukcesach przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych w konkursach i zawodach, czy spotkaniach kulturalnych
w miejskiej bibliotece.
O tym, jak integrują się mieszkańcy gminy możecie przeczytać Państwo w artykułach „Nasze wycieczki integracyjne” i „Piknik
Rodzinny w Rożniatowie”.
W tym numerze prezentujemy nowy zakład pracy - Firmę Handlowo-Usługową INSTAL Pana Bogdana Wieczorka z Uniejowa,
z kolei z cyklu „zakręcony” przedstawiamy „Tańczącego architekta”, człowieka wielu pasji – Błażeja Kwiatosińskiego.
										

Życzymy przyjemnej lektury

Konferencja w dniu 25 maja 2018 r. na zamku w Uniejowie zapowiadająca Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju
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O innowacjach w rozmowie z Dyrektorem

Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju

-Panem Damianem Baranem

• Redakcja „US”: Skąd wzięła się nazwa i pomysł na założenie Międzynarodowego Forum Inteligentnego
Rozwoju?
Pan Damian Baran: Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju jest wydarzeniem, którego inicjatorem jest
nasza organizacja, czyli Centrum Inteligentnego Rozwoju. Samo wydarzenie, jak i cała działalność firmy odnosi się
w bardzo dużej mierze do obecnej perspektywy unijnej, której jednym z filarów jest Program Operacyjny Inteligentny
Rozwój. Geneza organizacji forum, zapoczątkowanego w 2016 roku, wiąże się z naszymi spostrzeżeniami – moimi
i drugiego pomysłodawcy powstania całej inicjatywy, Jakuba Laskowskiego – i wysuniętymi na tej podstawie
wnioskami. Brakowało w Polsce platformy transferu nowych technologii z prawdziwego zdarzenia – miejsca, gdzie
biznes, nauka i samorząd mogą rozmawiać i nawiązywać relacje międzybranżowe w obszarze wzajemnej współpracy.
Chodzi o konkretne ustalenia prowadzące do sukcesu rynkowego, nie zaś tylko wymianę poglądów, które nie powodują
żadnych skutków. Staramy się co roku ulepszać model organizacji forum. Jest on konstruowany we współpracy i na
podstawie sugestii naszych partnerów. Chcemy zapewnić uczestnikom dyskusji, jak i słuchaczom jak największą
wartość dodaną z udziału w evencie.
• Redakcja „US”: Czym jest MFIR?
Pan Damian Baran: MFIR 3.0 to w tym momencie największe wydarzenie naukowo-gospodarczo-samorządowe
w Polsce, które będzie poświęcone w tak dużym stopniu krajowym i regionalnym inteligentnym specjalizacjom
i powstającym na tej podstawie nowym technologiom. W wydarzeniu będzie uczestniczyć w tym roku około
1000 liderów innowacji i inwestycji z obszaru biznesu, nauki i samorządu, administracji publicznej z kraju, jak
i z zagranicy. Organizacja forum to główny obszar działalności Centrum Inteligentnego Rozwoju. Wokół niego
skoncentrowane są inne nasze działania, związane z promocją wizerunkową innowacyjnych przedsiębiorstw,
samorządów przyjaznych mieszkańcom i inwestorom oraz wybitnym przykładom naukowych projektów.
• Redakcja „US”: Dlaczego wybraliście Państwo właśnie Uniejów, jako jedno z 930 miast w Polsce, na gospodarza
tegorocznej, trzeciej edycji tego wydarzenia?
Pan Damian Baran: Powód jest bardzo prosty. Przy organizacji wydarzenia współpracujemy z najlepszymi. Uniejów jest
wzorem do naśladowania pod względem skutecznego wykorzystywania funduszy unijnych z korzyścią dla mieszkańców
i rozwoju całego regionu. Potwierdzeniem na to są liczne wyróżnienia i nagrody, ale przede wszystkim zmieniający się
krajobraz miasta i gminy poprzez realizację nowatorskich inwestycji. Dzięki swoim walorom, Uniejów przyciąga do
siebie turystów. Natomiast również szerokie grono inwestorów. Na pewno niebagatelny wpływ na to ma profesjonalne
zarządzanie i wizjonerstwo reprezentowane przez władze Uniejowa, w tym przede wszystkim Pana Burmistrza Józefa
Kaczmarka. Możemy śmiało powiedzieć, że są Państwo przykładem inteligentnego, zrównoważonego rozwoju,
czego gratuluję. Dlatego niezmiernie cieszę się, że to Państwo są współorganizatorem i gospodarzem trzeciej edycji
wydarzenia, które mam nadzieję, już na stałe zagości w Uniejowie.
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• Redakcja „US”: Czy może Pan zdradzić kilka informacji o tym, jakie są cele tegorocznego spotkania w Uniejowie
w dniach 18-20 października?
Pan Damian Baran: Podczas tegorocznej edycji stawiamy na cztery motywy przewodnie wydarzenia. Dyskusje podczas
pierwszego dnia będą koncentrować się wokół tematyki odnawialnych źródeł energii, z racji miejsca wydarzenia –
dużo miejsca poświęcimy tematowi innowacji geotermalnych. Wiele mówi się obecnie o geotermii jako impulsie
polskiej gospodarki w kontekście strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Równie ważnym tematem pierwszego
dnia będą kompetencje dla innowacji. Przedsiębiorcy sygnalizują duży problem w tym zakresie. Chcemy pomóc go
rozwiązać w gronie ekspertów. Punktem kulminacyjnym rozmów w czasie trzech dni będzie debata: „Plan dla Polski
w Europie – wynalazki, które przekraczają granice”, odbywająca się w ramach Discovery Days – Odkrywamy
Polskie Wynalazki, które towarzyszą tegorocznemu Forum.
Rozmowy ekspertów skupią się na Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 – największemu w historii
UE przedsięwzięciu w zakresie badań naukowych i innowacji. Polscy wynalazcy i innowatorzy zaprezentują także
przed potencjalnymi inwestorami 100 wynalazków na Stulecie Niepodległości Polski.
Uczestnicy Forum będą świadkami polskiej premiery rekonstrukcji wynalazku Prezydenta Mościckiego z 1932
roku, dedykowanego Marszałkowi Piłsudskiemu. Jest nim pierwsza na świecie maszyna z funkcją oczyszczania
powietrza ze smogu.
W ramach Discovery Days odbędzie się także sesja ekspercka Urzędu Patentowego RP – „Patent na Innowacyjną
Polskę”, która znalazła się w ramach oficjalnych obchodów 100-lecia Urzędu pod Patronatem Prezydenta
RP, Andrzeja Dudy. To sesja dedykowana przedsiębiorcom, omawiająca możliwości ochrony w kraju i za
granicą w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, znaków towarowych i wzorów przemysłowych.
Wydarzeniu towarzyszą uTargi Uznane Marki (19-20 października) podzielone na cztery strefy tematyczne.
W wydarzeniu weźmie udział około 100 wystawców, a wśród oglądających pojawi się 1000 przedstawicieli
biznesu, samorządu i nauki.
• Redakcja „US”: Jak czytamy na stronie Forum, odbędzie się ono z udziałem 150 prelegentów i 1000 uczestników.
W których miejscach w Uniejowie przygotowanych zostanie w sumie 25 konferencji?
Pan Damian Baran: W tym roku główna część eventu zlokalizowana będzie w nowoczesnej hali namiotowej,
przystosowanej i spełniającej wszystkie standardy związane z organizacją dużych kongresów gospodarczych. Takie
konstrukcje są wykorzystywane na przykład podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Hala będzie pełnić rolę centrum
konferencyjnego, w którym odbędą się najważniejsze punkty wydarzenia oraz targi. Uczestnicy Forum debatować będą
również między innymi na Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, w Domu Pracy Twórczej czy w hotelach Lawendowe
Termy i Kasztel Uniejów.
• Redakcja „US”: Kto ze specjalistów i gości będzie uczestniczył w Forum?
Pan Damian Baran: Nie zabraknie zarówno autorytetów z sektora nauki, biznesu, samorządu, jak i zagranicznych
i polskich gwiazd. Pierwszego dnia swoją wiedzą w ramach unikalnych wykładów podzieli się Kevin Hogan, znany
na całym świecie amerykański ekspert w dziedzinie perswazji. Z kolei w ramach Kongresu Kompetencji dla Innowacji
odbywającego się w ramach Forum swój udział potwierdził Rafał Ohme, polski ekspert w dziedzinie emocji i zarządzania.
Wieczór uczestnikom umili amerykańska wokalistka bluesowa Shaun Booker. W Forum weźmie też udział Prezes Urzędu
Patentowego RP, dr Alicja Adamczak, która podzieli się swoją wiedzą z zakresu ochrony patentowej. W zeszłym roku ta
tematyka cieszyła się ogromnym zainteresowaniem uczestników Forum. Nie zabraknie też w czasie wydarzenia polskich
znanych dziennikarzy – Oliviera Janiaka, Marzeny Rogalskiej czy Łukasza Nowickiego. Swój udział zapowiedział też
uniejowianin Marcin Tybura, zawodnik MMA organizacji UFC. To tylko krótka lista gości wydarzenia. Zachęcam do
odwiedzenia naszej strony internetowej wydarzenia – irforum.pl, gdzie znajdują się szczegółowe informacje na temat
październikowego wydarzenia.
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Laureaci Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2017. Organizator Nagrody - Centrum Inteligentnego Rozwoju

• Redakcja „US”: Czym tegoroczna edycja wydarzenia będzie różnić się od poprzednich?
Pan Damian Baran: Wieloma rzeczami. Nastąpiła zmiana gospodarza wydarzenia – dwie pierwsze edycje odbywały
się w Jasionce k. Rzeszowa. W 2016 roku event składał się z jednego dnia, w zeszłym roku to były dwa dni i 17
konferencji. W tym roku to już trzy dni, kilkadziesiąt konferencji, kilka wydarzeń towarzyszących i międzynarodowy
charakter wydarzenia. Odróżniamy się też od poprzedniej edycji, ale też od innych wydarzeń w kraju mocnym i szerokim
zaakcentowaniem dorobku polskich wynalazków. Discovery Days mają otworzyć nowym technologiom wejście na
polskie i zagraniczne rynki – poprzez komercjalizację i srożenia do produkcji innowacyjnych rozwiązań.
• Redakcja „US”: Czy Uniejów Pana zdaniem to miejsce, które można pokazać jako przyjazne innowacjom
i będące jednocześnie dobrym przykładem rozwoju i innowacyjności?
Pan Damian Baran: Z pewnością. Żadne słowa nie potwierdzą tego lepiej niż materiał wideo w ramach naszego programu
„goPL – szlakiem samorządów przyjaznych mieszkańcowi i inwestorowi”, który ukazał się w poniedziałek 18 czerwca
na łamach serwisu internetowego Pulsu Biznesu. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze nie widzieli programu – do
obejrzenia.
• Redakcja „US”: Gdzie widzi Pan potencjał rozwoju i przedsiębiorczości w Uniejowie?
Pan Damian Baran: Nie będę na pewno odkrywczy, ale na pewno głęboko pod powierzchnią ziemi. Dzięki temu rozwijacie
Państwo swoje możliwości usługowe w branży turystyczno-rekreacyjnej. Umiejętnie sięgacie i wykorzystujecie
z pożytkiem fundusze unijne. Uniejów jest najmłodszym i jedynym w Polsce uzdrowiskiem termalnym. Niebagatelne
znaczenie ma też położenie – w samym centrum Polski, w pobliżu najważniejszych szlaków komunikacyjnych. Rozwój
nie byłby możliwy jednak również bez odważnej, a jednocześnie przemyślanej i otwartej na nowoczesność strategii
wdrażanej przez władze Uniejowa od wielu lat.
Mamy nadzieję, że przez organizowane w październiku Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju i relacje, które
w jego czasie się narodzą, przyczynimy się również w jakimś stopniu do inteligentnego rozwoju miasta i gminy Uniejów.
• Redakcja „US”: Dziękujemy za miłą rozmowę i do zobaczenia w październiku.
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Ruszył projekt pt. „Splątani miłością do muzyki”
– Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni
„Splątani” opanowali Zagrodę Młynarską w Uniejowie
– Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni
Niepodległość inspiracją w malowaniu kwietnych dywanów
– Beata Kos
I Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulotnej
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na Uroczystościach Bożego Ciała w Spycimierzu
– ks. proboszcz Dariusz Ziemniak
Dzień Dziecka dla dzieci z województwa łódzkiego
I Polskie Eliminacje do Mistrzostw Świata w Noszeniu Żon
– Wojciech Kaca
„Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy”
– Wojciech Jakubowski
II Turniej Wędkarski z okazji Dnia Dziecka
– Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie
VII Turniej Małego Karateki z okazji Dnia Dziecka
– Maja Ostrowska-Gralka
Piknik Rodzinny w Rożniatowie – Aleksandra Zielonka
Nasze wycieczki integracyjne – Roman Dudkowski
Spotkanie autorskie - Beata Szymczak, Sylwia Szymańska
Tydzień Bibliotek 2018 – Beata Szymczak, Sylwia Szymańska
Bardzo dobra wiosna zapewnia utrzymanie
– Michał Kaźmierczak
Srebrny Trampek z Czepowa – Mirosław Madajski
Lekkoatleci z Czepowa wrócili ze Spały z workiem medali
– Mirosław Madajski
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie
ponownie na najwyższym stopniu podium
- Mirosław Madajski
Firma Handlowo-Usługowa INSTAL Bogdana Wieczorka
z Uniejowa – Marek Jabłoński
Tańczący architekt - Ryszardowi Troczyńskiemu wywiadu
udzielił Błażej Kwiatosiński
Komiks Uniejowski Pawlak&Wroniszewski

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

Magdalena Andrysiewicz, Monika Bartnik, Joanna Binkiewicz, Beata Czerwińska, Roman Dudkowski, Małgorzata Dzieran, Barbara Fligiel, Alicja Gapsa, Anna Gazda, Wioletta
Gralka, Wojciech Jakubowski, Martyna Janiak, Paulina Jaśkiewicz, Wojciech Kaca, Józef Kaczmarek, Małgorzata Kaźmierczak, Michał Kaźmierczak, Beata Kos, Janusz Kosmalski,
Michał Kubacki, Lech Krajewski, Jolanta Kwaśniewska, Daniela Kwiatosińska, Beata Maciejewska, Mirosław Madajski, Maja Ostrowska-Gralka, Magdalena Pajor, Marta Pajor,
Wiesława Pajor, Wioleta Pietrzykowska, Marianna Polasińska, prof. dr hab. Marek Sak, Monika Szafarz, Karolina Szelągowska, Sylwia Szymańska, Beata Szymczak, Ewa
Trzmielewska, Ewa Urbaniak, Alicja Własny, Izabela Wojtczak, Tomasz Wójcik, Sylwia Wrąbel, Paweł Wroniszewski, Izabela Wróbel, Aleksandra Zielonka, ks. Dariusz Ziemniak,
Agnieszka Żabińska, Instytut Zdrowia Człowieka, Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie, Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie,
Ochotnicza Straż Pożarna w Czepowie, Referat Oświaty, Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni
Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.

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
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Józef Kaczmarek

maj – czerwiec 2018

• Trwają prace ziemne oraz montażowe w ramach
zadania pn.: „Budowa infrastruktury polegającej na
budowie oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrowiskowej Uniejów”. Wykonawca informuje, że
zainstalowano już ponad 80 z 209 zaplanowanych
w ramach inwestycji opraw, ale na rozświetlenie części
z nich trzeba będzie jeszcze zaczekać. Przyczyną
jest ogłoszony przez dostawcę energii przetarg na
wykonanie przyłączy nowych odcinków oświetlenia
do sieci elektrycznej. Dopiero po zakończeniu
procedury przetargowej i wyborze wykonawcy, nowe
oprawy zaczną prawidłowo działać. Termin realizacji
zadania, zgodnie z umową, upływa wraz z końcem
września tego roku.
• Realizowane są prace remontowe na dwóch ostatnich
odcinkach jezdni w ramach gminnych inwestycji
drogowych. Wymiana nawierzchni w Skotnikach
(odcinek drogi przez wieś o dł. ok. 400 m) oraz w Czekaju (odcinek od drogi powiatowej do pomnika o dł.
800 m) została przeprowadzona w ramach szerszego,
realizowanego w dwóch etapach projektu „Przebudowa
dróg na terenie gminy Uniejów” ze środków własnych
gminy. Spośród dróg zawartych w projekcie do tej
pory wykonano remont wraz z położeniem nowej
warstwy nawierzchni bitumicznej i utwardzeniem
poboczy na odcinkach: Orzeszków-Czepów Średni,
Wielenin-Wielenin Kolonia, Spycimierz-Łęg Baliński,
w Człopach (przez wieś), Wilamowie (dwa odcinki
drogi dojazdowej do cmentarza parafialnego) oraz
w Uniejowie (ul. Bł. Bogumiła i ul. Reymonta).
Ponadto, w ramach zadania, w miejscu dawnej drogi
gruntowej powstała jezdnia z nawierzchnią bitumiczną
(łącznik drogi gminnej z drogą powiatową biegnącą
w kierunku Lekaszyna). W niektórych spośród
wymienionych miejsc trwają jeszcze drobne prace
wykończeniowe. Ostateczny termin zakończenia prac
ustalono na dzień 31 lipca br.
• Dobiegają końca prace związane z remontem
chodników zlokalizowanych w Uniejowie przy skrzyżowaniach z drogami gminnymi: przy ul. Makowej, Tęczowej, Kwiatowej oraz Wąskiej. Roboty
budowlane realizowane są przez PPHU UNI – BRUK
Pawła Szymczaka z siedzibą przy ul. Tęczowej 16, 99210 Uniejów na kwotę 327.872,71 zł brutto.
• Zakończono roboty budowlane w budynku dawnej
plebanii w ramach zadania inwestycyjnego pn.
„Rozwój instytucji kultury w Uniejowie” polegającego
na rewitalizacji budynku starej plebanii wraz
z adaptacją na miejsko-gminną bibliotekę publiczną oraz
zagospodarowaniu terenu działki. W obiekcie, oprócz
biblioteki, planowana jest instalacja interaktywnej
wystawy o św. Bogumile (wraz z pomieszczeniami

•

•

•
•

•

służącymi do archiwizowania dokumentacji opisującej kult św. Bogumiła w Uniejowie). Projekt zakłada zastosowanie w tym miejscu innowacyjnych
rozwiązań, takich jak: całościenna księga interaktywna
z możliwością przewracania stron gestem czy
oświetlenie z wykorzystaniem ultrafioletu.
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie wyposażenia
biblioteki w plebanii ze środków PROW na lata 20142020 na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące
funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe
usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na kwotę
500 tys. zł, przy całkowitej kwocie realizacji inwestycji
w wysokości 1 mln zł.
Rozpoczęto wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy drogi wewnętrznej ul. Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa wraz z budową kanalizacji
deszczowej, przepompowni EPS, sieci wodociągowej,
kanalizacji teletechnicznej, oświetlenia i deptaka wraz
ze sporządzaniem dokumentacji na budowę ronda na
drodze krajowej nr 72. Zamówienie, w ramach zadania
pn. „Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji
gospodarczej w gminie Uniejów”, jest realizowane
przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.
w Poddębicach, które złożyło najkorzystniejszą ofertę
przetargową na kwotę 10 425 853,00 zł. Planowany
termin zakończenia prac ustalono na 28.06.2019 r.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.
Przygotowywana jest dokumentacja projektowa
dotycząca przebudowy drogi gminnej w Kozankach
Wielkich.
Został rozstrzygnięty przetarg na rozbudowę
basenów w zakresie niecek zewnętrznych. Zadanie
inwestycyjne pn. „Termy Uniejów Markowy Produkt
Turystyki Uzdrowiskowej – rozbudowa kompleksu
basenowego” otrzymało dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 –
2020. Otwarcie przetargu nastąpiło w dniu 26.06.2018
roku. Wpłynęła jedna oferta, która została wybrana w
postępowaniu, złożona przez Polimex Budownictwo
Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Terespolskiej 12,
08-110 Siedlce na kwotę 22 804 200,00 zł.
Wyłoniono wykonawcę na realizację projektu pn.
„Zagospodarowanie terenu przy stawie w miejscowości
Kuczki”. Najkorzystniejsza, spośród dwóch złożonych
w trakcie postępowania przetargowego ofert, okazała
się propozycja firmy Drew-Kos, Dariusz Różycki
z Tucholi. Kwota brutto zaoferowana przez wykonawcę
to nieco ponad 182 000,00 zł. Inwestycja będzie wsparta
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ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo
i Morze” kwotą 152 000,00 zł. Obszar objęty inwestycją
ma docelowo stać się miejscem przeznaczonym na
potrzeby rekreacyjne i integracyjne mieszkańców
miejscowości. W projekcie zawarto odkrzaczenie,
wyrównanie i utwardzenie terenu wokół stawu wraz
z budową chodnika, pogłębienie i wyprofilowanie dna,
budowę altany i pływającego pomostu, montaż ławek
oraz oświetlenia.
Przygotowujemy przetarg na realizację projektu
pn. „Przebudowa skweru przy ul. Targowej i ul. I.
Bojakowskiej w Uniejowie”. Projekt zagospodarowania
terenu zakłada przede wszystkim kompozycyjne
uporządkowanie przestrzeni oraz nadanie jej nowej
i bardziej reprezentatywnej funkcji.
Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” złożyło
wniosek na mały grant do Lokalnej Grupy Działania
„PRYM” na „Budowę ogródka rekreacyjnego w Uniejowie”. Całkowity koszt zagospodarowania ujętego w
projekcie terenu przy Szkole Podstawowej w Uniejowie
oszacowano na 50 000,00 zł, przy czym wniosek
zakłada 100% dofinansowania przedsięwzięcia.
Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
o dofinansowanie środkami z PROW zadania pn.
„Kształtowanie przestrzeni publicznej w gminie
Uniejów w miejscowościach: Spycimierz, Uniejów
i Wilamów”. Projekt zakłada zagospodarowanie
otoczenia kolegiaty, kościoła parafialnego w Wilamowie oraz realizację trzeciego etapu budowy
Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu. Łączny koszt
planowanych inwestycji wyniesie ok. 3 mln zł,
natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania to
1,5 mln zł.
Rozpoczęły się już prace remontowe szkoły w Wilamowie i Wieleninie w ramach zadania pn. „Remont
pokrycia dachu oraz naprawa i malowanie elewacji
budynków Szkoły Podstawowej w Wilamowie”
oraz „Malowanie elewacji Szkoły Podstawowej
w Wieleninie wraz z wymianą rynien”. W postępowaniu
przetargowym wpłynęły dwie oferty. Korzystniejsza
okazała się złożona przez „MEGBUD” Marcin Gibski,
Krzesin 21, 99-300 Kutno na kwotę 190.619,13 zł
i 66.446,38 zł.
Wspólnie ze szkołami z Wielenina, Wilamowa
i Uniejowa staramy się o granty na wsparcie działań
patriotycznych o udzielenie dofinansowania na
obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
Niepodległości. Wnioski o wsparcie do Wojewody
Łódzkiego, na kwotę 10 000,00 zł każdy, złożyły
wszystkie trzy placówki. Jeżeli projekt uzyska
dofinansowanie, pozostała część zakładanych kosztów
realizacji zadania – 7 500,00 zł – zostanie pokryta
z budżetu gminy (wkład własny kosztów realizacji
projektu).
Podpisaliśmy umowę na realizację zadań ze środków
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości,
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polegających na nabyciu na rzecz ochotniczych straży
pożarnych wyposażenia i urządzeń ratownictwa,
niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym
bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
7 jednostek z gminy zostanie wyposażonych
w dodatkowy sprzęt, tj. OSP w: Felicjanowie,
Rożniatowie, Czepowie, Wilamowie, Wieleninie,
Spycimierzu oraz Uniejowie. Dotacja została przyznana w kwocie 62 469,00 zł.
Rozpoczęliśmy przyjmowanie wniosków o jednorazowe stypendium za wyniki w nauce oraz działalność
na rzecz promocji gminy Uniejów. Wsparcie dotyczy
uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów
z terenu gminy. Wnioski należy składać w Wydziale
Oświaty Urzędu Miasta, kolejno do 31.07.2018
(uczniowie) oraz do 10.10.2018 (studenci). Stypendia
są przyznawane corocznie na mocy uchwały Rady
Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 lutego 2015 r.
Do stycznia 2019 roku musimy poczekać na decyzję
Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w sprawie
dofinansowania projektów na fotowoltaikę złożonych
przez mieszkańców gminy. Procedura została
przedłużona ze względu na dużą ilość wniosków
złożonych
przez
mieszkańców
województwa
łódzkiego.
2 projekty dotyczące dofinansowania termomodernizacji strażnic na terenie gminy uzyskały
pozytywną ocenę formalną Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi. Dotyczą one termomodernizacji budynków
w: Felicjanowie, Zaborowie, Czepowie, Orzeszkowie,
Skotnikach i Woli Przedmiejskiej.
Samorząd Województwa Łódzkiego przyznał trzy
granty sołeckie dla Rożniatowa, Czepowa i Wielenina po 5 tys. zł na każde sołectwo. W ramach
dofinansowania w Czepowie i Rożniatowie powstaną
place zabaw, natomiast w Wieleninie zostanie
zakupiony sprzęt niezbędny do organizowania
i obsługi imprez. Podpisaliśmy już umowy z Zarządem
Województwa na przyznane środki.
Pracujemy wspólnie z Parafialnym Stowarzyszeniem
„Spycimierskie Boże Ciało” nad wydaniem
albumu obrazującego ponad 200-letnią tradycję
układania kwietnych dywanów w Spycimierzu.
Przez tydzień fotograf Janusz Tatarkiewicz dokumentował prace związane z przygotowaniami do
uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu i uroczystą
procesję 31 maja. Fotografie będą dostępne na stronie
- www.spycimierskiebozecialo.pl oraz w albumie,
który ukaże się w tym roku. 29 czerwca 2018 roku
w Domu Pracy Twórczej odbył się pokaz wykonanych
zdjęć przez autora Janusza Tatarkiewicz. W spotkaniu
wzięli udział: prof. Katarzyna Smyk z Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Andrzej
Szoszkiewicz – Prezes Firmy Smartlink, ks. Dariusz
Ziemniak - Proboszcz Parafii w Spycimierzu, Prezes
Parafialnego Stowarzyszenia Spycimierskie Boże
Ciało – Maria Pełka, Radna Rady Miejskiej - Jolanta
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Ilska i Radny Rady Miejskiej – Tomasz Wójcik oraz
Sołtys Spycimierza – Stanisław Pełka.
• Realizujemy kampanię promocyjno-informacyjną
koncertu w Telewizji Polsat pn. Earth Festival.
Uniejów 2018. W weekend 7-8 lipca Uniejów będzie
gościł wiele znakomitych gwiazd polskiej piosenki,
wielu znanych artystów, aktorów oraz twórców,
którzy przyjadą do uzdrowiska, by wziąć udział
w wyjątkowym wydarzeniu. Wystąpią na nim popularni
polscy artyści: Kamil Bednarek, Agnieszka Chylińska,
Grubson, Happysad, IRA, Kayah, Tomek Kowalski,
LemON, Mrozu, Andrzej Piaseczny i Dzieci Teatru
Studio Buffo. Koncert poprowadzą Anita Sokołowska
i Maciej Dowbor, a transmisję „na żywo” przeprowadzi
Telewizja Polsat. W ciągu dwóch dni Festiwalu
odbędą się imprezy i spotkania, w tym Forum Ziemi,
na którym, oprócz Panelu Inteligentnego Rozwoju,
zostaną zaprezentowane filmy dokumentalne. Podczas
Festiwalu będą działać strefy innowacji, wynalazków,
nowych technologii, gdzie prezentowane będą łaziki
marsjańskie, pojazdy elektryczne i wynalazki polskich
konstruktorów oraz strefy rozrywki i relaksu. Będą
czynne wypożyczalnie m.in. skuterów elektrycznych.
Relację z tego wydarzenia znajdziecie Państwo
w kolejnym wydaniu gazety.

Wydarzenia kulturalne i sportowe

• W bibliotece publicznej w Uniejowie oraz filiach
w Wilamowie i Rożniatowie odbywają się zajęcia
wakacyjne, na które zapraszamy dzieci z terenu gminy
Uniejów. Harmonogram zajęć znajduje się na stronie
internetowej urzędu (www.uniejow.pl)
• Do 20 lipca trwa nabór do trzeciej edycji konkursu
na najpiękniejszy ogród, balkon lub taras w gminie
Uniejów. „Lilia Ogrodnika” czeka na tych z Państwa,
którzy prace w ogrodzie traktują nie jako zło konieczne,
ale robią to z pasją i dla przyjemności. W każdej edycji
konkursu szukamy ogrodów i balkonów: ukwieconych,
niebanalnych, urządzonych w oryginalny sposób –
chcemy, aby stały się inspiracją dla mieszkańców.
Każdy z uczestników otrzyma bon na zakup
materiałów ogrodniczych, natomiast na zwycięzców
czekają pamiątkowe tablice „Lilia Ogrodnika 2018”
oraz indywidualne konsultacje ze specjalistą w branży
aranżacji ogrodu. Ogłoszenie wyników nastąpi w drugiej połowie sierpnia.
• 23.06 podczas turnieju piłkarskiego „Dzieci
Niepodległej” na Kompleksie Boisk im. Włodzimierza
Smolarka spotkali się powołani do gry zawodnicy
z roczników 2008-2005 Uniejowskiej Akademii
Futbolu Ebiego Smolarka. Turniej, w którym
gościnnie wystąpiła zaprzyjaźniona ekipa z Koluszek
(Koluszowski Klub Sportowy) rozegrany został
w duchu patriotycznym. Okazją do rywalizacji
były całoroczne, gminne obchody setnej rocznicy
Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
• Na plaży w Uniejowie 23.06 odbyły się „Wianki”,
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które dzięki nowej tradycji stały się niezwykłym
widowiskiem.
Wieczór
rozpoczęły
występy
zespołów ludowych, tradycyjnie przeprowadzono
konkurs na najładniejszy wianek, szukano też
kwiatu paproci. Po zmroku, kiedy przyszedł czas
rozpalenia świętojańskich ognisk, wzdłuż brzegu
rzeki zapłonęło 12 „Uniejowskich Kolumn” podczas
Festiwalu Sztuki Ulotnej, a jego autorem był
prof. Piotr Szwiec z Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu, który przyjechał ponownie do Uniejowa,
aby technikę nacięcia pnia pokazać mieszkańcom.
Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować
sołtysom oraz mieszkańcom miejscowości, którzy
przygotowali drewno na kolumny i wzięli udział w tym
niezwykłym wieczorze. Dziękuję także pracownikom
MGOK-u, „Term” oraz wszystkim innym osobom
zaangażowanym w przygotowanie imprezy.
Także w sobotę, 23.06, na zamku odbył się
Otwarty Letni Turniej Szachowy. Podczas blisko
czterogodzinnych zmagań, trzydziestu zawodników
rozegrało po 7 rund systemem szwajcarskim. Gratuluję
wszystkim uczestnikom, a w szczególności zwycięzcy,
11-letniemu Wojtkowi Kopaniewskiemu z Brzezin.
Organizatorami turnieju byli: Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie, Chess Company
W&W oraz Termy Uniejów – tu również należą się
podziękowania.
Miniony miesiąc był okazją do świętowania okrągłych
rocznic w szeregach ochotniczych straży pożarnych
na terenie naszej gminy. Na początku czerwca
okrągłe stulecie działalności obchodzili druhowie
jednostki OSP z Czepowa, natomiast dwa tygodnie
później – tym razem 140-lecie – druhny i druhowie
z Uniejowa. Jeszcze raz składam Drogim Jubilatom
serdeczne podziękowania oraz życzenia pomyślności
w dalszej służbie, a Czytelników odsyłam do relacji
z obu wydarzeń – znajdą ją Państwo wewnątrz
dwumiesięcznika.
16.06 członkowie Koła Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie świętowali 70-lecie działalności. Impreza
jubileuszowa odbyła się w Zagrodzie Młynarskiej,
poprzedził ją natomiast poranny Turniej Wędkarski
o Puchar Prezesa. Serdecznie gratuluję podwójnego
zwycięstwa Panu Tomaszowi Bartosikowi – (I miejsce
w klasyfikacji ogólnej oraz nagroda za największą
złowioną rybę), a pozostałym zawodnikom: pasji
i wytrwałości. Na ręce Zarządu przekazuję wszystkim
400-tu Członkom zrzeszonym w Kole Wędkarskim
nr 16 wyrazy uznania oraz życzenia wszelkiej
pomyślności i przysłowiowego „połamania kija”
podczas najbliższych zawodów.
10.06 w uniejowskiej kolegiacie, podczas uroczystej
Mszy Świętej o godz. 11.30 została odsłonięta
odnowiona kaplica św. Bogumiła. Była to pierwsza
okazja, by obejrzeć efekt kilku miesięcy pracy
konserwatorów, którzy odrestaurowali część kolegiaty,
poświęconej patronowi miasta. Msza sprawowana
była pod przewodnictwem pasterza naszej diecezji J.E.
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Ks. Biskupa Wiesława Meringa z udziałem Świetnej
Kapituły Uniejowskiej.
7.06 po raz 9. w Powiatowym Środowiskowym
Domu Samopomocy w Czepowie odbyła się Otwarta
Powiatowa Spartakiada dla Osób Niepełnosprawnych.
Do rywalizacji stanęło 9 drużyn – wliczając gospodarzy
– m.in. z Łęczycy, Skęczniewa, Stemplewa, Łasku,
Poddębic oraz Pęczniewa. Serdecznie gratuluję
uczestnikom Spartakiady, natomiast organizatorom
dziękuję za inicjatywę i życzę kolejnych, równie
udanych przedsięwzięć.
W związku z rozpoczynającym czerwiec Dniem
Dziecka, a także poprzedzającym go Dniem Matki,
na terenie gminy zorganizowano szereg imprez,
m.in.: Koncert Przedszkolaków dla Mam, Piknik
Rodzinny w Rożniatowie, Dzień Rodzinki i X
Jarmark Wilamowski w Wilamowie, Festyn Rodzinny
w Wieleninie, Wojewódzki Dzień Dziecka na boiskach
im. Włodzimierza Smolarka oraz Dzień Dziecka
w Termach Uniejów. Dziękuję wszystkim inicjatorom
tych wydarzeń oraz osobom, które wsparły ich
organizację.
2.06 grzęźli w błocie, przeciskali się drynami,
wdrapywali na przeszkody i maszerowali naprzód
uczestnicy 8-kilometrowego biegu przełajowego
ExTERMYnator. W biegu wystartowało i ukończyło
go 71 uczestników. Ekstremalną nagrodą dla zwycięzcy
biegu był skok ze spadochronem, a za kolejne miejsca
na podium lot paralotnią i lot motolotnią. Na mecie
wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale
i koszulki finishera. Gratuluję zwycięzcom i zapraszam
do udziału w kolejne edycji biegu, a wszystkim
organizatorom biegu dziękuję (Klubowi Biegacza
Geotermia Uniejów, Jednostce Wojskowej z Leźnicy
Wielkiej, Geotermii Uniejów, PGK Termy Uniejów,
Firmie K-Flex Polska Sp. z o.o., MGOK w Uniejowie,
SP w Uniejowie i OSP w Uniejowie).
Również 2.06 w Uniejowie miały miejsce I Polskie
Eliminacje do Mistrzostw Świata w Noszeniu
Żon. Uczestnicy - pary musiały pokonać odcinek
z przeszkodami o długości ok. 250 m. Zwycięzcy biorą
udział w międzynarodowym wydarzeniu, jakim jest
„Noszenie żon” w mieście partnerskim w Sonkajärvi
w Finlandii. Gratuluję i życzę powodzenia.
31.05 procesja Bożego Ciała z tradycją układania
kwietnych dywanów w Spycimierzu nabrała
wyjątkowego wymiaru. W tym roku Minister Kultury i
Dziedzictwa Narodowego wpisał spycimierską tradycję
na listę krajową dziedzictwa narodowego UNESCO.
W uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu wzięli
udział Dostojni Goście – Jego Eminencja Kardynał
Raymond Leon Burke (amerykański duchowny
katolicki, arcybiskup metropolita Saint Louis,
wysoki urzędnik Kurii Rzymskiej) i Jego Ekscelencja
Ordynariusz Włocławski Biskup Wiesław Alojzy
Mering. W Spycimierzu gościliśmy również naszych

Przyjaciół z Włoch ze Stowarzyszenia „Infioritalia”,
którzy ułożyli, podobnie jak w latach ubiegłych, dywan
kwiatowy. Dziękuję ks. proboszczowi, mieszkańcom
i Parafialnemu Stowarzyszeniu „Spycimierskie
Boże Ciało” za ogromną pracę włożoną w coroczne
przygotowanie uroczystości Bożego Ciała.
• Na uroczystość Bożego Ciała uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Wilamowie, pod czujnym
okiem nauczycielek i z pomocą podopiecznych
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie, malowali kwiatowe dywany na asfalcie
na trasie procesji. Wydarzenie odbyło się już po raz
dziesiąty. Dziękuję uczestnikom tego niezwykłego
przedsięwzięcia za podtrzymywanie pięknej tradycji
i włożoną pracę.
• 200 lat tradycji układania kwietnych dywanów
w Spycimierzu stało się inspiracją do zorganizowania
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Ulotnej. Jego
pierwsza edycja miała miejsce w weekend 26-27 maja,
poprzedzający obchody uroczystości Bożego Ciała.
Pierwsza edycja tego wydarzenia ma być początkiem
corocznych działań wpisujących się w tradycję Bożego
Ciała w Spycimierzu i propagować jej wyjątkowość w
skali międzynarodowej. Organizatorem Festiwalu jest
Akademickie Centrum Designu przy Akademii Sztuk
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
a gospodarzem wspierającym rozwój tego projektu
– gmina Uniejów. Patronatem honorowym objęła
Festiwal Rektor ASP prof. Jolanta Rudzka Habisiak.
W pierwszej edycji wzięli udział przedstawiciele
Akademickiego Centrum Designu z Wydziału
Wzornictwa i Architektury Wnętrz łódzkiej ASP,
a także pedagodzy i studenci z Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
Narodowej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie oraz
Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie. Artyści stworzyli
w Uniejowie instalacje tymczasowe, zainspirowane
otoczeniem (odwołując się do historii, architektury,
roślinności czy społeczności tego miejsca). Również w
tych dniach członkowie spycimierskiego i włoskiego
stowarzyszenia ułożyli swoje tradycyjne kompozycje
kwiatowe tuż przed bramą wjazdową do zamku.
Dziękuję uczestnikom Festiwalu za przygotowanie
i promowanie tej pięknej tradycji.
• 24.05 odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia
węgielnego pod budowę „Aparthotelu” Termy
Uniejów. Wydarzenie przyciągnęło na plac budowy
ważnych gości. Pod aktem erekcyjnym podpisali się
parlamentarzyści, samorządowcy, przedsiębiorcy,
przedstawiciele mediów oraz firm i instytucji
współpracujących z gminą Uniejów i PGK Termy
Uniejów. Kamień węgielny poświęcił i budowę
pobłogosławił ks. infuł. Andrzej Ziemieśkiewicz,
dziekan dekanatu uniejowskiego. Więcej o tym
wydarzeniu przeczytają Państwo na łamach gazety.
Józef Kaczmarek

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

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

W maju 2018 r. odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej
w Uniejowie, a ich porządki zawierały kilka wspólnych
elementów, a mianowicie na wszystkich sesjach
wprowadzono zmiany do budżetu gminy Uniejów
na 2018 r. i obowiązującej Wieloletniej Prognozy
Finansowej, jak również podjęto uchwały w sprawie
emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania,
nabywania i wykupu.
W dniu 15 maja br. na 64. sesji Rada Miejska w
Uniejowie wyraziła zgodę na zaciągnięcie kredytu
długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie
planowanego deficytu budżetu gminy Uniejów
oraz pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie działań finansowanych ze środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, związanych
z realizacją operacji „Przebudowa drogi gminnej
nr 111160E w miejscowości Kozanki Wielkie”
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020 w Banku Gospodarstwa Krajowego.
Zmieniono także uchwałę Nr LXIII/536/2018 z
dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Reszta sesji poświęcona była decyzjom związanym z
gospodarką nieruchomościami i w efekcie wyrażono
zgodę na wynajęcie w trybie bezprzetargowym
pomieszczenia w budynku ośrodka zdrowia w Uniejowie
oraz nabycie na cele publiczne gminy Uniejów działek
oznaczonych numerami geodezyjnymi: 61/1, 58, 194 i
60, położonych w m. Rożniatów – Kolonia. Wyrażono
także zgodę na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości
rolnej o numerach geodezyjnych 204 i 205, położonej
w miejscowości Ostrowsko oraz działki rolnej
oznaczonej numerem geodezyjnym 258/1, położonej
w miejscowości Skotniki. Upoważniono ponadto

Burmistrza Miasta Uniejów do zawarcia aneksu nr 1
do umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn.
„Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie
Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
w Uniejowie poprzez budowę i mo-dernizację
infrastruktury turystycznej” z Lasami Państwowymi.
Na 65. sesji w dniu 28 maja 2018 r. radni
ponownie
wyrazili
zgodę
na
zaciągnięcie
pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające
finansowanie działań ze środków pochodzących
z budżetu Unii Europejskiej związanych z realizacją
operacji „Przebudowa drogi gminnej nr 111160E w
miejscowości Kozanki Wielkie” w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
w Banku Gospodarstwa Krajowego. Ponadto
rozszerzono wykaz inkasentów opłaty uzdrowiskowej.
Rada przekazała także do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Łodzi wraz z aktami sprawy
i odpowiedzią na skargę, skargę na uchwałę Rady
Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 kwietnia 2017 roku
nr XLVII/368/2017 w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
strefy uzdrowiskowej „C” w miejscowości Uniejów i
dla fragmentu terenu miejscowości Ostrowsko, gm.
Uniejów. Uchwalono kolejny raz uchwałę w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania
przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do
lat 6 oraz zmieniono uchwałę w sprawie ustanowienia
nagrody Burmistrza Miasta Uniejów za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania
i ochrony kultury oraz określenia zasad i trybu jej
przyznawania. Na koniec przyjęto jeszcze „Ocenę
zasobów pomocy społecznej za 2017 rok dla gminy
Uniejów”.

Jednorazowe Stypendia Burmistrza

Miasta Uniejów za wyniki w nauce

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci z terenu gminy Uniejów mogą ubiegać się o jednorazowe stypendia za wyniki
w nauce. Kandydaci ubiegający się o stypendia muszą złożyć lub przesłać wniosek na adres:
Urząd Miasta w Uniejowie, ul. Bł. Bogumiła 13, 99-210 Uniejów, w terminie:
1) uczniowie do 31 lipca 2018 r.
2) studenci do 10 października 2018 r.
Jednorazowe stypendia Burmistrza Miasta Uniejów za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu
gminy Uniejów przyznawane są podjętą uchwałą nr VI/59/2015 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 19 lutego 2015 r.
											Referat Oświaty
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Maciej Bartosiak

Jednostka OSP w Czepowie
ma 100 lat

Część oficjalną uroczystości jubileuszowej zaplanowano
na zewnątrz, na terenie otaczającym tamtejszą strażnicę
OSP. Kolumnę na plac apelowy wprowadził Dowódca
Uroczystości - dh Krzysztof Janiak. Jubileusz rozpoczął
się raportem o gotowości ochotniczych straży pożarnych
do uroczystego apelu. Raport z rąk Dowódcy Uroczystości
odebrał dh Adam Nowak – członek Prezydium Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
RP . Po przeglądzie pododdziałów odbyła się uroczysta
msza polowa, odprawiona przez ks. Piotra Kasprzaka,
wikariusza Parafii Św. Floriana w Uniejowie.
Po oficjalnym rozpoczęciu uroczystości głos zabrał
gospodarz - Prezes Jednostki OSP w Czepowie Stanisław Pietrzak, witając przybyłych gości. Podniosła
uroczystość 100- lecia stała się doskonałą okazją do tego,
aby podziękować za pracę druhom, którzy swoją pracą
i zaangażowaniem tworzyli przez lata historię jednostki
w Czepowie.
Wśród obecnych gości znaleźli się m.in.: Tadeusz
Woźniak – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący
Parlamentarnego Zespołu Strażaków, dh Adam Nowak
– Członek Prezydium ZG ZOSP RP, Anna Straszewska
– Dyrektor Biura Senatora Przemysława Błaszczyka,
Dorota Więckowska – Dyrektor Biura Posła Piotra
Polaka, Zbigniew Osiciński z Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi, dh Tadeusz Chmielewski – Prezes ZOP ZOSP
RP w Poddębicach, mł. kpt. Paweł Kaszuba – KP PSP
w Poddębicach, dh Krzysztof Janiak – Prezes ZOMG
ZOSP RP w Uniejowie, dh Ireneusz Karasiewicz – Prezes
OSP Cichmiana, dh Barbara Kałużna – Prezes OSP
Biernacice, Janusz Kosmalski – Przewodniczący Rady
Miejskiej w Uniejowie, Grzegorz Kucharzyk i Krzysztof
Bielawski – Radni Rady Miejskiej w Uniejowie, Roman

arch. UM Uniejów

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czepowie może pochwalić się równie długą, jak świętowana
obecnie Niepodległość Polska, 100-letnią historią działalności. W niedzielę, 3 czerwca 2018 roku druhowie
obchodzili jubileusz wraz z zaproszonymi gośćmi, delegacjami jednostek OSP z terenu gminy oraz
mieszkańcami Czepowa, Stanisławowa i sąsiednich miejscowości. Choć pogoda tego dnia okazała się
wybitnie kapryśna, cały program uroczystości – przygotowany zgodnie z obowiązującym ceremoniałem
– został zrealizowany.

Janiszewski – Prezes BS w Poddębicach, Jacek Kurpik
– Prezes Geotermii Uniejów, Magdalena Stefańska –
Kierownik RBS Malanów o/Uniejów, Barbara Zwolińska
– Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Uniejowie, Małgorzata
Rosik – Komendant Hufca ZHP w Uniejowie oraz Wiesław
Skórka – sołtys wsi Stanisławów.
Podczas wydarzenia przekazano jednostce sztandar,
który ufundowany został przez lokalną społeczność
oraz przedsiębiorstwa i instytucje działające na terenie
gminy. Obecni na niedzielnym jubileuszu sponsorzy wbili
w drzewiec symboliczne gwoździe i wpisali się do księgi
pamiątkowej, po czym chorągiew została przekazana
pocztowi sztandarowemu.
Sztandar zasponsorowali: Burmistrz Miasta Uniejów
– Józef Kaczmarek, Przewodniczący Rady Miejskiej

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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skiemu, Andrzejowi Stefańskiemu, Janowi Krzewiniakowi, Marianowi Skotnickiemu;
„Za wysługę 30 lat” druhom: Zbigniewowi Żabińskiemu, Ireneuszowi Głowackiemu, Wojciechowi Pajorowi, Janowi Wnykowskiemu, Stanisławowi Pietrzakowi
„Za wysługę 25 lat” druhowi Grzegorzowi Urbaniakowi;
„Za wysługę 15 lat” druhom: Jarosławowi Galochowi,
Sławomirowi Wojechowi, Ryszardowi Twardowskiemu,
Włodzimierzowi Fijałkowskiemu, Andrzejowi Kaźmierczakowi, Zbigniewowi Drubkowskiemu;
„Za wysługę 10 lat” druhom: Józefowi Janczakowi,
Łukaszowi Twardowskiemu, Mateuszowi Pietrzakowi,
Piotrowi Żabińskiemu, Łukaszowi Dembowskiemu,
Michałowi Janczakowi;
Uroczystość zakończyła uroczysta defilada pododdziałów strażackich. Oprawę muzyczną zapewniła
Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów.

arch. UM Uniejów

w Uniejowie – Janusz Kosmalski, Prezes PGK Termy
Uniejów – Marcin Pamfil, Radny Rady Miejskiej
w Uniejowie – Grzegorz Kucharzyk, Radny Rady
Powiatu Poddębickiego – Piotr Kozłowski, Wiesława
i Jan Łuczakowie, Prezes Geotermii Uniejów – Jacek
Kurpik, Prezes Gminnej Spółdzielni „Samopomoc
Chłopska w Uniejowie” - Andrzej Zwoliński, Bank
Spółdzielczy w Poddębicach - Oddział Uniejów,
Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie - Oddział
Uniejów, Iwona i Piotr Łuczakowie, FHU Instal Bogdan
Wieczorek, Krystyna i Andrzej Mejsner, Teresa i Henryk
Pęcherscy, Małgorzata i Marek Komajdowie, Mariusz
Pęcherzewski, Anna i Wojciech Fijałkowscy, Elżbieta
i Krzysztof Janiakowie, Anna i Andrzej Gogolowie, Żaneta
i Zbigniew Jankowscy, Michał Kujawa, Zbigniew Kujawa,
ZUH Bramex Elżbieta Kałużna i Wiesław Pawłowski,
Logo Consulting Gospodarczy Małgorzata Górniak,
FPUH Mastora Mariusz Pająk, Wojciech Pajor, Brukars
Sławomir Wojech, Agnieszka i Stanisław Pietrzakowie,
Mirosława i Ryszard Twardowscy, Bogdan Pietrzak,
Grażyna i Wiesław Skórka, Florian Galoch, Jarosław
Galoch, Beata i Kazimierz Dębowscy, Henryk Głowacki,
Anna i Dariusz Groberek.
Prezydium Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej
Polskiej w Uniejowie nadało odznaki:
„Wzorowy strażak” druhom: Michałowi Janczakowi
oraz Józefowi Janczakowi;
„Za wysługę 70 lat” druhowi Feliksowi Łuczakowi;
„Za wysługę 50 lat” druhom: Józefowi Jędrzejczakowi,
Romanowi Grzelakowi, Stanisławowi Wojechowi,
Henrykowi Głowackiemu, Florianowi Galochowi;
„Za wysługę 40 lat” druhom: Kazimierzowi Dembow-

>>>
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>>>
Historia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Czepowie
Jeszcze nie zakończyła się I wojna światowa, a już na
przełomie 1917/1918 roku zawiązano jednostkę Ochotniczej
Straży Pożarnej, obejmującą swoim zasięgiem Wilamów
i Czepów. Pierwszym prezesem został Pan Bossak - właściciel
ziemski z Czepowa, naczelnikiem Pan Wilkowski - były sekretarz gminy w Czepowie, skarbnikiem Pan Drubkowski z Wilamowa.
Jednostka liczyła dwudziestu druhów podzielonych na dwa
oddziały: toporników i sikawek. Warunkiem przyjęcia było
posiadanie własnego munduru. Na pierwszą remizę adoptowano budynek zwany potocznie „owczarnią”, podarowany
przez Prezesa Bossaka. Znajdował się on naprzeciwko obecnej
strażnicy i służył do lat sześćdziesiątych XX wieku. Po dwóch
latach wspólnej działalności, jednostki podzieliły się na OSP
Czepów i OSP Wilamów. Podzielono pomiędzy jednostki
dotychczas zgromadzony sprzęt gaśniczy.
Tuż przed II wojną światową prezesem jednostki był Ludomir
Kłobski, który przeniósł się do Czepowa w 1929 roku.
Wojna przerwała działalność OSP w Czepowie. Po zaprzestaniu działań wojennych jednostkę reaktywowano
i przystąpiono do remontu remizy i uzupełniania sprzętu
gaśniczego. W 1946 roku kupiono motopompę marki BMW,
w 1948 roku sprowadzono z tak zwanych ziem odzyskanych
(Choszczna) poniemiecki samochód ciężarowy marki
chevrolet. Samochód często psuł się, jego naprawy pochłaniały
wszystkie dochody jednostki. W 1963 roku Zarząd OSP Czepów
zdecydował o jego sprzedaży za 10 000 zł. Otrzymane pieniądze
wystarczyły zaledwie na pokrycie zobowiązań za remonty
samochodu. Stan remizy, pomimo remontów i konserwacji,
ciągle pogarszał się. Stąd też zebrania strażackie odbywały
się w prywatnych domach i szkole.
W połowie lat sześćdziesiątych zaczęto czynić staranie
o pozyskanie działki pod budowę nowej remizy. Wydzielono ją
z tak zwanej „resztówki” po czepowskim majątku.
Komitet budowy remizy tworzyli: Jan Pajor, Jan Nowicki,
Jan Galoch, Jan Walczyk, Władysław Fijałkowski, Edward
Koziński. Przy pomocy państwowych władz gminnych
i powiatowych udało się zrealizować projekt w latach 19711973. Obecna remiza była wybudowana niezbyt solidnie,
ponieważ ciągle trzeba było prowadzić prace naprawcze
i zabezpieczające przed zniszczeniem. Gdy pojawiły się
pęknięcia ścian, trzeba było skręcać śrubami, by ściany się nie
rozdzielały.
Wracając do samochodów, to po chevrolecie długo nie
mieliśmy żadnego pojazdu. Dopiero w 2004 roku OSP
w Uniejowie przekazała nam samochód marki „Żuk”, który
służył nam aż do czasu pozyskania marki „Lublin” z policji.
Z działalności jednostki najważniejsze akcje to:
- udział w gaszeniu pożarów (w przeszłości),

- umocnienie wałów przeciwpożarowych oraz dyżury nocne
w czasie powodzi,
- udział w zawodach sportowo-gaśniczych,
- współorganizowanie dożynek gminnych w 1994 oraz
w 2007 roku,
- organizacja uroczystości 90-lecia naszej jednostki,
- organizacja w 2011 roku uroczystości poświęcenia
wszystkich pojazdów, pozyskanych z policji z całej gminy.
W szeregach naszej jednostki są dwie sąsiadujące ze
sobą wsie: Czepów i Stanisławów. Druhami, prezesami
i naczelnikami byli:
Prezesi: Bossak – właściciel ziemski, Ludomir Kłobski
– także właściciel ziemski, Józef Grabarczyk, Feliks Pipiak,
Jan Pawlak, Józef Sawicki, Ignacy Lisiecki, Józef Szmajda,
Jan Galoch, Antoni Świątek, Edward Koziński, Wojciech
Kucharzyk, Roman Grzelak, Stanisław Wojech, Stanisław
Pietrzak.
Naczelnicy: Wilkowski, Borusławski, Feliks Pipiak, Józef
Szmajda, Feliks Łuczak, Jan Brudnicki, Leon Kałużny, Jan
Walczyk, Grzegorz Świątek, Jan Wnykowski, Stanisław
Wojech, Kazimierz Dembowski.
Obecny Zarząd pracuje w niezmienionym składzie od kilku
kadencji: prezes – Stanisław Pietrzak, naczelnik – Kazimierz
Dembowski, sekretarz – Zbigniew Żabiński, skarbik – za
Józefa Jędrzejczaka funkcję skarbnika objął Sławomir Wojech,
gospodarz –Wojciech Pajor.
W czasie 100 lat istnienia naszej jednostki wielu druhów
zostało wyróżnionych i nagrodzonych. Najważniejszym
wyróżnieniem był Złoty Krzyż Zasługi dla śp. druha Edwarda
Kozińskiego, wręczony przez Posła na Sejm RP - Pana Piotra
Polaka.
Najważniejszym punktem naszego 100- lecia jest ufundowany
przez społeczeństwo sztandar dla naszej jednostki.
Cieszymy się, że udało nam się skorzystać w programu
„Lider”, dzięki któremu uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego z Łodzi, a także pomoc finansową z Urzędu
Miasta w Uniejowie. Za te pieniądze zostało odnowione całe
wnętrze remizy.
I tak: wymieniono podłogę, okna, drzwi, instalację
elektryczną, urządzono wc i pomalowano ściany. Wiele prac
przygotowawczych i pomocniczych wykonali sami druhowie.
Dzięki pomocy urzędu zostały wymienione drzwi garażowe.
Jeśli mówimy o dofinansowaniu z Urzędu Miasta, to trzeba
podkreślić, że Pan Burmistrz Józef Kaczmarek rozumie
potrzeby poszczególnych jednostek i po ojcowsku wspomaga
nas tymi funduszami. Dziękujemy za to.
Mamy nadzieję, że niebawem uda się dokonać
termomodernizacji remizy oraz urządzić plac zabaw.
		

Ochotnicza Straż Pożarna w Czepowie
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Od lewej: ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz – proboszcz parafii w Uniejowie,
Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek, Prezes PGK Termy Uniejów – Marcin
Pamfil dokonują wmurowania tuby z aktem erekcyjnym

Maciej Bartosiak

Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę

Aparthotelu „Termy Uniejów”
Wmurowanie kamienia węgielnego pod Aparthotel „Termy Uniejów” przyciągnęło na plac
budowy największej inwestycji uniejowskiej spółki komunalnej setki gości. Wśród nich dużą grupę
stanowiły osoby, które zainwestowały własne pieniądze w uzdrowisko, stając się współwłaścicielem
apartamentów w hotelu. Ich wkład w budowę luksusowego obiektu o standardzie 4 gwiazdek wyniósł
aż 85 proc. kosztów budowy nowoczesnego hotelu. Drobni inwestorzy, wykupując tzw. jednostki
hotelowe, zapewnili sobie prawo współwłasności oraz gwarancję zysku na minimalnym poziomie
7,5 proc zapewnianą przez uniejowskiego inwestora.
Obiekt hotelowy, którym zarządzać będzie
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy
Uniejów”, powstanie za niebagatelną kwotę ponad
65 mln zł. Zlokalizowany w strefie uzdrowiskowej
A, w bezpośrednim sąsiedztwie basenów Aparthotel
„Termy Uniejów” będzie pierwszym w Uniejowie
tak nowoczesnym i wielofunkcyjnym kompleksem,
składającym się z części hotelowej, konferencyjnej
i rekreacyjnej. Obiekt będzie w stanie przyjąć duże grupy
biznesowe, nawet do 400 osób. Zapotrzebowanie na takie
usługi, w atrakcyjnym dla organizatorów konferencji
Uniejowie, było już od dawna.
Wykonawca prac - warszawska spółka Budimex,
zobowiązał się do zakończenia inwestycji przed końcem
lipca przyszłego roku. W ramach podpisanej w grudniu
2017 roku umowy wykonawca zadba o budowę restauracji

z częścią konferencyjną i usługami towarzyszącymi
oraz infrastrukturą techniczną, zagospodarowanie
terenu oraz kompletnie wyposaży i uruchomi obiekt
wraz z pozwoleniem na użytkowanie i kategoryzacją
czterogwiazdkowego obiektu hotelowego. Hotel budowany jest na powierzchni 1,5 ha, w najlepszej lokalizacji
uzdrowiska, w bezpośrednim sąsiedztwie termalnych
obiektów basenowych.
Pod aktem erekcyjnym, który został wmurowany
pod Aparthotel „Termy Uniejów” podpisali się parlamentarzyści, samorządowcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele mediów oraz firm i instytucji współpracujących
z gminą Uniejów i PGK „Termy Uniejów”. Kamień
węgielny poświęcił i budowę pobłogosławił ks.
infuł. Andrzej Ziemieśkiewicz, dziekan dekanatu
uniejowskiego.
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Tomasz Wójcik

Wspólnym staraniem parafii i samorządu gminnego prowadzone są prace przywracające
blask kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP w Uniejowie

Dobre dzieło w Uniejowie
Jak dbać o zabytki? Czy starać się przywrócić im – za wszelką cenę – stan oryginalny, czy dostosowywać
do wymogów współczesności? A może starać się pogodzić ochronę tego, co dawne z potrzebami tego,
co współczesne? Niełatwo wybrać najlepsze rozwiązanie. Przed koniecznością odpowiedzi na to pytanie
stanęli wspólnie proboszcz parafii św. Floriana w Uniejowie - ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz oraz
Józef Kaczmarek, burmistrz tego miasta. Znajdująca się w centrum Uniejowa XIV-wieczna kolegiata,
wybudowana staraniem abp. gnieźnieńskiego Jarosława Bogorii Skotnickiego, wymaga bowiem pilnych
prac konserwatorskich, szczególnie w obrębie murów świątyni oraz wyglądu wnętrz.

Pełniąca funkcję kościoła parafialnego świątynia
jest jednym z najważniejszych zabytków nie tylko
Uniejowa, ale całej diecezji włocławskiej. Liczni wierni
przybywają tutaj, by modlić się u grobu św. Bogumiła.
Gospodarz kolegiaty, ks. inf. A. Ziemieśkiewicz zwraca
uwagę na podwójną wartość świątyni: „Z jednej strony
o wartości kolegiaty uniejowskiej świadczy jej długa
i godna historia. To piękny zabytek, będący widocznym
świadectwem pięknych dziejów miasta. Ale jeszcze
większe znaczenie ma dla nas świętość tego miejsca.
Stając wewnątrz kolegiaty uświadamiamy sobie, że
obecność świętego Bogumiła umacnia nas w wierze, jest
światłem, pokazującym co w życiu jest istotne. Życie
świętego Bogumiła, jego zaangażowanie w sprawy
kościoła i państwa jest dla nas drogowskazem. Postać
Bogumiła jest bardzo mocnym elementem identyfikacji
Uniejowa i jego mieszkańców”.
Umieszczona wewnątrz kolegiaty konfesja świętego
arcybiskupa – pustelnika porównywana jest przez
fachowców z najbardziej znanymi w Polsce zabytkami
tego typu, konfesjami św. Wojciecha w Gnieźnie
i św. Stanisława w Krakowie. Warto wspomnieć, że
uniejowski sarkofag, ufundowany przez abp. Wacława
Leszczyńskiego, stanął w roku 1667. Ustępuje więc
wiekiem jedynie konfesji krakowskiej, będąc starszym
od gnieźnieńskiej. Głównym elementem konfesji jest
sarkofag w kształcie prostopadłościanu, wykonany z tzw.
czarnego marmuru dębnickiego, materiału niezwykle

charakterystycznego dla architektury i rzeźby XVIIwiecznej. Wierzchnią część sarkofagu wieńczy naturalnej
wielkości półleżąca figura Świętego, ukazana w geście
błogosławieństwa. Bogumił w lewej ręce trzyma krzyż,
ubrany jest w stój pontyfikalny. W XVIII i na początku
XIX wieku konfesję uzupełniono o ażurowe cyborium,
czyli baldachim. Zachował się opis wyglądu konfesji,
sporządzony w 1855 r. przez L. P. Witkowskiego: „Grób
błogosławionego Bogumiła stoi dzisiaj pośrodku kościoła
cały wyrobiony z marmuru czarnego, na wierzchu zaś
grobowca jest statua duża spiżowa, pięknie w Gdańsku
ulana, wystawiająca leżącego arcybiskupa, w uroczysty
ubiór przybranego. Nad nim wznosi się na sześciu
złoconych kolumnach baldachim, na którego froncie
wyobrażeni dwaj geniusze, trzymają herb bł. Bogumiła:
różę z pięcioma listkami w czerwonym polu. Na samym
zaś wierzchu stoi statua św. Michała z trąbą w dłoni,
z napisem św. Bogumilis Thaumaturgus [Święty Bogumił
Cudotwórca]. (...) Od strony wielkiego chóru, w końcu
grobu, jest mensa drewniana, przed którą odprawiają się
Msze św., na niej stopień drewniany (...) Na tym stopniu
stawiają lichtarze bardzo starożytnej roboty”. Baldachim
i inne drewniane elementy konfesji nie przetrwały jednak
II wojny światowej, w czasie powojennego remontu –
bacząc na czas i koszty – zrezygnowano z ich odtworzenia.
Współcześnie, podczas pierwszej, już zakończonej
fazy prac konserwatorskich, dokonano pełnego przeglądu
stanu ponad 650-letniej świątyni, a następnie, przy
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kaplicy. Usunięto wówczas drewniany ołtarz, ścianę
stanowiącą zaplecek, sarkofag wyłożono kamiennymi
płytami, pozostałe pomalowano na biało, jedynie
na ścianie wschodniej umieszczono stylizowane na
średniowieczne, choć nowomodne w formie, malowidła
ze scenami z życia Świętego. Nowocześnie zaaranżowana
kaplica nie współgrała, niestety, z resztą wnętrz kolegiaty.
Taka wizja nie wytrzymała próby czasu, stąd decyzja
o ujednoliceniu stylu zdobienia całości świątyni, jako
podstawę mającego malowidła z 1904 r., autorstwa
Leona Zdziarskiego. Polichromie Zdziarskiego zostały
zamalowane po II wojnie światowej, obecnie planuje się
ich wyeksponowanie.

arch. UM Uniejów

Rozważano przesunięcie konfesji z powrotem
w pierwotne miejsce, w centrum nawy kolegiaty.
Nie byłoby to jednak najszczęśliwsze rozwiązanie,
bowiem konfesja skutecznie przysłaniałaby wiernym
widok na prezbiterium i celebransa. Mniejsze rozmiary
prezbiterium wykluczają rozwiązanie podobne do
zastosowanego w katedrze gnieźnieńskiej, gdzie konfesja
stoi właśnie w centrum prezbiterium, dlatego uzasadnione
było pozostawienie sarkofagu wewnątrz kaplicy św.
Bogumiła.

wsparciu finansowym ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, naprawiono mur zewnętrzny
w obrębie prezbiterium. Kolejny etap obejmuje całkowity
remont północno-zachodniej kaplicy św. Bogumiła wraz
z przebudową jej wnętrza.
Przybliżmy nieco planowany zakres prac. Kaplica
św. Bogumiła zbudowana została w XVII w., uzupełniając
od północnego-zachodu nawę główną kolegiaty. Stanowi
ona w tej chwili największą spośród 5 kaplic uniejowskiej
świątyni. W wyniku działań wojennych w czasie II wojny
światowej kolegiata uległa znacznym zniszczeniom.
Podczas odbudowy, którą kierował powojenny proboszcz,
ks. Władysław Góra, podjęto decyzję o zmianie
charakteru kaplicy i przeniesieniu tam sarkofagu św.
Bogumiła, dotąd stojącego w nawie głównej. W latach
70. ubiegłego stulecia zaczęto realizować odważną,
choć budzącą kontrowersje, wizję przebudowy wnętrza

Zrealizowane wewnątrz kaplicy prace można
podzielić na kilka zadań. Sarkofag wraz z figurą
Bogumiła zostały odnowione, usunięto braki i inne
uszkodzenia. Wtórny podest, na którym do niedawna stał
sarkofag, został usunięty. Dzięki temu figura Świętego
znajduje się na wysokości oczu wiernych, jest lepiej
wyeksponowana. Sarkofag został umieszczony na
wschodniej ścianie kaplicy. Zrekonstruowany został
ozdobny baldachim, wraz z podtrzymującymi go
kolumnami. Odnalezione elementy barokowego ołtarza
poddane zostały pracom konserwatorskim, odtworzone
zostały elementy zniszczone i zaginione. Odbudowany
ołtarz stanął na ścianie północnej, a więc w pobliżu
miejsca, gdzie do niedawna ulokowany był sarkofag.
Przeprowadzona została konserwacja i pielęgnacja
kamiennych płyt podłogi. Odnowione zostały tynki,
a ściany pomalowano w sposób nawiązujący do wyglądu
całości wyremontowanej kolegiaty.
Sfinansowanie tak szerokiego zakresu prac w obrębie
zabytku byłoby niemożliwe do udźwignięcia wyłącznie
przez parafię. Szczęśliwie władze samorządowe,
z burmistrzem Józefem Kaczmarkiem na czele,
dostrzegają wartość zarówno religijną, jak i historyczną
kolegiaty, w postaci św. Bogumiła widząc element
tożsamości miasta i lokalnej społeczności. Współpracę
parafii i gminy na terenie Uniejowa docenia ksiądz

>>>
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biskup Wiesław Mering: „Podczas pamiętnej wizyty
Ad limina u papieża Benedykta XVI, Ojciec Święty
powiedział do biskupów polskich: Pamiętajcie, jesteście
niezastąpieni we współpracy i trosce o szkoły oraz we
współpracy i trosce o samorządy. Wszędzie tam zatem,
gdzie ma miejsce dobra współpraca między samorządem
a kościołem, spełnia się marzenie Ojca Świętego.
Jestem bardzo szczęśliwy, że prawdziwy skarb, jaki ma
Uniejów, czyli ta cudowna kolegiata, będąca świadkiem
tylu wieków historii, ma szansę na odzyskanie swojego
majestatu i piękna. Ta świątynia będzie cieszyć na nowo
oczy tych, którzy przychodzą do niej, aby się modlić, by
odwiedzić grób św. Bogumiła. Podjęte prace zmierzają we
właściwym kierunku, aby kolegiata zajaśniała. Kościoły
to nasza duma, one są świadkami naszej kultury, naszej
wiary i tradycji. Z całego serca jestem zainteresowany,
aby to dobre dzieło w Uniejowie zmierzało we właściwym
kierunku” - podkreślił pasterz diecezji włocławskiej.

To nie jedyny przykład dobrej współpracy pomię-dzy
parafią a uniejowskim samorządem. Zawarta zos-tała umowa,
na mocy której parafia oddała gminie w wieloletnią dzierżawę
budynek dawnej plebanii wraz z otaczającym go terenem.
Władze samorządowe podjęły się przeprowadzenia w nim
remontu i zagospodarowania budynku na nową siedzibę dla
gminnych instytucji kultury. Zgodę na takie działania wyraziła
Kuria Włocławska, a zadanie zyskało wsparcie z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
Zaangażowanie, partnerstwo i skuteczność w dzia-łaniu
proboszcza i burmistrza Uniejowa pozwoliły zrealizować
remont kaplicy i odnowienie konfesji w za-planowanym czasie.
Wierni z całej diecezji wzięli udział w uroczystości
odpustowej w dniu 10 czerwca, w czasie których dokonano
uroczystego otwarcia odnowionej kaplicy św. Bogumiła.
Zalśniła ona wtedy po raz pierwszy pełnym blaskiem.

Aleksandra Zielonka

Poświęcenie odnowionej
kaplicy św. Bogumiła
„Dziś w kronikach zostanie zapisane, iż Jego Ekscelencja Nasz Ksiądz Biskup Alojzy Mering
dokonał poświęcenia odnowionej kaplicy Bogumiłowej”. Te słowa, wypowiedziane przez ks.
inf. Andrzeja Ziemieśkiewicza, oddają najlepiej wydarzenie, jakie miało miejsce 10 czerwca
2018 r. w uniejowskiej kolegiacie.
Nowy blask kaplicy św. Bogumiła
Podczas odpustu ku czci św. Bogumiła, po ponad
pięćdziesięciu latach, do XIV-wiecznej uniejowskiej
kolegiaty powróciła zrekonstruowana konfesja. Wraz
z nią odsłonięto odnowiony sarkofag, a na bocznej stronie
kaplicy św. Bogumiła stanął odrestaurowany, zabytkowy,
barokowy ołtarz, znaleziony przypadkowo w ubiegłym
roku na strychu starej plebanii.
Warto przypomnieć, że w czasie odbudowy kościoła
ze zniszczeń wojennych w latach 1945-1946 sarkofag
z ołtarzem został przeniesiony ze swojego pierwotnego

miejsca (nawa kolegiaty przed wejściem do prezbiterium)
do bocznej kaplicy. Niestety, wraz z sarkofagiem nie została
przeniesiona konfesja, co było ogromną stratą dla wartości
zabytkowej kolegiaty.
W dniu 10 czerwca 2018 r. przywrócono zrekonstruowaną
konfesję. Ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz we wstępie
uroczystej mszy św. podkreślił, że jest to wydarzenie
historyczne i równie ważne, jak podniesienie uniejowskiego
kościoła do rangi kolegiaty, które miało miejsce w 1990
r. podczas obchodów 700-lecia nadania miastu praw
miejskich.
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Kult św. Bogumiła
Szerzenie kultu św. Bogumiła jest główną misją Świetnej
Kapituły Uniejowskiej. Z wielkim poświęceniem szerzyli
ją również wymienieni podczas mszy św. poprzednicy
dzisiejszego gospodarza parafii: ks. Jan Cyranowski, ks.
Leonard Stawicki i ks. Władysław Góra. Jak wielkiego
zaangażowania i troski potrzebowała ta misja na różnych
etapach historii Uniejowa najlepiej oddają słowa zapisane
przez ś.p. ks. Władysława Górę, który 14 marca 1945 roku
został proboszczem tutejszej parafii. Zapis zacytował ks.
inf. Andrzej Ziemieśkiewicz we wstępie do odpustowej
mszy św.: „Zaraz w pierwszych dniach po moim przybyciu
zabrałem się do zebrania relikwii św. Bogumiła. Część
znalazłem w gruzach, cześć oddała mi ludność, która
chroniąc przed profanacją przechowywała je w swoich
domach. Zebrawszy święte szczątki złożyłem do trzech
trumienek, które znalazłem wśród gruzów kościoła.
Samo znalezienie relikwiarza z czaszką uważam wprost
za cudowne. Wspólnie z parafianami zaczęliśmy ich
szukać w gruzach i rupieciach, i o cudzie, natrafiliśmy na
relikwiarz. Miało to miejsce właśnie przed nieszporami.
Znaleziony relikwiarz wraz ze szczątkami św. Bogumiła
zabrałem ze sobą, obmyłem w Warcie i po nieszporach
podałem wiernym do ucałowania.”

Bogumiła, którego określił słowami: „Ojciec sierot
i ubogich, pocieszyciel strapionych, pośrednik nasz u Boga,
sławny cudotwórca. Ukazuje nam, że siła, dobroć, dobra
nie tylko mają służyć mi, ale także mają być dostępne dla
innych (…) Czas spędzony na modlitwie oraz trapienie
swego ciała umartwieniami (…), nie tylko Jego samego,
przybliżyły do kresu życia i spotkania z Tym, którego
umiłował do samego końca (…), ale także wiernych
otworzyło na Boże działanie”
Odpustową mszę św. zakończyła uroczysta procesja
wokół uniejowskiej kolegiaty z relikwiami św. Bogumiła
umieszczonymi w zabytkowej trumience z 1663 r.
Niedzielne wydarzenie było przełomowe dla kalendarza
liturgicznego uniejowskiej kolegiaty. Od tego roku
uniejowski odpust obchodzony będzie w rocznicę śmierci
św. Bogumiła, która przypada 10 czerwca, a nie jak
dotąd w Zielone Świątki. Decyzję taką przegłosowała
Kapituła Uniejowska na prośbę Ks. Biskupa Ordynariusza
Wiesława Meringa. Do zmiany daty odpustu ks. inf.
Andrzej Ziemieśkiewicz dołączył jeszcze jedną, tym
razem nieformalną tradycję, oznajmiając, że podczas
mszy odpustowej kazanie będzie wygłaszał zawsze jeden
z księży należących do Świetnej Kapituły Uniejowskiej.

Uroczysta msza odpustowa i nowe tradycje odpustowe
Uroczystości odpustowe miały miejsce podczas mszy św.
o godzinie 11.30 i po raz pierwszy odbyły się w rocznicę
śmierci św. Bogumiła, która miała miejsce 10 czerwca
1182 roku. Msza św. rozpoczęła się od uroczystego
wprowadzenia do uniejowskiej kolegiaty Jego Ekscelencji
Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa
oraz Świetnej Kapituły Uniejowskiej. Ks. bp Wiesław
Mering przewodniczył mszy św. oraz dokonał uroczystego
poświęcenia nowo odrestaurowanej kaplicy św. Bogumiła.
Uroczystą homilię wygłosił ks. kanonik Jacek Buda
z parafii Galew, będący kanonikiem honorowym Świetnej
Kapituły Uniejowskiej. Nawiązał w niej do osoby św.

Wyrazy wdzięczności
Ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz podczas mszy św.
podziękował tym, którzy nie szczędzili sił i wysiłków,
aby poświęcenie odnowionej kaplicy św. Bogumiła stało
się możliwe. Podziękowania skierował do Ordynariusza
Diecezji Włocławskiej, dziękując za jego obecność
w kolegiacie, poświęcenie kaplicy oraz przychylność
w realizacji działań zmierzających do nadania jej blasku.
Podkreślił, że to dzięki wielkim staraniom i ogromnej
życzliwości Jego Ekscelencji udało się zrekonstruować
konfesję i odnowić sarkofag. Podziękowania skierował
również w stronę Posła na Sejm RP - Piotra Polaka oraz
obecnego na mszy Marszałka Województwa Łódzkiego
– Witolda Stępnia. Korzystając z okazji wspomniał,
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Goście
Szczególna uroczystość odpustowa ściągnęła do
Uniejowa wyjątkowych gości. Oprócz przewodniczącego
mszy św. Jego Ekscelencji Biskupa Włocławskiego
Wiesława Alojzego Meringa, podczas mszy obecni byli:
Członkowie Świetnej Kapituły Uniejowskiej, Marszałek
Województwa Łódzkiego – Witold Stępień, gospodarz
miasta - Burmistrz Józef Kaczmarek z małżonką, goście
z włoskiego stowarzyszenia Infioritalia, ks. mgr Julian
Głowacki – Redaktor tygodnika Idziemy – Ład Boży,
wykonawcy kaplicy Monika Bystrońska-Kunat i Marcin
Kunat oraz przedstawiciele Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa.

Uroczystej oprawy mszy św. dopełnili: rycerze dworscy
i członkowie stowarzyszenia „Rycerze Kolumba”, cechy
rzemieślnicze, straże, poczty sztandarowe, siostry ze
Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej
Maryi w Uniejowie, wikariusze uniejowskiej parafii oraz
licznie przybyli parafianie.
Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła: Młodzieżowa
Orkiestra Dęta ZHP-OSP z Uniejowa, Chór „Cantabile” ze
Świnic Warckich oraz organista Piotr Jeżka.
Kwietny wystrój kościoła przygotowała znana z florystycznych zdolności siostra Jolanta.

arch. UM Uniejów

że za chwilę ze środków przyznanych przez Urząd
Marszałkowski w Łodzi zostanie odnowiony ołtarz, który
ma być odrestaurowany jeszcze do końca tego roku.
Szczególne podziękowania ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz skierował do Burmistrza Uniejowa – Józefa
Kaczmarka, podkreślając, ze dzisiejszy dzień jest
spełnieniem marzeń o kaplicy zarówno Księdza Biskupa,
Burmistrza Uniejowa, jego samego, jak i wszystkich
parafian.

Aleksandra Zielonka

„Odwieczny kult św. Bogumiła”
W dniu 10 czerwca 2018 r. na zamku w Uniejowie odbyło się sympozjum, podczas którego przybliżona
została postać św. Bogumiła, arcybiskupa gnieźnieńskiego i pustelnika.
Podczas spotkania zaprezentowano różne formy kultu św. Bogumiła na przestrzeni wieków, aż do czasów
współczesnych. Podjęta została tematyka powiązań świętego z Uniejowem, tradycją i kulturą. Sympozjum
stanowiło dopełnienie historycznego odpustu połączonego z otwarciem i poświęceniem odnowionej kaplicy
św. Bogumiła.
W imieniu organizatorów gości powitał przewodniczący
sympozjum – Tomasz Wójcik, radny Rady Miejskiej
w Uniejowie, historyk, regionalista oraz członek
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. Do zgromadzonych
skierował słowa: „Cieszę się, że zechcieli Państwo
odpowiedzieć na nasze zaproszenie i zaszczycić nas swoją
obecnością na naszym sympozjum, byśmy wspólnie
jeszcze bardziej zbliżyli się do osoby naszego świętego
patrona Bogumiła i jeszcze silniej zrozumieli to wszystko,
co dzieje się i działo się dzięki św. Bogumiłowi”.
Gospodarz Uniejowa – Burmistrz Józef Kaczmarek
we wstępie nadmienił, że uniejowianie długo czekali

na tak wyjątkową niedzielę, podkreślając, że dzisiejsze
wydarzenia są „zmianą rewolucyjną i renesansem naszej
parafii”. Poinformował zebranych, że podczas rozmów
z ks. inf. Andrzejem Ziemieśkiewiczem – proboszczem
miejscowej parafii pojawiła się cenna inicjatywa, aby
w oparciu o nową bibliotekę utworzyć razem z parafią
Fundację „Instytut św. Bogumiła”. W prace fundacji
włączy się p. Tomasz Wójcik. Dodał, że jest to również
sposób na wykorzystanie dużej aktywności pana
Tomasza, jako historyka i regionalisty oraz przełożenie
jej na konkretne działania. Dodał, że fundacja z założenia
ma być wzmocnieniem budowania kultu św. Bogumiła
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Prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa - Pani Urszula Urbaniak
przedstawia postać św. Bogumiła

Pocztówki i zakładki do książek wydane z okazji sympozjum poświęconego
kultowi św. Bogumiła

przez parafię oraz kapitułę przy współpracy z parafią w
Dobrowie.
Wykłady rozpoczęły się od wystąpienia ks. mgr.
Juliana Głowackiego – Redaktora Tygodnika Idziemy
– Ład Boży. W swoim przemówieniu nakreślił definicję
kultu, jego rodzaje, przedmioty święte związane z
kultem. Omówił zasady procesu kanonizacyjnego oraz
warunki, jakie trzeba spełnić, aby zostać uznanym za
świętego. Przemówienie ks. mgr. Juliana Głowackiego
było swoistego rodzaju wprowadzeniem do sympozjum
porządkującego wiedzę na temat kultu świętych. Swoje
przemówienie zakończył słowami: „Najważniejsze, co
powinniśmy zapamiętać z dzisiejszego wystąpienia jest
to, że nie otaczamy kultem świętych dla nich samych.
Czcząc jakiegokolwiek świętego uwielbiamy Boga, który
w tym świętym objawił swoją moc i swoje działanie”
Ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz – jako Prepozyt
Kapituły Uniejowskiej przybliżył zebranym Świetną
Kapitułę Uniejowską, jako organizację diecezjalną,
omawiając jej cel, zasady funkcjonowania oraz
przynależne z tego tytułu stroje i insygnia.
Treść „Elegii ku czci bł. Bogumiła z 1802 r., która
znajduje się w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia NMP
w Uniejowie omówił Jan Szymczak na podstawie
tłumaczenia
oryginalnego,
łacińskiego
tekstu,
wykonanego wspólnie z p. Alicją Szymczak.
Następnie Prezes Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa,

Przewodniczący sympozjum – Pan Tomasz Wójcik opowiada o powołaniu
nowej instytucji kultury „Bogumineum”

pani Urszula Urbaniak, przedstawiła postać św. Bogumiła
w działaniach stowarzyszenia. Z kolei Dobrosław
Wierzbowski – związany z Uniejowem malarz, ilustrator
przedstawił ikonografię świętego w rzeźbach i obrazach.
Ostatnim elementem sympozjum był wykład Tomasza
Wójcika pt.: „Bogumineum – koncepcja nowej instytucji
kultury w Uniejowie”.
W budynku dawnej plebanii, wyremontowanej
staraniem gminy i parafii, obok miejskiej biblioteki
publicznej znajdzie się także bardzo nowoczesne,
multimedialne muzeum poświęcone Świętemu. Muzeum
wychodzi naprzeciw oczekiwaniom turystów i kuracjuszy,
zainteresowanych sarkofagiem św. Bogumiła i chcących
bliżej poznać Jego postać i związany z Nim kult.
Spotkanie miało charakter swoistej edukacji o życiu
świętego poprzez prezentację naukowych publikacji,
opinii oraz wymianę poglądów ukazujących jego
znaczenie.
Organizatorami sympozjum byli: Prepozyt Kapituły
Uniejowskiej, Proboszcz Parafii Świętego Floriana ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz oraz Burmistrz Miasta
Uniejów – Józef Kaczmarek; współorganizatorami:
Towarzystwo Przyjaciół Uniejowa i PGK „Termy
Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie.
Patronat honorowy objęli: Jego Ekscelencja ks. bp
Wiesław Alojzy Mering oraz Burmistrz Miasta Uniejów
– Józef Kaczmarek.
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„Rehabilitacja kompleksowa –
powrót do pracy i reintegracja”
w Uzdrowisku Uniejów Park
Pod takim tytułem odbyła się 14 maja 2018 roku w Uzdrowisku Uniejów Park konferencja
naukowa przy współudziale Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i pod
honorowym patronatem marszałka województwa łódzkiego.
Konferencja została zorganizowana w ramach projektu
„Opracowania innowacyjnych, kompleksowych narzędzi
do równoległego usprawniania narządu ruchu, funkcji
poznawczych oraz przemian metabolicznych”. Zgodnie ze
swym tytułem dotyczyła przede wszystkim osób, których
niepełnosprawność może być usunięta lub ograniczona
tak, by mogli wrócić do pracy poprzedniej lub na nowe
stanowisko po odpowiednim szkoleniu.
Wzięło w niej udział grono specjalistów oraz
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, których
wnioski z zakresu rehabilitacji kompleksowej, powrotu do
pracy i reintegracji przedstawiamy poniżej.
Praca to rzeczywistość osobotwórcza, która nadaje
sens ludzkiemu życiu oraz służy samorealizacji człowieka
i wypełnianiu jego misji (ks. prof. Stanisław Dziekoński Rektor UKSW, Jan Paweł II).
Różne prace spełniane przez ludzi mogą mieć większą lub
mniejszą wartość przedmiotową, lecz każda z nich tworzy
godność człowieka (ks. prof. Stanisław Dziekoński -Rektor
UKSW, Jan Paweł II).
Rosnące zaangażowanie obywatelskie w profilaktykę
i rehabilitację kompleksową jest dostrzegane i wzmacniane
w Łódzkim Urzędzie Marszałkowskim. Projekty z tym
związane, patronaty oraz budżet obywatelski stwarzają
dodatkowe możliwości rehabilitacji dla mieszkańców
województwa łódzkiego. Samorząd Województwa
Łódzkiego w dokumencie strategicznym określającym
najważniejsze priorytety dla polityki zdrowotnej w
regionie („Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa
Łódzkiego na lata 204-2020”) wskazuje na konieczność
poprawy dostępu do opieki rehabilitacyjnej (cel operacyjny
3.4. w ramach celu strategicznego 3. Poprawa dostępności
usług zdrowotnych) poprzez między innymi rozwój bazy
stacjonarnej oraz ambulatoryjnej i dziennej, poprawę jakości
usług zdrowotnych oraz zapewnienie ciągłości opieki.
Rehabilitacja jest nieodłącznym kolejnym elementem
leczenia pourazowego i po zabiegach chirurgicznych. Wraz
ze zwiększeniem finansowania świadczeń zabiegowych,
takich jak endoprotezoplastyka stawów biodrowych czy
kolanowych(obecnie NFZ przeznacza dodatkowe środki dla

szpitali) powinna odpowiednio wzrastać liczba oferowanych
świadczeń rehabilitacyjnych. Dopiero kompleksowe
podejście do pacjenta będzie skutkowało większą
efektywnością leczenia (Wicemarszałek Woj. Łódzkiego Dariusz Klimczak).
Według definicji WHO kompleksowa rehabilitacja ma
doprowadzić do zdolności do zarobkowania i brania czynnego
udziału w życiu społecznym w interakcji ze środowiskiem.
Konieczne jest dostarczenie osobie niepełnosprawnej
narzędzi do osiągnięcia niezależności i samostanowienia
(prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska Pietruszyńska).
Przywracając zdolność do pracy poprzez rehabilitację,
opieramy się raczej na pozostałych zdolnościach chorego –
uczymy go jak żyć i pracować z tym co mu pozostało (dr
Howard Rusk Szpital Bellevue Nowy Jork, prof. dr hab.
n. med. Anna Wilmowska Pietruszyńska).
Jeśli rehabilitacja lecznicza nie będzie ściśle powiązana
z socjalną i zawodową – wynik rehabilitacji nie będzie pełny.
Nieludzkim jest uratowanie człowiekowi życia, a potem
pozostawienie go samemu sobie. Konieczna jest rehabilitacja
kompleksowa. W Polsce brakuje rąk do pracy i szybko
zachodzi proces starzenia się społeczeństwa i tym samym
następuje spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. Jest
to kolejny powód, dla którego warto sięgnąć po osoby
niepełnosprawne w wieku produkcyjnym odpowiednio je
dostosowując lub przekwalifikowując do miejsca pracy
(prof. Wiktor Dega, prof. dr hab. n. med. Anna Wilmowska
Pietruszyńska).
W Polsce w różnych zakresach rehabilitacja jest
realizowana – finansowana przez: NFZ, ZUS, KRUS,
MON, MSW, Pacjenci „prywatnie”. Podmioty te najczęściej
nie koordynują swych działań – nie współpracują.
Polska nie posiada zintegrowanego modelu rehabilitacji
kompleksowej, co skazuje osoby po leczeniu szpitalnym
na długotrwałe oczekiwanie na rehabilitacje leczniczą. Jest
to najważniejszy czas, w którym dochodzi do negatywnych
zmian funkcjonalnych i psychicznych ludzi chorych (prof. dr
hab. n. med. Anna Wilmowska Pietruszyńska).
Należy pomagać chorym niepełnosprawnym nie tylko
w procesie dochodzenia do samodzielności ruchowej
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i samodzielności w czynnościach codziennych, ale także
w samodzielności zdobywania środków na utrzymanie
i rehabilitację. Należy podjąć działania zmierzające do
wprowadzenia rehabilitacji kompleksowej jako produktu
do polis ubezpieczeniowych na życie w dużych firmach
ubezpieczeniowych. Całkowicie zasadnym jest również
wprowadzenie kredytów na rehabilitację – leczenie (Jerzy
Ćwiertnia).
Wzorcem organizacji rehabilitacji kompleksowej, a w tym
zawodowej są Niemcy i Litwa. Rehabilitacja to nie koszt
dla społeczeństwa, ale szybko zwracająca się inwestycja
i gwarancja zintegrowanego społeczeństwa (dr J. Breuer,
wiceprzewodniczący RI i przewodniczący ISSA, prof. dr
hab. n. med. Anna Wilmowska Pietruszyńska).
Rehabilitacja to jedno z praw człowieka art. 26 Konwencji
Genewskiej. Powinna stać się w naszym kraju, podobnie jak
w innych, ważnym elementem polityki społecznej (prof. dr
hab. n. med. Anna Wilmowska Pietruszyńska).
Jedną z głównych przyczyn utraty pełnej sprawności
są choroby układu nerwowego. Proces zdrowienia –
spontaniczny i wspomagany rehabilitacją może trwać
tygodnie, miesiące a nawet lata (prof. dr hab. n. med. Iwona
Sarzyńska-Długosz).
Kompleksowa rehabilitacja po uszkodzeniu ośrodkowego
układu nerwowego wymaga wielospecjalistycznego zespołu
wprowadzonego we wczesnym etapie oraz traktowania
pacjenta jako partnera – członka tego zespołu. Istotna jest
ciągłość opieki (prof. dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska
-Długosz).
W ramach ciągłości opieki i planowania wypisu z oddziału
rehabilitacji szpitalnej należy brać pod uwagę kontynuację
rehabilitacji kompleksowej w warunkach uzdrowiskowych
w ośrodkach odpowiednio wyposażonych z odpowiednio
wykształconą kadrą (prof. dr hab. n. med. Iwona SarzyńskaDługosz).
Rehabilitacja w warunkach uzdrowiskowych winna
zawierać również działanie konsultantów, ale też rodziny
i np. duchownych. Przy SM istotne jest by w Uzdrowisku
kładziono specjalny nacisk na edukację i promowanie
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Wykład inauguracyjny ks. prof. dr. hab.
Stanisława Dziekońskiego

aktywnego stylu życia (prof. dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz).
Przyjmując, że rehabilitacja winna być wczesną, kompleksową i dostosowaną ważny jest dostęp do niej. Dramatyczne
są badania ankietowe: 182 ankiety w 2016 r: 43,96 % nie
korzystało z bezpłatnej rehabilitacji, 14,29 % skorzystało 6
i więcej razy, 27% skorzystało 1 lub 2 razy. Przyczyny to przede
wszy-stkim długie kolejki. Tu jest miejsce dla rehabilitacji
w uzdrowiskach. W dalszym ciągu brak jest wyspecjalizowanych ośrodków i placówek
świadczących
kompleksowe usługi rehabilitacyjne dla pacjentów ze
schorzeniami neurologicznymi (prof. dr hab. n. med. Iwona
Sarzyńska – Długosz).
Istotnym elementem rehabilitacji kompleksowej jest
usprawnianie zdolności poznawczych. Zdolności poznawcze można, a nawet trzeba usprawniać w warunkach
uzdrowiskowych. Wartością dodaną jest zmiana środowiska,
koncentracja „na sobie”, większe możliwości obserwacji
funkcjonowania pacjenta w relacjach społecznych
i sytuacjach poza terapią (dr hab. n. med. Leonard Szafraniec).
Prowadzenie rehabilitacji kompleksowej w uzdrowiskach
– poza miejscem zamieszkania daje szczególne korzyści
przy schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego i jest
tańsze od szpitalnego (dr hab. n. med. Leonard Szafraniec,
prof. dr hab. n. med. Iwona Sarzyńska-Długosz).
Do czasu wprowadzenia lepszej koordynacji podmiotów
zajmujących się rehabilitacją należy rozwijać rehabilitację
uzdrowiskową. Przyjmując iż ca. 50% pacjentów nie
korzysta z rehabilitacji bezpłatnej należy promować
i wdrażać odpowiednie ubezpieczenie i systemy finansowania
„prywatnej” rehabilitacji.
Osobo-dzień w uzdrowisku jest znacznie tańszy niż
w oddziale rehabilitacyjnym szpitala. Daje możliwość
uczenia się drugiego zawodu.
Należy wyspecyfikować uszkodzenia OUN (Ośrodkowy
Układ Nerwowy) szczególnie przeznaczone do rehabilitacji
uzdrowiskowej.
				

Instytut Zdrowia Człowieka
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Szkolenia dla osób w wieku 50+
z zakresu żywienia
Projekt finansowany jest ze środków Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016-2020 i obejmuje
4 województwa: łódzkie, wielkopolskie, mazowieckie,
małopolskie. Łącznie w dwóch obiektach Instytutu
Zdrowia Człowieka – Uzdrowisku Uniejów Park
i Wysowej Zdroju – z projektu skorzysta 800 osób.
Głównym celem programu jest promocja zdrowego
i aktywnego starzenia się poprzez: naukę prawidłowych
nawyków
żywieniowych,
nabycie
umiejętności
odpowiedniego komponowania posiłków, szczególnie
w przypadku występowania konkretnych jednostek
chorobowych, wzrost wiedzy na temat znaczenia
aktywności fizycznej u osób w wieku 50+ oraz na temat
negatywnych skutków złego odżywiania.
Koszt udziału w szkoleniach jest całkowicie bezpłatny.
Uczestnicy mają zapewnione bezpłatne materiały
edukacyjne oraz transport do miejsca szkolenia.
Starzenie się organizmu jest zjawiskiem nieodwracalnym, a jego przebieg może być modyfikowany przez
wiele czynników wpływających na organizm przez cały
okres życia. Istotne znaczenie mają między innymi nałogi
i nieprawidłowe odżywianie się. Istnieje ścisła zależność
między rodzajem pożywienia a rozwojem organizmu,
odpornością na choroby oraz długością życia człowieka.
Obecnie na sposób żywienia społeczeństw wpływają

arch. M. Kubacki

W Uzdrowisku Uniejów Park, w okresie od 7 maja do 30 listopada, trwają szkolenia dotyczące zagadnień z zakresu żywienia dostosowanego do indywidualnego stanu zdrowia i występujących dolegliwości dietozależnych dla osób w wieku 50+.

Szkolenia prowadzone przez dietetyka – Panią Emilię Straszewską

czynniki ekonomiczne kształtujące styl życia. Warunki
socjoekonomiczne mogą wymuszać nieprawidłowy
model odżywiania wynikający z ograniczeń finansowych
lub braku pełnej sprawności fizycznej umożliwiającej
samodzielne przygotowywanie posiłków. Pośpiech,
korzystanie z przemysłowo przygotowywanych posiłków
typu fast food oraz niewłaściwy dobór składników
pokarmowych w długotrwale stosowanej diecie mogą
niekorzystnie wpływać na organizm człowieka i prowadzić do powstawania chorób dietozależnych.
			

Instytut Zdrowia Człowieka

Obowiązek złożenia deklaracji

dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi
Przypominamy właścicielom nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości
wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe o obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi (zgodnie z art. 6 ust. 3 b, 3 c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach oraz uchwałą nr XXXII/242/2016 Rady Miejskiej w Uniejowie z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe
lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku).
W myśl art. 60 ust.1 wspomnianej ustawy w razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, burmistrz (…) określa, w drodze
decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę dostępne dane właściwe dla wybranej
przez radę gminy metody, a w przypadku ich braku – uzasadnione szacunki, w tym przypadku nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.
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Aleksandra Zielonka

Jubileusz 140-lecia OSP w Uniejowie
Lokalna tradycja od pokoleń podaje rok 1878 r. jako datę powstania Ochotniczej Straży
Pożarnej w Uniejowie. Przyjmując to kalendarium jednostka OSP w Uniejowie w niedzielę,
17 czerwca 2018 r. obchodziła jubileusz 140-lecia działalności.
Obchody jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza święta
w uniejowskiej kolegiacie, której przewodniczył ks.
Mateusz Kuliński. Kazanie podczas mszy wygłosił ks.
Piotr Kasprzak, który do druhów obchodzących jubileusz
skierował słowa:
„Chcemy podziękować Wam, że tak jak dzisiaj,
stoicie tutaj ze sztandarami w galowych mundurach, tak
zawsze przychodzicie tutaj do świątyni w patriotyczne,
państwowe i kościelne uroczystości. Uczestniczycie wraz
z nami w uroczystości Bożego Ciała, trzymacie straż
przy Grobie Pańskim, na odpuście nieśliście relikwie św.
Bogumiła. Jesteście zawsze w ważnych momentach dla
naszej małej ojczyzny i wspólnoty parafialnej. Dzisiaj
chcemy Wam za to wszystko podziękować. Chcemy
Wam również podziękować za to, że na co dzień, już
bez tych galowych strojów, na głos syreny spieszycie z
pomocą wszędzie tam, gdzie jawi się cierpienie, gdzie
pojawia się ogień lub woda. Za to, że służycie pomocą
przy wypadkach drogowych i innych nieszczęściach
wyrażamy Wam nasze głębokie uznanie i wdzięczność”.
Oprawę muzyczną mszy świętej zapewniły zespoły
artystyczne działające przy jednostce OSP w Uniejowie:
Chór „Kantylena” oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta
ZHP-OSP w Uniejowie.
Po mszy uczestnicy przemaszerowali na plac.

Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się na
boisku przy kompleksie termalno-basenowym. Dowódca
Uroczystości – dh Łukasz Kałużny wprowadził na
plac uroczystości kolumnę strażaków wraz z pocztami
sztandarowymi, na czele z pocztem flagowym i pocztem
sztandarowym jednostki OSP Uniejów.
Jubileusz rozpoczął się raportem o gotowości
ochotniczych straży pożarnych do uroczystego apelu.
Raport z rąk Dowódcy Uroczystości odebrał druh Jan Ryś
– Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP
Województwa Łódzkiego. Po przeglądzie pododdziałów,
przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego, nastąpiło
wciągnięcie na maszt flagi państwowej przez poczet
flagowy w osobach: dowódcy – dh. Witolda Szymczaka,
flagowego – dh. Macieja Winnickiego oraz asystenta dh. Macieja Bugaja.
140 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w
Uniejowie było zobowiązaniem do przedstawienia
historii jej powstania. Rys historyczny jednostki,
opracowany przez dh. Lecha Krajewskiego, odczytała
druhna Patrycja Grzelewska. Po odczytaniu historii głos
zabrał Prezes obchodzącej jubileusz jednostki - druh
Krzysztof Janiak. Do druhen i druhów skierował słowa:
„Jesteśmy dumni z naszej jednostki i z tak dostojnej
jubileuszowej chwili. Zobowiązani do wdzięczności
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dla wszystkich, którzy ją tworzyli, budowali i przez
lata wspierali, wypełniali strażacką służbę, gotowi do
pomocy i niesienia ratunku. Zawsze wierni hasłu „Bogu
na chwałę, ludziom na ratunek”. W tym miejscu kieruję
słowa szczególnych podziękowań do najstarszych
druhów OSP w Uniejowie, którzy zawsze są gotowi
do wsparcia i pomocy. Niejednokrotnie korzystamy
z Waszego doświadczenia. Dla mnie jako Prezesa
OSP Uniejów to ogromny zaszczyt, że mogę kierować
jednostką, którą tworzyliście przez lata”
Do strażaków ochotników tworzących obecnie
strukturę jednostki zwrócił się słowami:
„Druhny i druhowie OSP Uniejów, jesteście wzorem do
naśladowania. Tworzycie miejscową jednostkę, dbacie o
nią na co dzień, budujecie jej historię, niejednokrotnie
nawiązując do bogatych kart historii. Zawsze gotowi do
walki z żywiołami, ratowania życia i mienia. Nie sposób
wypowiedzieć i wyrazić wszelkiej wdzięczności dla
Was. Powiedzieć, że jestem z Was dumny, to za mało.
Zawszę mogę na Was liczyć.”
Dh Janiak słowa podziękowania skierował do
Samorządu Miasta i Gminy Uniejów, instytucji oraz
osób prywatnych za wszelką okazaną pomoc. Do rodzin
strażaków ochotników zwrócił się z podziękowaniami
za wyrozumiałość i wsparcie, a wszystkim sympatykom
i przyjaciołom jednostki podziękował za zaangażowanie
w ich codzienne działania.
Na zakończenie minutą ciszy uczczono tych
ochotników, którzy w przeszłości tworzyli historię
jednostki i odeszli na „wieczną służbę”.
Podniosła uroczystość jubileuszowa zgromadziła
wielu zacnych gości. Wśród obecni byli m.in.: Poseł na
Sejm RP, Członek Zarządu Głównego ZOSP RP – dh
Paweł Bejda, Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący
Parlamentarnego Zespołu Strażaków – dh Tadeusz
Woźniak, w imieniu Senatora RP
Przemysława
Błaszczyka – Anna Straszewska, Dyrektor Biura
Senatorskiego, w imieniu Posła na Sejm RP Piotra Polaka
– Dorota Więckowska, Dyrektor Biura Poselskiego,
Członek Zarządu Województwa Łódzkiego - Jolanta

Zięba-Gzik, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP Województwa Łódzkiego – dh Jan Ryś,
Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Poddębicach – Tadeusz Chmielewski, Komendant
Powiatowy PSP w Poddębicach – Jacek Grzelakowski,
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji
w Poddębicach – Jarosław Zieliński, Wiceprezes Zarządu
Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach Wojciech Kałużny, Radni Rady Miejskiej w Uniejowie,
Radni Rady Powiatowej w Poddębicach – Stanisław
Katusza i Piotr Kozłowski, Wiceprezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Poddębicach - Joanna Filip,
Komendant Miejsko-Gminnego ZOSP RP – Jacek
Świątczak, Prezydium Zarządu Oddziału MiejskoGminnego ZOSP RP w Uniejowie, zaprzyjaźnione
jednostki OSP z Biernacic wraz z Prezesem dh. Barbarą
Kałużną oraz ze Świnic Warckich z Prezesem dh.
Stanisławem Pecyną, Prezes OSP w Poddębicach – dh
Tomasz Kapituła, prezesi i naczelnicy jednostek OSP
z terenu gminy Uniejów, Prezes Zarządu Geotermii
Uniejów im. Stanisława Olasa – Jacek Kurpik,
dyrektorzy placówek oświatowych, Małgorzata Brożek –
Prezes Uniejowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców
Turystycznych, Komendant Hufca ZHP w Uniejowie
– Małgorzata Rosik, fundatorzy, założyciele, rodziny
założycieli, darczyńcy oraz sympatycy jednostki.
Jubilatów reprezentowali: Zarząd Ochotniczej Straży
Pożarnej w Uniejowie, druhny i druhowie jednostki,
druhowie seniorzy oraz rodziny i najbliżsi ochotników.
Swoją obecnością jubilatów wsparły poczty
sztandarowe jednostek OSP z: Czepowa, Kuczek,
Rożniatowa, Spycimierza, Wielenina, Wilamowa,
Zaborowa, Felicjanowa oraz zaprzyjaźnione jednostki
z Biernacic i Świnic Warckich.
Jednym z najważniejszych elementów jubileuszu było
wręczenie za długoletnią służbę zaszczytnych odznaczeń
działaczom i członkom Ochotniczej Straży Pożarnej
w Uniejowie.
Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Związku ZOSP
RP nr 10/2/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. dh Krzysztof
Janiak – Prezes OSP Uniejów, podczas uroczystości
uhonorowany został najwyższym odznaczeniem
strażaków-ochotników „Złotym Znakiem Związku”.
Wręczenia dokonał dh Paweł Bejda – Członek Zarządu
Głównego ZOSP RP, Poseł na Sejm RP w asyście: dh.
Jana Rysia - Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP Województwa Łódzkiego oraz Członka
Zarządu Województwa Łódzkiego – Jolanty Zięby-Gzik.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
ZOSP RP nadano złoty medal „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” dla druhów: Mirosława Andrysiewicza,
Andrzeja Marka oraz Mirosława Napieraja”. Wręczenia
medali dokonał dh Jan Ryś - Prezes Zarządu Oddziału
Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego
w asyście Członka Zarządu Województwa Łódzkiego Jolanty Zięby-Gzik.
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Srebrny medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali
druhowie: Jacek Kurpik, Marcin Pamfil, Łukasz Kałużny
oraz Piotr Kuźnik. Brązowy medal „Za Zasługi dla
Pożarnictwa” nadano druhnom i druhom: Mariannie
Grubskiej, Małgorzacie Górniak, Aleksandrowi
Marciniakowi, Romanowi Charubie, Kamilowi Kokorzyckiemu, Bartoszowi Warychowi oraz Robertowi
Palce.
Na mocy Uchwały Prezydium Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach „Wzorowy
Strażak” odebrały druhny i druhowie: Patrycja
Grzelewska, Edyta Żurawska, Karolina Galoch,
Agnieszka Nowak, Bartosz Jagieła, Michał Bugaj,
Sebastian Pietrzak oraz Kamil Sekura.
W imieniu odznaczonych podziękowania za przyznane
odznaczenia złożyła druhna Marianna Grubska.
Jubileusz 140-lecia stał się doskonałą okazją do tego,
aby podziękować druhom seniorom za długoletnią służbę.
Prezes Zarządu OSP Uniejów - dh Krzysztof Janiak,
w imieniu Zarządu oraz wszystkich członków OSP
Uniejów, przekazał druhom seniorom pamiątkowe
podziękowania za wiele lat bezinteresownej służby
bliźniemu, życząc jednocześnie najstarszym strażakom
zdrowia oraz opieki patrona św. Floriana nad codziennymi
działaniami.

Podziękowania przyznane zostały druhnie i druhom:
Władysławie Muszyńskiej, Lechowi Pyziakowi,
Romanowi Matusiakowi, Zygmuntowi Kwiatosińskiemu,
Janowi Adamiakowi, Antoniemu Łukaszewskiemu,
Lechowi Krajewskiemu, Marianowi Pięgotowi,
Leonowi Walczykowskiemu, Czesławowi Kałużnemu,
Władysławowi Nowakowi, Bogumiłowi Charubie oraz
Mirosławowi Andrysiewiczowi.
Dh Krzysztof Janiak, w imieniu „jubilatki”, wręczył
symboliczne podziękowania wszystkim tym, którzy
podczas wieloletniej działalności jednostki świadczyli
pomoc w organizacji przedsięwzięć strażackich, wspierali
działania podejmowane przez jednostkę, pomagali
w wykonywaniu społecznej i statutowej działalności oraz
świadczyli pomoc finansową i organizacyjną.
Nie zabrakło również przemówień zaproszonych gości
oraz słów uznania pod adresem strażaków ochotników.
Warto przytoczyć niektóre z wypowiedzi.
Zwracając się do świętujących jubileusz strażaków
dh Paweł Bejda - Poseł na Sejm RP, Członek Zarządu
Głównego ZOSP RP, powiedział:
„Dzień dzisiejszy to ogromne podziękowanie dla
Waszej służby, dla Waszej ofiarności, dla Waszego
poświęcenia zdrowia i życia, dzięki któremu
ratujecie zdrowie, życie i mienie innych ludzi. Mówi
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się tyle o patriotyzmie, o bohaterstwie. Wy jesteście
bohaterami, strażacy ochotnicy, bo strażak ochotnik,
tak jak sama nazwa wskazuje, nic nie musi, bo jest
ochotnikiem. Strażak ochotnik chce (…) Ochotnicza
straż pożarna to nie tylko pożary, to również wydarzenia
chemiczne, drogowe, podtopienia, huragany. Ochotnicy
to są ludzie stąd, którzy zawsze pierwsi ratują i mają
największy stopień zaufania”.
Druh Tadeusz Woźniak - Poseł na Sejm RP,
Wiceprzewodniczący
Parlamentarnego
Zespołu
Strażaków w swojej wypowiedzi podkreśli znaczenie
działań ochotników:
„Potrzeba pomagania drugiemu człowiekowi, to
kwestia wiary, to kwestia wychowania, to kwestia kultury
osobistej. Wy jesteście tym przykładem, że wola pomocy
drugiemu człowiekowi jest silniejsza czasami aniżeli
troska o siebie, o swój wolny czas i poświęcanie go na
rozrywkę. Na Was zawsze można liczyć, bo Wy jesteście

gotowi zarówno w dzień, jak i w nocy, aby porzucić
wszystkie inne obowiązki, aby porzucić wypoczynek
i ruszać na pomoc drugiemu człowiekowi, aby ratować
jego życie i mienie. To wynika z potrzeby serca. I za to
należy Wam się szacunek nie tylko lokalnej społeczności,
ale wszystkich Polaków”
Na ręce druha Krzysztofa Janiaka zaproszeni goście
złożyli podziękowania i okolicznościowe pamiątki
z okazji zacnego jubileuszu.
Po przemowach i podziękowaniach Dowódca
Uroczystości wyprowadził poczty sztandarowe z placu
do defilady. Oficjalne uroczystości zakończyły występy:
Chóru „Kantylena” oraz Młodzieżowej Orkiestry Dętej
ZHP-OSP w Uniejowie.
Organizatorzy jubileuszu byli: Burmistrz Uniejowa,
Rada Miejska w Uniejowie, Ochotnicza Straż Pożarna
w Uniejowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
„Termy Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie.

Historia działalności Ochotniczej
Straży Pożarnej w Uniejowie
Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie
datuje się na rok 1878. Historycy nie negują tej daty,
zaznaczają jednak, że mogła ona już wtedy działać, co
jest raczej pewne, lecz nie była oficjalnie zarejestrowana.
Władze carskie bowiem w tym czasie niechętnie godziły
się powstawanie polskich organizacji samorządowych.
Pewnym natomiast jest, że w 1896 roku mieszkańcy
Uniejowa – m.in.: Stanisław Tarczyński. Michał
Kaszyński, Władysław Pawłowski, Stanisław Brukman,
Józef Hoffmajster, Piotr Badowski i inni podjęli starania
o założenie straży pożarnej. Pomysł ten poparł, rezydujący
na uniejowskim zamku, carski generał, hrabia Aleksander
Toll zapewne z myślą o przeciwpożarowej ochronie
własnych dóbr. Pismo z podpisami ok. 50 mieszkańców
Uniejowa, osobistą pisemną rekomendacją hrabiego Tolla,
wpłynęło do Gubernatora Kaliskiego w grudniu 1896
r., zaś zatwierdzenie statutu, oznaczające jednocześnie
zezwolenie na działalność, nastąpiło w lipcu 1899 r.
Uniejowskie Towarzystwo Straży Pożarnej rozpoczęło
działalność w drugiej połowie tegoż 1899 roku. Skład
zarządu i komendanta drużyny strażackiej zatwierdził
Gubernator Kaliski. Przez kilka lat funkcję Komendanta
Drużyny Strażackiej pełnił Władysław Pawłowski, zastępcą
był Piotr Badowski, zaś przewodniczącym zarządu
został ksiądz Tomasz Bukowski. Przez krótki okres czasu
przewodniczącym był Franciszek Przygoński. W 1912 r.
komendantem został Wacław Tarnicki, przewodniczącym

zaś Władysław Pawłowski.
Zadaniem straży było zapewnienie osadzie i okolicy
bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz popularyzacja
podstawowych zasad przepisów w tej dziedzinie. Środki
na wyposażenie straży pochodziły wyłącznie ze składek
mieszkańców. Członkowie drużyny strażackiej wnosili 1
rubel wpisowego oraz 3 ruble składki rocznej. Dodatkowe
środki na utrzymanie i wyposażenie pochodziły z imprez
organizowanych przez straż. Były to głównie zabawy
noworoczne i karnawałowe oraz majówki. Drużyna
strażacka była także stałym bywalcem na uroczystościach
kościelnych, podobnie jak zgromadzenia cechowe i inne
organizacje społeczne.
W latach 1905-1909 członkowie zarządu straży
pożarnej, m.in. Piotr Badowski, ksiądz Tomasz Bukowski,
ksiądz Feliks Jaroszewski prowadzili także działalność
polityczną, rozpowszechniając broszury: odezwy partii
politycznych, przeważnie narodowej demokracji i polskiej
macierzy szkolnej.
Funkcję komendantów straży w latach 1916-1939
pełnili kolejno: Stanisław Gaszyński, Stanisław Brygier,
Henryk Hofmajster, Julian Kaszyński, Jan Jakubowski
(nauczyciel), prezesów zarządu zaś Piotr Badowski
i Edmund Wojciechowski.
Już w 1918 roku ufundowano uniejowskiej straży
sztandar, który zachował się do dziś.
W zawodach straży pożarnych powiatu tureckiego
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w 1928 roku uniejowscy pożarnicy zajęli pierwsze miejsce
i w nagrodę otrzymali samochód bojowy marki citroen,
który służył im do lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku.
Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej wzniesiono
w latach 1929-1930 przy zbiegu ulic Błogosławionego
Bogumiła i Rzecznej ze składek społeczeństwa i dotacji
różnych organizacji oraz środków samorządowych. Na
pierwszym piętrze znajdowała się duża sala, w której
odbywały się bale i zabawy taneczne, przynoszące dochód
finansowy straży. Niestety obiekt ten został zbombardowany
przez Niemców w 1939 r. Obecnie na tym placu znajduje
się „Hotel Uniejów”.
W 1935 r. powołano żeński pododdział samarytanek,
którym dowodziła Stanisława Jóźwiak. Dziewczyny,
oprócz ćwiczeń sprawnościowych, uczyły się jak udzielać
pierwszej pomocy. Stanisława Jóźwiak została skierowana
na dwutygodniowy do Sierakowa, organizowany przez
Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej
Okręgu Wojewódzkiego w Poznaniu. Wybuch II wojny
światowej nie pozwolił jej jednak na przekazanie nabytych
umiejętności swoim koleżankom.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie
istniała również podczas okupacji niemieckiej. Oczywiście
pod niemieckim zarządem i w ograniczonym zakresie. Po
wycofaniu się Niemców na początku 1945 r. wymagała
jedynie uzupełnienia stanu osobowego i sprzętu.
Pierwszym powojennym prezesem został Edmund
Wojciechowski. Kolejno funkcję te pełnili: Kazimierz
Sikora, Bolesław Walczak, Stanisław Gołost, Ignacy
Świtalski, Lech Pyziak. Obecnie pełni ją Krzysztof Janiak.
Natomiast po wojnie naczelnikami OSP byli kolejno:
Bolesław Walczak, Kazimierz Sikora, Zdzisław Stasiak,
Krzysztof Janiak, Jacek Świątczak, Witold Szymczak,
Marek Matusiak.
Liczba członków OSP wahała się od 20 do 40 w latach
1945-1977. W latach 1945-1950 istniał oddział żeński,
kierowany przez Kazimierę Trzebińską, a od 1959 r. do
początku lat siedemdziesiątych działała męska drużyna
młodzieżowa z komendantem Krzysztofem Walczakiem.
Ponieważ tylko działania gaśnicze były finansowane przez
władze, straż starała się mieć dużo członków spierających,
którzy płacili składki przeznaczone na inne sfery
działalności. W 1979 r. było 220 członków wspierających,
przy 31 członkach zwyczajnych.
W 1978 r. uchwałą zarządu OSP powołano harcerską
drużyną pożarniczą, składającą się z 2 sekcji (średnio
16 członków). W tym okresie zmieniło się diametralne
wyposażenie OSP. Wobec uszkodzeń, jakim uległ
przedwojenny samochód citroen, w pierwszym roku
po wojnie wykorzystywano zaprzęgi konne, następnie
beczkowóz na podwoziu ciężarówki ZiS-5 oraz krótki czas
amerykański wóz pożarniczy na podwoziu Studebakera.
Na początku lat 50-tych jednostka otrzymała beczkowóz na
podwoziu samochodu Star 20. Kolejne wersje samochodów
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ze Starachowic eksploatowane były do 1984 r. Od początku
1984 r. OSP Uniejów była jednostką typu S-2, to jest
wyposażoną w 2 samochody – beczkowóz STAR i od 1977
r. lekki samochód ŻUK. Od 1985 r. jednostka dysponowała
samochodem gaśniczym na podwoziu „Jelcz”.
Sprzęt strażacki stanowił do 1991 r. własność
odpowiednich Komend Rejonowych Państwowej Straży
Pożarnej. Od 31 stycznia 1991 r. przeszedł na własność
miasta i gminy Uniejów i stał się mieniem komunalnym.
Pod koniec lat 40-tych dokonano przebudowy strażnicy
na skrzyżowaniu ulicy Ogrodowej i Kilińskiego. W 1978 r.
powstał zamiar jej gruntownego remontu, który ostatecznie
okazał się rozbudową. Strażnica otrzymała piętro
z salą widowiskowo-balową oraz zapleczem kuchennomagazynowo-sanitarnym. Prace zakończono w 1979 r.
Autentyczna forma współdziałania wiąże uniejowską
OSP z harcerstwem. Od 1981 r. działa wspólna HarcerskoStrażacka Orkiestra Dęta, pod batutą: najpierw Mariana
Pięgota (seniora), a później, aż do dziś Jakuba Pięgota
– syna, który jest obecnie animatorem kultury w naszej
jednostce OSP i nie tylko u nas. Korzysta przy tym
z muzycznego kunsztu prowadzonej przez siebie Orkiestry
Dętej ZHP-OSP oraz Chóru „Kantylena”, który również
sam prowadzi.
Oprócz akcji gaśniczych, usuwania skutków kolizji
drogowych i udzielania pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach drogowych, przemieszczania
zagrażających ludziom owadów błonkoskrzydłych, akcji
powodziowych oraz działalności kulturalnej i sportowej,
strażacy uczestniczyli i uczestniczą w życiu religijnym
Uniejowa. Dobrze układa się też współpraca z władzami
miasta i samorządem terytorialnym oraz zakładami pracy.
Na wyposażeniu jednostki są obecnie: ciężki ratowniczogaśniczy Mercedes – rok produkcji 2011 oraz 3 samochody
lekkie: operacyjny Renault Kangoo, adoptowany do
działań ratownictwa drogowego i technicznego, Lublin 3 –
rocznik 2000 oraz otrzymany z policji terenowy samochód
„Honker” – rocznik 1998.
Jako kierownicy samochodów strażackich po II wojnie
światowej zatrudnieni byli: Mirosław Sadowski, Antoni
Tomaszewski, Kazimierz Leonowicz, Andrzej Brożyński
Andrzej, Piotr Gibaszek, Kazimierz Marek, Leon
Walczykowski.
Obecnie OSP w Uniejowie liczy 100 członków czynnych,
w tym 28 ratowników i 9 druhen. Od 1997 roku jednostka
jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Po
ostatniej, w 2016 roku „specjalizacji” w ratownictwie
jednostka prowadzi działania ratowniczo-gaśnicze,
techniczne, drogowe, wodne, lodowe, poszukiwawcze,
wysokościowe, chemiczne.
					

dh Lech Krajewski
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Wieści z Miejskiego
Przedszkola w Uniejowie
W dniu 10 kwietnia 2018 r. odbyła się uroczystość
wręczenia nagród laureatom I Powiatowego Konkursu
Plastycznego „Król Maciuś Pierwszy w moim przedszkolu”
w Publicznym Przedszkolu w Poddębicach.
Celami konkursu było: promowanie postaci Króla Maciusia
Pierwszego, rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej oraz
wrażliwości plastycznej, zachęcenie dzieci do prezentowania
własnej twórczości. Oceniając pracę dzieci Jury brało pod
uwagę: zgodność tematyki pracy z treścią załączonego
wiersza i regulaminem, oryginalność ujęcia tematu, walory
artystyczne i estetyczne, pomysłowość i samodzielność
wykonania pracy.
Na konkurs wpłynęło 116 prac z 14 placówek
oświatowych naszego powiatu. Jury konkursu przyznało
nagrody następującym uczniom naszego przedszkola: III
miejsce Gabrieli A. oraz wyróżnienia: Julii G., Julii M. oraz
Laurze W.
		
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Wycieczka dzieci z grupy VII i VIII do kina i sali 		
zabaw w Łęczycy
W dniu19 kwietnia 2018 r. przedszkolaki z grupy VII
i VIII wraz z wychowawcami wybrały się na wycieczkę do
Łęczycy. Pierwszym punktem naszej wycieczki było kino
„Górnik”, gdzie dzieci obejrzały film „Luis i obcy” o 12-letnim
chłopcu o imieniu Luis, który czuł się samotny. Nie miał
przyjaciół, a jego ojciec – ufolog Armin – całe noce spędzał
przy teleskopie, szukając śladów życia w kosmosie. Ponadto
dyrektor ze szkoły Luisa chciał wysłać chłopca do internatu
poza miastem. Pewnego dnia na podwórku Luisa wylądowało
UFO, pilotowane przez trójkę wesołych kosmitów. Chłopiec
szybko zaprzyjaźnił się z obcymi i ukrywał ich przed swoim
tatą, który był przekonany, że kosmici są niebezpieczni.
Próbując pomóc ufoludkom w powrocie na ich planetę,
Luis sam miał ochotę na wielką kosmiczną podróż. Film
był pełen niezwykłych przygód i mnóstwa zabawnych
sytuacji, które wywarły na dzieciach ogromne wrażenie.
Przedszkolaki oglądały go z dużym zainteresowaniem oraz
z poczuciem humoru. Po obejrzeniu filmu pojechaliśmy do
sali zabaw „Fantazja”. Tam przedszkolaki rozwijały swoją
sprawność i koordynację ruchową, pobudzały wyobraźnię,
a także pokonywały słabości oraz budowały swoją odwagę
i zgodną współpracę w grupie. Po skończonej zabawie dzieci
zjadły posiłek przygotowany przez przedszkole. Dzieci

były zachwycone wycieczką, a uśmiechnięte buzie oraz
pełne przejęcia komentarze były potwierdzeniem dobrze
spędzonego czasu. Wszyscy w doskonałych nastrojach
wróciliśmy do przedszkola.
					
Marta Pajor

Ceramilandia – wycieczka przedszkolaków
Dzień 20 kwietnia 2018 r. był dla przedszkolaków
z grupy IV i V dniem pełnym wrażeń i emocji. Otóż dzieci
wyjechały na wycieczkę do Ceramilandii - Parku Nauki,
Zabawy i Rozrywki w Lutomiersku. Celem wyjazdu
było uczestniczenie w zajęciach w formie warsztatów
ceramicznych. Warsztaty składały się z dwóch części –
dydaktycznej i praktycznej. Najpierw dzieci zapoznały
się z pokazem pełnego procesu wytwarzania wyrobów
ceramicznych, poznały surowce, sposoby formowania
produktów: ręczne oraz automatyczne oraz sposób wypalania
ceramiki a także rodzaje i techniki dekoracji. W kolejnym
pomieszczeniu zwiedzały przepiękną wystawę ceramiki,
która jest stosowana w przemyśle, domu i sztuce. Następnie
w specjalnej pracowni dzieci własnoręcznie dekorowały
wyroby ceramiczne. Każdy przedszkolak został ubrany
w fartuch ochronny przed zabrudzeniem, mógł wybrać
odpowiednie dla siebie stanowisko pracy i zabrać się za
malowanie różnorodnych figurek i doniczek. Pięciolatki
otrzymały Dyplom Młodego Ceramika, a wykonaną pracę
zabrały do domu. Po smacznym posiłku przedszkolaki dały
upust swojej energii w parku rozrywki, gdzie mogły korzystać
z karuzeli łańcuchowej, zjeżdżalni, trampolin, labiryntów,
torów przeszkód i wielu innych atrakcji. Największą
niespodzianką była przejażdżka kolejką Orient Express.
Dzieci bardzo szczęśliwe i zadowolone, pełne wrażeń
i wspomnień wróciły do przedszkola.
				
					
Wioletta Gralka
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I Powiatowy Konkurs Plastyczny „Król Maciuś 		
pierwszy w moim przedszkolu”

Dziewczynki z grupy VI i VII na XXVI Hufcowym Festiwalu Piosenki
Zuchowej i Harcerskiej w Stemplewie
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Dziewczynki z grupy VI i VII wraz z wychowawcami
Moniką Szafarz i Martą Pajor, w dniu 20 kwietnia 2018
r., w godzinach popołudniowych, wzięły udział w XXVI
Hufcowym Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej
w Stemplewie.
Celami festiwalu było: rozpowszechnianie dorobku
artystycznego gromad, drużyn oraz zespołów wokalnych,
wspieranie
wychowania
patriotycznego
młodzieży
poprzez formy aktywności artystycznej, popularyzacja
pieśni patriotycznych i piosenek o tematyce patriotycznej
oraz piosenek harcersko-turystycznych, promowanie
środowisk i indywidualnych talentów, kontynuacja spotkań
festiwalowych w Stemplewie, wymiana doświadczeń
pomiędzy środowiskami, wspaniała zabawa, atrakcyjny
i czynny wypoczynek.
Dziewczynki z zespołu „Wesołe Nutki” (Amelia B.,
Maria B., Karina M., Emilia M., Julia M.) zaprezentowały się
w piosence „Polska” i zajęły II miejsce w kategorii zuchowej/
uczestnicy w wieku 6-10 lat. Dziewczynki z zespołu
„Śpiewające Nutki” (Justyna B., Patrycja D., Marta Sz., Julia
T., Agata W., Laura W.) zaśpiewały „Jesteśmy Polakami”,
z kolei zespół „Motylki” (Julita D., Jowita J., Alicja K., Julia
P., Natalia P., Julia S., Maja W., Natalia W., Eliza W.) „Jestem
Polakiem”.
Dodatkowymi atrakcjami podczas festiwalu były zabawy
muzyczno-ruchowe, harcerski poczęstunek oraz zabawy na
placu zabaw. To był wspaniały dzień, pełen niezapomnianych
wrażeń. Dziewczynkom gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!

Pod starym Wawelem przygód bez liku…
W dniu 24 kwietnia 2018 r. dzieci obejrzały
przedstawienie Teatru Edukacji i Profilaktyki „Maska” pt.
„Pod starym Wawelem przygód bez liku, legenda o złym
smoku i sprytnym Szewczyku”. Jest to na nowo napisana
legenda o Smoku Wawelskim i Szewczyku Skubie.
Przedstawienie było pełne humoru i opowiadało o tym, że
każdemu, nawet bardzo złemu, należy dać drugą szansę. Na
twarzach naszych małych widzów przez całe przedstawienie
gościł szeroki uśmiech i zaciekawienie. Występ aktorów po
raz kolejny został zakończony gromkimi brawami.
Organizowanie przedstawień teatralnych na terenie
przedszkola ma na celu rozwijanie u dziecka zainteresowań
teatrem, pozwala rozwijać horyzonty, kształtuje u młodego
człowieka wrażliwość na kulturę, sztukę i świat, jak również
doskonali umiejętność uważnego słuchania dłuższych form
literackich.
					
Marta Pajor

Bo to nasz kraj, nasza ojczyzna
„Niedługo zaczyna się miesiąc maj i piękny będzie
nasz cały kraj. A maj jest bogaty w świąteczne daty” - tymi
słowami rozpoczęła się uroczystość patriotyczna w Miejskim

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej
w Stemplewie

Spotkanie patriotyczne w ramach obchodów Stulecia Niepodległości ph.
Polska i Konstytucja

Przedszkolu w Uniejowie, w którym uczestniczyła cała
społeczność przedszkolna.
Spotkanie odbyło się 27.04.2018 r. pod hasłem „Polska
i Konstytucja”. Przedszkolaki utrwaliły wiedzę o Konstytucji,
Godle, Fladze i Hymnie Narodowym. Poprzez inscenizację
o Polsce w wykonaniu dzieci 5 i 6- letnich wszystkie dzieci
kształtowały postawę patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.
Podsumowaniem spotkania było odśpiewanie przez „małych
patriotów” hymnu państwowego w postawie na baczność.
		

Małgorzata Kaźmierczak, Monika Szafarz

Spotkanie z farmaceutą
W ramach propagowania zdrowego stylu życia 10 maja
2018 r. odbyło się w grupie VII dzieci 6-letnich spotkanie
z mamą Lenki, panią Ewą – farmaceutą, która na początku
przeczytała dzieciom bajkę o witaminach, przyłączając
się tym samym do realizowanego w naszym przedszkolu
programu „Cała Polska czyta dzieciom”. Następnie pani Ewa
przybliżyła przedszkolakom zawód farmaceuty i charakter
pracy w aptece. Opowiedziała o asortymencie apteki,
o przeznaczeniu różnych farmaceutycznych przyborów,
a także wytłumaczyła dzieciom czym jest lek i jakie jego
postacie można otrzymać w aptece. Podkreśliła, że leki
można przyjmować tylko jeśli jest się chorym i pod opieką
dorosłych. Pani Ewa opowiedziała także o preparatach
witaminowych dostępnych w aptece, a także zwróciła uwagę
na fakt, że urozmaicona dieta bogata w owoce i warzywa
zapewnia nam wystarczającą ilość witamin. Podczas
spotkania starszaki dowiedziały się także jak wygląda i do
czego służy recepta. Interesującym doświadczeniem było
wykonywanie maści recepturowej. Dzieci z pomocą pani
Ewy, z wielkim zaangażowaniem ucierały w moździerzu
składniki potrzebne do jej zrobienia. Po wykonaniu maści
pani farmaceutka przełożyła ją do pudełeczka, a następnie
opisała jej zawartość. Tak starannie przygotowaną maścią
przedszkolaki mogły posmarować swoje dłonie. Na
zakończenie spotkania dzieci otrzymały od pani Ewy naklejki,
lizaki z witaminami oraz owoce. W ramach wdzięczności
starszaki wręczyły podziękowanie za wartościowe i pełne
atrakcji zajęcia. Dziękujemy!
					
Marta Pajor
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„Cała Polska Czyta Dzieciom”

Przedszkolaki w bibliotece

„Sądzisz że zachowują się dziwnie?
w razie potrzeby przy tobie i przy mnie
To Oni z płomieni wyciągną nas
Pomogą także, gdy płonie las
Ta osoba pocieszy w potrzebie
Zdejmie kota, który siedzi na drzewie
Czy już wiesz o kim mowa?
Dawna jej nazwa to Straż Ogniowa
Dziś na nią mówimy Pożarna Straż
To właśnie Strażacy Ratują Nas”
W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” 11
maja 2018 r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie
ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie.
Zaproszeni goście przeczytali dzieciom książkę pt. „Jak
Wojtek został strażakiem”. Odbyły się wspólne zabawy
przy piosenkach i pląsach. W trakcie spotkania goście
zaznajomili dzieci z pracą strażaka, w interesujący
sposób dokonali prezentacji stroju strażackiego oraz
urządzeń wykorzystywanych podczas akcji ratowniczych.
Przedszkolaki dowiedziały się, jakich sytuacji należy unikać,
aby nie wzniecić pożaru, w jakich okolicznościach należy
wzywać straż pożarną oraz utrwaliły numery alarmowe.
Dzieci z wielkim zainteresowaniem i zaciekawieniem słuchały
druhów, chętnie uczestniczyły w pokazie pierwszej pomocy.
Ogromną atrakcją był wóz strażacki, którym przyjechali nasi
goście. Dzieci mogły wejść i obejrzeć wóz od wewnątrz,
a także przymierzyć strażacki kask. Duże zainteresowanie
wzbudziła także możliwość lania wody z węża strażackiego.
Ostatnim punktem pokazu było zaprezentowanie możliwości
działka zamontowanego na samochodzie. Jego zasięg wielu
wprawił w osłupienie.
Na zakończenie spotkania dzieci podziękowały
strażakom piękną laurką i życzyły wytrwałości w codziennych
zmaganiach. Nie zabrakło również pamiątkowych zdjęć.
Serdecznie dziękujemy!

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Małgorzata Dzieran, Ewa Urbaniak

Zabawy z mamą podczas Festynu Rodzinnego w Miejskim Przedszkolu w
Uniejowie

W dniu 14 maja 2018 r. dzieci 5-, 6-letnie z grupy IV,
VI, VII, VIII wybrały się do Miejsko - Gminnej Publicznej
Biblioteki w Uniejowie. Spotkanie związane było z XV
Ogólnopolskim Tygodniem Bibliotek i odbyło się pod
hasłem „(Do) Wolność Czytania”. Pani Beata Szymczak
oraz Pani Sylwia Szymańska zapoznały swoich gości
z działalnością biblioteki, pokazały książki i zachęcały do ich
wypożyczania. Spotkanie w bibliotece nie mogło się odbyć
bez głośnego czytania, dlatego też przedszkolaki z wielką
uwagą i zainteresowaniem wysłuchały legendy „O Smoku
Wawelskim” z książki M. Jarockiej pt. „Podróże z legendą”.
Na zakończenie wizyty dzieci zostały obdarowane hojnie
prezentami – długopisami, breloczkami - zaś same
podarowały podziękowanie za cudowne spotkanie i mile
spędzony czas.
					
Marta Pajor

Z dietetykiem - to zdrowo!
W ramach realizacji ogólnopolskiego programu
Przedszkole Zdrowego Żywienia - X edycja, w naszym
przedszkolu odbyło się spotkanie pod hasłem „Co należy
robić, aby być zdrowym” z panią Renatą – dietetykiem,
która wyjaśniła dzieciom na czym polega jej praca. Podczas
spotkania dzieci dowiedziały się, w jaki sposób żywność
wpływa na nasze zdrowie i codzienne funkcjonowanie.
Tłumaczyła dlaczego należy ograniczać słodycze i słodkie
napoje, a zwiększyć spożycie warzyw i owoców. Wyjaśniła
również przedszkolakom w oparciu o ilustracje, że oprócz
dobrego żywienia bardzo ważna jest aktywność fizyczna.
Pani Renata w interesujący sposób przedstawiła dzieciom
piramidę żywienia. Omawiała produkty żywnościowe od
tych najzdrowszych i najbardziej wartościowych po te,
które w odżywianiu powinny się znaleźć w niewielkich
ilościach. Duży nacisk kładła na uświadomienie dzieciom ile
cukru zawierają pozornie „zdrowe” produkty. Przykładowo
niezwykle popularne napoje, jogurty reklamowane jako
źródło witamin to 10-11 łyżeczek cukru w jednej buteleczce.
Przedszkolaki bardzo chętnie brały udział w zadaniach
przygotowanych dla nich. Bez żadnego problemu potrafiły
podzielić produkty przygotowane na stoliczku na zdrowe
i niezdrowe i umieścić w koszykach z napisem „zdrowa
żywność” i „niezdrowa żywność”. Wybierając produkt
dziecko argumentowało, dlaczego ma się znaleźć w danym
koszyku. Zaproszony gość zrobił przedszkolakom
niesamowitą niespodziankę. Obdarował wszystkich smaczną
bombą witaminową w postaci świeżych i apetycznych
truskawek.
Dzieci ogromnymi brawami i piękną laurką
podziękowały pani Renacie za mile spędzony czas oraz
za przekazanie niesamowitej wiedzy na temat zdrowego
odżywiania.
			
Serdecznie dziękujemy
				
Ewa Urbaniak

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Kocham cię mamo
„Kocham Cię mamo, bo Twoje serce bije jak refren
w mojej piosence.
Kocham Cię Mamo, bo serce Twoje bije tak samo jak serce
moje”.
W dniu 26 maja 2018 r. na boisku im. W. Smolarka
w Uniejowie odbyły się Gminne Obchody Dnia Matki,
które przygotowały dzieci z grupy III (4-latki), V (5-latki)
i VII (6-latki) pod kierunkiem swoich pań: Moniki Bartnik,
Wioletty Gralki i Marty Pajor. Przedszkolaki słowem
i piosenką wyraziły miłość i wdzięczność za matczyną dobroć
i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i wybacza,
a także za mądrość i autorytet.
Uroczystość rozpoczęła się od przywitania wszystkich
gości przez panią dyrektor, Romanę Kozińską, która złożyła
serdeczne życzenia wszystkim mamom z okazji ich święta,
w imieniu własnym oraz organizatorów koncertu i zaprosiła na
występy małych artystów. Dzieci znakomicie zaprezentowały
się w tańcach, wierszach, piosenkach, instrumentacjach
utworów muzyki klasycznej, a także w opowieści ruchowej do
kołysanki „Był sobie król”. Przedszkolaki zaprosiły również
zgromadzoną publiczność do zabawy muzyczno-ruchowej
przy piosence „Małe serduszko”. Na zakończenie, wzruszone
i szczęśliwe mamusie zostały obdarowane laurkami
z życzeniami od swoich ukochanych pociech. Podczas
uroczystości nie zabrakło również akcentów patriotycznych,
które widoczne były w występach dzieci prezentujących
tańce narodowe, jak i pięknych dekoracjach oraz strojach. Po
programie artystycznym przedszkolaki otrzymały gromkie
brawa, które były uznaniem za cudowne przedstawienie.
Dyrektor Miejskiego Przedszkola w Uniejowie podziękowała
wszystkim, a szczególnie dzieciom za ich występ,
nauczycielkom za przygotowanie programu artystycznego
oraz organizatorom Urzędowi Miasta w Uniejowie,
Miejskiemu Przedszkolu w Uniejowie, Miejsko-Gminnemu
Ośrodkowi Kultury w Uniejowie, a także PGK „Termy
Uniejów.”.
Od 22 do 25 maja odbyły się również spotkania z okazji
tego święta w przedszkolu,
w pozostałych grupach.
Przedszkolaki zaprezentowały inscenizacje, wiersze, piosenki
i tańce, złożyły życzenia wręczając laurki i zaprosiły swoje
mamusie do wspólnych zabaw i poczęstunku.
Życzymy, aby nie tylko jeden dzień, ale i wszystkie dni w roku
były tak wspaniałe, pełne radości i wzruszeń dla kochanych
mam.

Rodzinne świętowanie rozpoczęła dyrektor Romana
Kozińska, która powitała serdecznie wszystkich przybyłych
gości, dzieci i członków ich rodzin oraz zaprosiła do
wspólnego, aktywnego spędzenia wolnego czasu.
Podczas festynu można było skorzystać z wielu atrakcji,
wśród których znalazły się: malowanie twarzy, balonikowe
cuda, plecenie warkoczyków, malowanie na folii. Na stoiskach
kulinarnych znalazły się ciasta i ciasteczka upieczone przez
mamy przedszkolaków, zupa pomidorowa, popcorn, wata
cukrowa oraz kiełbaska i kaszanka z grilla. Uczestnicy
mogli także napić się kompotu ze świeżych, sezonowych
owoców, zebranych w naszym ogrodzie dydaktycznym oraz
przyniesionych przez rodziców.
Obok stoisk z jedzeniem i przekąskami były stanowiska
z takimi atrakcjami jak: kącik plastycznej twórczości oraz
zabawy sprawnościowe w figloraju. Dzieci z rodzicami
uczestniczyły w zabawach
muzyczno-tanecznych,
prowadzonych przez Zespół Artystyczny Uli Pakuły - znany
i lubiany przez dzieci.
Podczas festynu dzieci zostały obdarowane batonami,
ufundowanymi przez rodziców. Za zaangażowanie
w przygotowanie tego festynu podziękowania należą się
nauczycielom, pracownikom i Radzie Rodziców Miejskiego
Przedszkola w Uniejowie.
Cała impreza przebiegała w miłej, pogodnej, słonecznej,
rodzinnej atmosferze, w rytmach muzyki. Różnorodność
zaplanowanych atrakcji sprawiła, że każdy znalazł coś dla
siebie. Dziękujemy za wszelką pomoc, wsparcie i dobry
humor.
			
Monika Szafarz

Uroczystość zakończenia przedszkola
Pożegnamy przedszkole,
pokłonimy się szkole,
nową drogą pójdziemy odważnie (…)
W dniu 21 czerwca 2018 r. odbyła się uroczystość
zakończenia przedszkola. Tego dnia dzieci 6- letnie
z grupy VI, VII, VIII żegnały się ze swoimi paniami, całym
personelem, a także młodszymi kolegami i koleżankami.
Starszaki poprzez wiersze i piosenki podziękowały
wszystkim pracownikom za czas spędzony w przedszkolu,

Marta Pajor, Monika Bartnik, Wioletta Gralka

Festyn Rodzinny
W sobotę, 9.06.2018 r. odbył się V Festyn Rodzinny
w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie, którego celem było:
integrowanie dzieci z poszczególnych grup wiekowych,
stworzenie miłej atmosfery, zachęcanie dzieci i rodziców
do aktywnego uczestnictwa w proponowanych zabawach
sportowo-rekreacyjnych, wzmacnianie więzi rodzinnych.

33

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

		

UNIEJOWSKIE STRONY

Występy przedszkolaków podczas Koncertu z okazji Dnia Matki

>>>

34

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 3 / 61 / 2018

>>>
dobre serce, opiekę, przekazaną wiedzę oraz umiejętności.
Były łzy śmiechu, lecz także i wzruszenia. Następnie
grupy pięciolatków pożegnały starszych kolegów pięknym
wierszem, piosenką, zabawą muzyczno-ruchową „Małe
serduszko”, a także wręczyły im drobne upominki. Za swój
piękny występ wszystkie dzieci otrzymały gromkie brawa
i pochwały. Po programie artystycznym pani dyrektor
podziękowała dzieciom za występ i życzyła im, by następny
etap życia był początkiem wspaniałej, pełnej sukcesów drogi.
Na zakończenie absolwenci otrzymali dyplomy ukończenia

przedszkola i książki. Podczas uroczystości nie zabrakło
również podziękowań złożonych przez rodziców dla
dyrektora, nauczycieli i wszystkich pracowników za serce,
trud i cierpliwość okazaną ich dzieciom.
Pożegnania zawsze są trudne, ale to pożegnanie zawiera
w sobie obietnicę przygody, jaką jest przecież dorastanie,
dlatego ze wzruszeniem w sercach, ale i uśmiechem na ustach
życzymy Wam Drodzy Absolwenci powodzenia i samych
sukcesów w szkole.
					
Marta Pajor

Szkoła Podstawowa w Uniejowie
podsumowała rok
Pierwszy rok w zreformowanej szkole dobiegł końca. Uniejowska Alma Mater (mniejsza) liczyła w roku
szkolnym 2017/2018 22 oddziały (z czego: 16 to oddziały I-VII SP, a 6 to oddziały gimnazjalne klas II i III). Kadra
składała się z 63 osób – 49 nauczycieli i 14 pracowników administracji i obsługi.
Jako że zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań, to i my, zamiast „normalnego” artykułu, zarzucimy
czytelników szczególnymi osiągnięciami uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r.
w Uniejowie.
• Gminne Potyczki Ortograficzne 2018 r. kl. II-III: I miejsce – Filip Wawrzyniak - kl. III a - op. M. Antoniak,
II miejsce – Lena Rokoszewska - kl. III c - op. D. Bamberska
• Gminne Potyczki Ortograficzne 2018 kl. IV-VI SP: I miejsce - Michalina Wappa - kl. V b, II miejsce - Maja
Wappa – kl. V b, III miejsce - Kacper Wójcik – kl. V b – op. A. Pajor
• Gminne Potyczki Ortograficzne dla klas VII i Gimnazjum: Mistrz Ortografii - Damian Bartosiak - kl. II c/Gim.,
Wicemistrz - Oliwia Raźniewska - kl. III a/Gim.- op. A. Kaczmarek
• X Gminne Potyczki Matematyczne w kategorii klas IV: I miejsce – Tobiasz Bartosiak, II miejsce – Aleksandra
Sroka - op. J. Wieczorek, III miejsce – Kamil Pruchlat - op. J. Stawicki; w kategorii klas V - I miejsce – Kacper
Wójcik - op. K. Pruchlat; w kategorii klas VI - wyróżnienie - Witold Leśniewski - op. A. Zbytniewska
• XV Gminny Konkurs Recytatorski w kategorii kl. I-II: I miejsce – Aleksandra Wójcik - kl. I c - op. Magdalena
Derlacz, II miejsce - Oliwia Kwiatkowska - kl. I a - op. Joanna Wicherkiewicz, Inga Olczyk - kl. I b - op. Teresa
Gadzinowska; kategoria kl. III-IV: II miejsce - Hanna Pęcherska - kl. IV c - op. Jolanta Chajdas; kategoria kl.
V-VII - II miejsce - Łucja Majda - kl. VI a, Natalia Izydorczyk - kl. VII a - op. Sylwia Kozińska
• Gminny Konkurs Przyrodniczy „O tytuł Młodego Przyrodnika”: wyróżnienie - Marta Kowalska III a – op.
M. Antoniak
• Gminne Potyczki Matematyczne: I miejsce – Mistrz Jeremi Pamfil - kl. III b - op. A. Wiktorska, II miejsce
Aleksander Wegner - kl. III c, III miejsce- Hubert Szymański - kl. III c - op. D. Bamberska, wyróżnienie
- Aleksandra Nowakowska- kl. III a - op. M. Antoniak
• XVII Gminny Zimowy Festiwal Piosenki dla Dzieci i Młodzieży (op. uczniów: p. Agnieszka Pajor, Magdalena
Derlacz, Teresa Gadzinowska, M. Antoniak) - kategoria klasy I-III - GRAND PRIX – Maja Perkowska, II
nagroda – Barbara Troczyńska, II nagroda – Filip Wawrzyniak, III nagroda – duet Marcelina Figurska, Inga
Olczyk, wyróżnienie – Oliwia Kwiatkowska; kategoria klasy IV-VI GRAND PRIX – Karolina Szczepańska,
I nagroda - Maja Wappa, Amelia Perkowska, II nagroda – Marianna Stefańska, Oliwia Łuczak, III nagroda
– Lidia Pająk; kategoria klasy VII-VIII gimnazjum: I nagroda – Weronika Napieraj, II nagroda – Weronika
Kujawa, III nagroda – Natalia Izydorczyk
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Etap gminny - Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” w kategorii klas IV
-VI: III miejsce - Aleksandra Gogol - kl. IV b - op. E. Bartnik; w kategorii klas VII i gimnazjalnych: I miejsce
- Szymon Zimnowłocki - kl. III b/Gim. (zakwalifikowany do etapu powiatowego), II miejsce - Błażej Kujawa
- kl. III c/Gim., III miejsce – Bartosz Andrysiewicz – kl. III c/Gim. - op. E. Bartnik
Powiatowy Konkurs Literacki pt. „Napisz wiersz o jesieni”: wyróżnienie – Ana Marciniak - kl. IV b
- op. J. Chajdas
XIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Literatury Europejskiej „Literatura Szwedzka”: II miejsce - Kacper
Wójcik - kl. V b - op. A. Pajor
Powiatowy Konkurs Literacki „Wiosenne pisanie” w kategorii klasy III-IV: wyróżnienie - Maja Kołuda – III a
/SP- op. M. Antoniak, Aleksandra Drubkowska - kl. V b - op. A. Pajor
Powiatowy Finał Konkursu Języka Niemieckiego „Deutsch ist ein Plus”: I miejsce - Julia Galoch - kl. III a,
II miejsce - Oliwia Raźniewska - kl. III a, IV miejsce - Jakub Stefański - kl. III a - op. A. Bugajak
Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego Word Master - Mistrz Słówek: wyróżnienie - Martyna Ludwicka - op.
A. Rafalska
Powiatowe potyczki Ortograficzne: I Wicemistrz - Filip Wawrzyniak - kl. III a - op. A. Antoniak
Powiatowy Konkurs Fotograficzny pt. „Jesień w obiektywie malowana”: wyróżnienie – Kacper Wójcik kl.
V b - op. L. Zaradzka
Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Jesienne obrazki”: II miejsce – Oskar Polipowski – kl. III a – op. M.
Antoniak, III miejsce – Jeremi Panfil – kl. III b, wyróżnienie – Julia Kolasa – kl. III b, Justyna Urbańczyk – kl.
III b – op. A. Wiktorska, Maja Księżak - kl. III c - op. D. Bamberska
Powiatowy Konkurs Plastyczny „Wiosenne impresje” - kategoria klasy I-III: I miejsce - Daria Pająk - kl. III
b/SP - op. A. Wiktorska, III miejsce - Hubert Walczak - kl. III a/SP - op.- M. Antoniak, wyróżnienia: Laura
Miąsek – kl. I a/SP - op.- J. Wicherkiewicz, Julia Kurzawa – kl. I c/SP - op. M. Derlacz, Ewa Ostrowska – kl. III
c/SP – op. D. Bamberska
Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Wiosna w kadrze” - kategoria gimnazjum:
wyróżnienie - Wiktoria Przeganiała - kl. III a/Gim. – op. E. Bartnik
XII edycja konkursu powiatowego Policyjnej Akademii Bezpieczeństwa:
III miejsce - Julia Będziechowska i Błażej Wieczorek - II a/SP – op. U. Świerczyńska
Etap powiatowy - Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - Szkoła Podstawowa - op.
L. Zaradzka, III miejsce grupowo - Leśniewski Witold - kl. VI a, Gracjan Madajski - kl.VI a, Bartosz Kąpielski
- kl. VI a; Gimnazjum - op. E. Bartnik, III miejsce grupowo - Wiktoria Przeganiała - kl. III a, Filip Kos - kl. III
a, Jakub Przytuła - kl. II a
Powiatowy Konkurs Plastyczny na ilustrację i kukiełkę do ulubionego utworu M. Konopnickiej: wyróżnienie Klaudia Wiśniewska - kl. III a/SP - op. M. Antoniak, Katarzyna Górka - kl. II a/Gim. - op. E. Bartnik
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Powiatowy Festiwal Piosenki Anglojęzycznej: II miejsce – Weronika Kujawa, Weronika Napieraj – kl. VII a
– op. W. Stawicka
Międzypowiatowy Finał Potyczek Matematycznych: II miejsce Jakub Stefański – kl. III A – op. A. Zbytniewska,
wyróżnienie – Kacper Wójcik – kl. V b – op. K. Pruchlat
Powiatowe Potyczki Matematyczne (10 uczniów), op. K. Pruchlat, J Stawicki, J. Wieczorek, A. Zbytniewska,
I miejsce – Jakub Stefański - kl. III a, Kacper Wójcik – kl. V b, II miejsce – Kamil Pruchlat – kl. IV b, III miejsce
– Damian Bartosiak – kl. II c, Witold Leśniewski – kl. VI a, Tobiasz Bartosiak – kl. IV c
Powiatowe Potyczki Ortograficzne kl. IV – VII/SP, II-III/Gim.: Wicemistrz Michalina Wappa – kl. V b, Damian
Bartosiak – kl. II C, Laureat Maja Wappa - kl. V b, Oliwia Raźniewska kl. III A – op. A. Kaczmarek, A. Pajor
Powiatowy Konkurs 5 milionów: I miejsce - Radosław Marek, Adrian Balcerzak, Nina Bartosik – kl. III c – op.
B. Bamberska
Powiatowy Konkurs Recytatorski: I miejsce – Aleksandra Wójcik – kl. I c- op. M. Derlacz, II miejsce – Hanna
Pęcherska – IV c - op. J. Chajdas, wyróżnienie – Antoni Kowalski – kl. IV c - op. J. Chajdas
Hufcowy Festiwal Piosenki Zuchowej i Harcerskiej w Stemplewie – op. M. Derlacz:
I miejsce – Gromada Zuchowa Krasnonutki – Filip Wawrzyniak – kl. III a, II miejsce Maja Perkowska – kl. I c
Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla Gimnazjum: Laureat – II miejsce - Jakub Stefański - (96,67%) - kl. III
a/Gim. - op. A. Zbytniewska
Wojewódzki Konkurs Matematyczny dla SP: etap rejonowy - Witold Leśniewski - kl. VI a - op. A. Zbytniewska
Wojewódzki Konkurs literacki Wielki Dzień Polaków, Wielki Dzień Komendanta - 11 Listopada 1918 roku.
Próba rekonstrukcji w przeddzień stulecia niepodległości. Laureatka - III miejsce - Oliwia Raźniewska - kl. III
a/Gim. - op. J. Pawlak
Wojewódzki Konkurs Plastyczny Wielki Dzień Polaków, Wielki Dzień Komendanta – 11 Listopada 1918 roku.
Próba rekonstrukcji w przeddzień stulecia niepodległości. Laureatki - Wiktoria Przeganiała - kl. III a/Gim.,
Martyna Srogosz - kl. III a/Gim. – op. E. Bartnik
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Szwajcaria widziana twoimi oczami”: wyróżnienie – Kinga Kujawiak - kl.
VII a - op. E. Bartnik, A. Sowa
Wojewódzki Konkurs Plastyczny Stowarzyszenie Innowatorów wsi „Dieta drobiowa zawsze zdrowa”: I miejsce
- Aleksandra Gogol - kl. IV b, II miejsce - Izabela Struś - kl. VII b, III miejsce - Zofia Bartczak – kl. IV b,
wyróżnienie - Eliza Marosik – kl. IV, Olga Wincenciak – kl. VII b
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Ja w roli stróża prawa”: wyróżnienie - Mateusz Rybarkiewicz - kl. VI b,
Aleksandra Drubkowska - kl. V b
Wojewódzki Konkurs Plastyczny „100 najpiękniejszych miejsc w Polsce w stulecie odzyskania Niepodległości”

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

•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNIEJOWSKIE STRONY

37

– „Bagna i rozlewiska” - Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Kategoria kl.
I-III: I miejsce – Maja Książak - kl. III a, II miejsce - Julia Figurska - kl. III a, III miejsce – Arleta Mituta - kl.
III a, wyróżnienie - Robert Zawiła, Ewa Ostrowska - kl. III a – op. D. Bamberska; kategoria kl. IV-VI: I miejsce
– Eliza Marosik - kl. IV b, II miejsce- Stępień Antoni – kl. IV a, III miejsce – Patrycja Szafran - kl. VII b– op. E.
Bartnik, wyróżnienie - Justyna Kubiak - kl. IV a – op. L. Zaradzka
Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Pangea”: Finalista – Kacper Wójcik – kl. V b – op. K. Pruchlat
Ogólnopolski VIII Międzyszkolny Konkurs Literacko-Plastyczny „Co mi w duszy gra” – kategoria opowiadanie:
wyróżnienie - Bartosz Swęderski - kl. II B Gim. - op. A. Kaczmarek
XXIII Ogólnopolski Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego – „Losy żołnierza i dzieje oręża
polskiego w latach 1887-1922”, udział w etapie rejonowym - Bartosz Andrysiewicz - op. J. Pawlak
Ogólnopolska Stypendiada Wczesnoszkolna - Konkurs czytelniczy: wyróżnienie - Filip Wawrzyniak- kl. III a
(finalista) - op. M. Antoniak  
Ogólnopolska Stypendiada Wczesnoszkolna - konkurs plastyczny: III miejsce - Zuzanna Grzelewska - kl. III a
(laureatka) - op. M. Antoniak, wyróżnienie - Igor Koralewski - kl. III c (finalista) - op. D. Bamberska
Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pt. „Moje uzdrowisko - kategoria kl. IV-VII – op. L. Zaradzka. Laureaci:
Kacper Wójcik - „Gorąca zima w Uzdrowisku Termalnym”- fotografia - kl. V, Łukasz Pietrzak - „Uniejowskie
wiadomości” - rysunek - kl. VI, Ksawery Mikołajczyk - „Moje miasto Uniejów” - kolaż - kl. V, Oliwia Kujawiak
- „Uniejów Uzdrowisko Termalne – kosmiczna przygoda” - rysunek, malarstwo - kl. VI, Marta Sałata - „Uniejów
Uzdrowisko Termalne – spotkajmy się w Uniejowie” -rysunek, malarstwo - kl. VI, Marianna Stefańska
- „Moje Termy Uniejów” - rysunek - kl. VI, Aleksandra Górczyńska - „Uniejowska woda to zdrowie i uroda”
- rysunek, kolaż - kl. V, Oliwia Łuczak - „Uniejów Uzdrowisko Termalne” rysunek - kl. VI; kategoria gimnazjum
- op. E. Bartnik. Laureaci: Katarzyna Górka - „Wiatrak w Zagrodzie” - kolaż - kl. II a, Wiktoria Przeganiała
- „Średniowieczny zamek” - rysunek - kl. III a
Stypendiada:
Wyróżnienie w konkursie plastycznym Plastuś – Igor Koralewski - kl. III c - op. D. Bamberska
Ogólnopolski Konkurs „Savoir-vivre 2017/18” - udział 8 uczniów kl. III -VII/SP
Ogólnopolski Konkurs „Z kaligrafią na co dzień” - 10 uczniów kl. III/SP i 10 uczniów kl. V-VII/SP
Najwyższe osiągniecia sportowe
I miejsce - Mateusz Napieraj w Ogólnopolskim Halowym Mitingu LA w Toruniu w biegu na 60 i 300 m
III miejsce - Patryk Bugajak w Mistrzostwach Polski w Unihokeja
I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju „Dzień Niepodległości - Dniem Każdego Polaka” ucz. klasy VI a SP
- trener/op. T. Bartosik
Mistrzostwa Województwa Łódzkiego Młodzików w lekkoatletyce: Mateusz Napieraj - złoty medal w biegu na
100 m i w biegu sztafetowym 4 x100 m, Bartosz Swęderski - złoty medal w biegu na 1000 m, Mateusz Napieraj
- srebrny medal w biegu na 300 m
Wicemistrzostwo Województwa Łódzkiego w Unihokeja - klasy VI/SP
Brązowy Medal Mistrzostw Województwa w Unihokeja - klasy VI/SP
IV miejsce w Finale Wojewódzkim w Sztafetowych Biegach Przełajowych - chłopcy/Gim.
VI miejsce w Finale Wojewódzkim w Unihokeja - dziewczęta/Gim.
II miejsce w Piłce Nożnej - Półfinał Zawodów Wojewódzkich - chłopcy/Gim.
III miejsce w Zawodach Drużynowych La - chłopcy/Gim.
III miejsce w Mini-Piłce Nożnej - chłopcy/SP
III miejsce - Rejon Piłka Nożna Chłopców - Łęczyca - ucz. klasy VI a/SP - trener/op. T. Bartosik

						
						

Nauczyciele Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie
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Marianna Polasińska

Z pamiętnika pielgrzyma
Nocą, 8 kwietnia br. na parking przy szkole w Spycimierzu podjeżdża autokar biura pielgrzymkowoturystycznego „Arkus” w Bydgoszczy. Sprawnie wsiadają do niego uczestnicy pielgrzymki do Włoch. Każdy
z nas nosi w sercu intencję, z którą udaje się na pielgrzymkę. Opiekę duchową od pierwszych chwil sprawuje
proboszcz spycimierskiej parafii – ks. Dariusz Ziemniak. Kilka minut po północy autokar rusza w drogę.
Modlimy się wspólnie o szczęśliwą podróż. Przed nami kilkanaście godzin jazdy.
Późnym wieczorem, 9 kwietnia dojeżdżamy do
miejsca pierwszego noclegu. Rano, 10 kwietnia
wyruszamy do Orvieto. To pierwsze miejsce na szlaku
naszego pielgrzymowania. Zwiedzamy wybudowaną w
XIV wieku jedną z najpiękniejszych włoskich katedr.
We wnętrzu ścian w Orvieto można zobaczyć sceny
z życia Matki Boskiej. Podziwiamy freski w kaplicy
Madonny i relikwiarz w kaplicy Capella del Corporale.

We wnętrzu katedry znajdują się relikwie Bożego Ciała.
To tutaj narodziła się tradycja tego święta. Dla wiernych
z Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu
Uroczystość ku czci Najświętszego Sakramentu ma
szczególny charakter. To w tej parafii od wielu już lat wierni
układają na trasie procesji przepiękne kwietne dywany.
Ta tradycja pielęgnowana przez kolejne pokolenia trwa
już ponad 200 lat, a do Spycimierza corocznie w Boże

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

Ciało przybywają tłumnie goście z kraju i zagranicy.
W kaplicy przy katedrze Duomo w Orvieto
ksiądz proboszcz odprawia dla nas mszę świętą.
Rankiem następnego dnia opuszczamy hotel, aby udać
się do Rzymu. Naszym celem jest wizyta w Watykanie.
Po szczegółowej kontroli bezpieczeństwa udajemy
się na Plac Świętego Piotra. Wśród gromadzących
się tłumnie wiernych spotykamy grupę pielgrzymów
z uniejowskiej parafii. Wkrótce też dostrzegamy
urzędującego na Stolicy Piotrowej papieża Franciszka
i rozpoczyna się audiencja generalna. Spotkanie
z Piotrem naszych czasów jest dla nas wielkim przeżyciem.
Chwila zadumy towarzyszy nam, kiedy na Placu św.
Piotra widzimy miejsce zamachu na papieża Polaka.
W długiej kolejce oczekujemy na wejście do Bazyliki.
Wielu wzruszeń dostarcza nam obecność przy grobie
św. Jana Pawła II. Trudno ukryć łzy i skrywaną głęboko
radość z tego, że możemy w ciszy i zadumie modlić się
w kaplicy św. Sebastiana, gdzie spoczywa nasz wielki
rodak.
Podobno „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”
- stąd i my w kolejnym dniu naszej pielgrzymki
docieramy do Wiecznego Miasta. Program zwiedzania
jest bardzo bogaty: Piacca Navona, Fontanna Di
Trevi, Panteon, Kapitol, Forum Romanum, Coloseum,
Zamek św. Anioła, Bazyliki Papieskie – św. Jana na
Lateranie wraz ze Świętymi Schodami, Bazylika Matki
Bożej Większej. I właśnie w tej bazylice, która jest
największym rzymskim kościołem poświeconym Maryi
znajduje się kawałek Betlejem, czyli relikwie Żłóbka –
Sacra Culla. Klękamy na kolana przed Świętą Kołyską.
Po chwili z naszych ust i serc, w hołdzie Dzieciątku,
płynie kolęda „W żłobie leży”. Zmęczeni, ale bogatsi o
wspomnienia niezwykłych miejsc, które zobaczyliśmy
tego dnia, docieramy do hotelu na zasłużony
odpoczynek.
Spycimierz jest częścią gminy Uniejów, która ma
wiele miast partnerskich. Jednym z nich jest Alatri. I to
właśnie do tej miejscowości udajemy się w kolejnym
dniu pielgrzymki. Serdecznie wita nas delegacja włoska
na czele z burmistrzem miasta - Giuseppe Morini.
Burmistrz osobiście zaprasza nas do miejscowego
kościoła, gdzie znajduje się fragment cudownej Hostii.
Po wspólnym zdjęciu żegnamy naszych włoskich
przyjaciół i wyruszamy autokarem w kierunku Monte
Casino. Zwiedzamy położony na wzgórzu Klasztor
Opactwa Benedyktyńskiego i udajemy się w szczególne
dla nas Polaków miejsce – Polski Cmentarz Wojskowy.
Ponad tysiąc ludzkich istnień i polska flaga powiewająca
wysoko ponad grobami polskich żołnierzy – nie kryjemy
wzruszenia. W symbolicznym miejscu składamy wiązankę
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kwiatów, a ksiądz proboszcz odprawia mszę świętą za
naszych bohaterskich rodaków. Na koniec wszyscy
śpiewamy pieśń patriotyczną „Czerwone maki na Monte
Casino”.
W szóstym dniu pielgrzymki udajemy się w drogę do
Lanciano – miejsca pierwszego w historii kościoła cudu
eucharystycznego. Jesteśmy tu, gdzie ponad 1300 lat
temu w Anxanum/dzisiejsze Lanciano/ludzkim oczom
ukazały się krople krwi i tkanka mięśnia sercowego.
Klękamy przed świętymi relikwiami, które znajdują się
na ołtarzu głównym kościoła św. Franciszka. Z Lanciano
udajemy się do Loretto. W tym włoskim miasteczku,
położonym nad Adriatykiem, znajduje się Sanktuarium
Maryjne. Jest to szczególne sanktuarium za sprawą
wyjątkowej relikwii, jaką jest Santa Casa, czyli Święty
Dom. Naszym oczom ukazuje się okazała bazylika, która
wznosi się nad Domkiem Matki Bożej. Wchodzimy do
Świętego Domku. Świadomi niezwykłości tego miejsca
pochylamy głowy, w zadumie oddajemy się modlitwie.
Asyż to miejsce urodzenia św. Franciszka i św.
Klary i właśnie tam zmierzamy w siódmym dniu
naszego pielgrzymowania. Zwiedzamy imponującą
dwupoziomową bazylikę, a w niej piękne malowidła
– sceny z życia świętego. Schodzimy do krypty, gdzie
w kamiennym sarkofagu spoczywają prochy św.
Franciszka. Pamiętamy ogród różany i żywe gołębie
wokół figurki świętego. Udajemy się do Bazyliki św.
Klary. Jej wnętrze zdobią malowidła z życia świętej,
której ciało spoczywa w kryształowym relikwiarzu.
Ostatnim punktem wycieczki w tym dniu był przejazd do
najstarszej republiki świata – San Marino.
W przedostatnim dniu pielgrzymki jedziemy do
Rawenny i Ferrary. W Rawennie, nazywanej perełką
północnych Włoszech, podziwiamy piękne mozaiki w
Bazylice San Vitale. Tutaj także w Sanktuarium Santa
Maria In Porto, którym opiekują się polscy Paulini,
podczas mszy św., dziękujemy za pielgrzymkę i modlimy
się o szczęśliwy powrót do kraju. W Rawennie oglądamy
również grobowiec wielkiego poety autora „Boskiej
komedii” Dante Alighieri. W Ferrarze natomiast
spacerujemy po starówce tego miasta, otoczonej
okazałymi fortyfikacjami bastionowymi.
Ostatni dzień płynie pod znakiem podróży.
Podziwiamy piękne widoki i malownicze tereny –
ośnieżone zbocza Alp i ciepły Adriatyk. Wracamy do
kraju wioząc wspomnienia minionych dni. Wracamy
umocnieni wiarą, bogatsi i szczęśliwsi. Cieszymy się, że
pod słońcem Italii otrzymaliśmy szansę przeżycia czegoś
niezwykłego.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
zorganizowania tego wyjazdu.
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Paulina Jaśkiewicz

Wieści ze Spycimierza
„Jaka to melodia?”
W kwietniu odbyły się kolejne zajęcia muzyczne prowadzone
przez Pana Feliksa. Podczas warsztatów dzieci poznały pochodzenie
saksofonu, jego budowę oraz sposób wydobywania dźwięków.
Wiele radości sprawił im turniej pt. „Jaka to melodia?”. W konkursie
muzycznym rywalizowali nauczyciele z uczniami. Było bardzo
trudno, ale mimo wszystko konkurencja zakończyła się remisem.
Na zakończenie zajęć dzieci zatańczyły taniec „Let’s Twist Again”
oraz zaśpiewały znaną im piosenkę „Miłość w Zakopanem”. Dzięki
zajęciom z Panem Feliksem dzieci mogły bliżej poznać kilka
instrumentów muzycznych.
„Moja Ojczyzna”
Pod koniec kwietnia odbył się w Wieleninie konkurs recytatorski
o treści patriotycznej. III miejsce zajął nasz uczeń z klasy II - Kacper
Pizulski, który zaprezentował wiersz pt. „W podziemiach Wawelu”.
Dzieci brały także udział w konkursie plastycznym nawiązującym
do utworów Marii Konopnickiej w Bronowie. III miejsce zajął
Igor Ilski- uczeń klasy II, zaś wyróżnienie zdobyła Emilia Ilska
z oddziału przedszkolnego. Naszym zwycięzcom gratulujemy.
Barwy biało-czerwone
Tuż przed obchodami Święta Konstytucji 3 maja chętni uczniowie
wraz z rodzicami spotkali się na uniejowskim rynku. Celem ich
przybycia było oplatanie biało-czerwonych brył. To zadanie
nie należało do najłatwiejszych, ale nasza społeczność szkolna
najszybciej poradziła sobie z przygotowaniem tych przestrzennych
dekoracji. Biało-czerwone barwy ozdabiały także naszą szkołę. W
oknach pojawiły się kwiaty w barwach narodowych, których układ
nawiązywał do flagi Polski. Koloru biało-czerwonego nie zabrakło
także we wnętrzu szkoły. Dodatkowe dekoracje pojawią się tuż
przed 11 listopada.

„Koła autobusu kręcą się, kręcą się…”
W dniu 4 czerwca uczniowie wraz z wychowawcami i rodzicami
brali udział w wycieczce do Mikroskali w Koninie. W Centrum
Edukacji obejrzeli ponad 30 różnych makiet edukacyjnych oraz
rozrywkowych, które nawiązywały do postaci z bajek, popularnych
filmów, historii Polski, czy świata dinozaurów. Uczniowie mogli
wprawiać w ruch pociągi, wydobywać różne dźwięki oraz włączać
kolorowe światła, np. na makiecie wesołego miasteczka. Przewodnik
opowiadał o sposobie tworzenia makiet i poszczególnych maleńkich
elementów. Uczniowie brali udział w warsztatach, podczas których
wykonali kota z wykorzystaniem drewnianych klocków i kleju.
Wycinali także na ploterze termicznym styropianowe figurki, m.in.:
koty, gwiazdki i samochody. Ogromną radość sprawił im pobyt w
kapsule czasu 6D oraz seans filmowy o przygodach małego żółwika
w kinie 6D. Niezwykłe i niezapomniane wrażenia zapewniały
poruszające się fotele, powiew wiatru, czy pryskająca woda.
Resztę wolnego czasu dzieci spędziły w „małpim gaju”. Zmęczone,
ale szczęśliwe wróciły do domu. Następnego dnia wspominały
najciekawsze momenty tej rodzinnej wycieczki.

arch. PSP w Spycimierzu

„Boże Ciało”
Kilka dni przed Bożym Ciałem mieszkańcy Spycimierza
wyruszyli w poszukiwanie kwiatów potrzebnych do układania
dywanów. Niestety wysokie temperatury sprawiły, że wiele kwiatów

przekwitło. Nauczyciele, a także rodzice udali się nawet kilka
kilometrów od Uniejowa, aby uzbierać kwiaty, które kolorystycznie
odpowiadałyby do zaplanowanego wzoru. Nasze dzieci aktywnie
włączyły się w zbieranie kwiatów oraz obrywanie bukszpanu.
Dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom, którzy pomogli
nam w zbieraniu kwiatów oraz układaniu dywanu.
W tym roku motyw dywanu nawiązywał do barw białoczerwonych związanych z obchodami 100-lecia Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Ogrodzenie szkoły zdobiły białe
i czerwone kwiaty z bibuły, przygotowane już kilka tygodni
wcześniej.
Boże Ciało w Spycimierzu jest piękną tradycją przekazywaną już
od najmłodszych lat. Dzieci chętnie brały udział w przygotowaniach
do tego wyjątkowego święta, wyjeżdżały z rodzicami na zrywanie
kwiatków, a mimo wszystko przychodziły do szkoły. Widząc
zaangażowanie młodszego pokolenia i jego pracowitość wiemy, że
tradycja kwietnych dywanów nie zaginie.

Emilka, Kacper, Marysia, Mateusz i Igor usypują kontur flagi Polski przed
budynkiem szkoły

Kacper Pizulski - zdobywca III miejsca w Gminnym Konkursie
Recytatorskim
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Szkolne wiadomości ze szkoły
w Wieleninie
Kiermasz wielkanocny w Wieleninie
Tradycją już stało się, że nasza szkoła organizuje, przed
Wielkanocą, świąteczny kiermasz, na którym można
podziwiać wytwory prac naszych uczniów, nauczycieli,
rodziców i babć. W dniach od 21 do 28 marca 2018 roku w
Szkole Podstawowej w Wieleninie został zorganizowany
,,Kiermasz Wielkanocny”, poprzedzony żmudnymi,
kilkutygodniowymi przygotowaniami. Zorganizowały
go: Daniela Kwiatosińska, Alicja Gapsa i Magdalena
Andrysiewicz. Na tegorocznym kiermaszu wielkanocnym
prezentowaliśmy: koszyki, prace szydełkowe, pisanki,
kurki, kurczątka, zajączki, palmy, baranki. Wszystko
cieszyło się dużym powodzeniem. Wszystkie przedmioty
były bardzo oryginalne. Wykonano rękodzielnicze dzieła:
wielkanocne jaja i koszyki zrobione różną techniką,
stroiki świąteczne, szydełkowe zajączki i wiele innych
ozdób świątecznych z różnych i barwnych materiałów.
Wszystkie własnoręcznie wykonane wyroby pięknie
się prezentowały. Dużą popularnością cieszyły się też
palmy wielkanocne. Udało nam się sprzedać większość
przygotowanych dekoracji świątecznych. Kiermasz
zakończył się sukcesem.
		
		
		

Daniela Kwiatosińska
Magdalena Andrysiewicz
Alicja Gapsa

Bank Spółdzielczy w Poddębicach oczami dziecka

Celem tego konkursu było: rozwijanie zainteresowań
plastycznych i promowanie uczniów uzdolnionych na
terenie całej gminy, a także ogólnie pojęta integracja
placówek oraz przybliżanie dzieciom idei oszczędzania
w SKO i instytucji jaką jest Bank Spółdzielczy w
Poddębicach. Okazało się, że był to trafiony pomysł!
Napłynęły aż 123 prace plastyczne. Wszystkie były
przepięknie wykonane różnorodną techniką. Na
wszystkich rysunkach Bank Spółdzielczy w Poddębicach
był przedstawiony jako ciepła, przyjazna i serdeczna
placówka. Komisja Bankowa musiała bardzo się natrudzić
przy wyłanianiu 12 najlepszych prac.

arch. SP Wielenin

A oto wyniki konkursu:
• I miejsce – Mikołaj Szafarz, Wielenin kl. II
• II miejsce – Alan Palka, Wilamów kl. I
• III miejsce – Maja Gapsa, Wilamów kl. III
• Wyróżnienie – Aleksandra Pawlak, Wielenin, kl. 0
• Wyróżnienie – Oliwia Walczak, Wilamów kl. II
• Wyróżnienie – Kacper Szafarz, Wielenin kl. III
II grupa - uczniowie klas IV - VII szkół podstawowych
• I miejsce – Kinga Kujawiak, Uniejów kl. VII
• II miejsce – Mateusz Stępień, Uniejów kl. V
• III miejsce – Martyna Kowalczyk, Uniejów kl., VII
• Wyróżnienie – Julia Pietrzak Wielenin kl. V
• Wyróżnienie – Karolina Graczyk, Wielenin kl. V
• Wyróżnienie – Monika Rogacka, Wilamów kl. IV

arch. SP Wielenin

Szkolna Kasa Oszczędności w tym roku
szkolnym zorganizowała „Gminny Konkurs Plastyczny
- Bank Spółdzielczy w Poddębicach oczami dziecka”

pod patronatem BS w Poddębicach. Pomysłodawcą tego
konkursu byli sami członkowie SKO, a Bank Spółdzielczy
w Poddębicach, który był fundatorem nagród, powołał do
oceny prac komisję bankową i był bardzo ciekawy, jak
placówka bankowa jest postrzegana przez członków SKO
w gminie.

Audycja muzyczna z SKO w SP Wielenin – tańce armeńskie

Laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego „Bank Spółdzielczy w Poddębicach
oczami dziecka”
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Z ramienia Banku Spółdzielczego w Poddębicach
na rozdaniu nagród w dniu 27 marca 2018 roku w SP
Wielenin były: pani Anna Koza i pani Marta Ciałkowska,
które wspólnie z panią dyrektor Elżbietą Goszczyk
wręczyły laureatom konkursu atrakcyjne nagrody
ufundowane przez BS w Poddębicach.
Serdecznie dziękujemy Bankowi Spółdzielczemu
w Poddębicach za wsparcie i pomoc. Serdecznie też
gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczestnikom
dziękujemy za udział i życzymy sukcesów w dalszej
karierze plastycznej.
			
			

Daniela Kwiatosińska
Magdalena Andrysiewicz

Audycje muzyczne z SKO
28 marca odbyła się kolejna audycja muzyczna
sponsorowana przez SKO, czyli spotkanie z zespołem
muzycznym – MUSICAL ISLAND. Tematem
przewodnim tego spotkania były skrzypce. Znani
już uczniom muzycy odwiedzili naszą szkołę wraz
z wirtuozem skrzypiec – panią Martyną. Najpierw muzycy
zaprezentowali uczniom całą budowę tego instrumentu
smyczkowego, a skrzypaczka przybliżyła nam wiele
dźwięków, jakie wydają skrzypce.
Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania utworu
z bajki „Kraina Lodu”, znanej wszystkim uczniom,
a mianowicie „Mam tę moc…”. Później każdy uczeń
obecny na koncercie mógł dowiedzieć się, że skrzypce
składają się między innymi z kluczy, drewnianych kołków,
strun, podstrunnic i podstawka. Najciekawszą jednak
wiadomością było to, że w środku skrzypiec znajduje
się dusza, która jest widoczna przez otwór rezonansowy,
o czym mogli przekonać się na własne oczy, podchodząc
do instrumentu. Ponadto muzycy zaprezentowali nam
sposoby artykulacji, czyli wydobywania dźwięku
w skrzypcach. Jednak najważniejszym punktem
muzycznej audycji była możliwość wykonania na
skrzypcach fragmentów utworów przez chętnych uczniów
naszej szkoły.
Spotkanie z muzykami zakończyło zaprezentowanie
w wersji smyczkowej jednego z utworów disco polo,
znanego przez wszystkich uczniów naszej szkoły –
„Przez Twe oczy zielone”. Uczniowie mogli posłuchać
niecodziennego wykonania utworu na skrzypcach oraz
razem zaśpiewać kilka wersów muzycznego hitu.
25 kwietnia uczniowie naszej szkoły po raz kolejny
mogli się spotkać z zespołem MUSICAL ISLAND na
kolejnej audycji muzycznej sponsorowanej przez SKO.
Podczas spotkania muzycy przybliżyli uczniom
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jeden z instrumentów dętych drewnianych – saksofon.
Dowiedzieliśmy się na nim, że dźwięk w saksofonie
„wlatuje” do części zwanej fajką, natomiast „wylatuje”
z czary głosowej oraz, że ten instrument wyposażony
jest też w klapy i pojedynczy stroik. Uczniowie mogli
obejrzeć kilka typów saksofonów, czyli altowy, tenorowy
oraz sopranowy. Audycja muzyczna rozpoczęła się od
zaprezentowania przez saksofonistę znanego utworu
muzycznego – „Last Christmas” George Michaela, gdzie
główna partia jest grana na saksofonie. Na koniec muzycy
zaproponowali uczniom i nauczycielom zabawę w znany
wszystkim turniej muzyczny „Jaka to melodia?”. Muzycy
przedstawili nam kilka zagadek muzycznych, m.in.
melodie z bajek, takich jak Scooby Doo . Żadna z nich
nie sprawiła uczniom żadnego problemu w rozpoznaniu
ich. Również nauczyciele rozpoznali melodie płynące z
saksofonu. Pojedynek muzyczny zakończył się remisem.
Występ zakończyło solowe wykonanie przez pana Pawła
na saksofonie utworu „Simply the Best” Tiny Turner.
Była to bardzo ciekawa lekcja muzyki. Już czekamy na
następną.
30 maja 2018 roku uczniowie naszej szkoły po raz
kolejny mogli potkać się z zespołem MUSICAL ISLAND
na kolejnej audycji muzycznej sponsorowanej przez SKO.
Podczas spotkania muzycy powtórzyli z uczniami
wiadomości o saksofonie, a gość koncertu p. R. Nowak
zagrał nam na saksofonie sopranowym kompozycję
Stinga. Później zagrano nam utwór muzyczny „Polka
dziadek” na dwa instrumenty. Taką muzykę muzycy
nazywają „dialogiem instrumentów”. Pokazano nam
też nowy, najbardziej ekspresyjny i wszechstronny
instrument dęty dla współczesnych muzyków EWI.
Wydaje
on
brzmienie
syntetyczne-wymyślone
i zaprogramowane w komputerze. Dzieci mogły na nim
zagrać muzykę dyskotekową. Wspomniano też o Fletni
Pana, instrumencie dętym, który pozwala uzyskać piękny,
czysty, krystaliczny dźwięk. Na koniec dzieci wspaniale
bawiły się przy utworze „Łowcy gniazd”. Wszyscy
aktywnie uczestniczyli w tych zajęciach. Profesjonalni
muzycy w umiejętny sposób łączyli edukację muzyczną
z dobrą zabawą. Na pewno zdobyta w ten sposób wiedza
pozostanie na długo w ich pamięci.
			

Daniela Kwiatosińska

Jaś i Małgosia uczą oszczędzania w SKO
w SP w Wieleninie
W tym roku szkolnym hasłem przewodnim
wszystkich imprez i działań podjętych przez Szkolną
Kasę Oszczędności jest: promujemy oszczędzanie w
Szkolnej Kasie Oszczędności i w Banku Spółdzielczym
w Poddębicach. I w ramach tego hasła Daniela
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I Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulotnej

I Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulotnej

Uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu

Sympozjum poświęcone „Odwiecznemu kultowi św. Bogumiła”

Uroczystości Bożego Ciała w Spycimierzu
arch. UM Uniejów

Uroczyste otwarcie i poświęcenie
odnowionej kaplicy św. Bogumiła
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Jubileusz 140-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie

arch. UM Uniejów/A. Sobczak
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100 lat jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czepowie

arch. UM Uniejów/A. Sobczak
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Piknik Rodzinny w Rożniatowie
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IV ekstremalny bieg przełajowy „ExTERMYnator”

Dzień Dziecka dla dzieci z województwa łódzkiego

I Polskie Eliminacje do Mistrzostw Świata w Noszeniu Żon

II Turniej Wędkarski z okazji Dnia Dziecka w Człopach

Czas na Smaki – warsztaty kulinarne w Restauracji „Herbowa” i „Lawendowe Termy”
arch. UM Uniejów/Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie
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Kwiatosińska, Magdalena Andrysiewicz – opiekunki
SKO i Alicja Gapsa oraz najmłodsi członkowie SKO
z oddziału przedszkolnego, klasy I oraz II wystawiły
bajkę dotyczącą oszczędzania w SKO dla wszystkich
uczniów SP Wielenin, uczestników i laureatów dwóch
gminnych konkursów organizowanych pod patronatem
BS Poddębice oraz przedstawicieli Banku Spółdzielczego
w Poddębicach. Nosiła ona tytuł „Jaś, Małgosia i Profesor
Bankowości Spółdzielczej uczą oszczędzania w Szkolnej
Kasie Oszczędności”. Bajka rozpoczyna się od tego,
że Profesor Bankowości Spółdzielczej wraz z Jasiem
i Małgosią oraz członkami SKO przygotowują się do
lekcji otwartej, której tematem są korzyści wynikające
z oszczędzania w SKO. Głównymi bohaterami tego
występu mają być Jaś i Małgosia. Ale jak to bywa
w bajce Jaś i Małgosia należą do ciekawskich dzieci,
które znudzone przygotowaniami postanawiają wybrać
się na spacer do lasu w poszukiwaniu jesiennych
owoców. W czasie zabawy w lesie Małgosi przypomina
się o planowanym przez Profesora Bankowości występie.
Postanawiają wrócić do szkoły. W czasie wędrówki po
lesie zauważają starą, zniszczoną chałupę, całą łącznie
z dachem pokrytą dużymi, piernikowymi ciasteczkami.
Nagle stare drzwi otwierają się i wychodzi zza nich
,,stara kobieta”. Dzieci są przerażone, bo wiedzą, że
spotkały Babę Jagę. Przestraszeni członkowie SKO
bardzo kulturalnie rozmawiają z czarownicą i skłaniają
ją do zwierzeń. Okazuje się, że Baba Jaga nie tylko nie
umie gospodarować pieniędzmi, ale nie potrafi też ich
zaoszczędzić. Wtedy członkowie SKO przypominają
sobie, że w szkole będzie się odbywać przedstawienie,
na którym Profesor Bankowości Spółdzielczej wraz
z członkami SKO będą uczyć wszystkich zgromadzonych
„W jaki sposób drobne oszczędności gromadzić na
książeczce SKO, by potem realizować swoje marzenia”.
Nie namyślając się wiele zapraszają czarownicę do
szkoły. Tam, kiedy Profesor Bankowości Spółdzielczej
dowiaduje się o problemie Baby Jagi naradza się
z członkami SKO i zaprasza ją do naszej oszczędnościowej
klasy na występ o gospodarowaniu i oszczędzaniu
pieniędzy. Natomiast członkowie SKO poprzez swa
grę aktorską, śpiew i tańce udowodnili wszystkim
zebranym, a zwłaszcza czarownicy, że oszczędzanie w
Szkolnej Kasie Oszczędności i w Banku Spółdzielczym
w Poddębicach nawet drobnych sum pieniędzy powoduje,
że potem możemy spełniać swoje marzenia. Baba Jaga
bardzo poważnie przyjęła rady członków Szkolnej Kasy
Oszczędności i Profesora Bankowości i zapisała się
do SKO, a z rąk pracownika banku otrzymała osobistą
książeczkę oszczędnościową. Często odwiedza szkołę.
Zdążyła już za zaoszczędzone pieniądze kupić nowe
ubrania i nową miotłę. Teraz zbiera na remont domu.
Brała też udział w Gminnym Konkursie Plastycznym
„Bank Spółdzielczy w Poddębicach oczami dziecka”,

gdzie zajęła I miejsce. I z tego, co nam wiadomo namawia
inne postacie z bajek, aby oszczędzały w SKO Wielenin.
			
			

Daniela Kwiatosińska
Magdalena Andrysiewicz

Wizyta miasteczka ruchu drogowego w SP Wielenin
W dniu 5 kwietnia 2018 roku w ramach lekcji
techniki uczniowie kl. IV naszej szkoły i zaprzyjaźnionej
z nami Szkoły Podstawowej w Wilamowie
uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych z wychowania
komunikacyjnego, organizowanego przez WORD
w Sieradzu. Zajęcia rozpoczął p. Łukasz Borecki, który
w czasie dwóch godzin przybliżył uczniom wiedzę
teoretyczną z przepisów ruchu drogowego, którą na
pewno uczniowie wykorzystają do przygotowania się
do egzaminu na kartę rowerową. Następnie na sali
gimnastycznej powstało mobilne miasteczko ruchu
drogowego, a uczniowie mieli możliwość sprawdzenia
swoich praktycznych umiejętności jazdy rowerem.
Przyszli rowerzyści wykazywali się jazdą zgodną
z przepisami i zasadami ruchu drogowego. Pokonywali
skrzyżowania i wykonywali różne manewry, zwracając
przy tym uwagę na znaki drogowe. Do zmiany natężenia
ruchu służyły sygnalizatory świetlne. Dzieci miały szansę
sprawdzenia w praktyce wiadomości zdobytych na
lekcjach wychowania komunikacyjnego. Na zakończenie
zajęć wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe
książeczki – komiksy, które również związane są
tematycznie z realizowanymi zagadnieniami, a także plany
lekcji. Uczniowie, którzy wg p. Boreckiego popełnili
najmniej błędów podczas poruszania się na ulicach
„miasteczka”, otrzymali w nagrodę opaski odblaskowe.
Wizyta Miasteczka Ruchu Drogowego stanowiła świetne
przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę rowerową.
			

Daniela Kwiatosińska

Cybernauci
W dniach 23-24 kwietnia 2018 r. Pan Maciej Sopyło,
prawnuk Patrona Szkoły Podstawowej w Wieleninie – płk.
pil. Szczepana Ścibiora odbył cykl szkoleń dla uczniów,
nauczycieli i rodziców poświęconych towarzyszeniu
dzieciom i młodzieży w Internecie.
Internet jest fantastycznym, nieodzownym dziś
narzędziem komunikacji, rozwoju, pracy, a także miejscem
rozrywki młodych i dorosłych. Stwarza mnóstwo
szans, ale generuje też zagrożenia. Dzieci i młodzież
potrafią najczęściej korzystać z Internetu szybciej i na
więcej sposobów niż my, dorośli, gorzej jednak od nas
przewidują konsekwencje swoich zachowań.

>>>

48

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 3 / 61 / 2018

>>>
Jak towarzyszyć swojemu dziecku w sieci? Jak otwierać przed nim twórcze strony Internetu? Jak nadążyć
za tym, co w nim robi? Co robić, gdy zetknie się
z cyberprzemocą?
Na te i inne pytania, dzieląc się swoim doświadczeniem
z pracy z dziećmi, młodzieżą,
rodzicami i nauczycielami/nauczycielkami odpowiedział prowadzący warsztaty.  
Spotkania odbyły się w ramach projektu „Cybernauci
- kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych
zachowań w sieci”, finansowanego ze środków MEN.
Więcej o projekcie na stronie: www.cybernauci.edu.pl
Maciej Sopyło - z wykształcenia kryminolog,
doktorant Instytutu Nauk Prawnych PAN. Trener
Stowarzyszenia „Polis”, Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka i Forum Bezpiecznego Internetu, członek
Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych
STOP. Przeprowadził ponad tysiąc godzin warsztatów
z zakresu edukacji medialnej i cyfrowej, praw człowieka,
prawa autorskiego, mowy nienawiści, odpowiedzialnego
dziennikarstwa, autoprezentacji i komunikacji, pracy
z grupami i pracy zespołowej dla dzieci, młodzieży,
nauczycieli i nauczycielek, prawników i prawniczek,
pracowników i pracowniczek trzeciego sektora,
studentów, a także dla więźniów. W dniu 25.04.2018 r.
Pan Maciej Sopyło wraz z innymi członkami rodziny
uczestniczył w nadaniu Mobilnej Jednostce Dowodzenia
Operacjami Powietrznymi w Poznaniu-Babkach imienia
płk. pil. Szczepana Ścibiora.
			

Barbara Fligiel

Spotkanie dzieci z teatrem
W dniu 24 kwietnia dzieci z oddziału przedszkolnego
i klas I-II SP Wielenin uczestniczyły w przedstawieniu
pt. „Chatka Puchatka”, które odbyło się w Miejskim
Domu Kultury w Turku. Bilety na przedstawienie
zostały ufundowane przez Gminną Komisję do Spraw
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Treścią
spektaklu było to, jak Kubuś Puchatek wraz ze swoimi
przyjaciółmi szukał odpowiedniego domu dla Prosiaczka
w czasie zimowej pory. Kwestie mówione i śpiewane
przez aktorów sceny łódzkiej było przeplatane różnymi
zabawami ruchowymi i naśladowczymi. I jak to
w bajkach bywa, dom dla Króliczka się znalazł, a w nim
Króliczek po raz pierwszy wyprawił swoim przyjaciołom
urodziny.
Każdy z zaproszonych gości przyniósł prezent,
a wszystkie dzieci zaśpiewały mu sto lat w języku

angielskim. Dzieci z przedstawienia wracały zadowolone,
gdyż lekcja z teatrem okazała się doskonałym
przeżyciem. Dzieci były zapraszane do aktywnego
udziału w przedstawieniu i świetnie się bawiły, a spektakl
dostarczył im niezapomnianych wrażeń artystycznych.
			

Daniela Kwiatosińska

Trójmiasto
W dniach 14-16 maja br. uczniowie klas IV- VII
ze Szkoły Podstawowej w Wieleninie brali udział
w 3-dniowej wycieczce do Trójmiasta. Wycieczkę
zorganizowała pani Martyna Janiak, a opiekę nad
uczestnikami sprawowali: pani Daniela Kwiatosińska,
pani Małgorzata Nitecka oraz pan Piotr Kozłowski.
Wyjechaliśmy wcześnie rano i podróż minęła nam
bardzo szybko. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od pięknego
Gdańska, gdzie przeszliśmy ul. Mariacką, widzieliśmy
słynną fontannę Neptuna oraz Bazylikę Mariacką,
z której wieży mogliśmy podziwiać piękną panoramę
miasta. Tego dnia zobaczyliśmy także Pomnik Obrońców
Wybrzeża na Westerplatte. Drugiego dnia zwiedzaliśmy
Gdynię i Sopot. W Gdyni m.in. przechadzaliśmy się
po pokładzie Daru Pomorza i odbyliśmy rejs statkiem.
W Sopocie spacerowaliśmy ul. Bohaterów Monte
Cassino oraz rozkoszowaliśmy się pięknym widokiem
na morze wprost z sopockiego molo. Tam zakupiliśmy
mnóstwo wspaniałych pamiątek. Nie zabrakło
bursztynów i kolorowych muszelek. Trzeciego dnia
odwiedziliśmy dawną rezydencję wielkich mistrzów
zakonu krzyżackiego, czyli zamek w Malborku. Wywarł
on na nas ogromne wrażenie.
Oprócz tego, wieczorami oglądaliśmy zachody słońca
na plaży w pobliżu naszego miejsca noclegowego. Pogoda
była piękna i humory dopisywały. Szkoda, że wycieczki
szkolne tak szybko mijają. Czekamy już na następną.
				

Martyna Janiak

W odwiedzinach u Matki Bożej w Licheniu
24 maja dzieci z klasy III, które w tym roku pierwszy
raz przystąpiły do Komunii świętej wyruszyły do
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski
w Licheniu. Był to wyjazd nie tylko integrujący klasę, ale
także rodziny, gdyż z każdym dzieckiem uczestniczyły
w większości mamy, ale też babcie i dwóch ojców.
Najważniejszym punktem naszego pobytu był udział
w Bazylice Licheńskiej we mszy św. dziękczynnej
za dar I Komunii św. Dzieci w odświętnych szatach
komunijnych zajęły honorowe miejsca blisko ołtarza
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Miasteczko ruchu drogowego w SP Wielenin

Jaś i Małgosia oraz Baba Jaga uczą innych
oszczędzania w SKO

wraz z innymi grupami, które zostały serdecznie
powitane przez gospodarzy - księży Marianów. Po Mszy
św., przechodząc tył głównego ołtarza, na uczniów
czekała niespodzianka. Były to pamiątkowe medaliki
z wizerunkiem Batki Bożej i obrazki. Następnie
zwiedziliśmy ogromną bazylikę. Podziwiając ścienne
malowidła, poznaliśmy niektóre ważne wydarzenia
z dziejów narodu i sanktuarium - decydujący moment
przyjęcia chrześcijaństwa, zwycięstwo wiedeńskie,
przeniesienie z pobliskiego lasu do kościoła i koronację
wizerunku Maryi. Dzieci zachwyciły się wielkością
świątyni, największymi w Polsce organami, pięknymi
witrażami ze scenami biblijnymi. Wcześniej, wchodząc
do bazyliki, liczyliśmy schody, których jest 33 - tyle, ile
lat Pan Jezus żył między ludźmi. Wiemy też, że budowla
posiada 365 okien (tyle, co dni w roku) i 52 pary drzwi
(tyle, co tygodni w roku). Schodząc do dolnej części
kościoła, nawiedziliśmy kaplicę Trójcy Przenajświętszej.
Czytaliśmy na tabliczkach nazwiska ofiarodawców
z całego świata na rzecz sanktuarium. Zatrzymywaliśmy
się w niektórych kaplicach bocznych i przy portretach
wielkich i sławnych Polaków. Następnie, po posiłku
i krótkim odpoczynku wyruszyliśmy na dalsze zwiedzanie.
W muzeum im. ks. Józefa Jarzębowskiego - twórcy
zbiorów, oglądając wystawę z okazji 100-lecia odzyskania
przez Polskę niepodległości, przeszliśmy żywą lekcję
historii Polski. Dzieci zwracały baczną uwagę na broń
i mundury z różnych okresów walk Polaków o wolność
Ojczyzny. Frajdą był wjazd windą na wieżę widokową
położoną na wysokości 31 piętra. Dla niektórych był to
akt odwagi i przełamywania strachu, ale było warto, gdy
ukazała się naszym oczom piękna panorama całej okolicy.
Widzieliśmy największy w Polsce dzwon „Maryja Bogurodzica”. Wchodząc na Golgotę, uczestniczyliśmy w
Drodze Krzyżowej w intencji rodziców i naszych rodzin.
Modlitwa była podziękowaniem dla bliskich za opiekę
i miłość, którymi nas otaczają każdego dnia. Niestety,
czas w Licheniu chyba płynie nieco szybciej, bo pozostało

Akademia z okazji Dnia Matki w SP Wielenin

jeszcze wiele innych, ciekawych miejsc, które warto
zobaczyć, ale już nie mogliśmy tego uczynić. Po posiłku
dzieci robiły to, co lubią najbardziej - zakupy pamiątek.
Kończąc nasz dzień dziękczynienia zatrzymaliśmy się
w lesie grąblińskim - na ziemi, po której stąpała Maryja.
W jednej z kaplic modliliśmy się Litanią loretańską do
Matki Bożej, dziękując Opatrzności Bożej za opiekę
i wszelkie dobra, które spotkały nas podczas pielgrzymki.
Przeszliśmy dróżkami, które doprowadziły nas do miejsc
objawień Matki Bożej pasterzowi Mikołajowi Sikatce.
W drodze powrotnej, w Rzuchowie koło Chełmna
widzieliśmy wielki monumentalny pomnik poświęcony
ofiarom obozu zagłady ok. 200 tysięcy ludzi, głównie
Żydów. Podczas II wojny światowej Niemcy utworzyli
tu pierwszą „fabrykę śmierci” z użyciem trujących
gazów. Poznaliśmy straszliwą historię tego miejsca, które
dziś pozwala zrozumieć czym jest wojna i jak bardzo
trzeba zabiegać o pokój między ludźmi. Dzieci radością
i niespożytą energią okazywały zadowolenie z podróży
do Lichenia - miejsca przepełnionego wiarą i wspaniałą,
dumną historią naszego narodu, którą widać tu niemal
na każdym miejscu. Pięknie się złożyło, że pielgrzymka
odbyła się właśnie w roku 100. rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości. Przewodniczką dzieci i ich
rodzin po religii i historii była katechetka.
Beata Maciejewska

Mamy Super Mamy
Już po raz kolejny w Szkole Podstawowej w Wieleninie
odbyło się spotkanie z okazji „Dnia Matki”. Jest to dzień
wyjątkowy w kalendarium placówki, ponieważ uczniowie
goszczą najważniejsze osoby w ich życiu – swoje mamy.
W tym roku spotkanie odbyło się 28 maja 2018 roku.

>>>
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Zebranych gości powitała dyrektor szkoły – pani Elżbieta
Goszczyk. Następnie zebranym gościom p. Barbara Fligiel
zaprezentowała przygotowaną przez siebie prezentację,
w której nagrane kamerą dzieci z naszej szkoły
wypowiadały się o swojej miłości do mam. Pokazane
również były prace wytwórcze mam. Na koniec prezentacji
odbyła się bardzo uroczysta ceremonia wręczenia przez
p. dyrektor szkoły – panią Elżbietę Goszczyk i opiekunki
SKO dyplomów z podziękowaniami za przepięknie
zrobione prace na kiermasze świąteczne i wspaniałą
współpracę ze Szkolną Kasą Oszczędności. Później
dzieci z klas 0-II wraz ze swoimi nauczycielkami: Danielą
Kwiatosińską, Magdaleną Andrysiewicz i Alicją Gapsą
przygotowały piękny program artystyczny pt. „Mamy
super mamy”. Osoby biorące udział w przedstawieniu,
przebrane za postacie bajkowe, recytowały wiersze
specjalnie przygotowane na ten dzień. Nasi aktorzy
zaprezentowali także swoje zdolności wokalne. Podczas
recytacji wierszy i śpiewania piosenek na ich twarzach
rysowało się ogromne zaangażowanie.
Uroczystość była wyrazem wdzięczności za trud mam
włożony w wychowanie swoich pociech, a także wielkiej
i bezwarunkowej miłości. Z dziecięcą wrażliwością
i niekłamaną prostotą nasi artyści dokonali apoteozy
macierzyństwa, a w oku niejednej mamy pojawiła się
łza wzruszenia. Tuż po występie wzruszeni rodzice
podziękowali za występ mnóstwem gromkich braw.
Następnie po złożeniu życzeń i wręczeniu upominków,
przy aromatycznej kawie i pysznych ciastach, mamy
mogły podzielić się wrażeniami z występów i radością
z utalentowanych dzieci.
W miłej, rodzinnej atmosferze wszyscy świetnie się
bawili. Jeszcze raz składamy mamom gorące życzenia
spełnienia marzeń i zapraszamy już za rok.
Daniela Kwiatosińska
Magdalena Andrysiewicz
Sukces uczniów w ogólnopolskim
konkursie literackim
Najbardziej prestiżowy konkurs dla uczniów Szkoły
Podstawowej im. płk. pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie
„Lotnicy - podniebni bohaterowie” został rozstrzygnięty.
Konkurs był dla nas wyjątkowy ze względu na tematykę
(związaną z naszym patronem) i ogólnopolski charakter.
Z przyjemnością informujemy, że w gronie laureatów są
znów nasi uczniowie.
„Po pułkowniku zostały wspomnienia I mimo czasu
od jego stracenia, Wzorcem stał się i nigdy nie minie,
A już na pewno nie w Wieleninie”
Tak brzmi ostatnia strofa wyróżnionego wiersza
Tobiasza Gdańskiego, ucz. kl.VI (rok temu jego wiersz
o Szczepanie Ścibiorze również został wyróżniony).

„Zawsze gotowy do startu i lotu. Nigdy niepewny
swego powrotu. Jego pasją i obowiązkiem było latanie,
Wartością najwyższą - Ojczyzny ratowanie...”
Te piękne słowa o naszym patronie to fragment
drugiego wyróżnionego wiersza autorstwa Patrycji
Kaczki, ucz. kl. VI. „Dzieci piszą wiersze, choć nie
wiedzą, że są poetami.” To prawda, bo najlepszymi
poetami są właśnie dzieci. Laureatom gratuluję i życzę
jak najwięcej artystycznego natchnienia.
			

Jolanta Kwaśniewska

Z wizytą w Tatance
29 maja 2018 r. wczesnym rankiem wybraliśmy
się na wycieczkę w okolice Ozorkowa. Wśród pól
i łąk znajduje się tam wioska indiańska pod nazwą
Tatanka. Dzieci miały tam okazję poznać kulturę Indian
północnoamerykańskich. Były w indiańskiej ziemiance,
pełnej przedmiotów używanych przez Indian, a wśród
nich: stroje, ozdoby, zabawki, broń itp. Specjalnie dla nas
zorganizowano tor przeszkód oraz gry sprawnościowe.
Dzieci uczyły się tańców i piosenek indiańskich. Miały
okazję posłuchać legend z tamtych stron świata. Na
zakończenie pobytu w Tatance piekliśmy kiełbaski.
W drodze powrotnej do szkoły odwiedziliśmy Muzeum
Marii Konopnickiej w Bronowie. Dzieci poznały
miejsce jej zamieszkania, obejrzały pamiątki po poetce
i poczuły klimat tamtych lat. Wszyscy wrócili z wycieczki
zmęczeni, ale bardzo zadowoleni.
„Konkurs przyrodniczy”
4 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej w Wieleninie
miał miejsce kolejny konkurs przyrodniczy klas III
o tytuł Młodego Przyrodnika. Do konkursu przystąpiło
12 uczniów z Uniejowa, 4 z Wilamowa oraz 4
z Wielenina. Uczniowie otrzymali do rozwiązania test,
w którym musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami
zdobytymi na lekcjach edukacji przyrodniczej. W efekcie
okazało się, że dzieci doskonale orientują się na mapie
Polski, znają Parki Narodowe, orientują się w świecie
roślin i zwierząt oraz znają miejsca występowania
niektórych bogactw naturalnych. Nauczyciele i rodzice
mogą być dumni z dzieci, gdyż widać było gołym okiem,
że na konkurs przyjechali sami pasjonaci przyrody.
Najlepszymi z najlepszych okazali się: Marcel Szczepuła
z tytułem Młodego Przyrodnika, Klaudia Wojtasiak – II
miejsce, Wiktoria Hajbura – III miejsce, Marta Kowalska
– wyróżnienie.
Zwycięzcom szczerze gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów. Fundatorom nagród bardzo dziękujemy.
			

Beata Czerwińska
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Wiosna w Szkole Podstawowej

w Wilamowie
Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego
5 kwietnia, w ramach lekcji techniki, uczniowie kl.
IV naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach dydaktycznych
z wychowania komunikacyjnego organizowanego przez
WORD na terenie Szkoły Podstawowej w Wieleninie.
Zajęcia rozpoczął p. Łukasz Borecki, przybliżając
uczniom przez 2 godziny wiedzę teoretyczną z przepisów
ruchu drogowego, którą wykorzystają do przygotowania
się do egzaminu na kartę rowerową. Następnie na sali
gimnastycznej powstało Mobilne Miasteczko Ruchu
Drogowego, w którym uczniowie mogli sprawdzić
znajomość znaków drogowych i umiejętności poruszania
się po drodze. Na zakończenie zajęć wszyscy uczniowie
otrzymali pamiątkowe książeczki – komiksy, które również
związane są tematycznie z realizowanymi zagadnieniami,
a także plany lekcji.
Uczniowie, którzy wg p. Boreckiego popełnili najmniej
błędów podczas poruszania się na ulicach „miasteczka”,
otrzymali w nagrodę opaski odblaskowe na ręce.

Nasza szkoła gościła w tym dniu, na zaproszenie pań Wiolety
Pietrzykowskiej i Sylwii Wrąbel, wyjątkowych gości.
Jako pierwsza warsztaty przeprowadziła Maja
Ostrowska-Gralka, dwukrotna Mistrzyni Świata w karate
(2005, 2007), wielokrotna Mistrzyni Europy. Warsztaty
karate rozpoczęły się od wykładu na temat najważniejszych
zagadnień dotyczących tej sztuki walki. Pani Maja
opowiedziała o tym, co jest najważniejsze podczas treningów,
jaka jest filozofia tej sztuki walki i w czym ona pomaga.
Po wykładzie nadszedł czas na ćwiczenia. Instruktorka
zaprezentowała przykłady ćwiczeń stosowanych podczas
treningów karate i podzieliła dzieci na grupy, przydzielając
każdej grupie konkretne ćwiczenie. Po upływie ustalonego
czasu grupy zmieniały miejsce i wykonywały inne ćwiczenia.
Na zakończenie grupa dziewcząt, która pod okiem pani
Mai trenuje karate, zaprezentowała swoje umiejętności.
Widownia była pod wielkim wrażeniem tego, co pokazały
dziewczyny.

arch. SP Wilamów

Drugim zaproszonym gościem był pan Marcin
Tybura – zawodnik mieszanych sztuk walki wagi ciężkiej,
Bardzo zadowoleni i pełni wrażeń wróciliśmy do szkoły,
zwycięzca turnieju M-1 Grad Prix 2013 oraz mistrz M-1
gdzie czekał na nas pyszny obiad.
Global wagi ciężkiej (2013), od 2015 związany z Ultimate
							 Fighting Championship. Pan Marcin również na początku
				
Beata Kos
opowiedział o sporcie, który trenuje oraz zaprezentował
swoje godne podziwu osiągniecia. Następnie, z pomocą
Warsztaty z zakresu sztuk walki
kolegi Rafała Szewczyka, dali popis swoich umiejętności.
Wszyscy byliśmy pod wrażeniem tego, co pokazali.
10 kwietnia w ramach comiesięcznych, cyklicznych dni
Po
pokazie pan Marcin został zasypany pytaniami, na które
otwartych szkoły odbyły się warsztaty z zakresu sztuk walki.

Uczestnicy wycieczki do Wrocławia i Kotliny Jeleniogórskiej

>>>
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cierpliwie odpowiadał, po czym przystąpił do rozdawania
autografów na swoich zdjęciach. Był też czas na pamiątkowe
zdjęcia i dokładne zapoznanie się ze sprzętem, na którym
pan Marcin trenuje.

III miejsce: Amelia Szczepuła – SP Wielenin
III miejsce: Justyna Rosiak – SP Wilamów
Wyróżnienie: Cyprian Antreou – SP Uniejów  
Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody
ufundowane przez Urząd Miasta w Uniejowie.
							
				
Izabela Wojtczak

Dla wszystkich uczestników warsztatów był to
wyjątkowy dzień, który zapamiętamy na długo. Na pewno
wielu z nas zapamięta słowa naszych gości, że tylko dzięki
dyscyplinie i wytrwałej, ciężkiej pracy możemy osiągnąć
sukces. Nasi mistrzowie wyrazili chęć kolejnego spotkania,
„Chatka Puchatka” w Turku
więc do zobaczenia następnym razem!
24 kwietnia dzieci z oddziału przedszkolnego
							
uczestniczyły
w przedstawieniu pt. „Chatka Puchatka”,
				
Sylwia Wrąbel
które odbyło się w Miejskim Domu Kultury w Turku.
Spotkanie motywacyjne dla uczniów
W czwartek, 19 kwietnia odbyło się spotkanie
motywacyjne dla uczniów klas IV-VII, które poprowadziła
pani Anna Piaseczna - z pochodzenia uniejowianka,
obecnie mieszkanka Szkocji; edukator, terapeuta i trener
motywacyjny dzieci i młodzieży.

W spektaklu Kubuś Puchatek wraz ze swoimi
przyjaciółmi zmagał się z urokami panującej zimy. Szukał
odpowiedniego domu dla Prosiaczka. Następnie były
urodziny Króliczka, któremu wszystkie dzieci zaśpiewały sto
lat w… języku angielskim. Przedstawienie było przeplatane
różnymi zabawami ruchowymi i naśladowczymi. Bilety na
przedstawienie zostały ufundowane przez Gminną Komisję
do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której
zadowolone przedszkolaki serdecznie dziękują.

Podczas spotkania pani Anna Piaseczna starała się
pokazać uczniom, że świat jest dla nich otwarty i mogą
osiągnąć sukces w każdej dziedzinie, którą sobie wymarzą.
				
Izabela Wróbel
Ważne jest jednak to, żeby mieć w życiu cel i konsekwentnie
do niego dążyć, a ciężka praca i wiara w siebie to jedyna
„Jaka to melodia?” w naszej szkole
droga do sukcesu.
							
25 kwietnia do naszej szkoły zawitał, znany już
				
Joanna Binkiewicz
wszystkim uczniom, zespół MUSICAL ISLAND. Na
spotkaniu z muzykami uczniowie mieli szansę poznać bliżej
VI Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny
jeden z instrumentów dętych drewnianych – saksofon.
20 kwietnia w Szkole Podstawowej w Wilamowie
Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania przez
odbył się VI Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny.
saksofonistę dwóch znanych utworów muzycznych –
Organizatorkami konkursu były Izabela Wojtczak i Wioleta
„Careless Whisper” George’a Michael’a oraz „Nothing
Pietrzykowska. Konkurs zorganizowany został dla uczniów
gonna change my love for you” Glenna Medeiros’a.
klas IV-VI z terenu naszej gminy. Brało w nim udział 16
Następnie panowie z zespołu wytłumaczyli wszystkim,
uczniów (SP Uniejów - 6, SP Wielenin - 4 i SP Wilamów
że dźwięk w saksofonie „wlatuje” do części zwanej
- 6).
fajką, natomiast „wylatuje” z czary głosowej. Ponadto
dowiedzieliśmy się również, że saksofon wyposażony jest
Komisja, w składzie: p. Izabela Wojtczak, p. Wioleta
w klapy i pojedynczy stroik. Muzycy przedstawili również
Pietrzykowska, p. Małgorzata Rybak i p. Magdalena
dzieciom kilka typów saksofonów, czyli altowy, tenorowy
Andrysiewicz, wyłoniła laureatów:
oraz sopranowy. Na koniec muzycy zaproponowali
•
Klasa IV:
uczniom i nauczycielom zabawę w znanym wszystkim
I miejsce: Aleksandra Gogol – SP Uniejów
turnieju „Jaka to melodia?”. Muzycy przedstawili nam
kilka zagadek muzycznych, m.in. melodie z bajek „Różowa
II miejsce: Jan Sobczak – SP Wielenin
pantera” oraz „Alf”, które nie sprawiły uczniom żadnego
III miejsce: Agnieszka Bamberska – SP Wilamów
problemu. Również nauczyciele rozpoznali melodie płynące
III miejsce: Kacper Wróbel – SP Wilamów
z saksofonu, jednak to uczniowie okazali się lepsi i wygrali
Wyróżnienie: Weronika Szypowska – SP Wielenin
z nauczycielami. Występ zakończyło solowe wykonanie
na saksofonie utworu „Simply the Best” Tiny Turner.
Wyróżnienie: Lidia Pająk – SP Uniejów
Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali całego koncertu
•
Klasa V-VI:
i czekają na kolejne wizyty zaprzyjaźnionych artystów.
I miejsce: Witold Leśniewski – SP Uniejów
							
II miejsce: Michał Pajor – SP Wilamów
			
Agnieszka Żabińska

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

26 kwietnia uczniowie kl. I-III oraz oddziału
przedszkolnego wybrali się do Miejskiego Domu Kultury
w Kole, gdzie odbyła się III edycja konkursu „Talent show”.
Nasi uczniowie zasiedli na widowni i wspaniale kibicowali
oraz wspierali w czasie występów dzieci niepełnosprawne.
Po zmaganiach konkursowych na scenie wystąpił gość
specjalny – Ronald McDonald, który w żartobliwy sposób
przedstawił, czym jest talent.
Ronald McDonald jest postacią klauna, używaną jako
główna maskotka sieci restauracji fast-food McDonald’s.
Fundacja Ronalda McDonalda działa w Polsce od 2002 roku.
Jej misją jest tworzenie, wspieranie i realizacja programów,
które pomagają dzieciom żyć w zdrowiu i pomyślności, aby
rodzina była razem.
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dlatego już teraz świętujemy to ważne dla wszystkich
Polaków wydarzenie. Z tej okazji przygotowana została
również specjalna wystawa „Ojcowie Polski Niepodległej”,
gdzie uczniowie mogą zapoznać się z opisami osób, które
najbardziej przyczyniły się do tego, że Polska stała się
krajem niepodległym.
Inauguracja gminnych obchodów 100-lecia 		
odzyskania Niepodległości
2 maja dwanaścioro uczniów naszej szkoły wraz
z opiekunkami: Wioletą Pietrzykowską, Anną Gazdą oraz
Anetą Szkutnik wybrało się do Uniejowa, aby wziąć udział
w przygotowaniach do tegorocznych obchodów Święta
3 Maja.

Tegoroczne uroczyste obchody Święta Narodowego
Serdecznie dziękujemy Pani Małgorzacie Kolasie
3 Maja połączono w Uniejowie z inauguracją gminnych
za zaproszenie.
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
							
Tak wielki i uroczysty jubileusz wymaga niezwykłej oprawy
			
Sylwia Wrąbel
i wielu przygotowań. Naszym zadaniem było tworzenie
biało-czerwonych dekoracji, które będą zdobiły uniejowski
Wiwat Maj, Trzeci Maj…
rynek aż do 11 listopada. Wbrew pozorom nie była to łatwa
30 kwietnia odbył się w naszej szkole uroczysty
praca. Nasi uczniowie przez 3 godziny ciężko pracowali,
apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego
nawijając białą i czerwoną żyłkę na dwa ostrosłupy. Mimo
Maja. Obchody związane z tym świętem są wpisane
trudności udało się zakończyć zadanie i uzyskać wspaniały
w coroczny kalendarz uroczystości naszej szkoły, dlatego też
efekt.
są wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak
Dzieci były dumne, że własnoręcznie wykonane przez
ważną rolę i znaczenie mają słowa: Ojczyzna i Patriotyzm.
nie dekoracje będą cieszyć oczy mieszkańców Uniejowa
W tym roku to uczniowie klasy IV, pod kierunkiem
oraz turystów spacerujących uniejowskim rynkiem. Cieszyły
swojej wychowawczyni p. Wiolety Pietrzykowskiej, zapresię również, że mogły wziąć udział w przygotowaniach do
zentowali najważniejsze wydarzenia związane z obradami
tegorocznego jubileuszu 100-lecia Polski Niepodległej.
Sejmu Wielkiego i Konstytucją 3 Maja. W odśpiewaniu
Natomiast wieczorem poczet sztandarowy naszej szkoły
„Hymnu Konstytucji 3 Maja” pomocy udzieliły uczennice
wraz z opiekunkami - Magdaleną Pajor i Izabelą Wróbel
klasy VII: Martyna Paczesna i Aleksandra Mirek. Dekorację
wziął udział w gminnych obchodach rocznicy uchwalenia
natomiast przygotowała p. Aneta Szkutnik.
Konstytucji 3 Maja. Po uroczystym przemarszu ulicami
Uniejowa, poczet sztandarowy uczestniczył w mszy świętej
Inscenizacja była również nawiązaniem do przyw intencji Ojczyzny, która odprawiona została w kolegiacie.
padającej w 2018 roku setnej rocznicy odzyskania przez
Następnie wraz z innymi delegacjami udał się pod Pomnik
Polskę Niepodległości. Ministerstwo Edukacji Narodowej
Bohaterów Września 1939 roku, gdzie złożył kwiaty.
ogłosiło rok szkolny 2017/2018 „Rokiem dla Niepodległej”,
							
			Wioleta Pietrzykowska

arch. SP Wilamów

arch. UM Uniejów

„Talent show” w Kole
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Nauczyciele w przedstawieniu „Rzepka” przygotowanym z okazji Dnia Rodzinki

Gromada zuchowa „Wilamowskie skrzaty” na biwaku w Stemplewie
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Majówka w Uniejowie
5 maja gromada zuchowa „Wilamowskie skrzaty”
wraz z innymi gromadami z Hufca Uniejów wzięła udział
w corocznej majówce organizowanej przez Uniejowskie
Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych.

Wymienieni uczniowie otrzymali nagrody ufundowane
przez Urząd Miasta w Uniejowie. Wszystkim laureatom
serdecznie gratulujemy!
							
			
Magdalena Pajor

Nasza gromada opracowała specjalną recepturę na
Program „Umiem pływać”
krzepiącą lemoniadę, która sprzedała się w błyskawicznym
Zakończyły się zajęcia na basenie w Uniejowie,
tempie. Nic dziwnego, bo przecież „Zuchowa lemoniada
w ramach programu „Umiem pływać”, w których
lepsza niż czekolada!”. Nie zabrakło zabaw i pląsów przy
uczestniczyli uczniowie klas I i II. Przez okres dziesięciu
muzyce. Poprzez przygotowanie promocji Hufca ZHP
spotkań instruktor - pan Łukasz starał się zaszczepić wśród
Uniejów rozwijamy wśród dzieci przedsiębiorczość,
uczniów zasady bezpieczeństwa wynikające z przebywania
kreatywność, działanie w zespole i umiejętność współpracy
w wodzie oraz nauczyć podstawowych technik pływania.
z innymi instytucjami.
							
							 			
Anna Gazda
			
Sylwia Wrąbel
Wycieczka do Wrocławia i Kotliny Jeleniogórskiej
Dziesiąta rocznica posadzenia Dębu Papieskiego
Uczniowie klas II-VII wraz z paniami: Sylwią
8 maja – w 10 rocznicę posadzenia na placu kościelnym
Wrąbel, Katarzyną Pajor, Wioletą Pietrzykowska i Joanną
Dębu Papieskiego, który został poświęcony pamięci
Binkiewicz, w dniach 14-15 maja, pojechali na pełną wrażeń
ppłk. Antoniego Paczesnego i Ofiar Zbrodni Katyńskiej,
wycieczkę do Wrocławia i Kotliny Jeleniogórskiej.
w Kościele Parafialnym w Wilamowie została odprawiona
Po 3-godzinnej podróży autobusem dotarliśmy do
uroczysta Msza Święta. Uczestnicy modlili się za poległych
niecierpliwie
wyczekiwanego Wrocławia. Wspólnie
za wstawiennictwem świętego Stanisława, patrona tej
z przewodnikiem wyruszyliśmy do wrocławskiego ZOO.
parafii. Po Mszy Świętej, w uroczystej procesji, wszyscy
Ten ogród zoologiczny jest najstarszą tego typu placówką
zgromadzeni udali się w miejsce upamiętnienia Ofiar
w Polsce. Posiada najbogatszą populację zwierząt
Zbrodni Katyńskiej.
w kraju i jedną z bogatszych populacji gadów i płazów
Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie:
w Europie. My udaliśmy się do budynku zwanego
Mikołaj Polipowski, Agnieszka Bamberska i Nikolina
Afrykarium, gdzie podziwialiśmy zwierzęta Afryki z każdej
Polipowska recytowali wiersze o naszej Ojczyźnie,
części tego kontynentu. Spotkaliśmy tam m.in. hipopotamy
nawiązując w ten sposób do setnej rocznicy odzyskania
nilowe, kotiki afrykańskie (często mylone z fokami),
przez Polskę Niepodległości. Dziewczynki z drużyny
pingwiny przylądkowe, a także meduzy, żółwia zielonego,
zuchowej „Wilamowskie skrzaty” zaśpiewały dwie piosenki
rekiny, płaszczki, krokodyle oraz ponad 60 gatunków
o Ojczyźnie. Na koniec wszyscy zebrani wspólnie zaśpiewali
pięknych, kolorowych ryb.
pieśń ,,Rozkwitały pąki białych róż”.
Po południu mieliśmy okazję przejść się po wrocławskim
							
rynku,
a całość urozmaiciła nam zabawa w poszukiwanie
			
Wiesława Pajor
krasnali, które są znakiem rozpoznawczym tego miasta.
Po pysznym obiedzie w McDonald’s poszliśmy zrzucić
Gminny Konkurs Matematyczny Klas III
trochę kalorii, a przy okazji obejrzeliśmy najciekawsze
10 maja odbył się już po raz szesnasty Gminny Konkurs
zakątki Wrocławia. Jedną z najbardziej wyczekiwanych
Matematyczny Klas III, który stał się coroczną, majową
atrakcji naszego wyjazdu był wjazd na punkt widokowy
tradycją naszej szkoły. W konkursie wzięło udział łącznie
Sky Tower, czyli na najwyższy budynek w Polsce. Cudowny
16 najlepszych matematyków z klas III z terenu naszej
widok przerósł nasze najśmielsze oczekiwania. Miasto z tej
gminy, którzy zmagali się z łamigłówkami i zagadkami
perspektywy wyglądało kompletnie inaczej. Właśnie w tym
matematycznymi przygotowanymi przez organizatorki - p.
miejscu zrobiliśmy najwięcej i najlepsze zdjęcia.
Magdalenę Pajor i p. Beatę Kos.
O godzinie 20.00 dojechaliśmy do Karpacza, gdzie
Komisja w składzie: Marianna Polasińska, Beata
zjedliśmy obiadokolację. Na koniec pierwszego dnia
Czerwińska, Anna Wiktorska, Beata Kos i Magdalena
wycieczki poszliśmy na spacer po deptaku, aby nacieszyć się
Pajor wyłoniła laureatów: I miejsce Filip Paczesny urokami tego miejsca, zjedliśmy pyszne lody i zakupiliśmy
SP Wilamów, Jeremi Pamfil - SP Uniejów; II miejsce
pamiątki. W bardzo dobrych humorach wróciliśmy do
Aleksander Wegner - SP Uniejów, Jakub Kazimierski - SP
naszego miejsca zakwaterowania.
Wielenin; III miejsce: Hubert Szymański - SP Uniejów,
Drugiego dnia, głodni kolejnych wrażeń, z samego
wyróżnienie: Aleksandra Nowakowska - SP Uniejów, Jakub
rana
przejechaliśmy z Karpacza do Szklarskiej Poręby. Tam
Koziński - SP Wielenin, Szymon Rosik - SP Wielenin.
udaliśmy się na Wodospad Kamieńczyk. Po półgodzinnym
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niebo rozpogodziło się, więc mogli udać się przed szkołę, aby
spacerku szlakiem w górę dotarliśmy do kasy, gdzie
za pomocą samodzielnie ustawionego teleskopu obserwować
zakupiliśmy bilety i założyliśmy kaski. Później schodziliśmy
Księżyc. Po kolacji siódmoklasiści wrócili do pracowni
schodami w dół, niektórzy z nas byli nieco wystraszeni,
przyrodniczej, gdzie tym razem uczyli się korzystać z map
ale po dotarciu na miejsce wszyscy szybko zapomnieli
nieba. Taka mapa ukazuje wygląd nieba o dowolnej godzinie
o strachu, bo widok wodospadu był cudowny. Później
każdego dnia w roku. Zawiera gwiazdy widoczne gołym
jeszcze w Szklarskiej Porębie odwiedziliśmy pomnik Ducha
okiem oraz najjaśniejsze obiekty mgławicowe. Kalendarz
Gór, gdzie zrobiliśmy wspólne zdjęcie. Następnie udaliśmy
na obwodzie umożliwia zsynchronizowanie daty z godziną
się w kierunku zamku Chojnik. Dojście na zamek okazało
obserwacji, owal na okładce foliowej odwzorowuje linię
się niespodziewanie trudne, ale będzie co wspominać.
horyzontu, a liczby - godziny w czasie środkowoeuropejskim.
A widok z zamku to bajka. W nocnych godzinach wróciliśmy
Dzięki temu, że mapy są fluorescencyjne uczniowie mogli
do domów napełnieni pozytywną energią i wieloma
z nich korzystać także wtedy, gdy koło północy udali się
niezwykłymi wspomnieniami.
							 na szkolne boisko. Samodzielne rozpoznanie na niebie
Wielkiego Wozu, Gwiazdy Polarnej, Kasjopei czy Łabędzia,
				
Sylwia Wrąbel
a nawet planety Jowisz sprawiło siódmoklasistom ogromną
frajdę. Ostatnim punktem wieczoru był pokaz doświadczeń
Jesteśmy szkołą promującą zdrowie
chemicznych, przygotowany przez jednego z uczniów. Po
Tydzień Zdrowia, który odbył się w naszej szkole,
pokazie wszyscy udali się na odpoczynek, choć tej nocy
na stałe wpisał się w kalendarz imprez. Rozpoczęliśmy
rozmów i śmiechów było zdecydowanie więcej niż snu.
go kolorowym dniem - każda klasa losowała kolor, na
Rano po śniadaniu i sprzątnięciu sal, siódmoklasiści wrócili
który była ubrana. Pani Emilia Straszewska - dietetyk
do domów. Byli kompletnie niewyspani, ale zadowoleni ze
przeprowadziła warsztaty pt. „Mądre żywienie - zdrowe
wspólnie spędzonego czasu i zajęć innych niż na co dzień,
pokolenie” zarówno dla dzieci młodszych, jak i starszych.
które pokazały, że można świetnie się bawić, jednocześnie
Następnego dnia uczniowie zrobili zdrowe przekąski ucząc się przez wiele godzin.
kolorowe kanapki, sałatki owocowe, warzywne, a nawet
							
szaszłyki. Dzień bez hałasu odbył się kolejnego dnia. W tym
		
Joanna Binkiewicz, Ewa Trzmielewska
dniu wszyscy uczniowie porozumiewali się na przerwach
za pomocą gestów, mimiki, pisali do siebie na kartkach,
a także słuchali muzyki relaksacyjnej. Na zakończenia
Niesamowity świat higieny jamy ustnej
całego tygodnia odbył się przemarsz ulicami Wilamowa
Uczniowie klas I i II objęci są programem „Niesamowity
z hasłami promującymi zdrowy styl życia. Po powrocie
świat edukacji stomatologicznej”, który w naszej szkole
do szkoły każdy uczestnik marszu został poczęstowany
koordynuje pani Anna Gazda. Celem programu jest
jabłkiem. Podczas tego tygodnia został także ogłoszony
promowanie wiedzy i edukacja dzieci w najmłodszych
konkurs plastyczny dla klas IV-VII na album promujący
klasach szkół podstawowych w zakresie prawidłowej
zdrowy styl życia.
higieny jamy ustnej. Jako uczestnicy programu uczniowie
otrzymali arkusze z ćwiczeniami i grami pozwalającymi
				
Izabela Wróbel
zdobywać wiedzę na temat higieny jamy ustnej. Rodzice
natomiast otrzymali przewodniki o wyżej wymienionej
Biwak astronomiczny
tematyce. Ponadto,
w ramach programu uczniowie
Siódmoklasiści uczestniczyli w biwaku astronomicznym,
wykonali konkursowe prace plastyczne, a na zakończenie
który zorganizowała nauczycielka fizyki Ewa Trzmielewska
wszystkim uczestnikom zostaną wręczone certyfikaty.
wspólnie z wychowawczynią klasy Joanną Binkiewicz.
Po ulokowaniu się w jednej ze szkolnych sal, uczniowie
				
Anna Gazda
udali się do pracowni przyrodniczej, gdzie odbyły się zajęcia
z astronomii. Najpierw siódmoklasiści poznali program
komputerowy Stellarium, który pełni rolę symulatora
31. Zlot Nieprzetartego Szlaku w Stemplewie
planetarium. Dzięki niemu można oglądać realistyczne
W dniach 25-27 maja 2018 r. gromada zuchowa
niebo w 3D, zupełnie tak, jakby patrzeć na nie gołym
„Wilamowskie skrzaty” wzięła udział w 31. Zlocie
okiem, przez lornetkę lub teleskop. W ten sposób uczniowie
Nieprzetartego Szlaku w Stemplewie. Dla naszej gromady
poznali położenie największych gwiazd i gwiazdozbiorów
był to pierwszy wyjazd pod namioty. Po zakwaterowaniu
na niebie. Później podzieleni na dwu- i trzyosobowe zespoły
zjedliśmy pyszną grochówkę, a następnie wzięliśmy udział
przygotowywali na tabletach prezentację multimedialną,
w uroczystym apelu rozpoczynającym zlot, podczas którego
przedstawiającą najważniejsze zagadnienia dotyczące
raport złożyła Agnieszka Bamberska. Już na początku
gwiazd i ich typów, gwiazdozbiorów oraz galaktyk. Gdy
zostaliśmy obdarowani prezentami - każdy zuch otrzymał
już na dworze zrobiło się zupełnie ciemno, pogoda sprawiła
koszulkę, czapkę, chustę i znaczek (wszystko oczywiście
uczniom miłą niespodziankę – po kilku deszczowych dniach
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z logo zlotu). Po kolacji odbył się koncert na harcerską nutę,
a później obrzędowe ognisko, w czasie którego nastąpiła
prezentacja wszystkich drużyn i gromad biorących udział w
imprezie. Wieczorem zapoznaliśmy się z regulaminem zlotu
i dyżurami, które zostały nam przydzielone. Do naszych
obowiązków należało m.in.: dyżur na stołówce, dyżur na
obozowisku, czy warta nocna przy wejściu na teren zlotu.
Po pełnym wrażeń dniu udaliśmy się do namiotów, gdzie
wskoczyliśmy do śpiworów.
W sobotę, po śniadaniu wzięliśmy udział w Manewrach
Techniczno-Obronnym, gdzie przez ponad 3 godziny
wykonywaliśmy zadania na 20 punktach. Po ciężkich
zmaganiach nastąpił pokaz MOTUR i Wojskowej Grupy
Rekonstrukcyjnej „Zuch jest dzielny” – większość zuchów z
naszej gromady wywiązało się z tego prawa, co udowodnili
w czasie przejażdżki motorami. Następnie wybraliśmy
się na obiad, a potem na zasłużoną ciszę poobiednią. Po
krótkim odpoczynku udaliśmy się na warsztaty plastyczne,
na których wykonaliśmy kotyliony. Potem wzięliśmy udział
w Przeglądzie Twórczości. Naszą gromadę reprezentowały
Agnieszka Bamberska i Karolina Ludwicka, które pięknie
zaśpiewały utwór „Niepodległa” i zostały nagrodzone
gromkimi brawami. Po prezentacji wszystkich drużyn
nastąpiło rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego z okazji 60-lecia Nieprzetartego Szlaku ZHP
pod hasłem „Nasze Nieprzetarte Szlaki”. Okazało się, że
aż dwie osoby z naszej gromady zostały nagrodzone w tym
konkursie: Oliwa Walczak zdobyła wyróżnienie, natomiast
Ewa Tomaszewska wywalczyła I miejsce. Serdecznie
gratulujemy naszym artystkom! Po kolacji wzięliśmy udział
w polowej Mszy Świętej, a potem w długo oczekiwanej
dyskotece, która zakończyła się pokazem sztucznych ogni.
Był to bardzo wyczerpujący dzień, ale po kąpieli zuchy
szybko odzyskały siły i jeszcze długo szalały w namiotach!

tys. strojów oraz rekwizytów z różnych spektakli. Okazało
się, że baletnica nie tańczy w baletkach, lecz w pointach,
a jej zachwycająca sukienka to paczka (w balecie większość
nazw pochodzi z języka francuskiego). Potem zajrzały do
pracowni scenografii, gdzie wykonywane i przechowywane
są olbrzymie elementy wystroju do danego spektaklu.
Stanęły na scenie i mogły przez chwilę poczuć się jak
aktorzy. A kiedy już trzeba było z niej zejść - „schodami
w górę, schodami w dół”- zeszły do sali prób baletu.
Na bosaka, przy drążkach do ćwiczeń, przeglądając się
w lustrze, mogły poćwiczyć pozycje stóp czy postawy ciała.
Niektórzy uczniowie próbowali naśladować ruchy tancerzy
ze spektaklu. Było dużo śmiechu i zabawy.
Jak zwykle jednym z najważniejszych punktów wyjazdu
była obowiązkowa wizyta w McDonaldzie. A potem już
tylko powrót do domu.
							
				
Alicja Własny
Światowy Dzień bez Papierosa
31 maja to Światowy Dzień bez Papierosa. Jako że temat
jest zawsze aktualny, dla podtrzymania tradycji uczestnictwa
w akcji, pani Anna Gazda przeprowadziła pogadankę
o szkodliwości palenia tytoniu w klasie III. Echem podjętych
działań jest gazetka tematyczna, którą uczniowie mogą
obejrzeć na dolnym korytarzu w naszej szkole.
							
				
Anna Gazda
Dzień Rodzinki

1 czerwca odbył się w naszej szkole Festyn z okazji
Dnia Rodzinki. Od godziny 15-ej do 18-ej uczniowie
mogli brać udział w wielu atrakcjach zorganizowanych
przez nauczycieli i rodziców. Każdy mógł wyszaleć się na
Ostatniego dnia, po śniadaniu zabraliśmy się do
dmuchanym zamku i popływać w ogromnych kulach na
składania łóżek i materacy. Na koniec odbył się jeszcze apel
wodzie. Można też było wziąć udział w familiadzie. Między
kończący zlot, podczas którego gromada otrzymała dyplom,
drzewami rozwinięto folię, która pokryła się kolorowymi
a każdy zuch worek, kubek i smyczkę z logo zlotu. Zuchy
obrazkami. Dzieci niezwykle zgodnie i twórczo oddawały
po raz pierwszy przeżyły taką przygodę pod namiotami i już
się swoim własnym natchnieniom, co zaowocowało pięknym
zadeklarowały, że w przyszłym roku tam wrócą. W takim
wytworem artystycznym. Swoje dzieła malowały nie tylko
razie do zobaczenia za rok!
							 pędzelkami, ale i dłońmi. Dla łasuchów przygotowano kącik
słodkości, w którym można było skosztować pysznych
				
Sylwia Wrąbel
ciast, napić się herbaty lub soku. Wypieki własnoręcznie
przygotowali rodzice.
Królewna Śnieżka i …balet

28 uczniów z naszej szkoły pojechało do Teatru
Wielkiego w Łodzi na balet pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków”. Balet w dwóch aktach opowiada baśń
wszystkim doskonale znaną, dlatego bardziej zrozumiałą dla
młodego niedoświadczonego widza teatralnego. Większości
wycieczkowiczów spektakl podobał się, a najbardziej
radosne i zabawne krasnoludki. Po spektaklu dzieci mogły
zajrzeć za kulisy, część niedostępną dla widzów. Obejrzały
magazyn garderoby, gdzie przechowywanych jest ok. 53

Z okazji święta wszystkich dzieci nauczyciele przygotowali dla nich wspaniałą niespodziankę - inscenizację
wiersza Juliana Tuwima pt. ,,Rzepka”. Spektakl obejrzeli
wszyscy uczestnicy festynu. Nauczyciele wspaniale wcielili
się w swoje role, powodując tym radość i zadowolenie
na twarzach uczniów. Zadbali o odpowiednią scenerię,
przygotowali dla siebie kostiumy, rekwizyty i z wielkim
zaangażowaniem wypełniali swoje role na scenie.
Dzieci reagowały entuzjastycznie na kolejne scenki
i piosenki spektaklu. Wszyscy artyści zostali nagrodzeni
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gromkimi brawami. Mnóstwo atrakcji przygotowanych
w Uniejowie. Celem wizyty było podsumowanie konkursu
przez nauczycieli i rodziców sprawiło, że czas upłynął
plastycznego ogłoszonego przez posła Piotra Polaka ph.
w miłej atmosferze. Na koniec imprezy wszyscy otrzymali
„Sto Najpiękniejszych Miejsc Polski w Stulecie Odzyskania
zaproszenie na lody, by ochłodzić się w ten wyjątkowy
Niepodległości”, którego adresatem byli uczniowie stu
i gorący dzień.
szkół podstawowych. Patronat honorowy nad konkursem
							 objął Prezydent RP Andrzej Duda, a sto najpiękniejszych
				
Izabela Wojtczak
prac będzie zaprezentowanych na wystawie zorganizowanej
w Pałacu Prezydenckim.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe
W klasie II Dzień Dziecka nadal trwa…
dyplomy i drobne upominki, a autorzy zwycięskich prac –
nagrody. Laureatami konkursu w naszej szkole zostali:
4 czerwca uczniowie klasy II wraz z paniami Sylwią
• Kategoria klas I-III: I miejsce Natalia Ratajczyk,
Wrąbel i Agnieszką Żabińską wybrali się do Zagrody
II
miejsce
Amelia Dominowska, III miejsce Szymon
Młynarskiej w Uniejowie. Dzieci były bardzo zdziwione,
Włodarczyk,
wyróżnienia: Zuzanna Adamczyk, Nikola
gdy w poniedziałkowy ranek zamiast lekcji wybrały się na
Kolasa,
Maja
Gapsa, Szymon Pacześny
wycieczkę. Była to niespodzianka zorganizowana przez
• Kategoria klas IV-VII: I miejsce Agnieszka
rodziców i panie z okazji Dnia Dziecka. Gdy dotarliśmy
Bamberska, II miejsce Monika Świątek, III miejsce
na miejsce pan Filip Tomaszewski przybliżył nam historię
Michał Pajor, wyróżnienia: Aleksandra Mirek, Martyna
zagrody, budowę i styl stodoły. Potem, pod okiem pani Marty
Paczesna.
Tomaszewskiej, dzieci zabrały się do robienia podpłomyków,
a przy okazji zapoznały się z etapami pieczenia chleba.
Wiosna to okres, w którym odbywa się wiele
Uczniowie mieli również okazję wyciągnąć wodę ze studni
różnych konkursów. Nasi uczniowie chętnie biorą
za pomocą żurawia. W czasie gdy podpłomyki piekły się
w nich udział, odnosząc liczne sukcesy:
w specjalnym piecu do chleba, my wybraliśmy się do młyna,
• Nikolina Polipowska z kl. V otrzymała
który zasilany jest wiatrem i stąd jego nazwa – wiatrak. Tam
wyróżnienie
w VIII Regionalnym Konkursie
poznaliśmy sposoby i urządzenia do mielenia ziarna, np.
Recytatorskim
pod hasłem „Tu wszędzie jest moja
mlewnik walcowy – walce młyńskie. Następnie zostaliśmy
Ojczyzna...”,
zapoznani ze zwierzętami znajdującymi się w zagrodzie, a także
• Agnieszka Bamberska i Kacper Wróbel zdobyli
zwiedziliśmy stajnie i zapoznaliśmy się z jej mieszkańcami III
miejsce w kategorii klas IV, a Michał Pajor II
końmi. Na zakończenie wizyty w zagrodzie uczniowie zjedli
miejsce
w kategorii klas V-VI w VI Gminnym
pyszne kiełbaski z grilla, a na deser podpłomyki i arbuza.
Konkursie
Przyrodniczo-Ekologicznym,
Jak to w Dzień Dziecka, nie mogło zabraknąć prezentów,
•
uczennice
klasy III: Zuzanna Adamczyk, Maja
dlatego każdy otrzymał drobny upominek i dyplom. Chętni
Gapsa,
Amelia
Dominowska
i Maja Kowalczyk zajęły
uczniowie mieli również możliwość przejażdżki zabytkowym
III
miejsce
w
XXVI
Festiwalu
Piosenki Harcerskiej w
już samochodem – Syreną.
Stemplewie,
Kolejnym punktem naszej wizyty w Uniejowie był
• Kacper Wróbel z klasy IV zdobył II miejsce
plac zabaw, gdzie uczniowie bawili się wesoło, zjeżdżali ze
w XV Gminnym Konkursie Recytatorskim „ Co Ci
zjeżdżalni, wspinali się, pokonywali różne tory przeszkód,
powiem Ojczyzno…”,
bawili się w kolorowych domkach, toteż energia dzieci na
• drużyna w składzie: Martyna Paczesna,
placu zabaw była olbrzymia. Na sam koniec zjedliśmy pyszne
Łukasz Opas i Michał Pajor wywalczyła II miejsce
lody.
w Powiatowym Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu
Drogowym,
Wycieczka była bardzo udana i pełna pozytywnych
• Łukasz Opas z kl. VII zajął II miejsce
wrażeń, czemu towarzyszyła piękna słoneczna pogoda.
w
zmaganiach indywidualnych w Powiatowym
Uczniowie klasy II czekają już na kolejną niespodziankę!
Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym,
Serdecznie dziękujemy Państwu Marcie i Filipowi Toma• Filip Paczesny wywalczył I miejsce w XVI
szewskim za umożliwienie wyjazdu, a także za oprowadzenie
Gminnym Konkursie Matematycznym Klas III,
i zapoznanie z Zagrodą Młynarska w Uniejowie.
• Ewa Tomaszewska zajęła I miejsce, a Oliwia
Walczak otrzymała wyróżnienie w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym „Nasze nieprzetarte szlaki”.
				
Sylwia Wrąbel
Sukcesy naszych uczniów
4 czerwca naszą szkołę odwiedzili pani Dorota
Więckowska z biura posła Piotra Polaka oraz pan
Janusz Kosmalski - Przewodniczący Rady Miejskiej

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
			
				
Joanna Binkiewicz
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Przez emocje do szczęścia
Uniejowianka Julita Polipowska oraz Oliwia Fugiel, Justyna Folant, Małgorzata Brylska
i Maciej Madej to studenci pedagogiki, którzy wspólnie z poetką Joanną Wicherkiewicz uczyli
uniejowską młodzież wyrażania emocji przez sztukę. Podczas zajęć, które odbyły się 13 kwietnia
2018 roku w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie uczniowie klasy VIIa
z miejscowej podstawówki mieli okazję obcować z muzyką, malarstwem, poezją oraz tworzyć
własne prace.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Uniejowie wyrażali
następnie swoje emocje poprzez stworzenie kolaży
z różnych elementów, takich jak: cekiny, patyczki, włóczka,
bibułka itp. oraz komponowały melodie przy pomocy
różnych instrumentów. Część poetycką zaprezentowały:
studentka Małgorzata Brylska, która przeczytała swój
wiersz, za który w wieku 16 lat otrzymała I miejsce
w Wojewódzkim Konkursie Poezji oraz uniejowska poetka
Joanna Wicherkiewicz, która była gościem specjalnym
podczas warsztatów. Dzieci po wysłuchaniu wierszy poetki
wyrażały swoje emocje malując farbami na puzzlach, które
zostały ze sobą połączone i utworzyły duży emocjonalny
obraz. To, co powstało wspólnie omawiali uczestnicy,
studenci oraz Joanna Wicherkiewicz. Nie zabrakło również
teorii związanej ze sztuką, którą przybliżyli kolejni
studenci, współautorzy oryginalnego projektu – Oliwia
Fugiel i Maciej Madej.
Z okazji „Światowego Dnia Sztuki”, który odbywa
się co roku 15 kwietnia - w dniu urodzin Leonarda da
Vinci przybliżono jego twórczość artystyczną oraz teorie
dotyczące szczęścia wg greckiego filozofa Demokryta.
Wszyscy uczestnicy otrzymali na pamiątkę medaleemotikonki, nie zabrakło również słodkiego poczęstunku.

arch. J. Polipowska

Zajęcia z młodzieżą uniejowskiej szkoły to część
projektu w ramach zaliczenia przez pięcioro studentów AHE
przedmiotu „Filozofia człowieka”, którego wykładowcą
jest dr Krzysztof Kamiński. Podobne spotkania prowadzone
są również z uczniami z Wartkowic i Parzęczewa.
„Wyrażanie emocji poprzez sztukę ważne jest dla
dzieci zwłaszcza w trudnych momentach ich życia, kiedy
nurtuje je przyszła zmiana otoczenia (nowa szkoła, nowi
koledzy, nowi nauczyciele itp.). Sztuka poprzez wyrażanie
i przekazanie uczuć może ułatwić wzajemne relacje, jest
jak terapia poprawiająca warunki psychiczne, zwłaszcza
jeżeli chodzi o lęk. Terapia sztuką jest również techniką
rozwoju osobistego” – podkreślają młodzi autorzy projektu.
„Głównym celem naszych spotkań z uczniami jest
pokazanie, że jednym z doskonałych sposobów radzenia
sobie z emocjami jest ich uzewnętrznienie poprzez sztukę.
Chcemy uświadomić dzieciaki, czym jest prawdziwe
szczęście, jak mogą przełamywać bariery emocjonalne
i same tworzyć coś nowego, wartościowego i pięknego” mówi Julita Polipowska, współtwórczyni projektu.
Podczas zajęć pokazywano uczestnikom jak wyrażać
emocje poprzez muzykę, poezję oraz sztuki plastyczne.
Franciszka Folant, która gra na gitarze od ponad dziesięciu
lat, umilała część warsztatową swoją muzyką i śpiewem.

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

Czas na Smaki

– Uniejów kulinarny

26 kwietnia 2018 roku grupa uczniów wzięła udział w gotowaniu z profesjonalistami.
Tym razem warsztaty miały miejsce w „Gościńcu nad Wartą”.
Młynarskiej – Ireneuszem Stańczykiem.
Tym razem gotowano zupę szczawiową z pokrzywą,
szyjkami rakowymi i jajkami przepiórki, sałatkę z kaczką
przygotowaną metodą sous-vide, comber z sarny, lemoniadę
jagód oraz lody z rabarbarem.
Warsztaty przebiegły w miłej, wesołej atmosferze, a pan
Irek Stańczyk zachęcał dzieci do pomocy w kuchni oraz
realizacji swoich marzeń.
4 czerwca obfitował z kolei w niezwykłe doznania
smakowe, ponieważ warsztaty kulinarne dla uczniów SP
odbyły się w dwóch restauracjach: „Herbowej” i „Lawendowe
Termy”. W pierwszej restauracji warsztaty dla uczestników
prowadził szef kuchni - pan Mikołaj Shvets, w drugiej również
szef kuchni - pani Urszuli Czyżak.
Mimo, że mali uczestnicy uczyli się gotowania od podstaw,
to ich poczynania były godne podziwu!
Podczas ostatnich warsztatów, zorganizowanych w uniejowskich restauracjach, w których uczestniczą uczniowie
szkoły podstawowej, przygotowywane były potrawy, które są
próbą odnalezienia lokalnych tradycji kulinarnych.
Organizatorem warsztatów byli: Urząd Miasta w Uniejowie
we współpracy z Fundacją Inicjatyw Aktywnych Go Silver
oraz Szkołą Podstawową w Uniejowie.

arch. UM Uniejów

Do gotowania z zaangażowaniem i entuzjazmem
przystąpiło sześcioro uczniów z SP w Uniejowie: Amelia
Perkowska, Nicola Malinowska, Zuzanna Antoniak, Sebastian
Galoch, Antoni Tomaszak oraz Bartosz Pająk, a pomagała im
znakomita ekipa kucharzy z restauracji.
Na twarzach uczestników malowało się skupienie, ale było
też dużo śmiechu i dzieci bawiły się świetnie. Potrawy, które
przygotowali, smakowały wyśmienicie.
Menu kwietniowych warsztatów przedstawiało się
następująco: przystawka – pasztet z dziczyzny z konfiturą
cebulowo-winogronową i ziołową grzanką, zupa – zalewajka
z ziemniakami i śmietaną, danie główne – chrupiące placuszki
ziemniaczane z ogórkiem z uniejowskiej solanki, śmietaną
i koprem; deser – szarlotka z jabłek z okolicznych sadów,
napój – świeżo wyciskany sok marchwiowo-jabłkowy.
Kolejne warsztaty kulinarne odbyły się 14 maja
w Zagrodzie Młynarskiej. Tym razem uczestnicy, pod okiem
doświadczonych kucharzy, gotowali zupę szczawiową
z pokrzywami i rakami oraz dziczyznę.
W majowych warsztatach uczestniczyło pięcioro uczniów
z SP w Uniejowie (Laura Miąsek, Oliwia Kwiatkowska, Joanna
Gogol, Eliza i Igor Marosik, którzy gotowali w Karczmie
z kucharzami – Elżbietą Rosparą oraz kierownikiem Zagrody

Warsztaty w „Gościńcu nad Wartą” i Zagrodzie Młynarskiej
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„Nie ma nic takiego jak odpad” czyli…

Geotermalna Islandia w Uniejowie
zastosowanie wód termalnych zaprezentował natomiast
inżynier z elektrowni geotermalnej HS Orka Yngvi
Gudmundsson.
- „Islandczycy pracują na dużo wyższych wydajnościach niż
my” – podsumował prezentacje burmistrz Józef Kaczmarek.
- „Do tego znajdują się w innym klimacie. Po trzecie,
historycznie mają dużo większe doświadczenia niż my
i na pewno skala wykorzystania wód termalnych jest inna,
bo 170 megawatów energii elektrycznej – dla nas jest to
kosmos! Wyprzedzają nas też znacznie jeśli chodzi o prace
badawcze. Mają swoje laboratoria, a my z kolei staramy się
to samo robić, ale w oparciu o współpracę z uczelniami.
Możemy inspirować się wzajemnie”.
Bardzo przyszłościowo i proekologicznie przedstawia
się także zatłaczanie na wyspie dwutlenku węgla pod ziemie,
który wchodząc w relacje z odpowiednimi skałami, tworzy
nowe paliwo.
Kolejne dni goście spędzili na zwiedzaniu i korzystaniu
z uroków Uniejowa, Łodzi i Warszawy. Byli pod wrażeniem
rozwoju naszego uzdrowiska oraz chwalili nasze lokalne
specjały kulinarne. Obiecali, że zawitają do nas ponowie na
październikowym Forum Inteligentnego Rozwoju.
			

Pawel.Wroniszewski@onet.pl

arch. UM Uniejów

Na kilka słonecznych dni kwietniowych przyjechali do
nas samorządowcy z islandzkiej miejscowości Grindavik,
z burmistrzem Fannarem Jonassonem na czele. Goście
najpierw spotkali się z radnymi Uniejowa, a następnie nasze
uzdrowisko przedstawił im burmistrz Józef Kaczmarek
i Prezes Geotermii Uniejów - Jacek Kurpik. Swoje
prezentacje oczywiście mieli też goście. Burmistrz Jonasson
omówił ogólną historię miejscowości Grindavik, ze
szczególnym uwzględnieniem, znanego na całym świecie,
kąpieliska „Niebieska Laguna” i kosmetyków pochodzących
z tego miejsca. Dowiedzieliśmy się też, że Islandia
specjalizuje się również w połowie i hodowli ryb, które
oprócz mięsa dostarczają także ważne surowce, znajdujące
się w ich skórach (głównie dla przemysłu kosmetycznego).
Nawet suszone rybie głowy kraj wysyła jako przysmak do
Afryki, pokazując jak ważne ma dla niego powiedzenie
amerykańskiego biznesmena Alberta Albertsona „Nie ma
nic takiego jak odpad”.
Ale przede wszystkim Islandia to potęga geotermalna.
Na bardzo dużej powierzchni znajdują się pokłady
wód termalnych o wysokich temperaturach, dlatego
wykorzystywane są one nie tylko do celów ciepłowniczych,
ale także do produkcji energii elektrycznej. Te i inne

Od lewej: burmistrz Fannar Jonasson z burmistrzem Józefem Kaczmarkiem
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Młodzież tworząca biało-czerwone konstrukcje pod okiem p. Elżbiety Bartnik

Tkanie flagi Polski metodą ręczną – po lewej pomysłodawczyni techniki tkania Pani
Maria Pastwińska i Panie z Zespołu Śpiewaczego „Włościanki”

Aleksandra Zielonka

Święto Narodowe 3 Maja
Tegoroczne uniejowskie obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja odbyły się nietypowo, wieczorem, 2 maja
w Dzień Flagi RP i połączone zostały z inauguracją gminnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Obchody rozpoczęły się od mszy św. w intencji Ojczyzny, odprawionej w uniejowskiej kolegiacie przez ks. inf. Andrzeja
Ziemieśkiewicza. Po jej zakończeniu uczestnicy przemaszerowali pod Pomnik Bohaterów Września 1939 roku, gdzie
rozpoczęły się oficjalne uroczystości.
Uczestnicy wydarzenia
Uroczystość zgromadziła na uniejowskim rynku
mieszkańców, samorządowców, sołtysów, uczniów szkół
z terenu gminy, harcerzy, przedstawicieli służb mundurowych, instytucji i stowarzyszeń, duchownych oraz
partii politycznych. Swoje sztandary podczas uroczystości
wystawiły delegacje: szkół, Związku Harcerstwa
Polskiego, Cechów Rzemieślniczych oraz jednostki
ochotniczych straży pożarnych.
Na uroczystość przybyli przedstawiciele parlamentu w
osobach: Piotra Polaka - Posła na Sejm RP oraz Anny
Straszewskiej, reprezentującej Biuro Senatora RP Przemysława Błaszczyka. Marszałka Województwa
Łódzkiego reprezentował Dyrektor Kancelarii Marszałka
- Marcin Młynarczyk.
Ceremonia przy Pomniku Bohaterów
Września 1939 r.
Oficjalne uroczystości na uniejowskim rynku rozpoczęły
się od odegrania Hymnu Polski przez Młodzieżową
Orkiestrę Dętą ZHP-OSP z Uniejowa. Kolejnymi punktami
ceremonii było podniesienie flagi państwowej, odczytanie
Apelu Pamięci, salwa honorowa oraz złożenie kwiatów
przez delegacje.

Kompania Honorowa:
Podczas uroczystości funkcję Kompanii Honorowej
pełniła Wojskowa Asysta Honorowa 1. Dywizjonu
Lotniczego z Leźnicy Wielkiej w składzie: Dowódca 1.
Dywizjonu Lotniczego – mjr Waldemar Galant, Dowódca Uroczystości – kpt. Mariusz Dąbrowski, Dowódca
Kompanii Honorowej – ppor. Artur Masztanowicz; Poczet
Sztandarowy: dowódca pocztu – ppor. Rafał Walczak,
sztandarowy – kpr. Emilia Dróżka, asysta – plut. Waldemar
Marciniak;
Poczet Flagowy: dowódca pocztu – sierż. Marcin
Nowakowski, flagowy – sierż. Łukasz Prokocki, asysta –
plut. Kamil Ciuba, czytający Apel Pamięci – ppor. Katarzyna Grzelka.
Biało-czerwone akcenty
Tuż przed imprezą na skwerze przy uniejowskiej
kolegiacie młodzież szkół podstawowych z Uniejowa,
Spycimierza, Wielenina i Wilamowa stworzyła białoczerwone przestrzenne konstrukcje. Dekoracje wykonane
przez młodzież mają formę plecionych ostrosłupów
i dopełniają dekorację Uniejowa tworzoną w ciągu ostatnich
miesięcy na obchody 100-lecia odzyskania przez Polskę

>>>
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Niepodległości. Pomysłodawczynią biało-czerwonych
konstrukcji była p. Elżbieta Bartnik – nauczycielka
plastyki ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie, natomiast
podstawy konstrukcji wykonał Pan Kazimierz Czesław
Ubraniak.
Nie lada wyzwania podjęły się też Panie z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Zespołu Śpiewaczego
„Włościanki” z Wielenina oraz Koła Gospodyń Wiejskich
„Rożniatowianki” z Rożniatowa. Podczas uroczystości na
rynku rozpoczęły tkanie najdłuższej Flagi Polski metodą
ręczną, nawiązującą do tradycyjnego krosna. Prezentacja
utkanej flagi nastąpi 11 listopada w setną rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Inauguracja gminnych obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
Tegoroczne zakończenie uroczystości Święta Narodowego
3 maja w Uniejowie było jednocześnie inauguracją gminnych
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Momentem symbolizującym inaugurację było odpalenie białoczerwonej iluminacji dzwonnicy, dopełnione wykonaniem
przez Mariannę Stefańską utworu „Wolność” Marka
Grechuty. W ten sposób oficjalnie zakończono dekorowanie
Uniejowa na obchody setnej rocznicy odzyskania przez naszą
Ojczyznę Niepodległości. Od tego momentu świętowanie
tego wyjątkowego jubileuszu ma charakter wydarzeń
patriotycznych, które będą towarzyszyć mieszkańcom gminy
i odwiedzającym uzdrowisko turystom aż do 11 listopada.

Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

Ruszył projekt pt.
„Splątani miłością do muzyki”
7 maja 2018 roku spotkaniem w Sali Rycerskiej
Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie
rozpoczął się projekt pt. „Splatani miłością do muzyki”
w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa
Łódzkiego. Realizacja tak dużego projektu to efekt
wspólnych, intensywnych działań mieszkańców trzech
gmin: Uniejowa, Wartkowic oraz Zadzimia.
W okresie maj-grudzień 2018, wybrana w toku
rekrutacji, utalentowana artystycznie grupa nabierze
szlifów podczas następujących warsztatów: warsztat

wokalno-instrumentalny, emisja głosu i autoprezentacja,
choreografia, multimedia, próby sekcyjne.
Pierwsze spotkanie poprowadzili Piotr Kozłowski –
Prezes Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni oraz
koordynator zadania Mirosław Madajski. Przybliżyli
m.in. zakres działań stowarzyszenia, ideę projektu,
historię koncertów integracyjnych w Uniejowie oraz
przedstawili sylwetki artystów, a także zespoły, które
przyjęły zaproszenie do współpracy. Kolejne warsztaty
odbyły się w Szkole Podstawowej
w Zadzimiu

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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i Wartkowicach. Była to praca w ramach warsztatów
wokalno-instrumentalnych z repertuarem zaproszonych
artystów.
Zadanie „Splątani miłością do muzyki” jest
finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
Województwa Łódzkiego na 2018 rok. Realizatorem
zadania jest Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni.

Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

„Splątani” opanowali Zagrodę
Młynarską w Uniejowie
Niezwykłe warsztaty z niezwykłą osobą. Tak jednym
krótkim zdaniem można podsumować spotkanie grupy
integracyjnej z Karoliną Skrzyńską, które odbyło się 22
maja 2018 r. w ramach realizowanego zadania „Splątani
miłością do muzyki”. Swoją tematyką warsztaty
nawiązywały do emisji głosu oraz autoprezentacji. Nie
zabrakło elementów związanych z umiejętną interpretacją
tekstów, wielogłosowością oraz swobodnym wyrażaniem
swoich emocji. Uczestnicy warsztatów poznali, a nawet

spróbowali gry na rzadko spotykanych instrumentach,
z których na co dzień korzysta artystka.
Młodzi artyści z gminy Uniejów, Wartkowice
i Zadzimia, zainspirowani osobą Pani Karoliny, wręcz
opanowali Zagrodę Młynarską. W poszukiwaniu
właściwej scenografii do swoich prezentacji artystycznych wykorzystywali każdy jej niemal zakątek.
Wykazywali się przy tym ogromną odwagą i kreatywnością.

>>>
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Kilka słów o uczestnikach i projekcie:
Grupę integracyjną tworzą dzieci ze szkół podstawowych z Uniejowa, Zadzimia, Wartkowic, Zygier,
Kłódnej, Wielenina, Wilamowa i Spycimierza oraz
uczestnicy korzystający ze wsparcia Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.
Karolina Skrzyńska – absolwentka Teatrologii na
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Państwowej Szkoły
Muzycznej I i II stopnia, w klasie skrzypiec i śpiewu
solowego. Laureatka wielu konkursów wokalnych, m.in.
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu (2012)
oraz SuperDebiutów w Opolu (2014). Kompozytorka
i autorka tekstów do swoich dwóch płyt: „W oddali”
(2013) oraz „Palcem po wodzie” (2017). Od 2013 roku
współpracuje ze Stowarzyszeniem K40, gdzie prowadzi
Teatr Dzieci Niepełnosprawnych Intelektualnie Wielkie
Jajo. Utworzyła Teatr dla Seniorów Teatralnia, a także

przygotowuje oprawę muzyczną Salonów Poezji
w Łazienkach Królewskich. Od 2015 roku prowadzi na
antenie Canal+ program „Nie przegap”.
„Splątani miłością do muzyki” - cykl warsztatów
integracyjnych, mających na celu przygotowanie
zintegrowanej grupy mieszkańców z gminy Uniejów,
Wartkowice i Zadzimia do trzech koncertów z wybitnymi
artystami.
Zadanie „Splątani miłością do muzyki” jest
finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego
Województwa Łódzkiego na 2018 rok. Realizatorem
zadania jest natomiast Uniejowskie Stowarzyszenie
Aktywni.

arch. Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

Choć trudno było uczestnikom rozstać się z prowadzącą, to pocieszała ich myśl, że Pani Karolina
będzie towarzyszyć grupie podczas czerwcowego
koncertu z Grupą Raz.Dwa.Trzy. Koncert odbył się
16 czerwca przed amfiteatrem zamku w Uniejowie.
O tym wydarzeniu przeczytacie Państwo w oddzielnym
artykule.
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Beata Kos

Niepodległość inspiracją

w malowaniu kwietnych dywanów
Już po raz dziesiąty uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie, pod okiem
nauczycielek, malowali na asfalcie kwiatowe dywany na całej trasie procesji Bożego Ciała
miejscowej parafii.
Dominowska, Maja Gapsa, Bartłomiej Drubkowski.
Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody
w dniu 16.06.2018 r. na Jarmarku Wilamowskim.
Przed przystąpieniem do malowania trasy
przygotowywane są szablony, wycięte z tektury, które
są potem obrysowywane, a następnie malowane.
W tym roku z uwagi na przypadającą 100- letnią
rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości
kolorystyka trasy Bożego Ciała miała wydźwięk
patriotyczny. Zarówno kwiaty na całej długości trasy,
jak i również dywany przy czterech ołtarzach były
inspirowane Niepodległością - dominowały w nich biel
i czerwień.   
Koncepcje nagrodzonych wzorów dywanów przed
ołtarzami, jak i większość trasy Bożego Ciała, skąpani
w pełnym słońcu, malowali uczniowie i nauczyciele
Szkoły Podstawowej w Wilamowie oraz mama ucznia.
Inna z mam dodała malującym energii, częstując
dzieci pysznym, chłodnym, owocowym koktajlem.
Od trzech lat swoją pomoc oferują także uczestnicy
Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej
w Czepowie, malując jeden odcinek trasy.

arch. UM Uniejów

Przez pierwsze lata dywany kwiatowe malowano na
jezdni kolorową kredą, a od kilku lat malowane są farbą
emulsyjną. Projekt ten jest ściśle realizowany w korelacji
z przeprowadzanym konkursem plastycznym pod nazwą
„Wilamowskie kwietne dywany”, pod kierunkiem Beaty
Kos i katechetki Wiesławy Pajor. Prace konkursowe
wykonują dzieci z parafii Wilamów, a rozstrzygniecie
następuje przed Bożym Ciałem.
W konkursie „Wilamowskie kwietne dywany”
przyznawane są 4 główne nagrody i 4 wyróżnienia.
Motywy religijne wraz z kolorowymi kwiatami,
znajdujące się na zwycięskich pracach, przenoszone są
przed 4 ołtarze. Wręczenie nagród odbywa się podczas
imprezy lokalnej, czyli na Jarmarku Wilamowskim.
W latach poprzednich, tak i w tym roku, osoby
nagrodzone, swoje projekty - prace plastyczne, miały
możliwość przenieść i namalować osobiście na ulicy
przed zbudowanymi ołtarzami w dniu Bożego Ciała.
W tym roku główne nagrody, czyli pierwsze miejsca
otrzymali: Monika Świątek, Michał Pajor, Amelia
Józefowicz, Paulina Ratajczyk, natomiast wyróżniania
zdobyli: Szymon Wojech, Natalia Ratajczyk, Amelia

>>>
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Studenci – uczestnicy I Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Ulotnej

prof. dr hab. Marek Sak uwiecznia sztukę ulotną

prof. dr hab. Marek Sak

I Międzynarodowy
Festiwal Sztuki Ulotnej
W dniach 25-27 maja 2018 r. w Uniejowie odbył się I Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulotnej.
Do tegorocznego spotkania władze miasta zaprosiły pedagogów i studentów z następujących uczelni: Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademii
Sztuk Pięknych w Wilnie, Narodowej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie, Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu i osobę reprezentującą Narodowe Centrum Kultury.
Wydarzenie udało się zorganizować dzięki współpracy władz Uniejowa i Akademickiego Centrum Dizajnu
w Łodzi.
J. M. Rektor Akademii Sztuk Pięknych z Łodzi - prof. dr hab. Jolanta Rudzka Habisiak objęła tę edycję
festiwalu patronatem honorowym.
Celem festiwalu było realizowanie dzieł sztuki,
których życie ma trwać krótko, niczym czas kwietnych
dywanów w Spycimerzu. To porównanie nie jest
przypadkowe, mówi ono o istniejącej od dawna
w gminie tradycji tego typu działań. Taka forma ludzkiej
ekspresji w uniejowskiej gminie, to nie tylko realizacje
związane z Bożym Ciałem, ale także sympozja
i konferencje związane z kwiatami, np. Święto Tulipana
czy obrazy realizowane z pyłu kwiatowego. Do tego
typu działań możemy też zaliczyć realizacje ćwiczeń,
powstające podczas plenerów studentów Katedry
Architektury Wnętrz z ASP w Łodzi, czy wreszcie biały
sześcian postawiony przez prof. Piotra Szwieca na ściśle
określony czas przed zabytkowym zamkiem.
Tym razem spotkały się 23 osoby z różnych ośrodków
artystycznych, zarówno artyści pedagodzy, jak i artyści
studenci. Inspiracją był Uniejów ze swoją niespotykaną

atmosferą, rzeką, strefą miejską, starym zamkiem,
parkiem i oczywiście nowoczesnymi termami. Większość
aktywności artystycznej koncentrowała się wokół rzeki
i parku. Realizacje były zarówno indywidualne, jak
i zespołowe. Niektóre bardzo kameralne, jak praca prof.
Joanny Stefańskiej z gawronich piór, czy pojawiający
się niczym pajęczyna, ledwie widoczny portret
z drutu między drzewami, wykonany przez studentki
ze Lwowa. Inne prace były duże, zajmujące nawet ok.
500 m2, np. wykonane przez mgr Aleksandrę Ignasiak
i mgr Olę Kozioł z goździkowych łodyg lub ok.15metrowej średnicy kręgi wokół dębu, wykonane z liści
przez mgr Karolinę Zaborską. Znaczna część działań
odbywała się na plaży, w tym płonąca nocą kłoda,
prowokująca dialog pomiędzy rzeką, naturalną granicą
dwóch światów i ogniem, a może bardziej pionowym
kręgiem ognia, przyciągającym i integrującym

zarówno oba brzegi rzeki, głównie niebo i ziemię,
zrealizowane przez prof. Piotra Szwieca. Inne działania
w tej przestrzeni to, przeformatowane przez Klemensa
Flajszera, ażurowe wiadro z łopatką i grabkami
w ostrych kolorach. Stoją monumentalne, jakby tam było
od zawsze, obiekty studentek z Litwy, przypominające
utrwalone fale na plaży morskiej, pełne ukrytych
w nich artefaktów, czy szare konstrukcje studentów
z Warszawy, przypominające mi jakieś obiekty do
ćwiczeń niemożliwych. Plaża ze swoimi dziełami,
których było na niej dużo więcej stała się przestrzenią
główną, spiętą dwoma wyspami i zatopioną w rzece
konstelacją okrągłych świecących gwiazd, wykonaną
przez Halinę Boyko. Jedna z wysp przerodziła się
w muzeum rzeki z eksponatami, wyławianymi przez
dwa dni z jej dna przez dwóch studentów z Łodzi,
a druga pod dużym mostem stała się kolorową broszką
na błyszczącej rzece, wykonaną przez Elżbietę Biskup.

UNIEJOWSKIE STRONY

Były także prace stanowiące konteksty dla architektury,
np. mandala Anny Pacholik, która na zamkowym
dziedzińcu wyznaczała środek, mający kontynuację
najpierw w instalacji z nazbieranych elementów, dalej
z otaczającej architektury i następnie z otaczającego
go parku, miasta, świata itd. Inną propozycją na dialog
z architekturą są płytki chodnikowe wykonane z żywicy.
Dominika Cebula zatopiła w niej osobiste pamiątki –
kwiaty i wpasowała je w leżący na ziemi bruk, gdzie
szybko pękając, stały się stare jak wspomnienia.
Prac oczywiście było o wiele więcej, wszystkie
wyrażające zachwyt nad miejscem, światłem, życiem.
W interesujący sposób prowokujące pytania i refleksje.
A wszystko to dzięki precyzyjnie dobranemu przez
organizatorów terminie, wiosennym czasie, którego
piękno i witalność przerodziła się niebawem w kolejną
porę roku. Czas ze swoją ulotnością to doświadczanie
wszystkiego, głównie radości, istnienia i życia.

Członkinie Stowarzyszenia „Infioritalia” układają dywan z pyłu kwiatowego
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Ks. Kardynał Raymond Leo Burke
z Watykanu na Uroczystościach Bożego
Ciała w Spycimierzu
W tym roku Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej świętowaliśmy 31 maja.
Od wczesnych godzin porannych, przy pięknej i upalnej pogodzie, rozpoczęła się praca spycimierskich
parafian, bliskich i przyjaciół przy tworzeniu kwietnych dywanów na całej trasie procesji Bożego
Ciała. Kwiaty z łąk, pól i ogrodów, zbierane przez kilka dni, czekały w odpowiednio przygotowanych
miejscach, aby w samą uroczystość trasa procesji powoli pokryła się barwnym kobiercem.
W tym roku poza motywami eucharystycznymi
w wielu miejscach pojawiły się obrazy nawiązujące
do 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Dziesiątki tysięcy ludzi z całej Polski, a nawet spoza jej
granic przybyło do Spycimierza, by podziwiać, filmować,
fotografować te niezwykłe dywany na chwałę Pana.
Tegoroczna Uroczystość Bożego Ciała była także
wyjątkowa, ze względu na obecność znamienitych
gości. Głównej Eucharystii o godz. 17.00 w intencji
spycimierskich parafian i wszystkich czcicieli Bożego
Ciała przewodniczył Pasterz Kościoła Włocławskiego
Jego Ekscelencja Ks. Bp Wiesław Alojzy Mering. Na

zaproszenie ks. Biskupa na Uroczystość Bożego Ciała do
Spycimierza przybył z Watykanu kardynał Raymond Leo
Burke, były Prefekt Najwyższego Trybunału Sygnatury
Apostolskiej, obecnie patron Suwerennego Zakonu
Maltańskiego. W homilii ks. Kardynał głosił piękno i moc
Najświętszej Eucharystii, ukazując jej ważne miejsce
w życiu każdego ucznia Jezusa Chrystusa.
Dla mnie, jako nowego proboszcza tej wspólnoty,
było to nowe i niepowtarzalne przeżycie. Chylę czoła
przed moimi Parafianami, podziwiam zaangażowanie,
trud pracy, pomysłowość i wierność tradycji, którą
podejmują każdego roku na chwałę Bożą.
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Składam przy tej okazji serdeczne podziękowania
wszystkim uczestniczącym w obchodach Uroczystości
Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej w Spycimierzu: Jego
Eminencji Księdzu Kardynałowi, Jego Ekscelencji Ks.
Biskupowi Ordynariuszowi, Ks. Infułatowi Andrzejowi
Ziemieśkiewiczowi, wikariuszowi biskupiemu na rejon
koniński - ks. Prałatowi Wojciechowi Kochańskiemu, Ks.
Rektorowi Jackowi Szymańskiemu, diakonom i klerykom
Wyższego Seminarium we Włocławku, księżom z dekanatu, ks. Zbigniewowi Łukasikowi pochodzacemu
z tej parafii, ks. Michałowi Pająkowi, ks. kan. Jackowi
Budzie z Galewa, czcigodnym siostrom zakonnym,
Pani Aleksandrze Pakule, Państwu Łukasikom z Człop,
Pani Weronice Kuśmierek, Pani Agacie Górce, Panu
Tomaszowi Karniszewskiemu, Państwu Barbarze
i Ludwikowi Napierajom wraz z całą Asystą Parafialną,
ministrantom, orkiestrze strażackiej, druhom strażakom
ze Spycimierza i Człop, Dyrekcji Szkoły ze Spycimierza,
Panu Wojciechowi Czupryńskiemu, Panu Waldemarowi
Józefowiczowi, a także parlamentarzystom, władzom

sejmiku województwa łódzkiego, władzom powiatu,
władzom gminy Uniejów - Panu Burmistrzowi Józefowi
Kaczmarkowi i współpracownikom, Spółce Termy
Uniejów, policji, służbom medycznym, OSP Ewinów.
Podziękowanie dla przedstawicieli mediów, prasy, radia
i telewizji. Wszystkim, którzy spoza parafii wsparli
w jakikolwiek sposób tych, którzy przygotowywali trasę
procesji.
Wszystkim Pielgrzymom i Gościom Bóg zapłać!
Serdecznie zapraszam za rok - 20 czerwca 2019 roku do
Spycimierza.
			
			

Ks. Dariusz Ziemniak
Proboszcz
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Na zakończenie procesji odśpiewaliśmy hymn Ciebie
Boga wysławiamy, a Jego Eminencja ks. Kardynał udzielił
nam błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
Ten dzień był dla Wszystkich nas wyjątkowym
przeżyciem, bo kwiatowe dywany, które tu od ponad
200 lat powstają, nie są dla nas atrakcją turystyczną,
lecz wyrazem naszej wiary i sposobem na uwielbienie
Chrystusa w szczególny sposób.
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Dzień Dziecka dla dzieci
z województwa łódzkiego
Ponad dwa tysiące dzieci z terenu województwa łódzkiego świętowało na boiskach piłkarskich im. Włodzimierza
Smolarka w Uniejowie Dzień Dziecka. Dzieci korzystały
z dmuchanych atrakcji ustawionych na murawie boisk, strefy
animacji, pokazów kulinarnych w wykonaniu młodych
mistrzów kuchni, koncertów, cennych prelekcji, natomiast
drużyny piłkarskie rozgrywały turniej na sąsiednim boisku
trawiastym. Oprócz czasu zorganizowanego na terenie
stadionu, dzieci miały okazję skorzystać z darmowych wejść
do kompleksu termalno-basenowego „Termy Uniejów”.
Dzieci wraz z opiekunami w tym szczególnym dniu zostali
powitali m.in. przez: Senatora Przemysława Błaszczyka,
Posła na Sejm RP – Piotra Polaka i piłkarza Ebiego Smolarka.
Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie
Innowatorów Wsi. Największe wydarzenie z okazji Dnia
Dziecka w województwie łódzkim zostało zrealizowane

w ramach zadania pt. „Dieta drobiowa zawsze zdrowa”
i sfinansowane z Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego.
W dniach 1-3 czerwca z okazji Dnia Dziecka
w Uzdrowisku Termalnym Uniejów, na terenie przy
kompleksie termalno-basenowym, przygotowano dla dzieci
moc atrakcji i niespodzianek. Wydarzenie odbyło się pod
nazwą: Dzień Dziecka z Kogutem Rubinem w Termach
Uniejów. W czasie 3-dniowej zabawy dzieci uczestniczyły
w zabawach z Kogutem Rubinem, kąpały się w basenie
z sianem, jeździły na kucykach, zjeżdżały z dmuchanych
zjeżdżalni, brały udział w konkursach i zabawach, wysłuchały
koncertów przygotowanych specjalnie dla nich przez
piosenkarkę Mili i inżyniera Maxa z koparką oraz odwiedziły
miasteczko Radia Zet.
Mamy nadzieję, że ten czas dzieci spędziły w miłej
i rodzinnej atmosferze.

Wojciech Kaca

I Polskie Eliminacje do Mistrzostw
Świata w Noszeniu Żon
2 czerwca 2018 roku odbyły się po raz pierwszy
w Uniejowie zawody w unikalnej konkurencji „Noszenia
żon”.
Konkurencje odbyły się przy warciańskiej plaży i miały
charakter pilotażowy. Zgłoszone pary miały za zadanie
przebiec odcinek z przeszkodami o długości ok. 250 m.
Wygrała para reprezentująca Uniejów w składzie: Pani
Marta Kozanecka i Pan Artur Świstek w czasie poniżej
dwóch minut.

Bardzo duża międzynarodowa impreza tego typu
odbywa się corocznie w partnerskim mieście Uniejowa w fińskim Sonkajärvi. Są to oficjalne Mistrzostwa Świata
w Noszeniu Żon na czas. W mistrzostwach biorą udział
ekipy z Europy, Stanów Zjednoczonych, a nawet Australii.
Być może w Uniejowie uda się rozpropagować tego
typu, pełne radości wydarzenie, na początek chociażby
w skali województwa łódzkiego. Tymczasem zwycięzcy
z Uniejowa będą reprezentowali Polskę w tegorocznej edycji
Mistrzostw w Sonkajärvi.
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Wojciech Jakubowski

„Prawdziwe szczęście jest rzeczą
wysiłku, odwagi i pracy”
Dokładnie w samo południe 2 czerwca biegaczki
i biegacze odważnie wyruszyli na trasę pełną naturalnych
i sztucznych przeszkód. Pierwszą - jedną z łatwiejszych
- była rzeka Warta, choć bieg „pod prąd”, po kolana
w wodzie, do prostych nie należy. Następnie odcinek plażowy,
który powoduje, że piasek idealnie dostaje się we wszystkie
miejsca, gdzie wcześniej była woda, powodując tym samym
solidny dyskomfort przez kolejne kilometry trasy. Następny
odcinek biegnie przez park zamkowy – tu na wstępie trzeba
pokonać trzy ogrodzenia – jak masz słabe ręce to masz
problem, walcz ze słabością albo szukaj pomocy wśród innych
zawodników. Krótki odcinek wśród dębów to miejsce, gdzie
należy przyśpieszyć, bo szybkich odcinków jest niewiele.
Wizyta, a w zasadzie sześć wizyt w wodach starorzecza Warty
pełnego mułu, zdecydowanie spowalnia każdego. Kolejna
atrakcja to wspinaczka po siatce na parkowy mostek i skok do
wody. Ponownie szybki odcinek wśród drzew i już jesteśmy
na następnej przeszkodzie. Kanał ulgi – biegaczom ulgi nie
przyniesie, bo po raz pierwszy w historii biegu jest wypełniony
wodą. Kanał to około 800 metrów wysiłku – tempo biegu
spacerowe – szybciej się tu nie da. Kolejne wyzwanie to
„starorzecze bobra”. Przeszkoda nazwana tak przez biegaczy,
ponieważ leżące w poprzek trasy drzewa to wynik wielu lat
pracy tych zwierzątek. Jest to jedno z trudniejszych miejsc
ExTermynatora, ponieważ leżące kłody skutecznie ukrywa
rzęsa pływającą po powierzchni wody, która tutaj miejscami
ma głębokość ponad 1,5 metra. Spotkanie nogi z kłodą kończy
się zawsze upadkiem w zieloną breję i solidnym bólem
nogi. Kolejny odcinek to prawie relaks biegowy, bo w lesie
i cieniu, a przeszkodą są tylko dwumetrowe pokrzywy i gałęzie
czyhające na twarze biegaczy. Nowicjusze właśnie tutaj
dowiaduję się, że bieg w stroju „na krótko”, czyli spodenki
i koszulka z krótkim rękawkiem, to poważny błąd. Następna
przeszkoda to piaszczysta hałda. Trzeba ją pokonać trzykrotnie
– to element górski ExTermynatora. Przewyższenie musi być.
Po podbiegach i zbiegach chwila oddechu na płaskim odcinku
i kolejny kanał – tym razem wyłożony ostrymi, granitowymi
kamieniami kończący się wąskim przejściem pod mostkiem
przy Warcie. Teraz jeszcze tylko do pokonania kontener
z „niespodzianką” ustawiony przez sponsora biegu - Firmę
K-Flex i zaczyna się część bagienno-błotna. Biegacze w
tym miejscu mają 1/3 trasy za sobą. Nie jest to informacja,
którą chcą usłyszeć, więc gdy pytają jak daleko jeszcze do

arch. UM Uniejów

Takie motto Honore De Balzac znalazło się na medalu, który otrzymał każdy, kto pokonując swoje
słabości dotarł do mety ExTermynatora. Bieg przeszkodowy o długości 8 km, uważany przez uczestników
za jeden z trudniejszych w Polsce, odbył się w Uniejowie po raz czwarty. Zgromadził na starcie 71
zawodników (w tym 10 kobiet).

mety zawsze należy odpowiadać, że niedaleko. Jest to jednak
część trudniejsza biegu, bo na odkrytym terenie, gdzie słońce
i temperatura 28°C wysysa resztki sił. Ale jest to ta część trasy,
gdzie można nadrobić sporo czasu na suchych odcinkach.
Jednak najpierw trzeba pokonać kilkanaście oczek z błotem
i mułem oraz finalny zyg-zak przez starorzecze Warty przy
„Zagrodzie Młynarskiej”, gdzie znajduje się nawrotka i punkt
z wodą. Jeżeli ktoś dociera do tego miejsca, to bieg raczej
ukończy, chociaż łatwo nie będzie, bo przed nim powtórka
z rozrywki, czyli oczka z błotem i mułem. Jest też kilka
dołów do pokonania, kolejny rów i wreszcie upragniona meta
– koniec cierpienia. Jest też oczywiście wyjątkowy medal dowód, że zwyciężyłeś ze swoimi słabościami, pokonując
trasę i przeszkody. Teraz możesz odpocząć.
W tym roku na podium stanęli: Adam Łukasiak z ZS im.
Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy (z czasem 1:17:12), Krzysztof
Krygier z ACCENTURE Łódź, Piotr Werner z KB Maraton
Turek; wśród kobiet zwyciężyły: Bernadeta KowalewskaGołdyka z KB Maraton Turek, Ewa Susmarska z Muay
Running Team Poznań i Katarzyna Pawlak z KB Koło Biega.
Najlepszym biegaczem Klubu Biegacza Geotermia
Uniejów był Kamil Pecyna (z czasem 1:34:09). Wśród drużyn
podium zajęli: ZS im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, KB
Maraton Turek oraz KB Koło Biega.
Ktoś może zapytać, po co oni to robią – taki wysiłek do
granic możliwości, litry wylanego potu na biegu i treningach,
czasami kontuzje. Odpowiedź znają Ci, którzy choć raz brali
udział w ExTermynatorze. Chcecie ją poznać? To zapraszamy
w przyszłym roku na start – obiecuję, że na mecie będziecie
wiedzieć. Podejmijcie wyzwanie! Serdecznie zapraszam!
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II Turniej Wędkarski
z okazji Dnia Dziecka
2 czerwca 2018 roku odbył się II Turniej Wędkarski z okazji Dnia
Dziecka. Na imprezę wybrano kanał „Kaczka” w miejscowości Człopy
z uwagi na urokliwy zakątek i niesamowitą przyrodę, jaka występuje na tym
starorzeczu. Turniej rozgrywany był w dwóch kategoriach rocznikowych:
2004-2007 i 2008-1014.

O godzinie 9.45 stawiło się 26 z 28 młodych
adeptów wędkarstwa wraz ze swoimi rodzicami
oraz opiekunami. Po krótkim omówieniu zasad
bezpieczeństwa przebywania nad wodą przez
Komendanta Społecznej Straży Rybackiej - Pana Rafała
Przybylaka, młodzi adepci przystąpili do losowania
swoich stanowisk. Numerki były napisane, jak
w poprzednim turnieju, pod sokami do picia i znowu
sprawiły niemałe zaskoczenie dla małych wędkarzy.
O godzinie 10.30 rozpoczął się dwugodzinny
Turniej Wędkarski. Komisja sędziowska w składzie:
Sędzia Główny Komendant SSR – Pan Rafał Przybylak,
sędziowie pomocniczy: Prezes Koła Wędkarskiego nr
16 w Uniejowie - Pan Dariusz Adamiak wraz panem
Witoldem Przytułą oraz Panią Marzenną Nowakowską
bacznie obserwowali poczynania młodych wędkarzy.
Niemałe było zdziwienie, kiedy to od samego początku
zaczęły brać niewielkie ryby, takie jak: płacie, krąpie
i leszczyki. Dzieci bacznie obserwowały spławik, nie
zwracając nawet uwagi na to, iż ktoś przechodzi obok
albo do nich mówi. Jak to bywa na łowieniu ryb, czas
leci szybko i dwie godzinki zleciały migiem.
Po zakończeniu turnieju o godzinie 12.30 komisja
sędziowska szybko policzyła i ogłosiła wyniki:
• Rocznik 2004-2007:
- I miejsce - Sebastian Galoch – 1,42 kg – 37 ryb
- II miejsce - Hanna Napieraj – 0,98 kg – 14 ryb
- III miejsce - Witold Leśniewski – 0,97kg – 6 ryb
- IV miejsce - Cezary Antoniak
- V miejsce - Kacper Jaszczura
- VI miejsce - Adam Dębowski
- VII miejsce - Klaudia Sibińska
- VIII miejsce - Gracjan Madajski
- IX miejsce - Borys Wincenciak
- X miejsce - Bartosz Zielonka
- kolejne miejsca: Marcel Leśniewski, Natalia
Chrzęściewska, Dawid Stawoski, Adam Doliński,
Kacper Miśkiewicz

• Rocznik 2008-2014:
- I miejsce - Aleksandra Łysiak - 1,55 kg – 52 ryby
- II miejsce - Nina Bartosik - 1,52 kg – 44 ryby
- III miejsce - Helena Niedźwiecka - wynik 1,01kg –
34 ryby
- IV miejsce - Wiktor Olszewski
- V miejsce - Igor Szymczak
- kolejne miejsca: Marcelina Szymczak, Kacper
Sztybrych, Malwina Sztybrych, Jakub Chrzęściewski
Przed rozdaniem nagród dzieci zjadły pizzę
ufundowaną przez PGK Termy Uniejów. Wszystkie
dzieci złowiły 268 sztuk ryb o łącznej wadze 12,66 kg.
Otrzymały puchary, medale, dyplomy oraz nagrody
rzeczowe. Za największą rybę turnieju (33 cm Leszcza)
Witold Leśniewski otrzymał statuetkę wędkarską
oraz dyplom. Pozostali uczestnicy turnieju otrzymali
dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez
naszych sponsorów.
Nagrody wręczyli: Prezes Koła Wędkarskiego nr 16
w Uniejowie - Dariusz Adamiak, Wiceprezes - Albert
Niedźwiecki, nauczyciel wychowania fizycznego
- Tomasz Bartosik oraz skarbnik koła - Zbigniew
Kuglarz.
W czasie trwania całej imprezy pan Adrian
Chojnacki nagrywał film, który będzie dostępny na
facebooku Koła Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie.
Po zakończeniu biesiady wędkarskiej z okazji Dnia
Dziecka wszystkie dzieci swoim uśmiechem wyraziły
zadowolenie z imprezy, a na pytanie Prezesa Koła
- Dariusza Adamiaka czy chcą, żeby w następnym
roku zorganizować dla nich kolejny, III już Turniej
Wędkarski odpowiedziały głośno - TAAAAAAAK!
Czekamy więc do 2019 roku.
Zarząd Koła Wędkarskiego nr 16 W Uniejowie
bardzo dziękuje wszystkim sponsorom, którzy
przyczynili się do tak wielkiej i szlachetnej imprezy
dla dzieci.
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Dzięki Państwa wsparciu na twarzach dzieci pojawił
się uśmiech i radość. Te kilka godzin spędzonych
na turnieju było dla dzieci czasem niezwykłym.
Chociaż na chwilę mogły zapomnieć o swoich
codziennych troskach i problemach, a niecodzienne
wrażenia, których doświadczyły, pozostaną na długo
w ich pamięci. Dla każdego dziecka był to czas

niezapomnianych wrażeń, pierwszej rywalizacji, nauki
nowych umiejętności i rozwijania zainteresowań, czas
radości i zabawy. Dowodem na to są wspomnienia
dzieci, zdjęcia oraz filmiki nagrywane telefonem oraz
to, że wszystkie z uśmiechem na twarzy chcą kolejnej
edycji turnieju z okazji „Dnia Dziecka”.

Podziękowania kierujemy do: Urzędu Miasta w Uniejowie – Pana Burmistrza Józefa Kaczmarka, Term Uniejów
– Pana Marcina Pamfila, Antik-Centrum – Pana Kamila Marczaka i Michała Łysiaka, Markomp – Pana Marcina
Iwańskiego, Pana Jerzego Pacholczyka, Przedsiębiorstwa Handlowego „ALEX” - Pani Haliny Karniszewskiej,
PH Cembud Janiak& Stefański, Centrum Polis – Pana Konrada Jabłońskiego, ZUH Majsterek – Pana Tomasza
Pietrzaka, PHU Koma – Pana Marka Komajdy, PPHU Ekoinżbud - Pani Ewy Peraj, Browaru Wiatr, Sklepu
wędkarskiego z Łodzi - Pana Romana Adamiaka, Agencji Reklamowej „Studio W” - Pana Mateusza Własnego,
Jan-Pol - Pana Krzysztofa Łuczaka, HKT TRANS – Pana Tomasza Pęcherskiego, Zakładu Fryzjerskiego „Mariola”
– Pani Marioli Ziółkowskiej, Pizzerii „Twister” – Pana Ireneusza Szczęsnego, Pana Mirosława Leśniewskiego, Pana
Daniela Wrąbla, Sklepu zoologiczno-wędkarskiego w Poddębicach - Pani Katarzyny Dzierbickiej, Firmy „Budeks”
– Pana Ryszarda Garasimowicza, Biura Rachunkowego „Taksa”- Pani Marianny Grubskiej oraz wszystkich, którzy
przyczynili się do tej imprezy.
							
Dziękujemy w imieniu dzieci.
							
Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie
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Maja Ostrowska-Gralka

VII Turniej Małego Karateki
z okazji Dnia Dziecka
2 czerwca 2018 r. na hali Zespołu Szkół w Uniejowie, po raz siódmy, odbył się Turniej Małego
Karateki z okazji Dnia Dziecka, zorganizowany przez Uniejowski Klub Karate Bassai.
Zawody tradycyjnie zorganizowane były z myślą
o najmłodszych adeptach tej sztuki walki i obejmowały
swoim regulaminem dzieci od 4 do 14 lat. Na start zgłosiło
się 68 zawodników z klubów z: Warszawy, Poddębic,
Łęczycy, Brodnicy, Rypina i oczywiście Uniejowa. Od
9:30 odbywały się starty grup w wieku przedszkolnym –
Turniej Pierwszego Kroku, po 10:00 rozpoczęto zawody
w grupach starszych - w KATA, KIHON IPPON KUMITE
oraz SHOBU NIHON. Najmłodsi adepci mieli okazję
po raz pierwszy stanąć na macie przed profesjonalnymi
sędziami i zaprezentować swoje umiejętności. Dzieci,
przygotowane wcześniej w klubach i przedszkolach przez
swoich instruktorów, wykonywały serię ukłonów i swój
pierwszy pokaz poznanych technik, poddając się ocenie.
Po skończonym pojedynku nie zabrakło przyjaznych
gestów, bo zasady fair play odgrywają zawsze na Turnieju
Małego Karateki główną rolę. Maskotkami tegorocznego
turnieju były postaci z bajki Andry Birds. Wszyscy
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział
w turnieju. Po rozegraniu zawodów PGK „Termy
Uniejów” zaprosiły na relaks na uniejowskie baseny.
Atrakcją, jak zwykle, był punkt malowania buzi, który co
roku cieszy się wielką popularnością oraz bufet ze słodkim
poczęstunkiem dla wszystkich amatorów domowych
ciast. Na zakończenie zawodów Maja Ostrowska-Gralka
wręczyła symboliczne medale „Przyjaciół Klubu Bassai”
przedstawicielom pozostałych klubów oraz Prezesowi

Związku Sportowego Karate Shotokan NSKF Polska –
Maciejowi Grubskiemu. Pod jego patronatem odbywają
się wszystkie imprezy sportowe wpisane w kalendarz
aktywności Związku NSKF.
Po zawodach gospodyni turnieju zaprosiła
wszystkich zawodników na start w przyszłym roku oraz
wręczyła nagrody dla: najmłodszego zawodnika turnieju
- Antoniego Perkowskiego z UKK Bassai (5 lat) oraz
najlepszych zawodników - Radomiła Kacprzaka z CPSiR
DRAGON oraz Marii Rybak z Shotokan Brodnica.
Zawody sędziowali: Mateusz Gralka – 3 Dan,
Zbigniew Kocon – 2 Dan, Jakub Domagalski - 1 Dan,
Szymon Karolczyk – 1 Dan, Marta Domagalska - 1 Dan,
Mariusz Galant - 1 Dan.
Podziękowania kierujemy do: Pana Józefa
Kaczmarka – Burmistrza Miasta Uniejów za ufundowanie
medali i pucharów, Pana Marcina Pamfila – Prezesa
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Termy
Uniejów” za wejściówki na baseny dla uczestników
turnieju oraz ufundowanie maskotek, Pani Małgorzaty
Komajdy – Dyrektora Szkoły Podstawowej w Uniejowie
za gościnność na hali, rodziców zawodników Klubu
Bassai za pyszne ciasta, Małgorzaty Ostrowskiej za
pomalowanie wszystkich karateckich buzi, Doroty Gralki
za profesjonalną opiekę medyczną.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Aleksandra Zielonka

Piknik Rodzinny w Rożniatowie
w Rożniatowie, którzy wykonali dla dzieci pokaz lania
wody wężem strażackim oraz zaprezentowali najmłodszym
wnętrze samochodu gaśniczego. Dzieci mogły na chwilę
poczuć się jak strażacy przymierzając stroje i osprzęt,
w których druhowie uczestniczą w akcjach.
Atmosfera zabawy była również okazją do
przypomnienia najmłodszym, jak ważna rocznica przypada
w 2018 r. W związku z obchodami 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości Ochotnicza Straż Pożarna w
Rożniatowie ufundowała najmłodszym biało- czerwone
balony w kształcie serduszek, z których dzieci utworzyły
symboliczną flagę Polski.

arch. UM Uniejów

8 czerwca 2018 r. podwórko przy remizie OSP
w Rożniatowie zamieniło się w plac zabaw dla najmłodszych mieszkańców sołectwa. Stało się to za sprawą pań
z Koła Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki”, które
zorganizowały Piknik Rodzinny.
Było mnóstwo atrakcji i dobrej zabawy, którą
zapewniły dmuchane place zabaw, zjeżdżalnie,
wytwornica baniek oraz kącik do malowania twarzy.
Na terenie placu zorganizowano boiska do gry w piłkę nożną
i piłkę siatkową. Panie zadbały również o zorganizowanie
zabaw sportowych integrujących całe rodziny.
Swój udział w pikniku zaznaczyli też druhowie z OSP
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Roman Dudkowski

Z inicjatywy mieszkańców wsi Pęgów od trzech lat organizowane
są jednodniowe wyjazdy integracyjne. W 2016 roku zorganizowaliśmy
wycieczkę do Wrocławia. Obejrzeliśmy Panoramę Racławicką,
zwiedziliśmy ZOO, podziwialiśmy wodne iluminacje świetlne. W ubiegłym
roku wycieczkę do Kopalni Soli w Kłodawie zakończyliśmy obiadem
w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie.
dotarliśmy około godziny 9-tej. Autokar pozostał
na parkingu nad rzeką Wisłą. Pół godziny później
spotkaliśmy się z przewodnikiem. Rozpoczęła się piesza
wędrówka po znaczących miejscach miasta, zaczynająca
się od zwiedzania historycznych budynków przeładunku
w przeszłości towarów, np. zboża, drewna itp. Ciekawych
informacji udzielił przewodnik przy Domu Mikołaja
Kopernika. Nadszedł czas na zwiedzanie toruńskiego

arch. R. Dudkowski

W tym roku również w podobny sposób
wykorzystaliśmy środki finansowe pozyskane za udział
naszej drużyny w gminnych imprezach: Turniej Wsi i Piknik
Sołtysów. Dofinansowanie z Funduszu Integracyjnego,
uzupełnione składkami własnymi uczestników, pozwoliły
na zorganizowanie wycieczki w dniu 19 maja br.
W sobotni ranek 23 mieszkańców Pęgowa wyjechało
na wycieczkę do Torunia i Ciechocinka. Na miejsce

arch. R. Dudkowski

Nasze wycieczki integracyjne

Rynku – kościołów i innego Domu Kopernika. W barze
„Małgośka” zjedliśmy obiad i udaliśmy się do Muzeum
Piernika. Nasz pobyt w muzeum został udokumentowany
specjalnym „Listem czeladniczym” nadanym przez
„Magistra Cechu Piekarzy Chleba Miętkiego i Niewarzonego”.
Po zwiedzaniu ruin zamku udaliśmy się do Planetarium.
Fundacja Przyjaciół Planetarium i Muzeum Mikołaja
Kopernika zapewnia tam sporo wrażeń. Pożegnaliśmy się

z przewodnikiem i ruszyliśmy autokarem do Ciechocinka.
2,5-godzinny pobyt w tym uzdrowiskowym mieście minął
na spacerze przy tężniach, zakupie pamiątek. Atrakcją dla
nas był odbywający się wówczas festiwal cygański.
W drodze powrotnej, oprócz wymiany wrażeń,
postanowiliśmy, że za miesiąc zorganizujemy sobie
w Pęgowie plenerowe ognisko (przy kiełbaskach,
domowym cieście i muzyce odbyło się w sobotni wieczór
16 czerwca br.)
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Sylwia Szymańska

Spotkanie autorskie
Dyskusyjny Klub Książki, działający przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Uniejowie,
gościł w dniu 22.05.2018 r. Panią Grażynę Jeromin-Gałuszkę. Spotkanie odbyło się w ramach
programu realizowanego we współpracy z Instytutem Książki.
z Czerwonych Bagien”, „Nie zostawiaj mnie”, „Gdybyś
mnie kochała”, „Długie lato w Magnolii”, „Złoty sen”,
„Bardzo długie przebudzenie”, „Legenda” i wydana
w tym roku „Zmowa byłych żon”.
Podczas spotkania pisarka przybliżyła uczestnikom
swój warsztat pracy, opowiadała o sztuce pisania książek
oraz w jakich okolicznościach powstała jej pierwsza
książka. Spotkanie przebiegło w bardzo serdecznej,
miłej atmosferze. Uczestnicy spotkania mieli również
możliwość zakupienia książek autorki i uzyskania jej
autografu.

Autorka rozdająca autografy

Spotkanie autorskie z Panią Grażyną Jeromin-Gałuszką

arch. M-GBP w Uniejowie

Autorka jest absolwentką bibliotekoznawstwa
na Uniwersytecie Warszawskim oraz scenopisarstwa
Szkoły Filmowej w Łodzi. Publikowała utwory
poetyckie i krótkie formy prozatorskie w czasopismach
oraz w antologiach poetyckich. Zadebiutowała
w 2007 roku powieścią „Złote nietoperze”, za którą
otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie literackim
„Kolory życia”. W 2014 r. zdobyła główną nagrodę
na Festiwalu Literatury Kobiecej „Pióro i Pazur” w
kategorii „Pióro” za powieść „Magnolia”. Ponadto
napisała powieści „Oczy Marzanny M.”, „Kobiety
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Sylwia Szymańska

Tydzień Bibliotek 2018
dziejów. Zwiedziliśmy najbardziej niesamowite miejsca
w naszym kraju. Głównym bohaterem był jednak Smok
Wawelski. Wysłuchaliśmy legendy,
w której zwrócona
została uwaga na dobre i złe postacie. Przedszkolaki bez
problemu odpowiadały na zadawane przez bibliotekarza
pytania. Na pamiątkę zajęć wszyscy dostali pamiątkowe
gadżety związane z Uniejowem.

arch. M-GBP w Uniejowie

Podczas tegorocznego Tygodnia Bibliotek pod
hasłem „(Do)Wolność Czytania” Biblioteka Publiczna
gościła tradycyjnie dzieci z Miejskiego Przedszkola
w Uniejowie. Zajęcia związane były z rocznicą 100- lecia
Niepodległości. W oparciu o kolekcję książek Historia dla
Najmłodszych: Kocham Polskę dzieci zaproszone zostały
do podróży po Polsce i do poznania jej niezwykłych

Promocyjne gadżety dla przedszkolaków

Spotkanie w ramach Tygodnia Bibliotek

Michał Kaźmierczak

Bardzo dobra wiosna
zapewnia utrzymanie
Gdy po rundzie jesiennej zajmowaliśmy 12-tą pozycję i mieliśmy zaledwie 14 punktów, to wszyscy doskonale
zdawali sobie sprawę, że tylko poprawa gry i duża ilość punktów wiosną zapewnią nam utrzymanie. Zarówno trener, jak
i zawodnicy wzięli sobie mocno do serca zeszły sezon i postanowili nie dopuścić do sytuacji z zeszłego roku, gdy cudem
udało się uniknąć degradacji.
Kilka zimowych transferów, mocny okres przygotowawczy i to wszystko zaowocowało już w pierwszych
trzech, ważnych meczach – które były meczami o 6
punktów, ponieważ graliśmy z sąsiadami z tabeli i dzięki
trzem zwycięstwom udało nam się mocno uciec od
rywali. Potem przyszła lekka zadyszka, jednak szybko
wróciliśmy na właściwe tory.

Na moment zamknięcia tego numeru mamy 2 kolejki
do końca sezonu – Termalni mają na koncie 36 punktów
(aż 22 zdobyte wiosną), na co składa się: 7 zwycięstw,
5 porażek i 1 remis – jest to całkiem dobry rezultat.
Szczególnie cieszyć może dobra postawa w meczach
domowych.
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Na podsumowanie rundy i całego sezonu
przyjdzie czas w kolejnym numerze, gdy
będziemy już po finalnych rozstrzygnięciach.
Na razie cieszmy się z dobrej rundy i spokojnego
utrzymania naszej drużyny – jeśli ostatnie dwa
mecze ułożą się dla nas dobrze, to cały sezon
możemy skończyć w górnej połowie tabeli i na
to liczymy.
Jeśli chcecie Państwo być na bieżąco z życiem drużyny Term Uniejów, to zapraszamy do
śledzenia strony www.mglks.pl i facebookowego
fanpage naszej drużyny.
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Mirosław Madajski

Srebrny Trampek z Czepowa
16 maja 2018 roku piłkarze Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie
uczestniczyli w Łódzkim Turnieju Olimpiad Specjalnych w Piłce Nożnej w Zduńskiej Woli – na
boisku Orlik przy ul. Komisji Edukacji Narodowej. Zawody rozgrywane były w trzech grupach
sprawnościowych.
Radosław Kos, Piotr Tarcz, Damian Berczyński. Trenerami
i opiekunami podczas zawodów byli: Michał Krzemiński
i Mirosław Madajski.
Zawody zorganizowane zostały przez: Oddział
Regionalny Olimpiady Specjalne Polska - Łódzkie,
Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli, Klub Olimpiad
Specjalnych Olimpijczyk oraz Zespół Szkół im. Marii
Grzegorzewskiej w Zduńskiej Woli.

arch. PŚDS w Czepowie

Czepowianie, po remisie 0:0 z Gromadzicami oraz
zwycięstwie 2:1 z ekipą z Opoczna, znaleźli się ex aequo na
pierwszym miejscu. Sędziowie zarządzili więc dodatkową
serię rzutów karnych. Szczęście tym razem było po stronie
rywali z Gromadzic i nasi piłkarze ostatecznie zakończyli
rywalizację na II miejscu.
Skład Sekcji Sportowej „Trampek” to: Waldemar
Kos, Jakub Kamiński, Piotr Brzęczkowski, Piotr Tarcz,
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Mirosław Madajski

Lekkoatleci z Czepowa wrócili
ze Spały z workiem medali
Oprócz niezawodnych biegaczy, czyli Damiana
Berczyńskiego (złoto na 800 m), Piotra Tarcza (złoto w
pchnięciu kulą), Krzysztofa Kmiecika (srebro na 200 m
i w skoku w dal) i Piotra Grabarczyka (złoto w skoku
w dal i brąz w pchnięciu kulą), w drużynie nie zabrakło
debiutantów. Byli nimi: Piotr Brzęczkowski (brąz na 60
m), Mariusz Linkiewicz (złoto na 200 m), Jakub Kamiński
(złoto na 60 m). Na deser sztafeta 4 x 200, w składzie:
Damian Berczyński, Jakub Kamiński, Piotr Tarcz,
Krzysztof Kmiecik, wywalczyła po pasjonującej walce
srebro, „o włos” przegrywając złoto z fantastyczną ekipą
z Opoczna.
Wszyscy, którzy widzieli ten bieg zgodnie stwierdzili,
że była to najwspanialsza walka mitingu, a żadna z drużyn
nawet na chwilę nie mogła być pewna zwycięstwa.
Opiekunami podczas zawodów byli: Michał
Krzemiński i Mirosław Madajski.

arch. PŚDS w Czepowie

26 kwietnia 2018 r. odbył się Łódzki Miting Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych Spała - Opoczno. Zawody
rozgrywane były w słynnej hali sportowej w Spale, w której trenują najlepsi sportowcy z całego kraju. Zawodnicy
z Czepowa wypadli bardzo dobrze, zdobywając wiele medali, a miejsce konkurencji sprawiło, że padło wiele dobrych,
życiowych rezultatów. Zawodnicy startowali w grupach sprawnościowych.
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Mirosław Madajski

Powiatowy Środowiskowy Dom
Samopomocy w Czepowie ponownie
na najwyższym stopniu podium
Już po raz piąty, a czwarty raz z rzędu drużyna z Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy z Czepowa wywalczyła najcenniejsze lekkoatletyczne trofeum, jakim jest Puchar
Marszałka dla Najlepszej Drużyny Województwa Łódzkiego. Puchar każdego roku przyznawany jest
drużynie, która zdobędzie najwięcej punktów, czyli najwięcej miejsc medalowych w zawodach.
- Katarzyna Łukaszewska, piłka palantowa na wózkach
K – 1 miejsce Katarzyna Łukaszewska, sztafeta 4 x 100
– 1 miejsce PŚDS Czepów (J. Kamiński, R. Kos, D.
Berczyński, W. Kos)
Oprócz w/w zawodników bardzo dzielnie spisywali
się również: Piotr Grabarczyk, Piotr Brzęczkowski,
Mariusz Linkiewicz, Emilia Olejnik i Joanna Grubska.

arch. PŚDS w Czepowie

Impreza pn. 13. Wojewódzka Olimpiada Osób
Niepełnosprawnych „Ziemia Łódzka 2018” odbyła się
24 maja 2018 r. na obiektach sportowych przy Publicznej
Szkole Podstawowej w Prymusowej Woli k. Opoczna.
Organizatorem corocznych zawodów jest Regionalne
Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.
Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się ok. 60
środowiskowych domów samopomocy i warsztatów
terapii zajęciowej z terenu całego województwa łódzkiego
– ponad 700 zawodniczek i zawodników.
Sukces nie przychodzi jednak łatwo. Z roku na rok
ekipa z Czepowa musi wspinać się na wyżyny swoich
możliwości, aby móc bronić tytułu Najlepszej Drużyny
Województwa Łódzkiego.
Medalistami z Czepowa zostali: 50 m K – 1 miejsce
Sylwia Pietrzak, 100 m M – 3 miejsce Waldemar Kos,
200 m M – 1 miejsce Jakub Kamiński, 400 m M – 1
miejsce Damian Berczyński, pchnięcie kulą M – 2 miejsce
Waldemar Kos, wyścigi na wózkach 50 m K – 1 miejsce
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Marek Jabłoński

Zakłady pracy w gminie Uniejów
W poprzednim numerze naszego dwumiesięcznika, na ostatniej stronie, była
Foto Zagadka Ryszarda Troczyńskiego – Co i gdzie to jest? W tym numerze jest jej
rozwiązanie, co przedstawiał zamieszczony tam duży, kolorowy obiekt, a my szerzej
informujemy, co się w nim znajduje. Jest to nowo oddany do użytku budynek, którego
właścicielem jest...

Firma Handlowo-Usługowa

INSTAL

Bogdana Wieczorka z Uniejowa
Dziś 50-letni pan Bogdan Wieczorek do 1990
roku był mieszkańcem Wielenina. Tam ukończył szkołę
podstawową, by później kontynuować naukę w Zespole
Szkół Zawodowych w Turku. Zdobył wykształcenie
średnie techniczne – technika elektroenergetyka. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły średniej, w 1987 roku,
podjął pracę w istniejącym wówczas i prężnie działającym
Zakładzie Ceramiki Budowlanej w Wieleninie. Na stanowisku elektryka przepracował tam 5 lat.
- Później na 19 lat związałem się z Rejonowym
Zakładem Energetycznym w Turku, Pogotowiem Energetycznym w Uniejowie. Pracując tam, równolegle w 1992
roku, zarejestrowałem własną działalność gospodarczą
w zakresie naprawy sprzętu gospodarstwa domowego,
przewijania silników oraz wykonywania instalacji
elektrycznych. W 2012 roku zakończyłem pracę w zakładzie energetycznym i zająłem się rozwijaniem prywatnej
działalności. Poszerzyłem zakres działalności o budowę
sieci elektroenergetycznych oraz otworzyłem sklep
z artykułami elektrycznymi przy ulicy Orzechowej – tak
w skrócie zrelacjonował pan Bogdan przebieg swojej
pracy zawodowej.
Zdobytą wiedzę w technikum i umiejętności
praktyczne w pracy zawodowej poszerzył o uprawnienia:
do pracy pod napięciem, UDT (Uprawnienia Dozoru

Technicznego), do obsługi sprzętów (dźwigów,
podnośników itp.) Stopniowo wzbogacał swój park
pojazdów, sprzętów i urządzeń. Dziś dysponuje: podnośnikami koszowymi, samochodami z dźwigami (szosowe
i terenowe), autami dostawczymi i ciężarowymi,
koparkami, urządzeniami przeciskowymi, agregatami
prądotwórczymi, wciągarkami kablowymi itp.
Myśląc o rozwoju firmy i miejscu przechowywania
licznych pojazdów i sprzętu w 2013 roku kupił działkę
przy ulicy Dąbskiej 64. To dobra lokalizacja – przy
wjeździe do Uniejowa od strony autostrady A2 w Dąbiu,
przy drodze wojewódzkiej 473. Jej wielkość pozwoliła na
budowę okazałego, piętrowego budynku, mieszczącego:
hurtownię, część magazynową i sklepową, warsztatową,
garażową i biurowo-socjalną. Bezpośrednio przy drodze
wojewódzkiej zamontowano myjnię samochodową.
Firma Handlowo-Usługowa Instal w Uniejowie
przy ul. Dąbskiej 64 (tel. 784 627 609, e-mail –
biuro@fhuinstal.pl) świadczy usługi w zakresie
projektowania i wykonawstwa: modernizacja i budowa
sieci elektroenergetycznych; konserwacja i budowa
sieci oświetlenia ulicznego; instalacji przemysłowych;
sprzedaż artykułów elektrycznych; myjnia samochodowa.
Zatrudnia 7 pracowników – część pracuje w usługach,
pozostała zajmuje się sprzedażą artykułów elektrycznych.
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Pan Bogdan Wieczorek i jego firma

Pan Bogdan Wieczorek zapytany o swoje największe
osiągnięcia zawodowe, odpowiada: - Podwykonawstwo
w budowie elektrociepłowni w Uniejowie, składające się
z budowy sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego
napięcia wraz ze stacjami na terenach inwestycyjnych
w strefie uzdrowiskowej A oraz w części miasta i na
terenach zabytkowych (park). Skromnie nie dodaje,
że wspomniana wyżej nowa siedziba firmy przy ulicy
Dąbskiej to też jego życiowy, sztandarowy sukces.
Po takim wysiłku inwestycyjnym jego plany na przyszłość
określił krótko: - Dalszy rozwój firmy.
Z kolei do prywatnych jego osiągnięć z pewnością
zaliczyć trzeba fakt, że już jako 21-latek, w 1987 roku,
rozpoczął budowę domu mieszkalnego w Uniejowie, na
Osiedlu 700-lecia. Wprowadził się do niego 3 lata później
i w tym samym roku ożenił się z Jolantą (nauczycielką

Szkoły Podstawowej w Uniejowie). Mają 27-letniego
syna Sławomira (absolwenta Politechniki Łódzkiej,
inżyniera elektryka pracującego w Energetyce Uniejów).
Chociaż Sławomir, po godzinach swojej pracy,
pomaga ojcu w prowadzeniu firmy pan Bogdan nie ma
prywatnie zbyt wiele czasu dla siebie, stwierdza bowiem:
- Przy obecnie wykonywanej pracy nie mam za dużo
czasu na pasje i zainteresowania. Na pewno lubię czytać
o nowinkach technicznych z zakresu odnawialnych źródeł
energii. Mam nadzieję, że na emeryturze będzie czas na
pasje i rozwijanie zainteresowań...
Biorąc pod uwagę młody wiek Bogdana i to co już
osiągnął, wypada mu tylko życzyć tego, co sam powiedział: Dalszego rozwoju firmy…
				
Marek Jabłoński

Skorzystałem z zaproszenia i późnym popołudniem spotkałem się z panem Bogdanem w jego firmie. W spotkaniu
uczestniczyła żona Jolanta i syn Sławomir. Jest czego pogratulować tej Rodzinie. To, czego tam dokonano, jest rzeczywiście
imponujące.
Nie sądziłem, że kilkudziesięcioarowa działka, w części bezpośrednio przyległej do oczyszczalni ścieków, jest tak
podmokłym terenem. Trzeba było najpierw utwardzić plac, by wygospodarować miejsce na liczne pojazdy, agregaty,
urządzenia itp. Składowane są tu również słupy oświetleniowe, szpule kabli i inne materiały.
Główny budynek to trzykondygnacyjna budowla. W przyziemiu znajduje się kotłownia na gaz ziemny, sterownia
i inne pomieszczenia do wykorzystania. Na parterze zlokalizowano część sklepową z wyeksponowanymi częściami
i urządzeniami elektrycznymi, z możliwością samoobsługi. Olbrzymie dalsze pomieszczenia przeznaczono na hurtownię
i magazyny. Zadbano o pomieszczenia socjalne dla pracowników i biuro firmy. Piętro budynku to wielometrażowa
powierzchnia do wykorzystania.
Estetycznie zagospodarowany front budynku z parkingiem i myjnią samochodową, wraz z całym obiektem, stanowią
prawdziwą wizytówkę Uniejowa…
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Tańczący architekt

Ryszard Troczyński

Błażej Kwiatosiński
Mam 27 lat. Na co dzień mieszkam w Łodzi, lecz pochodzę z Uniejowa i wracam tutaj tak
często, jak tylko pozwala mi na to czas. To właśnie w Uniejowie spędziłem swoje dzieciństwo
i najmłodsze lata. Jestem absolwentem Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku
w Uniejowie. Kończyłem również tutejsze Gimnazjum im abpa Jarosława Bogorii Skotnickiego.
W Turku skończyłem Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki. Z wykształcenia jestem
mgr. inż. architektem. Wykształcenie zdobyłem kończąc studia w 2017 roku na Politechnice
Łódzkiej, kierunek Architektura. Obecnie pracuję w zawodzie jako architekt w jednym z biur
łódzkich.
Ostatnio zadano mi pytanie: „Czy jestem osobą
interesującą i mogę zaciekawić swoją osobą innych?”
Tak. Moim zdaniem uważam siebie za interesującego
człowieka. Ilość i mnogość zajęć oraz zainteresowań,
jakie mam, jest czynnikiem składowym bycia ciekawym
człowiekiem. Począwszy od pracy, która jest spełnieniem
moich marzeń, oczywiście jednym z kilku. Zawód
architekta jest dla mnie dowodem wytrwałości, ponieważ
ciężka praca, długoletnia edukacja i absorbujące czasowo
studia nie zniechęciły mnie do rezygnacji z tej profesji
i trwania w niej dalej, choć zdarzyły się potknięcia
i gorsze momenty. Jest to mój osobisty sukces. Pracując
jako architekt spełniam się artystycznie i twórczo, a to
jedna z moich cech, które dominują w moich charakterze.

Mówiąc o artyzmie nie mógłbym pominąć rysunku,
od którego zaczęła się moja przygoda z architekturą.
Od kiedy pamiętam bliskie mi były zawsze sztuki
plastyczne. Będąc w podstawówce i gimnazjum brałem
udział w każdym możliwym konkursie plastycznym. Tak
z biegiem lat z amatorskich prac przechodziłem na te
bardziej wysublimowane i realistyczne, wykonywane
w technice ołówkowej. Przez dwa lata dojeżdżałem do
Łodzi i szkoliłem swoją kreskę oraz styl rysowania pod
okiem profesjonalistów, którzy dali mi lepsze przygotowanie przed egzaminami wstępnymi na studia. Jak
wspominałem wcześniej, studia były bardzo zajmujące
czasowo, dlatego pod koniec ich trwania, mając więcej
czasu, zająłem się dalszym swoim rozwojem na innych
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płaszczyznach. I tak oto zrodziła się jedna z moich
największych pasji, taniec. Tańczę dopiero ponad dwa
lata, ale edukacja taneczna zaczęła się dużo wcześniej.
Jestem tym pokoleniem, które śledziło większość
programów tanecznych, które oferowała telewizja.
To one zaraziły mnie chęcią do tańca i były wirtualnym
nauczycielem. W chwili obecnej poświęcam tańcu dużo
czasu. Mam treningi dwa razy w tygodniu, oprócz
ćwiczeń pod czyimś okiem, dodatkowo sam ćwiczę
w domu. Mając wolny weekend staram się w miarę
możliwości jeździć na warsztaty. Jeżdżę na warsztaty, by
poznawać ruch innych choreografów i próbować nauczyć
się go oraz chłonąć ich wiedzę. Pasja ta pozwala mi
utrzymać się w dobrej formie kondycyjnej, ruch to
zdrowie. Taniec wymaga sprawności fizycznej, dlatego
oprócz zajęć technicznych potrzebna jest sprawność,
którą staram się utrzymać i poprawić chodząc na siłownię.
Moim celem nie jest zostać kulturystą, gdyż posiadając
tak bardzo umięśnione ciało nie byłbym w stanie wykonać
wszelakich kroków, a mój ruch byłby ograniczony.
Chciałbym uzyskać proporcjonalną do mojego wzrostu
atletyczną sylwetkę. Jestem człowiekiem, który nie lubi
nudy i potrzebuje bodźców do życia i nowych
doświadczeń. Jako mieszkaniec Uniejowa przez wiele lat
i pasjonat historii nie mogę nie wspomnieć o jednej
z najdłużej trwających pasji, jaką jest rekonstrukcja
historyczna. Niedługo minie 15 lat od kiedy po raz
pierwszy mogłem się przenieść w okres średniowiecza
i jako członek Stowarzyszenia Historyczno-Kulturalnego
„Dworzanie” wziąć udział w wielu imprezach
historycznych, turniejach rycerskich, czy wyjazdach. Co
roku goszczę na Turnieju Rycerskim w Uniejowie oraz
Jarmarku Średniowiecznym. Przez kilka lat brałem
czynny udział w uroczystościach Bitwy pod Grunwaldem.
Obecnie działam w osłabionym natężeniu ze względów
zawodowych, ale rekonstrukcja tkwi nadal w sercu
i wierzę, że mój czynny udział w niej powróci. Na pewno
będzie mnie można spotkać na Turnieju Rycerskim, który
już niebawem. Rewolucji w ostatnim czasie w moim
życiu dokonał jednak konkurs - konkurs na Mistera Ziemi
Łódzkiej 2018. Do udziału w nim przyczyniła się Karina
Kubiak, znana jako lady_carrie_karen lub Carrie, która
oznaczyła mnie pod postem z informacjami o castingu
konkursowym na Mistera Ziemi Łódzkiej. Oznaczenie
pod postem zaowocowało skontaktowaniem się ze mną
organizatora konkursu i zaproszeniem na casting. Do
ostatniej chwili, do ogłoszenia wyników castingu,
trzymałem swój udział w nim w tajemnicy. Dopiero po
otrzymaniu smsem wiadomości, że dostałem się i jestem
kandydatem na Finalistę Mistera Ziemi Łódzkiej,
poinformowałem najbliższe osoby. Dlaczego skusiłem
się wybrać na casting? Bo kiedy, jak nie teraz?
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Uświadomiłem sobie, że to ten czas, że to ten moment na
spróbowanie czegoś nowego, sprawdzenie swoich sił w
nowej dziedzinie. Jestem osobą, która potrzebuje nowości
w życiu i rozwoju, a konkurs to daje. Uczy, kształtuje,
daje nowe możliwości i przede wszystkim jest początkiem
nowych, wspaniałych znajomości. Mam nadzieję, że na
lata. Konkurs to masa przygotowań. Od lutego w każdy
weekend spotykaliśmy się i mieliśmy próby do finałowej
gali w Fit and Jump w Łodzi przy ul. Pomorskiej 40.
Ćwiczyliśmy pod okiem choreograf Agnieszki Cygan
wraz z tancerzami Centrum Artystycznego Paczka. Próby
trwały zazwyczaj około 7 godzin. W dniach 17-20 maja
byliśmy na zgrupowaniu w hotelu Kolumna Park, gdzie
przez całe dni mieliśmy próby i sesje zdjęciowe. Dzień
zaczynał się o 7, a kończył często o godzinie 2 w nocy.
Mimo małej ilości snu i dużego wysiłku oraz ciągłej
pracy wyjazd ten zapadnie mi bardzo w pamięci. Przez te
kilka dni relacje z kolegami bardzo się zacieśniły
i pokazały, jak bardzo możemy się ze sobą zgrać. Konkurs
bardzo absorbował czasowo, dlatego mnie i każdego
z moich kolegów czekało wiele wyrzeczeń przez ten
okres. Jeśli chodzi o obowiązki, to z tygodniami narastały.
Promocja jest ważna. Ale to nie jest problem, dla mnie to
przyjemność móc wspierać i przy pomocy mojej osoby
szerzyć informacje o konkursie. Na koncie mam już kilka
eventów i imprez okolicznościowych, sesję zdjęciową,
Mister Talent i wiele innych. Każda impreza była
relacjonowana i czuwało nad nią kilku fotografów,
między innymi: Mariusz Sęk, Marcin Garas, Beata
Sobczak, czy Karolina Pakuła. Naszym spotkaniom
często towarzyszyły również siostry ADIHD, które są
bardzo blisko związane z całym konkursem. Konkurs jest
furtką do osobistego rozwoju. Może dać i szansę na
związanie się z modelingiem, choć ciężko to stwierdzić.
Świat mody to trudny rynek, obecnie jest wielu chętnych
i konkurencja jest spora. Należy ciężko pracować, by być
zauważonym. Nie chciałbym oczywiście, aby modeling
skończył się na etapie konkursu. Jeśli pojawiłaby się
szansa, abym mógł iść dalej tego typu ścieżką, to na
pewno chciałbym spróbować. Wszystko zależy od nas
samych. Moje motto to: „Jeśli szukasz osoby, która może
zmienić Twoje życie na lepsze, spójrz w lustro”. Tej
dewizy się trzymam, ponieważ tylko my jesteśmy
w stanie sobie zapewnić życie, jakie chcemy by było.
Finał konkursu to początek nowego życia, bo jak to mówi
nasza niezastąpiona organizatorka konkursu – Małgorzata
Pakuła – „Misterem się nie bywa, misterem się jest.” Dla
mnie jest to ogromne wyróżnienie, że zakwalifikowałem
się do takiego etapu . Udział w konkursie dał mi bardzo
dużo, przede wszystkim poznałem niebywale cudownych
ludzi, którzy nie poddają się i ciężko pracują na swój
sukces. Kontakty, jakie zrodziły się, są efektem miedzy
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innymi mojego zaangażowania i współpracy w jedną
z bardzo ważnych akcji „Zapinaj pasy w taksówce”.
Celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas
jazdy taksówką, ale i innymi środkami transportu, czy po
prostu podróżowania. Akcja opowiada o prawdziwej
historii człowieka, o wypadku, bardzo poważnym
wypadku zderzenia się dwóch taksówek. Bohaterem
i zwycięzcą tej katastrofy jest Janusz Nerga. Przeżył on
bardzo poważny wypadek, właśnie dzięki temu, że zapiął
pasy w taksówce. Jest on również organizatorem akcji,
która jest dla niego terapią i jednocześnie misją
uświadamiania o bezpieczeństwie i ratowaniu życia.
Akcję wspiera wiele osób, począwszy od znajomych,
taksówkarzy, po osoby nie związane z głównym
bohaterem, finalistów Miss i Mistera Ziemi Łódzkiej
wraz z organizatorami, jak również znane gwiazdy, m.
in.: Kayah, Grażyna Torbicka, Lemon, czy Adam
Stachowiak. 9 czerwca 2018 roku o godzinie 18.00
w Hali Expo w Łodzi odbył się wielki koncert
charytatywny na rzecz poszkodowanych osób w
wypadkach drogowych. Wystąpili w nim m.in.: Anna
Cymerman, duet Trio, Paweł Wenderski – laureat
„Szansy na Sukces”. Był to koncert muzyki różnej,
pełnej przekazu o uświadamianiu i wsparciu ludzi po
wypadkach.

arch. Adrianna Bartnik

arch. Beata Sobczak (Betty Photos)
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Zapraszam do śledzenie mojego Instagrama, tam
znajduje się więcej zdjęć, informacji o mnie oraz relacji
z eventów, wydarzeń i imprez związanych z konkursem
i nie tylko…
Instagram: @blazik_ski
Ryszardowi Troczyńskiemu
Błażej Kwiatosiński

wywiadu

udzielił

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

Komiks Uniejowski
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Pawlak&Wroniszewski składają Kropelce
Solance serdeczne życzenia z okazji urodzin

Pawlak&Wroniszewski
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Uniejów wita serdecznie

Strzeż nas przed
pożarem,
Święty Florianie…
A nie?
Witold Smętkiewicz

Foto Historia

Foto Fraszka

Ryszard Troczyński

Ryszard Troczyński

Co i gdzie to jest ?

Foto Kontrasty

Foto Zagadka

Ryszard Troczyński

W poprzednim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką
było zdjęcie budynku Firmy Handlowo-Usługowej INSTAL
Bogdana Wieczorka przy ulicy Dąbskiej 64 w Uniejowie.
Otrzymaliśmy kilka prawidłowych odpowiedzi. Nagrodę
wylosował Pan Krzysztof z Uniejowa. Serdecznie gratulujemy!
Kolejną foto zagadką jest obiekt położony na terenie gminy
Uniejów: Gdzie położony jest budynek z brązowej cegły
znajdujący się na zdjęciu i co się w nim znajduje?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane
na numer tel. 517 138 165, czekamy do 31 lipca 2018 r

Ryszard Troczyński

