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Szanowni Czytelnicy,
Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce przedostatnie w 2018 roku wydanie „Uniejowskich Stron”.
Mamy nadzieję, że dostarczy ono kolejnych ważnych i ciekawych informacji na temat różnych wydarzeń,
inwestycji, działań podejmowanych przez Samorząd, instytucje, stowarzyszenia, szkoły itd. na terenie naszej
gminy. To wydanie ukazuje się krótko po wyborach samorządowych i w miesiącu, w którym przypada niezwykła,
bo setna rocznica odzyskania przez naszą Ojczyznę Niepodległości. Dlatego też w bieżącym numerze znajdziecie Państwo wywiad z włodarzem gminy Uniejów, Józefem Kaczmarkiem, wybranym przez mieszkańców po raz
piąty na urząd burmistrza.
We wrześniu obchodziliśmy dwie ważne uroczystości patriotyczne, tj. 79. rocznicę wybuchu II wojny
światowej, połączoną z inauguracją roku szkolnego, uświetnioną tradycyjnie obecnością Asysty Honorowej
I Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej oraz 79. rocznicę mordu na ludności wiejskiej w Czekaju, również
i w tym roku z udziałem Reprezentacyjnego Oddziału Konnego Towarzystwa   Byłych Żołnierzy i Przyjaciół
15. Pułku Ułanów Poznańskich, który dodatkowo przygotował wystawę w Uniejowie z okazji 100-lecia
odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pierwszego dnia września obchodziliśmy dożynki gminno-parafialne
w Wilamowie, natomiast ostatniego dnia tego miesiąca 80. rocznicę śmierci bpa Wojciecha Owczarka, połączoną
z poświęceniem pomnika w Łęgu Balińskim, upamiętniającego Jego Osobę. Z wydarzeń sportowych miały
miejsce: Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2018/2019 na boisku przy „Termach Uniejów”,
treningi reprezentacji Polski w piłce nożnej do lat 20 oraz II Turniej Integracyjny „Połączeni Pasją” o Puchar
Marszałka Województwa Łódzkiego na boiskach im. W. Smolarka. Z działań promocyjnych prezentowaliśmy
walory turystyczne i produkty regionalne Uniejowa podczas Mixera w Łodzi.
Październik to miesiąc, w którym odbyło się duże, ogólnopolskie wydarzenie gospodarcze, przygotowywane
od kilku miesięcy, czyli Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju – poświęcone funduszom unijnym,
wynalazkom, innowacjom oraz polskim, krajowym i regionalnym specjalizacjom, a także wręczeniu nagród za
innowacyjne działania. To także czas misji gospodarczej, z udziałem ośmiu zagranicznych miast partnerskich
gminy Uniejów, stanowiącej okazję do wymiany doświadczeń na wielu płaszczyznach działalności. To również
czas dla Spycimierza i jego mieszkańców w związku z dwoma wydarzeniami, jakimi była organizacja pierwszego
seminarium o tradycji układania kwietnych dywanów podczas świąt religijnych z udziałem zagranicznych gości
(z Włoch i Niemiec) oraz odebranie przez przedstawicieli Spycimierza decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o wpisaniu Procesji Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu na Krajową Listę
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Gratulujemy!
Z uroczystości religijnych ważnymi wydarzeniami dla parafian było wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II
do uniejowskiej świątyni i nadanie Honorowego Obywatelstwa Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Wiesławowi Alojzemu Meringowi. Z jubileuszy miały miejsce obchody Złotych Godów przez małżeństwa zamieszkujące
teren naszej gminy. Z tej okazji życzymy wyróżnionym parom małżeńskim zdrowia i samych radosnych dni.
Gratulujemy również laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu „Lilia Ogrodnika” i zachęcamy do udziału
w kolejnej edycji plebiscytu na najpiękniejsze ogrody i balkony naszej gminy.
Z licznych, „głośnych” wydarzeń należy wspomnieć dalszy etap realizacji inwestycji, z której słynie najbardziej
Uniejów, czyli rozbudowę basenów termalnych, pod których budowę został wmurowany kamień węgielny
(nowymi basenami będziemy cieszyli się już w przyszłym roku) oraz otrzymanie 5 mln zł dofinansowania
na termomodernizację strażnic OSP w sześciu miejscowościach gminy.
Zamieściliśmy również dla Państwa wyniki październikowych wyborów samorządowych, aby każdy
mieszkaniec wiedział, do którego radnego może zwrócić się z prośbą o pomoc w razie takiej potrzeby.
Już po raz XII odbył się w Uniejowie Bieg „Do Gorących Źródeł”, który od lat cieszy się niegasnąca, wysoką
frekwencją. Cieszymy się i gratulujemy!
Już niebawem aleja przy Zagrodzie Młynarskiej doczeka się symbolicznego posadzenia ostatnich dębów
pamięci na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przypomnijmy – część dębów została symbolicznie
posadzona” już we wrześniu i październiku przez osoby i delegacje (więcej o tych wydarzeniach w zamieszczonych
artykułach).
Zachęcamy do przeczytania stałych rubryk artykułów z cyklu: „Zakłady pracy” i „Zakręcony”  
Życzymy miłej i lekkiej lektury!
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Marek Jabłoński

Wywiad z Panem Józefem Kaczmarkiem
- Burmistrzem Uniejowa
MJ: Dotychczas, na łamach „Uniejowskich Stron”,
zamieściliśmy 46 wywiadów z różnymi osobami. Dziękujemy, że dał się Pan namówić na rozmowę, jak dotąd
dając pierwszeństwo innym…
JK: Zawsze uważałem, że to miejsce powinno być
zarezerwowane dla osób, które wspierają rozwój naszej
gminy czy poprzez swoją działalność promują ją na
zewnątrz. Chodzi o to, żeby mieszkańcy lepiej poznali
bliskie nam osoby, mieli świadomość, że dynamiczne
zmiany zachodzące w naszej gminie to zasługa wielu
odpowiedzialnych ludzi oraz instytucji. Tym razem
z chęcią przystałem na propozycję wywiadu – po części
dlatego, że jesteśmy świeżo po wyborach samorządowych,
w związku z czym wykorzystam tę okazję do krótkiego
podsumowania mijającej kadencji. Nie mniej jednak, moją
największą motywacją do zabrania głosu w gazecie jest
zbliżający się finał całorocznych Gminnych Obchodów
Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości,
który zbiegł się z datą wydania niniejszego numeru
„Uniejowskich Stron”. Za nami już bardzo wiele działań w
tym zakresie, mam na myśli patriotyczną dekorację miasta,
sadzenie drzew w alei dębów na 100 lat odzyskania przez
Polskę Niepodległości, a także wydarzenia kulturalne
i sportowe, które zostały zorganizowane w ramach
świętowania stulecia Niepodległej Polski. Chciałbym
gorąco podziękować wszystkim, którzy włączyli się
w obchody tej wspaniałej rocznicy: pracownikom
urzędu, spółek gminnych, Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury i biblioteki, parafiom oraz oczywiście szkołom
z terenu gminy – kadrze pedagogicznej, obsłudze
i uczniom! Jednocześnie, warto już teraz wspomnieć
i podziękować za pracę mieszkańców, którzy zadbają
o to, by Święto Niepodległości 11 listopada miało równie
wyjątkową oprawę. Panie z Wilamowa, z Panią Marią
Pastwińską na czele – pomysłodawczynią techniki
tkania, z Koła Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki”,
Zespołu Śpiewaczego „Włościanki” z Wielenina oraz
Uniejowskiego Uniwersytetu III Wieku przez ostatnie
kilka tygodni przygotowywały 200-metrową, białoczerwoną wstęgę, która podczas obchodów Święta
Niepodległości oplecie Rynek Miejski. Paniom serdecznie
dziękuję za poświęconą pracę, natomiast wszystkich
mieszkańców zapraszam w niedzielę, 11 listopada, na
godz. 12:00 na Rynek – wspólnie zaśpiewamy Hymn
Polski i rozciągniemy najdłuższą w historii flagę, będzie
też pamiątkowe zdjęcie na sto lat Niepodległości Polski.
Im nas więcej, tym lepiej!

MJ: Po raz kolejny, na piątą kadencję, wybrany został
Pan na stanowisko Burmistrza Uniejowa z 85.02%
procentowym poparciem. Z czego ten sukces wynika…
JK: Nie byłoby tego wyniku bez ogromnego wysiłku
i wsparcia wielu osób, którym chcę w tym miejscu
serdecznie podziękować. Mam tu na myśli Radnych
Sejmiku Województwa Łódzkiego, pracowników Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi, pracowników naszego urzędu
miasta i jednostek administracyjnych, spółek gminnych,
członkom stowarzyszeń, większości sołtysom i radnym.
Sukces wynika z zaufania, jakim obdarzają mnie
mieszkańcy, a z drugiej strony radni, za co serdecznie
dziękuję. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się tak
wysokiego wyniku, bo choć gmina stale się rozwija, to
należy zaznaczyć, że często kosztem konfliktów, których
– jako osoba reprezentująca samorząd często stawałem
się twarzą. Zamierzenia były i są realizowane wbrew
władzom powiatu, aby zapobiec tworzeniu bałaganu
architektonicznego. Nie możemy pozwolić na to, aby
powiat, za przyzwoleniem niektórych działaczy i sołtysów
z naszej gminy, unikając jakichkolwiek inwestycji
w naszym rejonie, oczekiwał od samorządu rozwiązania
jego problemów. To smutne i przykre, że niektórym
bardziej bliski sercu był rozwój Poddębic, niż własnej
gminy, gdzie wyborcy obdarzają ich zaufaniem.
MJ: A więc tak wysoki wynik w wyborach samorządowych nie jest jednoznaczny z bezproblemową pracą
na stanowisku burmistrza?
JK: Absolutnie! Mógłbym przypomnieć chociaż temat
ulotek, które wiosną tego roku pojawiły się na terenie
Uniejowa. Treści tam zamieszczone były zmanipulowane,
niektóre z nich wycelowano personalnie w kierunku
mojej osoby i rodziny, dlatego sprawę skierowałem
do prokuratury. Tzw. „uniejowscy opozycjoniści” nie
powrócili już przed samymi wyborami, więc chyba
osoby stojące za wydrukiem ulotek nie miały odwagi
ich powielić. Ponadto, praca na stanowisku burmistrza
często wiąże się z odnalezieniem złotego środka
pomiędzy potrzebami mieszkańców, inwestycjami
prorozwojowymi, a możliwościami gminy. Zawsze
starałem się dążyć do tego, aby wszystkie te inwestycje
pogodzić na rzecz korzyści wspólnych. Funkcja wiąże się
z odpowiedzialnością za mieszkańców i rozwój gminy na
maksymalną liczbę lat w przyszłość, której do końca nie
możemy przewidzieć, ale powinniśmy ją maksymalnie
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zabezpieczyć. Odpowiedzialność to myślenie o tym, jaka
będzie Nasza Gmina, kiedy nas już nie będzie.
MJ: Bardzo ładnie powiedziane! Ostatnie zdanie
mogłoby z powodzeniem posłużyć jako credo wywiadu
– doskonale odnosi się do rocznicowych obchodów
stulecia Niepodległej Polski. Jest przesłanką do refleksji nad mijającą kadencją oraz pretekstem do zapytania o tę nadchodzącą. Jaka będzie ta kadencja,
Panie Burmistrzu?
JK: Po wyborach jest szansa na zapanowanie normalności w powiecie. A jaka będzie ta kadencja? Na
pewno pełna wyzwań! Trudna, z uwagi na liczne projekty,
które już zaczęliśmy i które będziemy zaczynać za
chwilę, podczas gdy zakończone inwestycje muszą zostać
rozliczone. Ciągle startujemy w różnych konkursach,
przez co inwestycji w całej gminie przybywa, a czasu
na ich realizację jest coraz mniej. Dofinansowania
projektów są niewspółmierne do rosnących kosztów ich
wykonania, dlatego potrzebne są dodatkowe mechanizmy
finansowania przedsięwzięć. W podobnej sytuacji znalazły
się inne samorządy, które sięgnęły po dofinansowanie
ze środków unijnych – wśród gmin pojawiła się silna
konkurencja. Będzie to zapewne kadencja dużych
inwestycji, które już są widoczne – a to dopiero początek!
Jest szansa na dalszy rozwój gminy, przy zachowaniu
równowagi między inwestycjami prorozwojowymi
i prospołecznymi oraz nieustannym pozyskiwaniu środków
zewnętrznych na ich realizację: na infrastrukturę, oświatę,
kulturę czy inwestycje turystyczne. Przed nami realizacja
dużych, wielomilionowych projektów. Kolejny etap
rozbudowy basenów jest w realizacji, tuż obok powstaje
centrum kongresowe. Kolejne projekty turystyczne,
na które otrzymaliśmy ponad 30 mln dofinansowania,
obejmą zabytkowy Park Zamkowy oraz bezpośrednie
otoczenie Zamku. Rozbudowa Zagrody Młynarskiej o
Farmę Alka, budowa tężni solankowej oraz bulwarów
nadwarciańskich sprawi, że uzdrowiskowa strefa A i jej
bezpośrednie otoczenie będzie wizytówką termalnego
Uniejowa. W tym samym czasie, na terenie całej gminy,
we współpracy z Termami, prowadzimy modernizację
oraz rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej. Część prac
już została wykonana, ale skala projektu jest ogromna.
W wielu miejscowościach działa już nowe oświetlenie
publiczne, rozpalenie pozostałych opraw jest kwestią dni,
ale na tym nie koniec – sieć ledowych lamp będzie nadal
rozbudowywana. W przygotowaniu jest dokumentacja
przetargowa budowy przedszkola integracyjnego
w Uniejowie wraz z wyposażeniem obiektu. Co do szkół
na terenie gminy, wykonane w tym roku remonty na pewno
nie wyczerpują planów inwestycyjnych, jakie samorząd
ma w tym zakresie. Dzięki projektowi termomodernizacji
strażnice na terenie 6 miejscowości uda się już
w przyszłym roku wyremontować. O kolejne środki –
na poprawę stanu obiektów oraz wyposażenie jednostek
OSP – będziemy nieustannie aplikować. Podobnie jest
z parafiami, które staramy się wspierać zarówno w realizacji tzw. „miękkich projektów”, w ramach których zos-

taną przygotowane m.in. zestawy strojów liturgicznych, jak
i na płaszczyźnie dużych inwestycji w otoczeniu świątyń.
Suma pozyskiwanych przez gminę dotacji jest ogromna,
ponieważ staramy się w tym celu sięgać po pieniądze
z różnych źródeł. Nie są to tylko środki rozdzielane
w ramach RPO, ale także pozyskane dzięki Lokalnym
Grupom Działania „PRYM” i „Z Ikrą”. Nie bez znaczenia
jest tutaj dobrze układająca się współpraca w ramach LGD
i wsparcie Pani Prezes, Jolanty Pęgowskiej.
MJ: Od kilku lat w Uniejowie organizowane są międzynarodowe misje gospodarcze z udziałem miast partnerskich, które stanowią doskonałą okazję do wymiany
doświadczeń. Jakie bezpośrednie korzyści dla gminy
wynikają z tych spotkań?
JK: Misje są organizowane w ramach dużego projektu
promocji gospodarczej regionu, który realizujemy od
2016 roku i zbliżamy się już do finiszu. Misje gospodarcze
i wizyty studyjne, w których biorą udział delegacje miast
partnerskich Uniejowa to nasz autorski pomysł na promocję
gospodarczą regionu. Środki zostają w naszych firmach, a nie
u organizatorów zagranicznych targów. Warto zaznaczyć, że
jako gospodarze możemy przede wszystkim pokazać to, co
mamy najlepsze, pochwalić się innowacyjnymi produktami:
kiszonkami, naturalnymi kosmetykami z wodą solankową
w składzie czy naszymi absolutnymi premierami w postaci
uniejowskich alg i termalnych alkoholi. To okazja, by
pozwolić gościom posmakować lokalnych produktów,
zdrowej żywności, a także zapoznać ich z atrakcjami,
jakie oferują nasze obiekty – baseny, hotele i ośrodki
SPA. Współpraca jest dla nas bardzo istotna – zarówno
z punktu widzenia społecznego, jak i gospodarczego
rozwoju gminy. Szukamy takich partnerów zagranicznych,
którzy pomogą nam jeszcze efektywniej wykorzystać
potencjał źródeł geotermalnych, jak islandzki Grindavik
czy wspólnie promować w świecie obecną u nas od setek
lat tradycję układania kwietnych dywanów – włoskie Alatri
i szereg innych miast z Europy Zachodniej i Południowej,
gdzie również kultywuje się podobne zwyczaje. Od
Finów z Sonkajärvi uczymy się rozwiązań technicznych,
a także podejścia do spraw publicznych, z Rosjanami
z Wołokołamska mamy wspólny mianownik gospodarczy,
ponieważ znajduje się tam drugi duży zakład produkcyjny
K-Flexu. Co więcej, delegacje – poznając się nawzajem za
sprawą wizyt w Uniejowie – nawiązują kontakty i realizują
wspólne projekty także u siebie, jak Węgrzy, którzy zaprosili
członków stowarzyszenia „Infioritalia” do Mórahalom, by
Włosi także i tam mogli stworzyć obrazy kwiatowego pyłku.
Każdy nowy kontakt w jakiś sposób nas wzbogaca i otwiera
przed nami możliwości podarowania czegoś od siebie!
MJ: Dziękuję za rozmowę, Panie Burmistrzu! Ostatnie
zdanie dla Czytelników?
JK: Ja również dziękuję! Kończymy stulecie z wielką
nadzieją Gminy na przyszłość - obyśmy wszyscy mogli jak
najbardziej skorzystać z tego rozwoju!
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Binkiewicz, Wioleta Pietrzykowska, Magdalena Pajor, Sylwia
Wrąbel, Izabela Wróbel, Izabela Wojtczak, Anna Gazda
48. „Pozytywka” z Czepowa triumfowała w Łęczycy – Mirosław
Madajski
48. „Przedwiośnie” lekturą Narodowego Czytania 2018 – Beata
Szymczak, Sylwia Szymańska
49. „Splątani” zapracowani - Uniejowskie Stowarzyszenie 		
Aktywni
50. Dożynki gminy Uniejów w Wilamowie – Marta Pokorska, 		
Maria Pastwińska
52. 79. rocznica wybuchu II wojny światowej – pamiętaliśmy
i hołd oddaliśmy – Marta Pokorska
54. Obchody 79. rocznicy mordu na ludności wiejskiej w Czekaju –
Piotr Witas
55. Posadzono kolejne pamiątkowe dęby – Aleksandra Zielonka
56. Uniejów bazą treningową reprezentacji Polski w piłce nożnej
do lat 20 – Maciej Bartosiak
57. Wystawa na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości
– Piotr Witas
58. Na Mixerze Regionalnym w Łodzi – Maciej Bartosiak
59. Uniejów na World Travel Show w Nadarzynie – Maciej 		
Bartosiak
60. Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży – ogólnopolski
program „Zdrowa i aktywna gmina” – Krzysztof Suszek
61. II Turniej Piłki Nożnej „Połączeni Pasją” w Uniejowie – 		
Mirosław Madajski
63. Multimedaliści z Uniejowskiego Klubu Bassai – Maja 		
Ostrowska-Gralka
64. Trampek z Czepowa na Turnieju Połączeni Pasją w Uniejowie –
Mirosław Madajski
65. Wojewódzka Inauguracja Sportowego Roku Szkolnego 2018
2019 – Maciej Bartosiak
66. XII Ogólnopolski „Bieg do Gorących Źródeł”
– Marta Kozanecka
68. Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński
70. Przedstawiciele gminy Uniejów na szkoleniu liderów Sieci 		
Najciekawszych Wsi – www.psorw.pl
71. Aktywność to zdrowie – Ryszard Troczyński

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

Monika Bartnik, Joanna Binkiewicz, s. Agata Błaszczyk, Beata Czerwińska, Małgorzata Dzieran, Barbara Fligiel, Anna Gazda, Andrzej Godlewski, Elżbieta
Goszczyk, Wioletta Gralka, Paulina Jaśkiewicz, Józef Kaczmarek, Maciej Klata, Anna Kowalska, Marta Kozanecka, Angelika Kurpik, Jolanta Kwaśniewska,
Urszula Łukasik, Beata Maciejewska, Mirosław Madajski, Agnieszka Olczyk, Maja Ostrowska-Gralka, Magdalena Pajor, Marta Pajor, Robert Palka, Wioleta
Pietrzykowska, Krzysztof Suszek, Monika Szafarz, Karolina Szelągowska, Sylwia Szymańska, Beata Szymczak, Ewa Urbaniak, Piotr Witas, Izabela Wojtczak,
Sylwia Wrąbel, Paweł Wroniszewski, Izabela Wróbel, Aleksandra Zielonka, Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni, www.psorw.pl
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

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

Józef Kaczmarek

wrzesień - październik 2018

• Gmina Uniejów znalazła się na podium jaciół Uniejowa i są prowadzone dalsze Łódzkiego na lata 2014-2020. Prace, które
(3. miejsce) XI edycji Ligi Gmin „Dzien- prace w kierunku budowy ronda na skrzy- zostaną wykonane na terenie strażnic OSP
nika Łódzkiego”. To ranking, który żowaniu wspomnianej ulicy im. TPU i dro- w Orzeszkowie, Skotnikach, Woli Przedpokazuje, jak w minionej kadencji pra- gi gminnej ze Spycimierza z drogą krajową miejskiej, Czepowie, Felicjanowie oraz
cowały samorządy. Wynik był sumą nr 72 (z Uniejowa w kierunku Turku). Zaborowie szczegółowo opisuje artykuł
punktów przyznawanych na podstawie W ramach inwestycji, która powinna zostać zamieszczony w tym numerze „Uniejowdanych dotyczących m.in. stopy bez- zrealizowana przed końcem czerwca 2019 skich Stron”.
robocia, wydatków inwestycyjnych, na r., planowana jest budowa ledowego • Przygotowujemy dokumentację przetargoadministrację, gospodarkę komunalną i oświetlenia drogowego wzdłuż DK72, na wą na budowę wraz z wyposażeniem
ochronę środowiska, tempa budownictwa odcinku od mostu w kierunku Turku oraz przedszkola integracyjnego w Uniejomieszkaniowego czy wysokości środków wzdłuż nowej ulicy im. TPU.
wie. Projekt, którego celem jest wzrost
pozyskanych z UE. W ostatnich dwóch • Trwają roboty ziemne na terenie przed dostępności do edukacji przedszkolnej
kategoriach jesteśmy niekwestionowanym kompleksem termalno-basenowym, mają- w gminie Uniejów, będzie realizowany ze
liderem, zajmując pod tym względem ce na celu rozbudowę basenów termalnych wsparciem środkami unijnymi w ramach
pierwszą pozycję wśród 26 gmin mie- w zakresie nowych niecek zewnętrznych. Programu Regionalnego Województwa
jsko-wiejskich woj. łódzkiego ujętych 18 października br. odbyło się uroczyste Łódzkiego.
w zestawieniu. W poprzedniej Lidze Gmin wkopanie kamienia węgielnego pod in• Ogłosiliśmy przetarg na roboty budowlane
w 2014 roku Uniejów znajdował się na westycję. Wzięli w nim udział goście, któw ramach zadania pn. „Przebudowa skwe6. pozycji.
rzy pomagali wcielić w życie ideę rozbu- ru przy ul. Targowej i ul. I. Bojakowsk• Inwestycja pn. „Budowa infrastruktury dowy basenów oraz zagraniczne delegacje iej w Uniejowie”. Otwarcie ofert, które
polegającej na budowie oświetlenia ulicz- miast partnerskich. Szerzej o wydarzeniu wpłyną w toku postępowania, zaplanowanego w Gminie Uzdrowiskowej Unie- przeczytają Państwo na łamach gazety.
no na 5 listopada br. W ramach inwestycji
jów”, mająca na celu montaż ponad dwu- • Dobiega końca realizacja projektu pn. zostaną wykonane prace: uporządkowanie
stu opraw świetlnych wraz z niezbędną „Zagospodarowanie terenu przy stawie przestrzeni, wykonanie alejek oraz ininfrastrukturą zasilającą lampy led, w miejscowości Kuczki”. Obszar objęty stalacji lamp parkowych, montaż ławek,
która objęła teren całej gminy Uniejów inwestycją stanie się miejscem przeznaczo- koszy na śmieci, tablicy oraz witryny
została zakończona. Nowe oświetlenie nym na potrzeby rekreacyjne i integracyjne podziemnej, a także montaż fontanny typu
jest sukcesywnie rozpalane w kolejnych mieszkańców miejscowości. Z zawartych Dry Plaza. Ponadto, projekt zakłada wykomiejscowościach i powinno działać już w projekcie prac do tej pory wykonano: nanie nasadzeń drzew i krzewów wraz
w pełnym zakresie – ewentualne opóźnienia odkrzaczenie, wyrównanie i utwardzenie z systemem nawadniania roślin. Teren
w rozświetleniu nowych lamp wynikają terenu wokół stawu, pogłębienie i wypro- zostanie dostosowany dla potrzeb osób
z potrzeby wykonania przyłączy do sieci filowanie dna, budowę chodnika z kostki niepełnosprawnych oraz osób z wózkami
elektrycznej przez dostawcę energii.
brukowej, altany i pływającego pomostu, dziecięcymi.
• Trwa budowa infrastruktury polegającej na montaż ławek oraz koszy na śmieci. Teren • W przygotowaniu jest dokumentacja przebudowie oświetlenia ulicznego na odcinku zostanie oświetlony lampami zasilanymi targowa na potrzeby wyłonienia wykoUniejów – Brzeziny. Oświetlenie jest już energią solarną. Wykonawcą zadania, nawcy zadania wyposażenia wnętrza
zamontowane i działa na odcinku od cmen- wyłonionym w postępowaniu przetar- buynku dawnej plebanii, która będzie
tarza parafialnego w Uniejowie do granicy gowym, jest firma DREW-KOS Dariusz nową siedzibą Miejsko-Gminnej Biblioteki
miasta. Inwestycja będzie kontynuowana Różycki z Tucholi, a koszt inwestycji Publicznej w Uniejowie. Znajdzie się tam
wzdłuż drogi wojewódzkiej w kierunku to nieco ponad 182 tys. zł. Wykonanie również przestrzeń poświęcona tematyce
autostrady A2, nie w pełnym zakresie, ale przedsięwzięcia było możliwe dzięki dofi- kultu bł. Bogumiła. Koszt realizacji zadaobejmie również odcinki w Stanisławowie nansowaniu ze środków Programu Opera- nia wyniesie ok. 1,5 mln zł, ale część ko(od posesji p. Sikorskich) oraz w Rożnia- cyjnego „Rybactwo i Morze” kwotą 152 sztów pokryje dofinansowanie ze środków
towie-Kolonii (w tzw. Sachalinie). Wyko- tys. zł, pozyskaną dzięki przynależności PROW na lata 2014-2020 na operacje typu
nawcą zadania jest przedsiębiorstwo z gminy Uniejów do Rybackiej Lokalnej „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje
Uniejowa, F.H.U. Instal Bogdan Wieczo- Grupy Działania „Z Ikrą”.
kulturalne”.
rek, które złożyło najkorzystniejszą ofertę • W przygotowaniu są dokumenty, które
• Przygotowujemy się do realizacji złow trakcie postępowania przetargowego.
pozwolą wkrótce przystąpić do realizacji żonego zadania pn. „Kształtowanie prze• Zostało już wykonane częściowe uzbro- zadania termomodernizacji budynków strzeni publicznej w gminie Uniejów
jenie terenu przeznaczonego pod budowę uży-teczności publicznej, dofinansow- w miejscowościach: Spycimierz, Uniejów
drogi wewnętrznej ul. Towarzystwa Przy- anego ze środków RPO Województwa i Wilamów”, w ramach którego zostaną

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

zagospodarowane: otoczenie uniejowskiej Kolegiaty i kościoła parafialnego
w Wilamowie oraz trzeci etap budowy Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu. Łączny
koszt planowanych inwestycji wyniesie
ok. 3 mln zł, połowa tych kosztów zostanie
sfinansowana ze środków PROW, z dotacji
w wysokości 1.5 mln zł, przyznanej nam
przez Urząd Marszałkowski Województwa
Łódzkiego.
• Po raz drugi ogłosiliśmy przetarg na roboty
budowlane dla zadania pn. „Przebudowa
targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie”. W pierwszym postępowaniu nie udało
się wyłonić wykonawcy, ponieważ wszystkie spośród pięciu złożonych ofert znacznie przekroczyły budżet przeznaczony na
realizację inwestycji (najniższa oferta była
aż o 100% wyższa od kwoty zakładanej
w kosztorysie projektu). Ostateczny termin
składania ofert w obecnym postępowaniu
mija w dniu 9 listopada br.
• Ze względu na brak ofert w poprzednich
postępowaniach, ponownie ogłosiliśmy
przetarg na roboty budowlane dotyczące
realizacji zadania pn.: „Adaptacja posterunku wodnego oraz zagospodarowanie
turystyczne wnętrza parkowego w ramach projektu „Wykorzystanie potencjału
Gminy Uniejów do nadania nowych
funkcji turystycznych”. Termin otwarcia
ofert w bieżącym postepowaniu ustalono
na dzień 15 listopada br.
• Zakończyliśmy nabór ofert w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego na roboty budowlane pn.
„Zagospodarowanie terenu Parku Zamkowego w Uniejowie w ramach projektu
„Przeciwdziałanie degradacji środowiska
na terenie Nadwarciańskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu w Uniejowie
poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”. Wpłynęły 2 oferty: pierwsza na kwotę 3 179 977,15 zł od firmy
DREWZEL Gabriel Skrzypczyński Sp.
J. z Wojsławic k. Zduńskiej Woli; druga
na kwotę 3 159 147,95 zł od Konsorcjum
firm z Uniejowa: PPHU „EKOINŻBUD”
Piotr Peraj i FHU Instal Bogdan Wieczorek. Jesteśmy na etapie weryfikacji ofert.
• Otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę
pasywnego budynku Urzędu Gminy.
W obiekcie powstanie kompleks usług
publicznych w jednym miejscu. Oprócz
nowej siedziby Urzędu Miasta, budynek
mieściłby również - rozproszone obecnie - pozostałe jednostki administracyjne
gminy, a także pomieszczenia przezna-
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czone na potrzeby stowarzyszeń. Dotację w proces powstawania Sieci Najciekaww wysokości 16,8 mln zł przyznał gminie szych Wsi spotkali się na szkoleniu
Urząd Marszałkowski w Łodzi, w ramach w Cekcynie. W seminarium wzięła udział
RPO Województwa Łódzkiego na lata także delegacja ze Spycimierza, którą
2019-20.
zgłoszono do uczestnictwa w projekcie.
• Z tego samego programu, ze środków Uczestnicy szkolenia interpretowali dzieUrzędu Marszałkowskiego zostanie dofi- dzictwo swoich miejscowości i budowali
nansowany projekt oświetlenia najciekaw- narracje wokół lokalnych zasobów, twoszych miejsc Uniejowa. Inwestycja, której rzyli wstępne komunikaty i opowieści
przedmiotem są świetlne iluminacje wsi. Kolejnym krokiem zaplanowanym
obiektów, będzie wsparta kwotą 2,8 mln w ramach projektu będzie wydanie folderu
zł. Jesteśmy na etapie podpisania umowy promocyjno-informacyjnego i przygotowanie serwisu internetowego.
o dofinansowanie.
•
• Zakończyliśmy postępowanie przetargowe Uniejów jako baza treningowa kadry
na realizację zadania pn. „Budowa Ot- narodowej w piłce nożnej? Jak najwartych Stref Aktywności OSA na terenie bardziej! We wrześniu oraz październiku
Gminy i Miasta Uniejów”, finansowanego br. mogliśmy podpatrywać trenujących
ze środków ministerialnych. Weryfikacja w Uniejowie piłkarzy, których Jacek Mapięciu złożonych w toku postępowania giera wytypował do reprezentacji Polski
ofert pozwoliłaby wyłonić wykonawcę, na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata
ale ze względu na brak ofert w uprzed- U-20. Powołani na zgrupowanie do Unienio ogłaszanych przetargach, a co za tym jowa piłkarze reprezentacji Polski w piłce
idzie – ich kilkukrotnym powtarzaniu, nożnej do lat 20 odbyli wiele treningów,
minął termin wykonania zadania prze- które otwarto dla kibiców.
widziany przez Ministerstwo. Złożyliśmy • Pobyt reprezentacji otworzył drzwi do
do Ministra Edukacji Narodowej wniosek starań o pozyskanie dofinansowania ino przedłużenie terminu realizacji inwesty- westycji na terenie kompleksu boisk.
cji wraz z dofinansowaniem.
Chodzi o zadaszenie jednego z boisk
• Na terenie gminy nadal trwają roboty w celu poprawy warunków treningowych
ziemne, mające na celu rozbudowę sportowców oraz przeciwdziałania procei modernizację sieci wodno - kanaliza- som utraty wartości użytkowych obiektu.
cyjnej. W związku z pracami na drogach W chwili obecnej rozgrywki prowadzone
występują czasowe utrudnienia w ruchu. na obiekcie posiadają rangę ponadPrzepraszamy za niedogodności, apelując regionalną i krajową, a w dodatku popujednocześnie o ostrożną jazdę oraz korzy- larność Uniejowa wśród organizacji
stanie – w miarę możliwości – z objazdów sportowych stale wzrasta. Jeśli uda się
pozyskać środki zewnętrzne, boisko o pow.
wytyczonych przez drogowców.
blisko 9 tys. mkw., pokryte sztuczną na• 29 sierpnia została przeprowadzona konwierzchnią, zostanie zamknięte w formie
trola w Schronisku dla Zwierząt i Ptactwa
pneumatycznej hali sezonowej o rozbieDomowego w miejscowości Wojtyszki.
ralnej konstrukcji wraz z konstrukcją
W trakcie wizytacji radni, w ramach prac
kotwiąco-napinającą oraz ogrzewaniem
komisji rewizyjnej, oraz pracownicy
i oświetleniem.
Urzędu Miasta dokonali sprawdzenia do•
brostanu zwierząt pochodzących z terenu Znamy już wyniki trzeciej edycji konkursu
gminy Uniejów, przeprowadzili analizę na najpiękniejszy ogród i balkon w gminie
prowadzonej dokumentacji, oględziny Uniejów „Lilia Ogrodnika”. Oto zwycięzcy
gabinetu weterynaryjnego, boksów, w kategorii „Ogród przydomowy miejski
a także sektorów, w których znajdują się lub wiejski”: Państwo Anna i Stanisław Anzwierzęta. Przeprowadzona kontrola nie drzejczakowie z Orzeszkowa (I), Państwo
wykazała nieprawidłowości. Korzystając Małgorzata I Arkadiusz Wappa z Uniejowa
z okazji, zachęcam do adopcji zwierząt (II), Państwo Kamila i Krzysztof Ludwiccy
przebywających w schronisku – lista z Wilamowa oraz Pani Jadwiga Pilarek
psów oraz kotów, wraz ze zdjęciami oraz z Uniejowa (III). Nagrody za udział otrzywarunkami adopcji, znajduje się w dziale mali: Pan Wacław Rachubiński z Uniejowa
oraz Pani Maria Pastwińska z Brzozówki.
aktualności na stronie www.uniejow.pl.
W kategorii „Ogród przyjazny turyście”
• Na początku września przedstawiciele
I miejsce zajęło zgłoszenie Pani Teresy
kolejnych miejscowości zaangażowanych
Krajewskiej z „Gościńca nad Wartą”.

>>>
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Wszystkim uczestnikom serdecznie dzię- Regionalnego 2018 w Łodzi. Na stoisku • 27 września, już po raz 9-ty odbyła się
przedstawiliśmy pełną ofertę turystyczną w Uniejowie Wojewódzka Inauguracja
kuję i gratuluję ogrodniczej pasji!
• Serdecznie gratuluję Zespołowi „Pozy- uzdrowiska termalnego, zawierającą Sportowego Roku Szkolnego. Uczniowie
tywka” z Powiatowego Środowiskowego bazę noclegów, restauracji oraz usług re- szkół z regionu łódzkiego zjechali do UnieDomu Samopomocy w Czepowie, który kreacyjnych, a także wachlarz naszych jowa, by podsumować współzawodnictwo
w ostatnim czasie odniósł wiele sukcesów naturalnych produktów regionalnych, ogólnopolskie i międzypowiatowe w roku poprzednim oraz rozpocząć kolejne
podczas przeglądów oraz festiwali, m.in. powstających na bazie wody termalnej.
• W kolejny weekend (15-16 września) zmagania w roku szkolnym 2018/2019.
w Łęczycy i w Sieradzu!
w Uniejowie rozegrano czwartą, finałową Podczas inauguracji nagrodzono szkoły
edycję Polskiej Ligi Paintballa 2018. za rywalizację sportową w roku szkolnym
• Wydarzenia patriotyczne, kulturalne Wieńczące sezon wydarzenie odbyło się 2017/18.
i sportowe:
na sztucznym polu rozstawionym przed • 28 września w Zamku odbyło się spotkanie
• 8 września mieszkańcy Czekaja i zapro- kompleksem termalno-basenowym. Mię- informacyjne Ministerstwa Środowiska,
szeni goście uczcili pamięć rodaków dzynarodowy turniej ściągnął do Uniejowa dotyczące realizacji programu prioryzamordowanych tam przez niemieckie- drużyny z całej Polski, jak również kilka tetowego „Czyste Powietrze”. Podczas
go okupanta 79 lat temu. Uroczystość ekip zza wschodniej granicy. Partnerami prezentacji omówiono podstawowe zarozpoczęła msza święta, poprowadzona technicznymi wydarzenia byli: firma „Vat- sady uczestnictwa w projekcie, a także
przez ks. inf. Andrzeja Ziemieśkiewicza, tenball” Macieja Łuczaka oraz PGK „Ter- wynikające z tego faktu korzyści finansowe
po której Zdzisław Pilarski z Reprezenta- my Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie.
(refundacja części kosztów lub udzielenie
cyjnego Oddziału Kawalerii Towarzystwa • W niedzielę, 16 września podczas gdy dru- wsparcia w formie pożyczki). Podobne
Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku gi brzeg Warty stał się areną paintballowej spotkania z mieszkańcami prowadzone
Ułanów Poznańskich odczytał Uroczysty rywalizacji o tytuł mistrza, na Rynku Miej- były na terenie całego kraju.
Apel. Obchody w Czekaju zwieńczyło skim odbyła się kolejna akcja honorowego
złożenie wiązanek pod pomnikiem. Zapro- krwiodawstwa. Dziękuję wszystkim oso- • W niedzielę, 30 września w Łęgu Balińskim
szeni goście udali się stamtąd na aleję bom, którym zdrowie i życie drugiego został poświęcony pomnik Biskupa Wojdębów, powstającą na pamiątkę stulecia człowieka nie jest obojętne, za włączenie ciecha Owczarka. Uroczystą mszę, która
Niepodległości Polski, aby posadzić w się tego dnia w szczytną akcję pomocy odbyła się już w uniejowskiej Kolegiacie,
tuż po poświęceniu obelisku, celebrował
niej kolejne drzewa. Od tej chwili, wśród chorym.
ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz. Homilię,
pamiątkowych dębów znalazły się takie,
które przypominać będą, jak trudna i bole- • 21 września na Kompleksie Boisk Sportow- opisującą żywot bpa Owczarka, wygłosił
ych im. Włodzimierza Smolarka w Unie- ks. prof. Tomasz Kaczmarek – wykładowca
sna była droga do wolności.
jowie po raz drugi odbył się Integracyjny
• Tego samego dnia, na placu przy ba- Turniej Piłki Nożnej „Połączeni Pasją”. Wyższego Seminarium Duchownego we
senach termalnych stanęła wystawa: „Od Wydarzenie przyciągnęło na uniejowską Włocławku, postulator procesów beatyPowstania Wielkopolskiego do czasów murawę młodych zawodników z akademii fikacyjnych. Nowy pomnik jest godnym
współczesnych”, przygotowana przez To- i klubów piłkarskich z całego województ- „następcą” drewnianej kapliczki, która
warzystwo Byłych Żołnierzy i Przyjaciół wa łódzkiego, zawodników zrzeszonych w wraz z upływem czasu coraz słabiej
15. Pułku Ułanów Poznańskich. W związku Olimpiadach Specjalnych Polska – Łódzkie, przypominała o miejscu narodzin bpa
z tym, w ramach ekspozycji nie zabrakło a także piłkarzy z AMP Futbol, których pod- Owczarka. Budowa miejsca pamięci o Bisrównież pokazów kawaleryjskich. Po raz czas tegorocznej imprezy reprezentowała kupie była wspólnym przedsięwzięciem
kolejny dziękuję Ułanom za coroczną Akademia AMP Futbol „Varsovia”. Pełna Urzędu Miasta i Zgromadzenia Sióstr
obecność, a tym samym uświetnienie relacja z przedsięwzięcia, którego organi- Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, które ufundowało: projekt pomnika,
wrześniowej uroczystości w Czekaju.
zatorem było Uniejowskie Stowarzyszenie figurkę Matki Bożej, wizerunek bpa
• Na początku września odbył się finał „Aktywni”, została zamieszczona w tym Owczarka wraz z pamiątkowym napisem
tegorocznej edycji Narodowego Czyta- numerze „Uniejowskich Stron”. Osobiście oraz wizerunek ukrzyżowanego Jezusa.
nia. Tym razem wybraną przedsięwzięciu polecam lekturę artykułu!
Natomiast po stronie gminy było pokrycie
lekturą było „Przedwiośnie” Stefana • W ramach Europejskiego Tygodnia kosztów wykonania oraz montażu pomniŻeromskiego. Zgodnie z lokalną tradycją, Urologii, w Uzdrowisku Uniejów Park, ka w zakładzie kamieniarskim „Granplast”
czytanie na głos wybranych fragmentów 26 września odbyły się bezpłatne kon- Bogumiła Bamberskiego, utwardzenie
literatury polskiej, odbyło się w plenerze, sultacje urologiczne oraz wykłady. Kon- terenu kostką brukową (PPHU Uni-Bruk
w pobliżu kompleksu basenów termalnych sultacje poprowadzili: prof. dr hab. n. Paweł Szymczak) oraz zakup materiałów
w Uniejowie. Organizatorami akcji byli: med. Waldemar Różański oraz dr n. med. budowlanych, czyli łącznie w sumie ok.
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Mariusz Blewniewski z Kliniki Urologii 22,5 tys. zł. Grunt pod budowę miejsca
w Uniejowie oraz Młodzieżowa Rada Uniwersytetu Medycznego. W imieniu pamięci został przekazany nieodpłatnie –
Miejska.
mieszkańców gminy, którzy mogli tego za co należą się serdeczne podziękowania
• W sobotę, 8 września gmina Uniejów dnia skorzystać z wiedzy i porad specja- Rodzinie Państwa Kasprzaków z Łęgu
promowała swoje walory podczas Mixera listów, serdecznie dziękuję organizatorom!
Balińskiego.
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• 3 października w Szkole Podstawowej dzięki którym po raz dwunasty mogliśmy Podczas misji, z inicjatywy Ambasaw Uniejowie Miejsko-Gminna Biblioteka bezpiecznie i bez przeszkód promować dora Republiki Azerbejdżanu w RzeczyPubliczna zorganizowała akcję „Cała zdrowy, aktywny tryb życia i świetną pospolitej Polskiej, uczciliśmy setną
Polska czyta dzieciom”. Polskie legendy, zabawę zarazem!
rocznicę państwowości Azerbejdżanu
na zaproszenie książnicy, czytali dzie- • W dniu biegu, w strażnicy OSP w Unie- i Niepodległości Polski. W ramach wspólciom: ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz jowie zbieraliśmy krew dla Julitki Ko- nego wydarzenia, w Uzdrowisku Uniez Parafii Uniejów, Piotr Kozłowski – wice- walskiej, mieszkanki gminy, która od jów Park pojawiła się wystawa zdjęć,
dyrektor SP w Uniejowie i radny pow- ponad roku dzielnie walczy o zdrowie po przedstawiających starożytną, średnioiatowy oraz Mirosław Madajski – radny zdiagnozowaniu u niej i wycięciu raka wieczną, XIX i XX-wieczną architekturę
Rady Miejskiej w Uniejowie. Spotkanie nerki. Jesienią 2017 roku dziewczynka miasta Baku. Wśród sfotografowanych
zostało urozmaicone kilkoma piosenkami przeszła dwa zabiegi usunięcia guza wraz budynków znalazły się prace polskich arw wykonaniu Zespołu „Pozytywka” z Po- z przerzutami, ale to dopiero początek chitektów. Ekspozycję otworzył osobiście
wiatowego Środowiskowego Domu Samo- długotrwałego leczenia, podczas którego prof. J.E. Hasan Hasanov, Ambasador
pomocy w Czepowie.
będzie potrzebowała naszej pomocy. Nie Republiki Azerbejdżanu w RP. Relacja
• 8 października w Domu Pracy Twórczej tylko dobrowolnymi wpłatami na konto z wydarzenia została zamieszczona w ninodbyła się uroczystość wręczenia medali fundacji, która zbiera środki na leczenie iejszym wydaniu czasopisma.
Prezydenta RP „Za Długoletnie Pożycie Julitki, ale również drobnymi gestami • W tym samym czasie, na odwiedzających
Małżeńskie”. Odznaczenie, o którym mogą Państwo wesprzeć jej walkę z ra- IV targi turystyczne World Travel Show w
mowa powyżej, ustanowiono jako nagrodę kiem. Na stronie „Pomóżmy Julitce”, Nadarzynie koło Warszawy, czekało stodla osób, które przeżyły 50 lat w jednym utworzonej na facebooku przez Martę isko gminy Uniejów, w ramach którego
związku małżeńskim. Szanownym ju- Pajor z Miejskiego Przedszkola w Unie- swoją ofertę wypoczynku oraz zabiegów
bilatom życzę jeszcze raz: jak najwięcej jowie oraz Sylwię Wrąbel – nauczyciela leczniczych z zastosowaniem wody terwspólnych lat spędzonych we wzajemnym w Szkole Podstawowej w Wilamowie, wy- malnej prezentowały m.in. PGK „Termy
szacunku i zrozumieniu, zdrowia, miłości stawione do licytacji są przedmioty i usługi, Uniejów”, Instytut Zdrowia Człowieka
i doskonałego samopoczucia każdego dnia! a całkowity zysk z ich sprzedaży zostaje Uzdrowisko Uniejów Park czy Uniejow• 14 października, podczas mszy św. w Ko- przekazany na rzecz leczenia dziewczynki. skie Stowarzyszenie Przedsiębiorców Tulegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Ponadto, w budynku Urzędu Miasta oraz rystycznych.
Marii Panny w Uniejowie wspólnie prze- w Szkole Podstawowej w Uniejowie • 22 października delegacja Spycimierza,
żywaliśmy uroczystość wprowadzenia prowadzona jest stała zbiórka nakrętek. podczas uroczystej gali w Warszawie,
Relikwii św. Jana Pawła II. Ceremonia, Te z kolei zostaną przekazane do skupu, odebrała decyzję Ministra Kultury i Dziew której uczestniczył Ksiądz Biskup a zysk z ich sprzedaży trafi do rąk rodziców dzictwa Narodowego o wpisie na Krajową
Wiesław Alojzy Mering, była również Julitki. Dziękuję osobom zaangażowanym Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulokazją do nadania Jego Ekscelencji tytułu w pomoc i zachęcam do wspierania zbiórek turowego. Procesja Bożego Ciała z tradycją
Honorowego Obywatela Miasta Uniejów. w każdy możliwy sposób!
kwietnych dywanów w Spycimierzu
Tym krótkim wspomnieniem o dniu histo- • Od 18 do 20 października byliśmy gos- weszła tym samym do grona 32 tradycji,
rycznym w dziejach miasta oraz Parafii podarzem Międzynarodowego Forum których pielęgnowanie i ochronę zapewnia
Uniejów pozwolę sobie zachęcić Państwa Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów – Międzynarodowa Konwencja UNESCO.
do lektury artykułu na łamach „Uniejows- wydarzenia poświęconego w dużym stop- • W październiku, w Kościele pw. Podniu funduszom unijnym, wynalazkom, pol- wyższenia Krzyża Świętego w Spycimikich Stron”.
• Również 14 października odbył się XII skiej pozycji w strukturach europejskich erzu, została przygotowana wystawa zdjęć
Ogólnopolski Ekologiczny Bieg „Do Go- oraz krajowym i regionalnym specjaliza- pt. „Grodzisko w Spycimierzu – fotografie
rących Źródeł”, w którym wzięli udział cjom w różnych dziedzinach. Forum było z badań archeologicznych Instytutu Kulsportowcy oraz amatorzy z Polski i za- platformą wymiany wiedzy i doświadczeń tury i Historii Materialnej PAN w Łodzi w
granicy. Bieg na dystansie 10 km ulicami dla autorytetów i przedstawicieli świata latach 60-tych XX wieku”. Wystawa była
miasta, wchodził w cykl 14 biegów o nauki, biznesu oraz samorządu. Więcej na częścią projektu „Tradycja Bożego Ciała
Puchar Marszałka Województwa Łódz- temat tej interesującej imprezy przeczytają w Spycimierzu – pamięć i promocja”, realikiego, dlatego przedstawiciele Urzędu Państwo na łamach gazety.
zowanego przez Miejsko-Gminną BiblioMarszałkowskiego w Łodzi osobiście wrę- • W dniach 19-21 października, w ramach tekę Publiczną w Uniejowie. Projekt doficzali medale przekraczającym linię mety Międzynarodowej Misji Gospodarczej, nansowano kwotą 83 tys. zł środkami
uczestnikom. Tegoroczny bieg ukończyło gościliśmy również zagraniczne delegacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro958 osób – serdecznie gratuluję wszyst- miast partnerskich gminy Uniejów. Ponad dowego, w ramach programu „Kultura –
kim biegnącym w Uniejowie po zdrowie! 50 gości przyjechało do nas z 12 miast i re- Interwencje 2018. EtnoPolska”. Spośród
Korzystając z okazji, dziękuję z tego gionów, by podzielić się doświadczeniami 600 zgłoszonych projektów, dotację uzysmiejsca organizatorom biegu, służbom oraz dyskutować na tematy związane kało 200. Warto przy tym zaznaczyć, że
wspierającym logistykę wydarzenia, a z turystyką, lecznictwem uzdrowiskowym, projekt biblioteki jest w pierwszej 10-tce
także wszystkim pozostałym osobom, energią odnawialną i ochroną środowiska. pod względem wysokości przyznanego
dofinansowania.
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Sprawa spadku mieszkańca Spycimierza,
śp. Pana Franciszka Gadomskiego
Gmina Uniejów, na podstawie
postanowienia Sądu Rejonowego
w Łasku z 2017 roku, nabyła
z mocy prawa spadek po zmarłym
mieszkańcu Spycimierza Panu
Franciszku Gadomskim.
W skład spadku wchodzą
grunty orne o powierzchni 4,52
ha, w tym siedlisko gospodarcze
z zabudowaniami gospodarczymi
oraz budynkiem mieszkalnym.
Prawo własności dla przedmiotowej
nieruchomości potrzebne było
gminie Uniejów w związku
z planowanymi inwestycjami na
terenie miejscowości Spycimierz.
Gmina Uniejów planowała na
terenie Spycimierza budowę
nawierzchni asfaltowej, jednak
okazało się, że część inwestycji
(pas o szerokości 2 m) wkracza
na teren działki Pana Franciszka
Gadomskiego. Nieuregulowany
stan prawny działki oraz brak
ujawnionych spadkobierców
przekreślił szansę na budowę
nawierzchni asfaltowej. Podczas
zbierania dokumentacji do
inwestycji nikt nie przyznał się do
spadku. Gmina Uniejów, nie mając
prawa do dysponowania gruntem,
nie mogła zrealizować inwestycji.
W dniu 18 lipca 2016 r. złożony
został do Sądu Rejonowego
w Łasku wniosek o stwierdzenie
nabycia spadku po zmarłym
Franciszku Gadomskim. W dniu
20 czerwca 2017 r. Sąd Rejonowy
w Łasku postanowieniem
przyznał gminie Uniejów spadek
po Franciszku Gadomskim w
całości. W trakcie trwania sprawy
spadkowej, założonej z wniosku
gminy Uniejów, nie zgłosili się
żadni spadkobiercy. Ogłoszenie
o toczącej się sprawie zostało

zamieszczone na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Miasta w
Uniejowie. Ponadto, informacja
o toczącym się postępowaniu
sądowym opublikowana została
w dwumiesięczniku „Uniejowskie
Strony” nr 3/55/2017. Sąd
prowadzący sprawę spadkową
zamieścił ogłoszenia w prasie
o zasięgu ogólnokrajowym,
ogłoszenie o toczącej się sprawie
zostało zamieszczone na tablicy
ogłoszeń w budynku Urzędu
Miasta w Uniejowie i budynku
Sądu Rejonowego w Łasku.
Gmina Uniejów ujawniła treść
postanowienia Sądu w ewidencji
gruntów i budynków oraz założyła
księgę wieczystą dla nieruchomości.

społeczeństwa. Gmina Uniejów
natomiast działała zgodnie
z prawem, w przypadku braku
spadkobierców spadek po
nieżyjącym przejmuje gmina
ostatniego miejsca zamieszkania.
Zgodnie z treścią artykułu 935
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964
r. Kodeks Cywilny [Ostatni
spadkobiercy ustawowi].

W przypadku braku małżonka
spadkodawcy, jego krewnych
i dzieci małżonka spadkodawcy,
powołanych do dziedziczenia
z ustawy, spadek przypada gminie
ostatniego miejsca zamieszkania
spadkodawcy jako spadkobiercy
ustawowemu. Jeżeli ostatniego
miejsca zamieszkania spadkodawcy
Natomiast w momencie uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej nie
przez gminę Uniejów prawa do
da się ustalić albo ostatnie miejsce
nieruchomości dalsza rodzina
zamieszkania spadkodawcy
i spadkobiercy Pana Franciszka
znajdowało się za granicą, spadek
Gadomskiego występują do Sądu
przypada Skarbowi Państwa
o zmianę postanowienia Sądu
jako spadkobiercy ustawowemu.
Ponadto, zgodnie z treścią artykułu
Rejonowego w Łasku
23 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 21
i próbują uzyskać pełnię praw do
sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomości.
nieruchomościami, Burmistrz
Gmina Uniejów na podstawie
gospodarując gminnym zasobem
postanowienia Sądu jest obecnie
nieruchomości podejmuje czynności
tylko właścicielem gruntów
w postępowaniu sądowym, m.in.
i budynków pozostawionych po
o stwierdzenie nabycia spadku.
zmarłym. Zgodnie natomiast
z art.1023 ustawy z dnia 23 kwietnia
W dniu 24 lipca 2018 r. odbyła
1964 r. Kodeks Cywilny § 1.
się pierwsza sprawa z wniosku
Skarb Państwa ani gmina nie mogą rodziny i spadkobierców Pana
odrzucić spadku, który im przypadł Franciszka Gadomskiego o zmianę
z mocy ustawy. § 2. Skarb Państwa postanowienia Sądu o stwierdzeniu
ani gmina nie składają oświadczenia nabycia spadku. Obecnie rodzina
o przyjęciu spadku, a spadek uważa i spadkobiercy Franciszka
się za przyjęty z dobrodziejstwem
Gadomskiego zablokowali
inwentarza.
wszystkie możliwości obrotu
nabytym mieniem, uniemożliwiając
Niestety okazało się, że działania
gminie Uniejów jakąkolwiek
gminy spotkały się z ostrym
ingerencję w składniki spadku.
sprzeciwem spadkobierców po
Panu Franciszku oraz miejscowego
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Andrzej Godlewski

Uroczyste wręczenie wpisu Procesji Bożego
Ciała z tradycją kwietnych dywanów
w Spycimierzu na Krajową Listę
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego
Przedstawiciele społeczności Spycimierz odebrali decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o wpisie na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa
Kulturowego. Odbyło się to 22 października br. podczas uroczystej Gali Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie.

Podczas Gali w Łazienkach Królewskich ministerialne decyzje o wpisie na Listę odebrali przedstawiciele
depozytariuszy piętnastu tradycji.
W czasie uroczystości Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, podkreśliła,
że tradycje, obrzędy, pieśni, tańce czy rzemiosło budują
poczucie tożsamości i polskie państwo będzie wspierać
kulturę ludową i jej twórców.

Za prestiżowe wyróżnienie dla spycimierskiej tradycji dziękowali na scenie Teatru Stanisławowskiego:
Prezes Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie
Boże Ciało” - Maria Pełka oraz były proboszcz parafii w Spycimierzu - ks. Wojciech Kaźmierczak.
Towarzyszyli im Radna Rady Miejskiej w Uniejowie
- Jolanta Ilska, sołtys Spycimierza - Stanisław Pełka,
publicysta Andrzej Godlewski oraz Beata Czyszek
z Urzędu Miasta w Uniejowie.
Podczas uroczystości zaprezentowali oni niedawno
wydany, pierwszy album fotograficzny dokumentujący
tradycję układania dywanów kwietnych z okazji święta
Bożego Ciała w Spycimierzu.

arch. A. Godlewski

Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu została wpisana na Krajową Listę
Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego w lutym
tego roku. Lista jest jedną z form ochrony dziedzictwa
kulturowego, która wynika z podpisanej przez Polskę
stosownej Konwencji UNESCO z 2003 r. Obecnie
znajdują się na niej 32 tradycje.
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Urszula Łukasik

Wybory Samorządowe 2018
21 października 2018 roku odbyły się Wybory Samorządowe VIII kadencji (I tura). Tego dnia mieszkańcy
naszej gminy wybrali Burmistrza Miasta Uniejów, radnych Rady Miejskiej w Uniejowie, radnych Rady Powiatu
Poddębickiego oraz radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego.
Dla przeprowadzenia wyborów powołane były Komisje Wyborcze:
- Miejska w Uniejowie,
- Obwodowe w : Wilamowie, Wieleninie, Spycimierzu i trzy w Uniejowie.
Jedynym kandydatem zgłoszonym na Burmistrza Miasta Uniejów był Pan Józef Kaczmarek, który uzyskał
85.02% głosów poparcia.
Wyniki w poszczególnych obwodach przedstawiają się następująco:
L.p.

Głosy

Obw.1
Wilamów

Obw.2
Wielenin

Obw.3
Spycimierz

Obw.4
MGOK

Obw.5
SP Uniejów

Obw.6
Przedszkole

Razem

1.

za

458

385

292

400

462

575

2572

2.

przeciw

31

40

67

67

106

142

453

489

425

359

467

568

717

3025

93.66%

90.59%

81.34%

85.65%

81.34%

80.20%

85.02%

Razem

Do 15-osobowej Rady Miejskiej w Uniejowie zgłosiło się łącznie 26 kandydatów. Na 5 786 wyborców
uprawnionych do głosowania oddano 2047 głosów ważnych, 63 głosy nieważne (razem 2110 głosów); frekwencja
wyniosła 36,47 %.
W wyniku głosowania radnymi zostali: Krzysztof Bielawski, Marek Cybulski, Roman Dudkowski, Wojciech
Głowacki, Marianna Grubska, Jolanta Ilska, Grzegorz Kucharzyk, Lucjan Łukasik, Teresa Łuczak, Mirosław Madajski,
Łukasz Nita, Beata Pokorska, Tomasz Wójcik, Alicja Własny, Daniel Szafarz.
W wyniku zgłoszenia po jednym kandydacie, w pięciu okręgach radnymi bez głosowania zostali: nr 2 - Marek
Cybulski, nr 3 - Grzegorz Kucharzyk, nr 5 - Wojciech Głowacki, nr 10 - Tomasz Wójcik, nr 11 - Teresa Łuczak.
Do Rady Miejskiej w Uniejowie startowali również: Andrzej Cieślak, Sławomir Goszczyk, Jan Górczyński,
Bogumił Jaszczura, Agnieszka Kuśmierek, Janusz Kosmalski, Elżbieta Marciniak, Henryk Pęcherski, Kazimiera Stasiak,
Karolina Szafarz-Tutak, Tadeusz Warych.
Z kolei do 17-osobowej Rady Powiatu Poddębickiego wybraliśmy 3 radnych z naszej gminy. Pięć Komitetów
Wyborczych z naszego terenu zgłosiło łącznie 25 kandydatów. Na 5 786 wyborców uprawnionych do głosowania oddano
2921 głosów ważnych, 164 głosów nieważnych (razem 3085 głosów); frekwencja wyniosła 50,48%.
Radnymi Rady Powiatu Poddębickiego z naszego terenu zostali: Małgorzata Komajda, Danuta Pecyna i Piotr
Kozłowski.
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W poszczególnych obwodach wyniki do Rady Powiatu Poddębickiego przedstawiały się następująco:

Nr obwodu

Polskie
Stronnictwo
Ludowe

Prawo
i Sprawiedliwość

Wspólnota
Powiatu
Poddębickiego

Platforma.
Nowoczesna
Koalicja
Obywatelska

Sojusz Lewicy
Demokratycznej
Lewica Razem

1 Wilamów

64

173

169

36

21

2 Wielenin

68

113

179

28

5

3 Spycimierz

40

163

98

27

16

4 MGOK Uniejów

126

145

115

57

11

5 SP Uniejów

68

233

154

71

40

6 Przedszkole

135

304

168

69

25

Razem

501

1131

883

288

118

Lista kandydatów z terenu gminy do Rady Powiatu Poddębickiego

Lista nr 2 Polskiego Stronnictwa Ludowego
L.p.

Nazwisko i imię

1.

Urbaniak Paweł Zygmunt

2.

Tybura Katarzyna

3.

Januszewska Agnieszka

4.

Skórka Wiesław

5.

Kurpik Jacek Józef

Lista nr 4 Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska
L.p.

Nazwisko i imię

1.

Tomczyk Urszula Grażyna

2.

Prośniak Wiesław Andrzej

3.

Kuczkowska Marta Joanna

4.

Marciniak Henryka

5.

Troczyński Ryszard Stanisław

>>>
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Lista nr 5 Sojusz Lewicy Demokratycznej
Lewica Razem
L.p.

Nazwisko i imię

1.

Pajor Ireneusz

2.

Jagieła-Dopierała Katarzyna

3.

Ircha Jerzy Kazimierz

4.

Kokorzycka Kinga

5.

Krajewski Lech Józef

Lista nr 10 Prawo i Sprawiedliwość
L.p.

Nazwisko i imię

1.

Bujała Józef Piotr

2.

Doliński Maciej

3.

Komajda Małgorzata Janina

4.

Palka Zbigniew

5.

Pecyna Danuta Janina

Lista nr 14 Wspólnota Powiatu Poddębickiego
L.p.

Nazwisko i imię

1.

Kozłowski Piotr

2.

Kos Zbigniew Kazimierz

3.

Górka Agata

4.

Jagieła Marcin Łukasz

5.

Kozanecka Marta

Pełny skład radnych Rady Powiatu Poddębickiego przedstawia się następująco: Andrzej Bartnik, Ewa
Bednarek, Piotr Binder, Leszek Chmielecki, Zdzisław Cyganiak, Błażej Dudziński, Przemysław Jaszczak, Stanisław
Katusza, Wieńczysław Kaźmierczak, Małgorzata Komajda, Piotr Kozłowski, Andrzej Krajewski, Danuta Pecyna, Beata
Przybylska, Anna Rogalska, Sebastian Romanowski, Rytter Ryszard (zrezygnował z mandatu).
W okręgu wyborczym nr 3 (rejon sieradzki) do Sejmiku Województwa Łódzkiego 13 komitetów wyborczych
zgłosiło łącznie 112 kandydatów, wybranych zostało 8 radnych. Na 5 796 wyborców uprawnionych do głosowania
oddano 2775 głosów ważnych, 310 głosów nieważnych (razem 3085 głosów); frekwencja wyniosła 53,23%.
Radnymi Sejmiku Woj. Łódzkiego z okręgu sieradzkiego zostali: Andrzej Chowis, Krzysztof Ciebiada, Iwona
Koperska, Andrzej Owczarek, Marlena Sagan, Witold Stępień, Dorota Więckowska, Jolanta Zięba-Gzik.
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Pełny skład 33-radnych Sejmiku Województwa Łódzkiego jest następujący: Piotr Adamczyk, Alicja Antczak,
Paweł Bliźniuk, Marcin Bugajski, Andrzej Chowis, Krzysztof Ciebiada, Beata Dróżdż, Włodzimierz Fisiak, Arkadiusz
Gajewski, Dariusz Joński, Dariusz Klimczak, Iwona Koperska, Paweł Kowalczyk, Zbigniew Linkowski, Marek Mazur,
Aneta Niedźwiecka, Andrzej Owczarek, Anna Rabiega, Ilona Rafalska, Dariusz Rogut, Halina Rosiak, Katarzyna
Sadowska, Marlena Sagan, Paweł Sałek, Joanna Skrzydlewska, Witold Stępień, Ewa Wendrowska, Dorota Więckowska,
Grzegorz Wojciechowski, Waldemar Wojciechowski, Zbigniew Ziemba, Bożena Ziemniewicz, Jolanta Zięba-Gzik.
									

Urszula Łukasik

Mieszkańcom Miasta i Gminy Uniejów dziękujemy za zaufanie i wszystkie oddane głosy w wyborach.
Z wyrazami szacunku kandydaci

Aleksandra Zielonka

Premiera rekonstrukcji wynalazku autorstwa

Prezydenta Ignacego Mościckiego
w Uniejowie

Podczas drugiego dnia Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów odbyła się oficjalna, polska premiera rekonstrukcji wynalazku autorstwa prof.
Ignacego Mościckiego, Prezydenta RP. Była to maszyna do oczyszczania powietrza
wewnątrz budynku, pierwsza na świecie z funkcją oczyszczania powietrza ze smogu.
Wynalazek z 1932 roku Prezydent Mościcki opracował w swoim podręcznym
laboratorium na Zamku Królewskim, a inspiracją była choroba oddechowa marszałka
Piłsudskiego.
Rekonstrukcja została wykonana z okazji
100-lecie Niepodległości Polski oraz 100-lecie Urzędu
Patentowego. Rekonstrukcji wynalazku, na zlecenie Urzędu Patentowego RP, podjęło się Centrum
Inteligentnego Rozwoju – organizator Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 Uniejów 2018,
a partnerem technologicznym został Zakład Budowy
Maszyn OSSA.
Podczas oficjalnej premiery rekonstrukcję
wynalazku zaprezentowała dr Alicja Adamczak –
Prezes Urzędu patentowego RP. Przed polską premierą
w Uniejowie wynalazek miał swoja światową premierę
24 września br. podczas wystawy polskich wynalazków

w siedzibie Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie.
Jak czytamy w opisie patentowym, świat naukowy
już przed 1932 rokiem podejmował próby wytworzenia
w dowolnym miejscu powietrza, które miałoby takie
działanie zdrowotne na organizm ludzki, jakie posiada
powietrze górskie. W tym celu proponowano różnorodne
rozwiązania. Były to rozwiązania kosztowne, opierające
się na pojedynczych zabiegach nie uwzględniających
wszystkich cech powietrza górskiego. Najczęściej
proponowane zabiegi to: naświetlanie promieniami
ultrafioletowymi przy pomocy lampy kwarcowej,
odpylanie lub ozonowanie powietrza. Były to rozwiązania

>>>
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Rysunek urządzenia ujęty
w opisie patentowym
z 1933 roku.

niedoskonałe. Dla przykładu, już w czasach nadawania
patentu powietrze miejskie było tak zanieczyszczone
pyłami i drobnoustrojami, że ilość ozonu potrzebna do
oczyszczenia go z bakterii byłaby wybitnie szkodliwa dla
organizmu człowieka.
Wynalazek prof. Ignacego Mościckiego jako
jedyny uwzględniał wytworzenie wszystkich cech powietrza
górskiego, jakim były: odpowiedni sto-pień wilgotności,
pozbawienie pyłów, minimalna ilość drobnoustrojów, różny
stopień ozonizacji i joni-zacji oraz brak zanieczyszczeń
gazowych. Sposób nadawania powietrzu właściwości
powietrza górskiego oraz urządzenie do wykonania tego
sposobu zostało opatentowane patentem nr 18202 z
dnia 21 sierpnia 1933 roku. Z tego co ustalili historycy
techniki wynika, że zbudowane zostały dwa egzemplarze
urządzenia. Jeden z nich znalazł się w siedzibie autora,
prof. Ignacego Mościckiego - Prezydenta RP, na Zamku

Królewskim. Drugi egzemplarz urządzenia był używany
od 1934 r. do dostarczania oczyszczonego powietrza
do gabinetu, a zarazem mieszkania Józefa Piłsudskiego
w Alejach Ujazdowskich, w budynku Generalnego
Inspektoratu Sił Zbrojnych (dzisiejszy gmach Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów). Warto tutaj przytoczyć fragment
z portalu: muzeumpilsudskiblog.pl: „Od czasu założenia
tej aparatury ustały niemal normalne przeziębienia,
względnie nawet grypy, na które zapadał pan Marszałek
w przejściowych porach roku”- pisał kpt. Bogusław Smoleń
w komentarzu do spisu inwentarza rzeczy pozostawionych
przez Józefa Piłsudskiego w budynku GISZ (dokument w
zbiorach Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku).”
Zrekonstruowany egzemplarz po premierze
w Uniejowie zostanie wystawiony na Zamku Królewskim
w Warszawie.

Maciej Bartosiak

Ponad 1,5 mln zł dofinansowania
na termomodernizację strażnic
		Pozyskaliśmy środki na realizację dwóch projektów kompleksowej termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej. Dzięki dofinansowaniu środkami
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego już wkrótce
kolejne strażnice OSP z terenu gminy przejdą gruntowny remont.
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Do realizacji projektu zakwalifikowały się
obiekty strażackie w miejscowościach: Czepów, Felicjanów, Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska oraz
Zaborów. Łączna kwota środków przyznanych gminie
Uniejów na ten cel wynosi w sumie ponad półtora
miliona złotych, przy całkowitym założonym koszcie
realizacji przekraczającym 2 miliony.
– Starania o środki na ten cel trwały bardzo
długo, ale cieszę się, że praca włożona w przygotowanie
wniosków i kilkukrotne aplikowanie o wsparcie inwestycji
w ramach różnych programów unijnych nie poszły na
marne – komentuje Burmistrz, Józef Kaczmarek.
– Strażnica jest, w większości miejscowości
na terenie naszej gminy, jedynym obiektem publicznym,
w którym mieszkańcy mogą się spotkać czy zorganizować imprezę integracyjną. Posiadanie takiego miejsca
jest bardzo istotne w rozwoju życia społecznego na wsi:
pomaga w pielęgnowaniu poczucia wspólnoty z sąsiadami i motywuje do działania, by niewielkim kosztem
zorganizować np. zabawę ostatkową czy Dzień Dziecka.
Widać jak dobrze sprawdziło się to po wcześniejszych
remontach strażnic m.in. w Ostrowsku, Spycimierzu czy
w Wilamowie. Co więcej, w przypadku ostatniego obiektu
integrują się nie tylko mieszkańcy Wilamowa, ale też
sąsiadujący z nimi mieszkańcy, którzy własnej strażnicy
nie posiadają. Mam na myśli Brzozówkę i Lekaszyn.
Doroczny Turniej Wsi czy spotkanie Pań z okazji Dnia
Kobiet są najlepszym dowodem na to, że współpraca
pomiędzy tymi sołectwami układa się bardzo dobrze.
Pierwszy projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m.
Orzeszków, Skotniki, Wola Przedmiejska” zakłada
wykonanie audytów energetycznych, a następnie prac
remontowych w wyszczególnionych strażnicach OSP:
• w Orzeszkowie: modernizacja stropu,
konstrukcji dachu, wymiana okien i drzwi, a także
modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej (montaż
paneli fotowoltaicznych) oraz instalacji grzewczej;
• w Skotnikach: wykonanie nowej konstrukcji
oraz pokrycia dachu, docieplenie budynku, wymiana
okien, modernizacja wentylacji grawitacyjnej, montaż
paneli fotowoltaicznych oraz modernizacja instalacji
grzewczej;
• w Woli Przedmiejskiej: wymiana konstrukcji
i pokrycia dachowego, docieplenie budynku, wymiana
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okien oraz drzwi. Planowany jest także montaż paneli
fotowoltaicznych, modernizacja instalacji ciepłej wody
użytkowej oraz instalacji grzewczej (nowy kocioł
gazowy oraz CO).
Całkowita wartość tego projektu to: 1 492 463,
44 zł, natomiast dofinansowanie przyznane na jego
realizację to: 1 104 422,95 zł. Termin realizacji przewidziany jest na 30 października 2019 r.
Drugi projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w m.
Czepów, Felicjanów, Zaborów” zakłada wykonanie
audytów energetycznych, a następnie prac remontowych
w wyszczególnionych strażnicach OSP:
• w Czepowie: modernizacja systemu ciepłej
wody użytkowej, przegrody zewnętrznej, dachu,
podłogi na gruncie, wentylacji grawitacyjnej, systemu
grzewczego (w tym montaż pompy ciepła), wykonanie
instalacji fotowoltaicznej, wymiana stolarki okiennej
oraz drzwiowej.
• w Felicjanowie: docieplenie ścian poniżej
terenu oraz ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji
frontowych z kamienia wapiennego, docieplenie stropu
nad parterem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji odprowadzającej wodę opadową,
montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników,
odtworzenie opaski wokół budynku, wykonanie instalacji
grzewczej, montaż instalacji fotowoltaicznej.
• w Zaborowie: docieplenie ścian poniżej
terenu oraz ścian zewnętrznych, wykonanie elewacji
frontowych z kamienia wapiennego, docieplenie stropu
nad parterem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wymiana instalacji odprowadzającej wodę opadową,
montaż nowych obróbek blacharskich, podokienników,
odtworzenie opaski wokół budynku.
Całkowita wartość tego projektu to: 770 135,13
zł, przy dofinansowaniu przyznanym na jego realizację
w kwocie: 569 900,00 zł. Termin realizacji zaplanowany
jest na 30 listopada 2019 r.
Projekt został dofinansowany ze środków
unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, z Osi
Priorytetowej IV: Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie
IV.2: Termomodernizacja Budynków, Poddziałanie
IV.2.2 Termomodernizacja Budynków.

>>>
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W 80. rocznicę śmierci Sługi Bożego
Biskupa Wojciecha Owczarka
Niedaleko Uniejowa – miasta słynącego z wód termalnych, w sąsiedztwie Spicymierza – wioski znanej z kwiatowych dywanów wykonywanych na procesję Bożego
Ciała, znajduje się wieś Łęg Baliński. Właśnie tam dnia 30 września 2018 roku został
poświęcony pomnik, upamiętniający Sługę Bożego biskupa Wojciecha Owczarka.
Pomnik stanął w pobliżu miejsca, gdzie był jeszcze do niedawna dom rodziny
Owczarków i gdzie przyszedł na świat Sługa Boży. Poświęcenia pomnika dokonał,
poprzedzając słowem wspominającym osobę i charyzmat biskupa Wojciecha, ks.
prof. Tomasz Kaczmarek z Włocławka – postulator procesu informacyjnego Sługi
Bożego, wraz z ks. Infułatem Andrzejem Ziemieśkiewiczem – proboszczem parafii
Uniejów. Odbyło się to w obecności zaproszonych kapłanów, przedstawicieli władz
miasta Uniejów z burmistrzem Józefem Kaczmarkiem, licznie zebranych Sióstr ze
Zgromadzenia Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi z przełożoną generalną, m.
Jolantą Gołębiowską, krewnych Sługi Bożego, mieszkańców Łęgu Balińskiego i okolic.

Centrum pomnika stanowi wysoki krzyż,
który w życiu biskupa Wojciecha miał fundamentalną
rolę. Tak napisał w swoich notatkach rekolekcyjnych
w 1925 roku: „Krzyż Chrystusa będzie mą księgą otwartą,
w której wyczytywać będę bohaterstwo cnoty i świętości”. Wysoki krzyż jest usytuowany pomiędzy połowami
wielkiego kamienia. Na jednej połowie umieszczona
jest figura Matki Bożej Niepokalanej, a poniżej widnieją
słowa modlitwy biskupa Wojciecha: „O Maryjo,
Matko moja Ukochana, Ty mnie wspierać będziesz,
by Chrystus zamieszkał w sercu moim, we mnie żył,
mną kierował, rządził!”. Na drugiej połowie kamienia
wyryty jest portret biskupa Wojciecha i umieszczony
napis: „31 grudnia 1875 roku w Łęgu Balińskim urodził
się Założyciel Zgromadzenia Sióstr Wspólnej Pracy od
Niepokalanej Maryi Biskup Wojciech Owczarek” oraz
data upamiętnienia A.D. 2018. Powstanie pomnika
było wspólną inicjatywą krewnych biskupa Wojciecha,
mieszkających w Łęgu Balińskim, Zgromadzenia, przez
niego założonego oraz władz lokalnych.
Najważniejszym wydarzeniem tego dnia, w którym przypadła 80. rocznica śmierci Sługi Bożego biskupa

Wojciecha Owczarka, była Eucharystia w uniejowskiej
Kolegiacie o godz. 12.00, sprawowana w intencji jego
rychłej beatyfikacji. Celebrze przewodniczył ks. infułat
Andrzej Ziemieśkiewicz, a współcelebransami byli: ks.
prof. Kaczmarek, który wygłosił homilię, ks. dr hab.
Janusz Borucki – kapelan domu generalnego, ks. dr
Antoni Poniński – kapelan domu nowicjackiego, ks. kan.
Piotr Sierzchała – diecezjalny konserwator zabytków
i projektant pomnika.
Te uroczyste wydarzenia miały na celu przybliżenie wiernym osoby i charyzmatu Sługi Bożego,
utrwalenie pamięci o nim, a nade wszystko oddanie Bogu
chwały za dar osoby i przykład życia biskupa Wojciecha
Owczarka. Właśnie chwała Boża była przewodnią
intencją działań Biskupa, co zapisał w notatkach w
1921 roku: „Wszystkie czynności odbywać możliwie
doskonale i zawsze w czystej intencji – na większą chwałę
Bożą”. Dla Bożej chwały rozwijał talenty w latach nauki
i studiów, naśladował Chrystusa w życiu kapłańskim,
ofiarnie pracował dla Kościoła i Ojczyzny przez posługę
biskupa, służył w każdej potrzebie Zgromadzeniu, które
formował duchowo i prawnie.
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Sługa Boży pozostawił nam przykład życia,
które całkowicie było formowane żywą wiarą, realizowane z niezwykłą pracowitością i przepełnione pragnieniem upodobnienia do Chrystusa. Może on być
wzorem dla każdego chrześcijanina, bez względu na
wiek, zawód, powołanie czy piastowane urzędy. Wzorem,
który przypomina, co jest najważniejszą wartością
w życiu każdego człowieka i Kto powinien być zawsze
na pierwszym miejscu. Dzisiejszy świat często ignoruje,
wyśmiewa, a nawet odrzuca wartości, którymi żył biskup
Wojciech. Są one jednak drogowskazami niezawodnie
prowadzącymi do celu, jakim jest świętość.
Biskup Owczarek dążył do świętości przez
gorliwe spełnianie obowiązków swego stanu, stałą
więź z Bogiem, wyrażoną w nieustannej modlitwie,
przez troskę o człowieka, którego kochał ze względu na
Chrystusa. Był człowiekiem wyjątkowym. Wyróżniał
się nieprzeciętnymi zdolnościami intelektualnymi,
a jednocześnie cechowała go skromność i pokora. Jego
kapłańskie serce ożywiało pragnienie, by stawać się jak
najbardziej podobnym do Chrystusa w ubóstwie, pokorze

i cierpieniu. Zanotował w 1901 roku: „Jestem kapłanem,
a więc zastępcą Chrystusa, drugim Chrystusem. Powinienem przeto być, o ile to dla mnie możliwe, podobnym
Chrystusowi wewnątrz i na zewnątrz. Nabycie tego
ducha Chrystusowego, naśladowanie Chrystusa będzie
moim głównym, ostatecznym celem”.
Sługa Boży otrzymał sakrę biskupią w przeddzień odzyskania przez Polskę niepodległości, tj. 10
listopada 1918 roku. Jego biskupie działania mocno
skierowane były na odrodzenie tożsamości narodowej
Polaków i umocnienie wolności. Wolności nie tylko
tej politycznej i społecznej, ale przede wszystkim
duchowej. Jego chrześcijańską, kapłańską i biskupią
drogę znamionowało niezmordowane dążenie do świętości i bezkompromisowe wybory tego, co Boże. Dążył
i wybierał zawsze jako osoba wolna od względów
ludzkich. Sługa Boży biskup Wojciech Owczarek może
uczyć nas wszystkich wewnętrznej wolności, która ma
swoje źródło w Bożej łasce. Niech o tym przypomina
pomnik w Łęgu Balińskim.
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Wystawa zdjęć archeologicznych
w Spycimierzu

arch. M-GBP w Uniejowie

W październiku, w Kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu, została
przygotowana przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Uniejowie wystawa zdjęć pt.
„Grodzisko w Spycimierzu – fotografie z badań archeologicznych Instytutu Kultury i Historii
Materialnej PAN w Łodzi w latach 60-tych XX wieku”. Zdjęcia pochodziły z archiwum
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN – Ośrodek w Łodzi.

Wystawa zdjęć archeologicznych w spycimierskim kościele

Karolina Szelągowska

Wyniki konkursu „Lilia Ogrodnika”
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a przede wszystkim Laureatom i zdobywcom nagrody „Lilia Ogrodnika” w trzeciej edycji konkursu na najpiękniejszy ogród
i balkon w gminie Uniejów.
Komisja konkursowa obradowała w składzie:
Przewodnicząca Patrycja Królik – ekspert branży
ogrodniczej, właścicielka firmy Produkcyjno- HandlowoUsługowej „Patrycja Królik”; Wiceprzewodnicząca
Teresa Łuczak – Prezes Stowarzyszenia Ogrodniczego
Polskiego Związku Działkowców „U Bogumiła” w Unie-

jowie, Radna Rady Miejskiej w Uniejowie; Sekretarz
Karolina Szelągowska – pracownik działu Promocji
Urzędu Miasta w Uniejowie; Emilia Pietrzykowska –
Pracownik PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o./ aranżacja
zieleni miejskiej na terenie miasta.
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Komisja oceniała ogrody pod względem zastosowania roślinności
rodzimego pochodzenia, sezonowości, różnorodności gatunkowej, pomysłowości kompozycji, estetyki, tego czy kompozycja jest przemyślana,
stopnia własnego wkładu pracy, widoczności kompozycji z zewnątrz,
zastosowania i estetyki małej architektury ogrodowej. Można było zdobyć
łącznie 25 punktów.
W kategorii ogród przyjazny turyście dodatkowym kryterium
oceny była dostępność ogrodu dla zwiedzających, w związku z czym do
zdobycia było 30 punktów.
w kategorii „Ogród przydomowy miejski lub wiejski”: 1 miejsce Państwo Anna i Stanisław Andrzejczakowie z Orzeszkowa - 25/25 pkt.,
2 miejsce Państwo Małgorzata i Arkadiusz Wappa z ul. Kościelnickiej
w Uniejowie - 22/25 pkt., 3 miejsce ex aequo Państwo Kamila i Krzysztof
Ludwiccy z Wilamowa oraz Pani Jadwiga Pilarek z ul. Prusa w Uniejowie
- 21,5/25 pkt., 4 miejsce Pan Wacław Rachubiński z ul. Targowej
w Uniejowie - 21/25 pkt., 5 miejsce: Pani Maria Pastwińska z Brzozówki
- 14/25 pkt.
w kategorii „Ogród przyjazny turyście”: 1 miejsce Pani Teresa
Krajewska „Gościniec nad Wartą” w Uniejowie - 26/30 pkt.
W głosowaniu Internautów nagroda za najpiękniejszy ogród powędrowała do Państwa Anny i Stanisława Andrzejczaków. Kolejne miejsca
zajęli: Pan Wacław Rachubiński, Państwo Małgorzata i Arkadiusz Wappa,
Pani Maria Pastwińska, Pani Jadwiga Pilarek, Państwo Kamila i Krzysztof
Ludwiccy, Pani Teresa Krajewska „Gościniec Nad Wartą”.

arch. UM Uniejów

Zwycięzcami tegorocznej edycji konkursu „Lilia Ogrodnika” zostali:

Komisja konkursowa po ocenie zgłoszonych do
konkursu ogrodów

Internauci mogli oddawać swoje
głosy na jedno wybrane zgłoszenie, niezależnie od kategorii. Każdy mógł zagłosować tylko raz z jednego adresu IP.
Plebiscyt trwał od 9-26 sierpnia 2018 r.
Łącznie zebraliśmy 208 głosów.

Anna Kowalska

Złote Gody
Dzień staje się krótszy, robi się coraz zimniej, liście drzew zmieniają barwę na wszystkie
odcienie żółci, pomarańczy i czerwieni. Nadeszła jesień. Właśnie jesienią w Uniejowie od
prawie 10 lat spotykają się pary małżeńskie, aby wspólnie świętować Złote Gody.
8 października br. w Domu Pracy Twórczej odbyła
się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie
Pożycie Małżeńskie”. Uroczystej dekoracji medalami
w imieniu Prezydenta RP dokonał Burmistrz Uniejowa
- Józef Kaczmarek. Towarzyszyli mu Przewodniczący
Rady Miejskiej - Janusz Kosmalski, Kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego - Anna Kowalska i Z-ca Kierownika
Urzędu Stanu Cywilnego - Jolanta Pająk. Medal „Za
Długoletnie Pożycie Małżeńskie” ustanowiono jako

nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku
małżeńskim. Jest to podziękowanie za: ofiarną miłość,
przykład pożycia małżeńskiego, trud pracy i wyrzeczeń
dla dobra założonej przed pół wiekem rodziny. Po części
oficjalnej Jubilaci zostali zaproszeni na poczęstunek.
Były toasty, wspomnienia i tańce. O oprawę artystyczną
uroczystości zadbała Kapela „Spod Baszty” pod
kierownictwem Pana Mariana Pięgota, który w tym roku
był jednym z Jubilatów.

>>>
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Jedna z par obchodząca Złote Gody – Państwo Anna i Wojciech Tomczewscy

zef Kolasowie z Wielenina, Janina i Jerzy Królowie
z Uniejowa, Anna i Wojciech Tomczewscy z Uniejowa,
Zofia i Marian Pięgotowie z Uniejowa, Krystyna
i Tadeusz Ścibiorowie z Uniejowa, Jadwiga i Henryk
Pilarkowie z Uniejowa, Aniela i Andrzej Urbaniakowie
z Uniejowa.
Drodzy Jubilaci, przyjmijcie jeszcze raz gratulacje
i życzenia wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci,
wnuków i prawnuków oraz doczekania w dostatku
i zdrowiu kolejnych rocznic.

arch. UM Uniejów

Złote Gody wspólnie świętowali Państwo: Stanisława i Jan Jaśkiewiczowie z Gór, Janina i Józef
Dzieciątkowscy ze Spycimierza, Kazimiera i Jan
Galochowie z Woli Przedmiejskiej, Anna i Kazimierz
Pająkowie z Felicjanowa, Anna i Lech Rosiakowie z
Hipolitowa, Irena i Stanisław Wojechowie ze Stanisławowa, Krystyna i Józef Pietruszkowie z Brzozówki,
Maria i Leszek Szerwińscy z Rożniatowa-Kolonii,
Kazimiera i Marian Stasiakowie z Brzezin, Władysława
i Bogdan Pietrzakowie ze Stanisławowa, Zuzanna i Jó-
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Aleksandra Zielonka

Wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II
do uniejowskiej Kolegiaty
Nadanie Honorowego Obywatelstwa Jego
Ekscelencji Księdzu Biskupowi Wiesławowi
Alojzemu Meringowi
W dniu 14 października 2018 roku podczas Mszy świętej o godz. 12.00 wierni w Kolegiacie
p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Uniejowie przeżywali uroczystość
wprowadzenia Relikwii św. Jana Pawła II. Ceremonia, w której uczestniczył Ksiądz Biskup
Wiesław Alojzy Mering, była również okazją do nadania tytułu Honorowego Obywatela
Miasta Uniejów Jego Ekscelencji.

Najistotniejszym wydarzeniem Mszy świętej,
celebrowanej przez Księdza Biskupa, z udziałem
zaproszonych księży oraz licznych wiernych, było
wprowadzenie do uniejowskiego kościoła Relikwii
św. Jana Pawła II. Relikwie te będą przypominać nam
wszystkim o nieustającej obecności wśród nas naszego
wielkiego Papieża.

W kolejnej części uroczystości Burmistrz Miasta
Uniejów - Józef Kaczmarek odczytał tekst laudacji skierowanej do księdza biskupa. Po odczytaniu dokumentów
burmistrz Józef Kaczmarek wraz z Przewodniczącym
Rady Miejskiej w Uniejowie, Januszem Kosmalskim,
wręczyli Księdzu Biskupowi insygnia przynależne
nadanemu tytułowi: złoty pierścień z herbem Uniejowa
oraz glejt potwierdzający otrzymanie Honorowego
Obywatelstwa.

arch. UM Uniejów

Ważnym punktem uroczystości było nadanie
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Uniejów Jego
Ekscelencji Księdzu Biskupowi Wiesławowi Alojzemu
Meringowi, Ordynariuszowi Diecezji Włocławskiej. Ten
zaszczytny tytuł Biskup otrzymał na wniosek Burmistrza

Miasta Uniejów i radnych Rady Miejskiej w Uniejowie,
wyrażony Uchwałą Nr LXX/603/2018 Rady Miejskiej
w Uniejowie z dnia 25 września 2018 r.

>>>
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Symboliczne posadzenie dębu pamięci przez Jego Ekscelencję
Księdza Biskupa Wiesława Alojzego Meringa

Wprowadzenie Relikwii św. Jana Pawła II do kolegiaty przez ks.
infułata – Andrzeja Ziemieśkiewicza

Uroczystość uświetnił grą na organach Łukasz
Mosur – asystent w Katedrze Organów i Muzyki
Kościelnej Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta
Bacewiczów w Łodzi, wykładowca w Zakładzie Muzyki
Organowej i Sakralnej na Wydziale PedagogicznoArtystycznym w Kaliszu, w Uniwersytecie im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu oraz w Diecezjalnym Studium
Organistowskim w Kaliszu.

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Wiesław Alojzy Mering
– Ordynariusz Diecezji Włocławskiej, Przełożona
Generalna – Matka Jolanta Gołębiowska oraz Przełożona
– siostra Alicja Śmiałek, reprezentujące Zgromadzenie
Sióstr Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi; ks.
Julian Głowacki – Redaktor Tygodnika Idziemy –
Ład Boży, ks. Tomasz Kaczmarek – Prałat honorowy
Jego Świątobliwości – w imieniu brata ks. Andrzeja
Kaczmarka – Proboszcza Parafii św. Michała Archanioła
w Russocicach oraz proboszczowie parafii wchodzących
w skład Dekanatu Uniejowskiego, na czele z Dziekanem
- ks. infułatem Andrzejem Ziemieśkiewiczem.

Po uroczystości przedstawiciele duchowieństwa
udali się w okolice Zagrody Młynarskiej, aby w alei
dębowej posadzić kolejne 14 drzew. Dęby zasadzili:

Aleksandra Zielonka

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego

pod rozbudowę basenów termalnych

18 października 2018 r. na terenie kompleksu „Termy Uniejów” wmurowano kamień
węgielny pod rozbudowę kompleksu termalno-basenowego. Uroczystość symbolicznie
rozpoczęła trzeci z planowanych czterech etapów budowy obiektu.
Dzięki rozbudowie na terenie kompleksu basenowego powstaną dodatkowe dwie duże niecki oraz
plaża, która połączy nową część obiektu z dotychczas
funkcjonującą. Powierzchnia lustra wody, która obecnie
wynosi ok. półtora tysiąca metrów kwadratowych,
w wyniku rozbudowy powiększy się o 770 metrów.
Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma
Polimex Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K. z Siedlec. Budowa

finansowana jest przez gminę Uniejów oraz Samorząd
Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.
Przedstawiając inwestycję podczas czwartkowej
uroczystości, Burmistrz Uniejowa – Pan Józef Kaczmarek
podkreślił: „Znalezienie wykonawcy tak dużej inwestycji
nie było łatwe, dlatego dziękuję firmie, która przystąpiła
do przetargu. Była tylko jedna oferta. Koszt inwestycji to

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

5 milionów euro. Chcielibyśmy, aby następny etap był o 2
miliony euro tańszy”.
Oddanie nowej części obiektu planowane jest już
w przyszłym roku. Jak podkreślił Burmistrz Uniejowa, na
obecnym obiekcie planowany jest jeszcze czwarty, ostatni
etap rozbudowy istniejącego obiektu.
Na terenie obiektu oficjalne podpisy na Akcie
Erekcyjnym rozbudowy kompleksu basenowego złożyli
goście, którzy pomagali wcielić w życie ideę realizację
inwestycji: Pan Marek Mazur – Przewodniczący Sejmiku
Województwa Łódzkiego, Pani Dorota Ryl – Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego, Pani
Jolanta Zięba-Gzik – Członek Zarządu Województwa
Łódzkiego, w imieniu Wojewody Łódzkiego: Pani
Małgorzata Wójcik – Powłoka - Dyrektor Wydziału
Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu
Wojewódzkiego, Pan Maciej Tomaszewski - Dyrektor
Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
w Łodzi oraz w imieniu radnych Rady Miejskiej w Uniejowie – przewodniczący, Pan Janusz Kosmalski.
Uroczystość odbyła się w obecności przebywających
w uzdrowisku przedstawicieli miast partnerskich Uniejowa.
Swoje podpisy na Akcie Erekcyjnym złożyli reprezentanci
miast: Naftalan (Azerbejdżan), Gorki (Białoruś),
Sonkajärvi (Finlandia), Grindavik (Islandia), Krāslava
(Łotwa), Wołokołamsk (Rosja), Mórahalom (Węgry), Alatri
(Włochy).
Na uroczystość przybyli również: radni Rady Powiatu Poddębickiego, pracownicy Urzędu Miasta w Uniejowie, przedstawiciele instytucji powiatowych, księża,
przedsiębiorcy, dyrektorzy placówek oświatowych, prezesi
spółek gminnych, przedstawiciele stowarzyszeń, sołtysi
gminy Uniejów, prezesi jednostek ochotniczych straży
pożarnych oraz media.
W imieniu firmy Polimex Budownictwo Sp. z o.o. Sp.
K. z Siedlec podpisy złożyli: Pan Andrzej Rudolf – Prezes
Polimex Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K, Pan Jacek Gransztof
i Pan Grzegorz Wlazło – kierownik rozbudowy basenów
w Uniejowie oraz Pan Jarosław Wardziak – inżynier
rozbudowy basenów. W imieniu inspektorów podpis złożył
Pan Łukasz Grzymski – inspektor wodno-kanalizacyjny
inwestycji.
Poświęcenia Aktu Erekcyjnego dokonał ks. inf. Andrzej
Ziemieśkiewicz - Dziekan Dekanatu Uniejowskiego.
Na zakończenie uroczystości podpisy złożyli:
Burmistrz Uniejowa – Pan Józef Kaczmarek oraz Prezes
PGK „Termy Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie – Pan
Marcin Pamfil, którzy umieścili pamiątkowy Akt w tubie.
Po zamurowaniu Aktu przez gości, kamień węgielny
został widowiskowo przetransportowany, za pomocą
dźwigu, w miejsce rozbudowy kompleksu basenowego.
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Podpis na akcie składa burmistrz Józef Kaczmarek

arch. R. Troczyński
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Kamień węgielny pod rozbudowę basenów wmurował m.in.
Przewodniczący Sejmiku Woj. Łódzkiego – Pan Marek Mazur
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Międzynarodowe Forum

Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie
18 października 2018 roku na zamku w Uniejowie oficjalnie otwarto trzecią edycję
prestiżowego wydarzenia gospodarczego poświęconego nowym technologiom, innowacjom, wynalazkom i nowatorskim inwestycjom.
MFIR 3.0 UNIEJÓW
Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju
3.0 Uniejów trwało od 18 do 20 października 2018 r.
Była to trzecia edycja największego w Polsce wydarzenia
poświęconego w tak dużym stopniu funduszom unijnym,
wynalazkom, polskiej pozycji w strukturach europejskich,
a przede wszystkim polskim, krajowym i regionalnym
specjalizacjom. Misją wydarzenia było stworzenie
przestrzeni, w której wymienią swoje doświadczenie oraz
wiedzę przedstawiciele trzech obszarów: nauki, biznesu
i samorządu.

Uczestnicy wydarzenia
Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju
3.0 w Uniejowie zgromadziło 1000 branżowych liderów
– innowatorów i inwestorów, którzy podczas wydarzenia
pochwalili się swoimi osiągnięciami oraz wymienili
wiedzą i doświadczeniami na linii nauka – biznes –
samorząd.
Wśród uczestników – firm, prezentujących
innowacyjność swojej oferty na forum, z przedsiębiorstw
działających na terenie gminy Uniejów pojawił się m.in.
K-Flex Polska Sp. z o.o. Firma została nagrodzona
podczas gali rozdania nagród, 19 października w Sali
Rycerskiej zamku, Polską Nagrodą Inteligentnego
Rozwoju 2018 w kategorii „Innowacje w przemyśle 4.0”.
Nagroda została przyznana za modernizację i rozbudowę
zakładu produkcyjnego w Wieleninie-Kolonii i budowę
nowej części produkcyjnej wraz z częścią magazynową
oraz niezbędną infrastrukturą.

arch. UM Uniejów

Organizatorzy
Organizatorem MFIR 3.0 Uniejów było Centrum
Inteligentnego Rozwoju – instytucja zajmująca się
kompleksowym wsparciem i profesjonalną promocją
przedstawicieli samorządu, biznesu i nauki, które
charakteryzuje innowacyjność.
Gospodarzem tegorocznego forum była gmina
Uniejów. Jak zaznaczył przedstawiciel Centrum
Inteligentnego Rozwoju, wybór nie był przypadkowy,
ponieważ Uniejów jest wzorem niewiarygodnie szybko
rozwijającej się gminy. Swojej radości z organizacji

trzeciego forum w Uniejowie nie krył, podczas
konferencji prasowej w maju bieżącego roku, burmistrz
Józef Kaczmarek. Podkreślił, że samorząd stara się, aby
wszystkie realizowane na terenie gminy inwestycje miały
charakter nowoczesny i innowacyjny.

Wręczenie Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018

Prelegenci Forum, m.in. z miasta partnerskiego Mórahalom na
Węgrzech, w Hotelu Lawendowe Termy

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

UNIEJOWSKIE STRONY

27

arch. UM Uniejów

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

Obecny na otwarciu Forum burmistrz Józef Kaczmarek

Na stoisku promocyjnym K-Flex pokazał sposoby
na oszczędzanie energii przy pomocy produkowanych
w firmie materiałów. Dodatkowo, jako producent
materiałów akustycznych, doradzał w jaki sposób można
chronić słuch.
Jeżeli chodzi o prelegentów występujących w imieniu przedsiębiorstw działających na lokalnym rynku,
z prezentacją pojawiła się również Geotermia Uniejów
im. S. Olasa w Uniejowie oraz PGK „Termy Uniejów”
Sp. z o.o. w Uniejowie. Pierwsza z firm, mimo iż znana
jest przede wszystkim z działalności grzewczej na terenie
miasta, jako dystrybutor tutejszej wody geotermalnej,
pochwaliła się wynikami prac nad kolejnym produktem
regionalnym. Po „Ogórku Termalnym z Uniejowa”
czas na wyjątkowe algi, hodowane w ekstremalnych
warunkach, jakie stwarzają uniejowskie źródła. Również
„Termy Uniejów” promowały swoje innowacyjne
kosmetyki, produkowane na bazie wody termalnej.
Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju
w Uniejowie było imprezą branżową, przeznaczoną
dla przedsiębiorców, naukowców, wyspecjalizowanych
mediów oraz osób związanych z działalnością
samorządów. Wstęp na teren obiektów, w których
odbywało się forum był płatny – informacje na temat
pakietów uczestnictwa oraz możliwości ich zakupu
znajdowały się na stronie organizatora - www.irforum.
pl (tam znajdziecie Państwo szczegóły dotyczące tego
wydarzenia).
Program MFIR 3.0 Uniejów
Podczas Forum odbyło się w sumie 25 konferencji
z udziałem 150 prelegentów. Pierwszy dzień, czwartek,
upłynął pod hasłem bardzo bliskim dla Uniejowa:

„Perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii   –
wyzwanie nowoczesnej gospodarki”. Debata została
przeprowadzona we współpracy z Pulsem Biznesu.
Pojawiła się również dyskusja na temat kondycji
gospodarki w dobie czwartej rewolucji przemysłowej
oraz kształtowania się potencjalnego rynku i możliwości
stymulowania transferu technologii.
Forum towarzyszyła również debata poświęcona
przyszłości Polski w UE, unijnemu budżetowi i rozwojowi
gospodarczemu naszego kraju, opartemu o innowacyjne
technologie w odniesieniu do innych państw, które
wstąpiły do UE w XXI wieku.
Ciekawym wydarzeniem, zaplanowanym w ramach forum, był dwudniowy event „Discovery Days
– Odkrywamy Polskie Wynalazki”. W dniach 1920 października polscy innowatorzy zaprezentowali
rozwiązania technologiczne, które mogą mieć
przełomowe znaczenie dla rozwoju polskiej gospodarki.
Na zwycięzców, autorów najlepszych wynalazków/
technologii, czekały nagrody przygotowane przez
Centrum Inteligentnego Rozwoju – wizerunkowe
kampanie medialne o wartości od 50 do 150 tys. zł.
W ramach Discovery Days odbyła się także sesja ekspercka Urzędu Patentowego „Patent na innowacyjną Polskę”,
która znalazła się w ramach oficjalnych obchodów
100-lecia Urzędu pod patronatem Prezydenta Andrzeja
Dudy. 19 października 2018 r. podczas uroczystej gali
wręczone zostały Polskie Nagrody Inteligentnego
Rozwoju pod patronatem dr Alicji Adamczak – Prezesa
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.
Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostały
podmioty, które w swojej pracy wykazały się nieustannym
ukierunkowaniem na przyszłość.
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Burmistrz Uniejowa z burmistrzami miast partnerskich naszej gminy oraz Ambasadorem Republiki Azerbejdżanu w Polsce

Piotr Witas

Zagraniczni partnerzy

z misją gospodarczą w Uniejowie
Przez sześć dni ponad 50 gości z ośmiu krajów gościło w Uniejowie w ramach corocznej
misji gospodarczej. Celem tego wydarzenia jest wymiana doświadczeń z zakresu różnych
dziedzin gospodarki, w tym przede wszystkim turystyki, energetyki i ochrony środowiska,
a także promocja województwa łódzkiego. W dniach 17-22 października br. przyjechali
przedstawiciele miast i regionów partnerskich - Sonkajärvi (Finlandia), Mórahalom (Węgry),
Grindavik (Islandia), Naftalanu (Azerbejdżan), Alatri (Włochy), Wołkołamska (Rosja), Gorki
i Mohylewa (Białoruś) oraz Krāslavy i Powiatu Aizkraukle (Łotwa).
Główną częścią misji były prezentacje gospodarcze
i rozmowy biznesowe, które odbyły się w Uzdrowisku
Uniejów Park i na uniejowskim zamku. W pierwszej części
przedstawiciele wszystkich miast i regionów pokazali
jakie rozwijają sektory gospodarki, jak promują walory
turystyczne, jak chronią środowisko naturalne i na jakie
źródła energii stawiają. W drugiej części zaprezentowali
się przedstawiciele firm z województwa łódzkiego, m.in.
takie firmy jak: K-Flex Polska Sp. z o.o. , PGK „Termy
Uniejów” Sp. z o.o., Instytut Zdrowia Człowieka, ZOO

Borysew, CS Investment. Potem przyszedł czas na
rozmowy biznesowe i wymianę doświadczeń w grupach
eksperckich. Bardzo owocne było spotkanie lekarzy
z białoruskiego Mohylewa z kolegami po fachu z Uzdrowiska Uniejów Park.
Program misji był bardzo bogaty. Duża część
uczestników z zainteresowaniem przysłuchiwała się
dyskusjom i prezentacjom w ramach Międzynarodowego
Forum Inteligentnego Rozwoju, które w tym roku po
raz pierwszy odbyło się Uniejowie. Przedstawiciele:

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

Mórahalom, Sonkajärvi i Grindavik wzięli w nim również
aktywny udział, dzieląc się swoimi doświadczeniami
w dziedzinie odnawialnych źródeł energii i polityki
senioralnej.
Zagraniczni partnerzy odwiedzili „Termy Uniejów”,
Geotermię Uniejów im. Stanisława Olasa, Instytut Zdrowia
Człowieka. Uzdrowisko Uniejów Park oraz nowoczesny
zakład w Wieleninie Kolonii, należący do włoskiej firmy
K-Flex (światowy lider w dziedzinie izolacji kauczukowej
oszczędzającej energię). W napiętym programie
znalazło się miejsce na kulturę - wystawę fotograficzną
prezentującą architekturę stolicy Azerbejdżanu, Baku
i miasta partnerskiego Uniejowa - Naftalanu oraz film „Ali
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i Nino”, udostępniony przez Ambasadę Azerbejdżanu
w Polsce. Wystawa została przygotowana z okazji 100lecia państwowości Azerbejdżanu. Z tej okazji przyjechał
do Uniejowa Ambasador Republiki Azerbejdżanu
w Polsce - dr hab. Hasan Hasanov.
Każda delegacja uczciła przypadające w tym roku
100-lecie Niepodległości Polski poprzez posadzenie
dębów pamięci w alei przy Zagrodzie Młynarskiej.
Podczas misji promowana była doskonała kuchnia
uniejowskich restauracji. Goście mogli spróbować
dań, które zostały nagrodzone podczas Uniejowskiego
Festiwalu Smaków.

Misja gospodarcza zrealizowana została pn. „Prezentacja potencjału gospodarczego przedsiębiorców z regionu
łódzkiego z różnych branż na arenie międzynarodowej”, współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na Lata2014-2020. Oś priorytetowa: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie:
Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Zadanie realizowane w ramach projektu „Zwiększenie międzynarodowej rangi
gospodarczej Regionu Łódzkiego poprzez działania prowadzone w zakresie promocji gospodarczej regionu przez
gminę Uniejów”.

Marta Pokorska

Krótkiego wywiadu na temat wrażeń z pobytu na misji
gospodarczej w Uniejowie udzielił Burmistrz Sonkajärvi,

Pan Simo Mäkinen.

MP: Panie Burmistrzu, niedawno gościł Pan po
raz kolejny w Uniejowie, tym razem będąc uczestnikiem międzynarodowej wizyty gospodarczej i Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju. Był
Pan reprezentantem jednego z ośmiu krajów międzynarodowego spotkania. Jak Pan ocenia pobyt w
Uniejowie? Czy Pana zdaniem warto organizować
międzynarodowe spotkania w Uniejowie?
SM: Jestem bardzo zadowolony z tej możliwości.
Prezentacje były wielostronne, a wizyty biznesowe
interesujące. Absolutnie warto organizować międzyna-

rodowe spotkania w Uniejowie. Łatwo jest przyjechać
do Uniejowa, jest dużo pokoi hotelowych i miasto
posiada doświadczenie w organizacji międzynarodowych
spotkań.
MP: W czasie Forum był Pan prelegentem podczas panelu na temat wykorzystania unijnych środków
m.in. na innowacje i ekologię. Czy jest Pan osobiście
zadowolony z udziału w tym panelu?
SM: Tak, jestem. Uważam, że było to dobre
doświadczenie. Mam nadzieję, że mogłem przekazać
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dużo wiadomości dotyczących „zielonych wartości”,
czyli odnawialnych źródeł energii.
MP: Czy podczas misji nauczyli się Państwo czegoś nowego od partnerów zagranicznych, co być może
w przyszłości uda się wykorzystać podczas realizacji
projektów/przedsięwzięć?
SM: Prawdopodobnie największym efektem jest
wielopłaszczyznowa współpraca z Uniejowem. Jest on
tego doskonałym przykładem.

MP: Jak na przestrzeni naszej kilkuletniej
współpracy widzi Pan dotychczasowy rozwój
Uniejowa? Czy widać duże zmiany?
SM: To jest naprawdę inspirujące, zobaczyć ile
Uniejów osiągnął, jak dobre ma wyniki i wzorować się
na nim.
MP: Myślimy o zacieśnieniu naszych działań
w dziedzinie oświaty i kontaktów uczniów naszej
szkoły ze szkołą w Sonkajärvi. Chodzi o wspólne lekcje
języków obcych, np. angielskiego lub niemieckiego,
które prowadzone są równocześnie poprzez łącza
internetowe, oraz obustronną wymianę uczniów
w okresie wakacyjnym. Dzieci podczas pobytów
mieszkałyby w szkołach (Uniejowie i Sonkajärvi). Czy
jest to możliwe do zrealizowania?
SM: Nasze szkoły właśnie współpracują ze szkołami
w Polsce, Włoszech, Islandii, na Litwie i Łotwie podczas
programu „Erasmus”. Np. „Erasmus” lub inny program
unijny umożliwiłby wdrożenie w życie współpracy także
z Uniejowem.
MP: Dziękując za rozmowę, oczywiście zapraszamy ponownie do Uniejowa.
SM: To zawsze wielki zaszczyt gościć w Uniejowie.
Jesteście tacy przyjaźni, aktywni i kreatywni. Dziękuję
bardzo i pozdrawiam.

Posadzenie pamiątkowego dębu pamięci przez delegacje z Łotwy

Prezentacje gospodarcze i rozmowy biznesowe w Uzdrowisku Uniejów Park

Prezentacja miasta partnerskiego Mórahalom (Węgry)

arch. UM Uniejów

MP: Przedstawiciele naszego miasta również
gościli w Finlandii, ostatnio podczas międzynarodowej
imprezy - Mistrzostw Świata w Noszeniu Żon i zajęli
wysokie, trzecie miejsce. Wyjazd do Finlandii był
nagrodą za zwycięstwo w I Polskich Eliminacjach
do Mistrzostw Świata w Noszeniu Żon w Uniejowie.
Zatem cały czas uczymy się czegoś nowego od naszych
partnerów. Czy w Sonkajärvi jest podobnie? Czy
czerpiecie inspiracje od miast partnerskich?
SM: Tak, tak myślę. I mam nadzieję, że możemy
kontynuować naszą współpracę. Uczymy się od siebie
nawzajem.

Zwiedzanie kompleksu „Termy Uniejów”

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Robert Palka

Pierwsze Seminarium Spycimierskie
20 października br. na zamku w Uniejowie mieszkańcy Spycimierza oraz goście z niemieckich miejscowości Mühlenbach i Bohlsbach oraz włoskiego Stowarzyszenia „Infioritalia”
rozmawiali o tradycji układania dywanów kwiatowych podczas świąt religijnych.
W pierwszej części seminarium Maria Pełka, prezes Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże
Ciało” mówiła o kwietnych dywanach układanych
w Spycimierzu podczas uroczystości Bożego Ciała
i roli parafian w utrzymywaniu tej tradycji. Następnie
wystąpili zagraniczni goście - Andrea Melilli, prezes
Stowarzyszenia „Infioritalia”, Andrea Bergallo z Pietra
Ligure, Angela Litterst, Regina Lurk i Minika Junker
z Bohlsbach oraz Elfriede i Werner Volk z Mühlenbach.
Po prezentacjach odbyła się telekonferencja z partnerami
z Ponteareas w Hiszpanii.

Drugą część zdominowały wystąpienia badaczy zajmujących się aspektami etnograficznymi, społecznymi i historycznymi tradycji Bożego Ciała w Spycimierzu. Badania
naukowe nad niematerialnym dziedzictwem w Spycimierzu
omówiła prof. Katarzyna Smyk z Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie, a o kwerendach w archiwach
i tworzeniu „Archiwum Spycimierskiego” powiedział dr Piotr
Szkutnik z Uniwersytetu Łódzkiego. Po wystąpieniach przyszedł czas na dyskusję.
Podczas seminarium miała miejsce premiera albumu „Boże
Ciało w Spycimierzu. Niematerialne dziedzictwo kulturowe”.

Przedstawiciele z Mühlenbach w Niemczech opowiadają o tradycji kwietnych
dywanów w swojej miejscowości

Gratulacje dla mieszkańców parafii Spycimierz od radnego Rady Miejskiej
w Uniejowie - Tomasza Wójcika

arch. UM Uniejów

Projekt „Tradycja Bożego Ciała w Spycimierzu – pamięć i promocja” dofinansowany jest ze środków Narodowego
Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2018. EtnoPolska” i realizowany przez Miejsko-Gminną
Bibliotekę Publiczną w Uniejowie.
W ramach tego projektu realizujemy m.in.: dwa seminaria spycimierskie, jedno odbyło się 20.10.2018 r., drugie
zaplanowano17.11.2018 r.; wydanie albumu, badania naukowe, kwerendy w archiwach, budowę „Archiwum spycimierskiego”.
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Wieści z Miejskiego
Przedszkola w Uniejowie
Dzień Przedszkolaka
„W całej Polsce dzień dziś taki, że świętują
przedszkolaki”- pod takim hasłem 20 września 2018 r.
w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie odbyła się ważna uroczystość - Dzień Przedszkolaka, połączona z
pasowaniem dzieci 3-letnich na przedszkolaków. To
pierwsze wyjątkowe wydarzenie w życiu tych dzieci,
które we wrześniu tego roku po raz pierwszy rozpoczęły
swoją przygodę z przedszkolem.
W tym ważnym wydarzeniu udział wzięły wszys-

tkie dzieci, dyrektor przedszkola oraz nauczyciele.
Uroczystość rozpoczęła się od powitania dzieci i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której maluszki
zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym
dowód, jak dużo już potrafią. Były więc piosenki,
wierszyki i zabawy ruchowe, w których uczestniczyły
wszystkie dzieci. Po części artystycznej dzieci obiecały:
zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego
dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom,
być dzielnym przedszkolakiem. Następnie za pomocą „czarodziejskiego ołówka dokonano uroczystego

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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pasowania dzieci nowo przyjętych do przedszkola.
Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia dzieci 3-letnie
otrzymały dyplomy pasowania, a wszystkie przedszkolaki słodki upominek.
Po uroczystym pasowaniu wszystkie dzieci uśmiechnięte i zadowolone oficjalnie zostały przyjęte do grona
przedszkolaków. Na pewno był to niezapomniany dzień,
pełen emocji i miłych wrażeń dla naszych najmłodszych
dzieci.
				
Monika Szafarz

„Akcja - segregacja! 2 x więcej,
2 x czyściej”
Dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie po
raz kolejny włączyły się w akcję „Sprzątanie Świata
– Polska”, której tegoroczne hasło brzmiało „Akcja
- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej” i odbyło się 21
września 2018 r.
Celem tegorocznej edycji było wspomożenie
selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu
na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy”
w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność
energii i wody. Tego dnia w przedszkolu zostały
przeprowadzone zajęcia i zabawy, których celem było
rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za naszą
planetę. Przedszkolaki zostały zapoznane z zasadami
dbania o środowisko, sposobami segregowania śmieci,
z kolorami pojemników, do których należy wrzucać
posortowane odpady, jak również co robić, aby było ich
coraz mniej. Następnie dzieci razem z nauczycielkami,
z wielkim zapałem, zaangażowaniem, zaopatrzone
w jednorazowe rękawiczki i worki, wyruszyły na sprzątnie najbliższej okolicy przedszkola.
Cieszymy się, że pomogliśmy poprawić stan naszego
środowiska. Dzięki takim akcjom u dzieci rozwija się
potrzeba dbania o przyrodę. Ważne, by nauczyć je dbać
o nią na co dzień, a nie tylko od święta. Zapraszamy
wszystkich naszych przedszkolaków i ich rodzinki oraz
przyjaciół i znajomych do stałej troski o środowisko
i o potrzebną i cenną akcję - segregację.
				
Marta Pajor

Dzień Chłopca
Dzień Chłopca, zwany też Dniem Chłopaka, to
święto dość młode. Tradycja obchodzenia tego święta
na świecie została zapoczątkowana 19 listopada 1999
roku na Trinidadzie i Tabago, przy wsparciu Organizacji
Narodów Zjednoczonych. Obecnie święto obchodzone
jest w wielu krajach, ale w różnych dniach i miesiącach.

Przedszkolaki w Mikroskali w Koninie

Dzień Chłopca w Polsce obchodzony jest 30
września. Świętują go zarówno mali chłopcy, jak i całkiem
dorośli mężczyźni. Jest to w pewnym sensie męski,
a raczej chłopięcy odpowiednik Dnia Kobiet.
W bieżącym roku szkolnym, w naszym przedszkolu
uroczystość Dnia Chłopca świętowaliśmy 28.09.2018
roku. W tym dniu wszyscy chłopcy otrzymali życzenia
i drobne upominki od swoich koleżanek. We wszystkich
grupach dzieci świetnie się bawiły. Chłopcy brali aktywny
udział w konkursach, zadaniach sprawnościowych
i różnych niespodziankach przygotowanych przez swoje
panie i dziewczynki. Były wspólne pląsy, tańce, zabawy
integracyjne i z chustą animacyjną oraz oczywiście
dyskoteka. Niezapomniane wrażenie wywarł na wszystkich
koncert życzeń dla chłopców w wykonaniu dziewczynek.
Nie zabrakło również pysznego poczęstunku. Wszyscy
byli w doskonałych nastrojach i świetnie się bawili.
A Dzień Chłopca prawdopodobnie już za kilka lat będzie
jednego dnia we wszystkich krajach na całym świecie.
			
Małgorzata Dzieran

Przedszkolaki w jednostce wojskowej
W ramach konkursu „Przedszkole Młodych Patriotów”, w którym nasze przedszkole bierze udział, 28
września dzieci z grupy V i VII wraz ze swoimi wychowawczyniami wybrały się na wycieczkę do Jednostki
Wojskowej w Leźnicy Wielkiej, której celem było
zapoznanie się z funkcjonowaniem jednostki, specyfiką
służby żołnierskiej oraz obejrzenie sprzętu wojskowego.
Wrześniowa, słoneczna pogoda sprzyjała zwiedzaniu
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lotniska, gdzie odwiedziliśmy Wojskową
Straż Pożarną, oczywiście szczególnym
zainteresowaniem cieszyły się samochody
strażackie. Punktem kulminacyjnym było
spotkanie z pilotem, gdzie każde dziecko
mogło usiąść za sterami śmigłowca.
Na zakończenie wszyscy chłopcy
otrzymali z rąk żołnierzy przygotowane
upominki z racji zbliżającego się Dnia
Chłopca. Dziewczynki natomiast wręczyły
naszym przewodnikom podziękowania.
Tym samym nasza wspaniała wyprawa
dobiegła końca. Wizyta w wojsku dostarczyła przedszkolakom niezapomnianych
wrażeń.
Wioletta Gralka, Monika Bartnik

Pięcio- i sześciolatki w ramach realizacji projektu patriotycznego odwiedzili żołnierzy w Leźnicy
Wielkiej

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

całego obiektu, które rozpoczęło się od prezentacji broni jaką dysponuje
wojsko. Przedszkolaki mogły wysłuchać prelekcji dotyczącej
poszczególnych modeli broni, poznały m.in. granatniki, moździerze,
karabinki szturmowe, a także karabiny maszynowe, ponadto każdy miał
możliwość zapoznania się z wyposażeniem wojskowym osobiście. Dzieci
zadawały mnóstwo pytań, na które żołnierze starali się skrupulatnie
odpowiedzieć, by rozwiązać wszelkie wątpliwości.
Najatrakcyjniejszym punktem okazał się Ośrodek Szkolenia
Aeromobilno-Spadochronowego, w którym funkcjonuje pierwszy
w Polsce oraz jeden z najnowocześniejszych w Europie wojskowy
symulator skoków spadochronowych do nauki płaskiego spadania.
W tunelu aerodynamicznym instruktorzy spadochronowi zaprezentowali
imponujące akrobacje powietrzne. Następnie udaliśmy się w kierunku

Pasowanie na przedszkolaka

Wycieczka do Mikroskali
w Koninie
8 października 2018 r. dzieci z grupy IV i VI wybrały się na wycieczkę
do Centrum Edukacji i Rozrywki Park Makiet Mikroskala w Koninie.
Na przedszkolaków czekało tam wiele
atrakcji. Najpierw wraz z przewodnikiem
obejrzały makiety, które przedstawiają
różne wydarzenia - ich tematyka obejmuje
historię, zjawiska przyrodnicze oraz
makiety filmowe dla dzieci i młodzieży.
Bardzo dużym zainteresowaniem wśród
dzieci cieszyło się kulkowe tsunami
z dziesięcioma tysiącami szklanych
kulek. Ponadto przedszkolaki wycinały na
ploterze termicznym styropianowe figurki,
które zabrały ze sobą do przedszkola,
korzystały z gier manualnych oraz zabawek
konstrukcyjnych. Przebierały się w stroje
będące na wyposażeniu parku oraz brały
udział w mini dyskotece przy kolorowych
światłach, dymach i bańkach mydlanych.
Na koniec dzieci bawiły się w sali zabaw
„Kinder fun”, która znajduje się na terenie
parku, a po skończonej zabawie zjadły
posiłek przygotowany przez przedszkole.
Był to dla przedszkolaków dzień pełen
wrażeń i emocji.
Angelika Kurpik, Ewa Urbaniak
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Międzynarodowe Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie

arch. UM Uniejów/uniejow.net.pl
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Sadzenie pamiątkowych dębów przy Zagrodzie Młynarskiej
na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości

Złote Gody w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie

Obchody 79. rocznicy mordu na ludności wiejskiej w Czekaju

Dożynki gminno-parafialne w Wilamowie

arch. UM Uniejów/R. Troczyński
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Zagraniczni partnerzy z misją gospodarczą
w Uniejowie

Pierwsze Seminarium Spycimierskie w Sali
Rycerskiej uniejowskiego zamku

arch. UM Uniejów / R. Troczyński

>>>

UNIEJOWSKIE STRONY

38

>>>

numer 5 / 63 / 2018

Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod
rozbudowę basenów termalnych w Uniejowie

Wprowadzenie Relikwii św. Jana Pawła II do uniejowskiej Kolegiaty
Nadanie Honorowego Obywatelstwa Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Wiesławowi Alojzemu Meringowi

Poświęcenie pomnika upamiętniającego Sługę Bożego biskupa Wojciecha Owczarka

arch. UM Uniejów / R. Troczyński
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Paulina Jaśkiewicz

Jesienne dni w Spycimierzu
Pierwszy dzwonek
Rozpoczęcie roku szkolnego jest zawsze ważnym
dniem w życiu uczniów, rodziców i nauczycieli. Jest to
powrót do obowiązków szkolnych, a jednocześnie okazja
do spotkań z kolegami. Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy
od udziału we mszy świętej, sprawowanej przez
proboszcza parafii – ks. Dariusza Ziemniaka. Następnie
uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami udali się
do pobliskiej szkoły. Głos zabrała pani dyrektor, która
powitała wszystkich zebranych, a zwłaszcza dzieci,
które po raz pierwszy rozpoczęły edukację w oddziale
przedszkolnym. Pani dyrektor życzyła wszystkim
wytrwałości, jak największych sukcesów oraz samych
radosnych chwil. W tym roku na wszystkich uczniów
czekała niespodzianka. Dzieci otrzymały rogi obfitości
ufundowane przez Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju
Spycimierza i Okolicy. Po zakończonej części oficjalnej
uczniowie udali się do swoich klas na spotkanie
z wychowawcami.

Spotkanie z archeologiem

Czysta Ziemia
Wzorem lat ubiegłych nasza szkoła włączyła
się w akcję Sprzątania Świata. Dzieci z ogromnym
zaangażowaniem i zapałem rozpoczęły poszukiwanie
śmieci. Już w najbliższym terenie znalazły różne papierki,
reklamówki i puszki. Wraz z nauczycielami wybrały
się także w okolice lasu, a tam naprawdę można było
znaleźć ciekawe skarby, m.in. ubrania, miski oraz butelki.
W drodze powrotnej udało nam się spotkać dziadka naszych
uczniów Emilki i Igora, który pożyczył nam wózek. Dzięki
uprzejmości Pana Mirosława nie musieliśmy nieść tak
bardzo ciężkich worków. Dzieci cieszyły się, że znalazły
tak dużo śmieci, a jednocześnie martwiły się, że ludzie
wyrzucają niepotrzebne rzeczy do lasu. Po zakończonym
sprzątaniu zjadły ciepły poczęstunek i udały się do domu
na zasłużony odpoczynek.

arch. PSP w Spycimierzu

Na początku października naszą szkołę odwiedził
łódzki archeolog - Pan Radosław Herman. Dzieci
poznały krótką historię archeologii, a także oglądały
przyniesione eksponaty, zdobyte dzięki ciężkiej pracy
archeologów, m.in. garnki z gliny, repliki szabli. Pan
Radosław zapoznał dzieci z historią Spycimierza,

opowiedział także o drewnianej drodze biegnącej ze
Spycimierza do Uniejowa. Największą radość sprawiło
dzieciom aktywne poszukiwanie skarbów, co było
możliwe dzięki posługiwaniu się wykrywaczem metali.
Zajęcia były przeprowadzone w formie zabawy, co bardzo
zainteresowało naszych najmłodszych archeologów.
Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy brać udział
w takich jakże ciekawych warsztatach. Warsztaty zostały
zorganizowane z inicjatywy Burmistrza Uniejowa i sfinansowane z budżetu gminy.

Pierwszoklasiści z rogami obfitości

Uczniowie podczas spotkania z archeologiem - panem Radosławem Hermanem

>>>

UNIEJOWSKIE STRONY

40

numer 5 / 63 / 2018

>>>

Szkolne kalendarium Wielenina
Pierwszy dzwonek
W dniu 3 września w Szkole Podstawowej im. płk.
pil. Szczepana Ścibiora w Wieleninie zabrzmiał pierwszy
dzwonek, rozpoczynający rok szkolny 2018/2019. Po
upalnych wakacjach wróciliśmy do pełnej ośmioklasowej
szkoły podstawowej. Uroczystą inaugurację rozpoczęliśmy mszą świętą, którą odprawił Proboszcz Parafii
Wielenin - ksiądz Jarosław Olszewicz.
Do placówki uczęszcza 135 dzieci, z czego 23
do oddziału przedszkolnego. Niektórzy przekroczyli
pierwszy raz próg naszej szkoły, pojawili się nowi
uczniowie i nowi nauczyciele. Po 17 latach nasze
grono pedagogiczne opuścił Pan Piotr Kozłowski, który
w naszej szkole rozpoczynał swoją karierę nauczyciela.
Gorąco wierzę, że ten rozpoczęty rok szkolny będzie nie
tylko czasem wytężonej pracy i nauki, ale także czasem
doskonalenia talentów, wspaniałych doświadczeń,
rozwijania starych i zawierania nowych przyjaźni. Życzę
wszystkim samych sukcesów w tym roku szkolnym.
				

Elżbieta Goszczyk

Uroczystości w Czekaju
Początek września to tradycyjnie rozpoczęcie
roku szkolnego, ale także obchody ważnych rocznic
związanych z wybuchem II wojny światowej. Dla
mieszkańców Ziemi Uniejowskiej szczególne znaczenie
ma data 8 września. Tego właśnie dnia w 1939 roku
Niemcy dokonali bestialskiej zbrodni na ludności cywilnej
w miejscowości Czekaj. W wyniku barbarzyńskiej akcji
żołnierzy Wehrmachtu śmierć poniosło 18 bezbronnych
osób.
W sobotę 8 września 2018 r., 79 lat po tamtych
tragicznych wydarzeniach, odbyły się po raz
kolejny uroczystości patriotyczno-religijne ku czci
pomordowanych. Wśród gości, licznie zgromadzonych
przy pomniku w Czekaju, nie mogło zabraknąć również
reprezentantów Szkoły Podstawowej w Wieleninie, na
czele z pocztem sztandarowym, złożonym z uczniów
klasy VIII. Wspólnie uczestniczyliśmy we mszy św.
polowej, odprawionej przez ks. infułata Andrzeja
Ziemieśkiewicza, wysłuchaliśmy Apelu Poległych
oraz wystąpienia historyka, p. Tomasza Wójcika, który
w zajmujący sposób nakreślił szersze tło wydarzeń
z września 1939 r.

Na zakończenie uroczystości delegacja nauczycieli
naszej szkoły złożyła kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym ofiary zbrodni.
Udział w uroczystościach w Czekaju stanowił dla
nas wszystkich, zarówno uczniów, jak i nauczycieli,
poruszającą lekcję historii, a pamięć o ofiarach powinna
stać się zarazem zobowiązaniem, aby tragedia wojny nie
powtórzyła się już nigdy więcej.
				

Maciej Klata

„Umiem pływać”
Po raz kolejny nasza szkoła została objęta programem
„Umiem pływać”. Lekcje pływania, pod fachowym okiem
instruktora Zbigniewa Koperka, pobiera 12 uczniów
z klas I-III. Opiekę nad uczniami sprawują Pani Beata
Czerwińska i Pani Daniela Kwiatosińska. Zajęcia cieszą
się dużym zainteresowaniem. Dzieci bardzo chętnie w nich
uczestniczą i z niecierpliwością czekają na każdy wyjazd.
				

Beata Czerwińska

Sprzątanie Świata
21 września nasza szkoła włączyła się do jubileuszowej, bo już 25. akcji Sprzątania Świata. W tym roku
pod hasłem „Akcja - segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”.
Po apelu poświęconym programowi „Wzorowa łazienka”,
który poprowadziła Pani Martyna Janiak i przybliżyła
uczniom zasady udziału w konkursie, wszyscy uczniowie,
uzbrojeni w lateksowe rękawiczki i czarne worki ruszyli
szukać śmieci. Każda klasa powędrowała posprzątać
wyznaczony wcześniej teren. Akcja, jak zawsze, zakończyła się pieczeniem kiełbasek.
				

Elżbieta Goszczyk

Prosty gest łączy pokolenia - uczniowie
z Wielenina wysłali kartki dla Powstańców
Aby uhonorować uczestników powstania warszawskiego i udowodnić im, że ciągle pamiętamy, włączyliśmy
się do akcji BohaterON. Kartki z życzeniami do uczestnika
walk o stolicę wysłali siódmoklasiści, pod kierunkiem
wychowawczyni - Jolanty Kwaśniewskiej. Zawierały one
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Przed seansem filmu „Dywizjon 303. Prawdziwa historia”

słowa podziwu, podziękowania, wyrazy szacunki oraz
pozdrowienia dla jeszcze żyjących Bohaterów, którzy
w 1944 roku bronili naszej Stolicy.
Co napisaliśmy dla Powstańców? Oto niektóre
podziękowania: „Składamy wyrazy najszczerszego podziękowania za służbę Ojczyźnie. Pana postawa jest dla
nas najlepszą lekcją historii i patriotyzmu. Pamiętamy!
Dziękujemy! Proszę przyjąć płynące z głębi serca życzenia
długich lat życia w dobrym zdrowiu oraz wszelkiej
pomyślności. Życzymy, by na każdym kroku spotykały
Pana zasłużone wyrazy wdzięczności…”.
Mamy nadzieję, że kartki od naszych uczniów sprawiły wielką radość Powstańcom i tym prostym gestem
udało nam się połączyć pokolenia.

Lekcja historii w kinie „Dywizjon 303.
Prawdziwa historia”
W piątek 28 września uczniowie klasy VII i VIII
wybrali się na wycieczkę do kina w Turku i obejrzeli
film: „Dywizjon 303. Prawdziwa historia”. Produkcja ta
to opowieść o polskich asach przestworzy, inspirowana
bestsellerem Arkadego Fiedlera o tym samym tytule.
Polscy lotnicy, początkowo niedoceniani i wyśmiewani,
stają się legendą. Dobra gra aktorska oraz efekty
specjalne sprawiły, iż była to wspaniała lekcja historii dla
wszystkich oglądających. Ponadprzeciętne umiejętności
i niezwykły patriotyzm polskich lotników mogą być
przykładem dla kolejnych pokoleń Polaków, czym jest
prawdziwe bohaterstwo, szczególnie w tak ważnym
momencie dla Polski, jakim jest 100- lecie Odzyskania
Niepodległości.

Drugim etapem naszej wycieczki było zwiedzanie
Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera w towarzystwie muzealnego przewodnika. Dzieci zobaczyły
tam ekspozycję poświęconą turkowskiemu dziełu Józefa
Mehoffera, następnie ekspozycję etnograficzną, ukazującą
życie codzienne tkaczy, oraz wystawę archeologiczną,
prezentującą eksponaty odkryte podczas wykopalisk.
Nie można pominąć tego miejsca, będąc w tym mieście,
a dzieło Mehoffera - wystrój wnętrza, polichromie i witraże - kościoła NSPJ w Turku jest tak niezwykłe, że nie
pozostawia nikogo obojętnym, bez względu na to, czy jest
osobą wierzącą czy nie.
Zaplanowaliśmy także krótką przerwę na regenerację
sił - wizytę we włoskiej pizzerii - to ostatnia atrakcja
naszej wycieczki. Wróciliśmy do domów w doskonałych
humorach, uznając, że dzień był wyjątkowo udany.
				

Jolanta Kwaśniewska

VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
w Szkole Podstawowej w Wieleninie
Są różne święta. Właściwie codziennie jest jakieś
święto i okazje do świętowania można by mnożyć,
mnożyć i mnożyć... Zwłaszcza w ostatni piątek września,
kiedy obchodzony jest corocznie Międzynarodowy Dzień
Tabliczki Mnożenia!
W tym roku VIII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
wypadł 28 września. Do tej akcji edukacyjnej zgłosiło się
4 579 szkół z całego świata, w tym nasza szkoła.
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Po raz trzeci przystąpiliśmy do tej akcji, której celem
jest przypomnienie tabliczki mnożenia w trakcie zabaw
i sprawdzenie „tabliczkowej wiedzy” podczas egzaminów.
Egzaminatorami byli uczniowie: Cynthia Karcz, Jakub
Kazimierski, Brajan Gabryszak, Zuzanna Kozłowska,
Filip Mann, Adam Doliński, Tomasz Cichomski, Dominik
Świątczak, Vanessa Karcz i Martyna Antczak.
W myśl hasła „Młodsi sprawdzają, czy starsi
tabliczkę mnożenia znają” uczniowie z młodszych klas
sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia wśród kolegów i koleżanek od nich starszych. Zaopatrzeni w losy
przepytywali kolegów oraz dorosłych. Osoby, które
prawidłowo rozwiązały wszystkie przykłady otrzymały
certyfikat potwierdzający pomyślnie zdany egzamin z
tabliczki i uzyskały tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia.
Gratulujemy Mistrzom, dziękujemy egzaminatorom
i wszystkim uczestnikom. Zapraszamy do udziału w następnej edycji Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.
				

Barbara Fligiel

„Niech świat o tym wie, co oni zrobili”
3 października, z inicjatywy pani katechetki,
uczniowie starszych klas naszej szkoły odbyli wycieczkę
do Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof
w Chełmnie nad Nerem. Masową, natychmiastową śmierć
ponieśli tam głównie Żydzi, ale także Cyganie, Czesi,
Rosjanie, Polacy i inne narodowości w łącznej liczbie
ok. 200 tysięcy ofiar. Obóz działał od grudnia 1941 r.
z przerwą do 18 stycznia 1945 r. Tutaj pierwszy raz na
okupowanych ziemiach polskich Niemcy zastosowali
gazy trujące w celu uśmiercania ludzi.
Nasz pobyt w Muzeum składał się z trzech części.
I część to poznanie przerażającej historii tego miejsca
na podstawie ekspozycji złożonej z plansz ze zdjęciami,
filmu ze świadectwem Szymona Srebrnika, któremu
udało się przeżyć to piekło na ziemi, ratując się ucieczką
oraz umieszczonej w spichlerzu, wstrząsającej wystawy
osobistych rzeczy codziennego użytku należących do ofiar,
a wydobytych podczas prac archeologicznych. Dzieci
w milczeniu oglądały zawartość gablot: guziki, monety,
buty, okulary i z uwagą słuchały przekazu pani przewodnik.
Następnie uczestniczyliśmy w lekcji muzealnej. Czytane
przez uczniów fragmenty literatury pozwoliły poznać
ciężkie życie w getcie. Zdumienie i ciekawość wzbudziła
oglądana przez nas Tora - święta księga judaizmu. Przy
okazji utrwaliliśmy wiedzę o Starym Testamencie.
Dzieci aktywnie i z zainteresowaniem włączyły się
w zajęcia. III część to pobyt w oddalonym o 4 kilometry
od Chełmna lesie rzuchowskim. Tam znajdują się miejsca
po krematoriach i mogiłach, w których umieszczano

zwłoki wcześniej zagazowanych ludzi. Nie bez przyczyny
obóz w Chełmnie nazwano „fabryką śmierci”, gdyż
dzienna norma prawdopodobnie wynosiła około 1000
uśmierconych osób. Na początku zatrzymaliśmy się
przy polskiej mogile, uczciliśmy pamięć strasznego
ludobójstwa dokonanego przez Niemców opętanych
hitlerowską ideologią. Wszystkim ofiarom zapaliliśmy
znicz, chrześcijan wspomnieliśmy modlitwą za zmarłych,
wyznawcom judaizmu położyliśmy kamienie pamięci
(Kadiszu niestety nie umiemy). Drogą śmierci szliśmy
w zadumie i milczeniu. Widzieliśmy monumentalnych
rozmiarów pomnik ofiar wojny, a na Ścianie Pamięci
odczytaliśmy nazwy miejscowości, z których pochodzili
zamordowani.
Wycieczka była lekcją żywej historii, refleksją nad
okrucieństwem wojny i uświadomieniem wielkiej wartości
pokoju, w którym na szczęście żyjemy. To, co uczestnicy
usłyszeli, zobaczyli i przeżyli być może zaowocuje
większym szacunkiem i umiejętnością zgodnego życia
z rówieśnikami.
Nasz pobyt w tym miejscu wpisuje się w pamięć
o kolejnej rocznicy wybuchu wojny, realizację idei „Roku
dla Niepodległej” przez poznanie miejsca związanego
z okrutnymi dziejami Ojczyzny oraz uświadomieniem
młodzieży prawdy historycznej o II wojnie światowej. Kto
był katem, a kto jej ofiarą, mimo że tragiczne wydarzenia
działy się na polskiej ziemi, ale zniewolonej okupacją
niemiecką. „Niech świat o tym wie, co oni zrobili”
- powiedziała Zofia Nałkowska w utworze „Dwojra
Zielona”. Niech każde pokolenie Polaków wie i zawsze
pamięta, że nasz naród wraz z Żydami podczas II wojny
światowej był tragicznie doświadczony i męczony przez
Niemcy hitlerowskie na własnej ziemi.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do
minimalizacji kosztów naszej wycieczki, przewodnikom
za interesujący przekaz wiedzy historycznej oraz paniom
sprawującym opiekę nad uczniami – pani Barbarze Fligiel
i pani Martynie Janiak.

Poświęcenie przyborów szkolnych
pierwszoklasistom
16 września na Mszy świętej w kościele parafialnym
w Wieleninie odliczyli się prawie wszyscy pierwszoklasiści
ze swoimi plecakami wypełnionymi przyborami
szkolnymi. Gdy nadszedł moment poświęcenia przez
księdza proboszcza, pierwszaki, jak przystało na dzieci
Boże, dumnie ruszyły do ołtarza, aby z Bogiem rozpocząć
długą wędrówkę przez szkolne lata. Po modlitwie
i akcie poświęcenia dwie uczennice - Ania Pietrzak i Ania
Kozłowska, pięknie wyrecytowały wierszyki za trud nauki
swoim koleżankom i kolegom. Wyraziły ufność, że dobry
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Pan Bóg zawsze będzie z nimi „w szkolnej ławie, przy
nauce i zabawie”. Wierzymy, że Opatrzność Boża będzie
czuwała nad dziećmi.

Z wielką radością i dumą dzielimy się ważną
informacją, że doczesne szczątki niesłusznie oskarżonego
o zdradę Polski, skazanego na karę śmierci, brutalnie
zamordowanego i pochowanego w nieznanym miejscu w
1952 roku Patrona Szkoły Podstawowej w Wieleninie płk.
pil. Szczepana Ścibiora, po 66 latach zostały odnalezione
i zidentyfikowane. Szczątki odnaleziono w 2017 roku w
kwaterze „Ł”, zwanej „Łączką”, na Cmentarzu Wojskowym
Powązki w Warszawie podczas prac prowadzonych przez
Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
Uroczystość wręczenia noty identyfikacyjnej córkom
Szczepana Ścibiora - Barbarze i Magdalenie oraz członkom
rodzin pozostałych dwudziestu zidentyfikowanych obecnie
ofiar totalitaryzmów nastąpiło 4 października 2018 roku w
Pałacu Prezydenckim. Tego aktu dokonali: Prezes IPN - dr
Jarosław Szarek i prof. Krzysztof Szwagrzyk prowadzący
prace poszukiwawcze (Wiceprezes IPN).
W związku z zaistniałymi wydarzeniami 8 października nasza społeczność szkolna stanęła do uroczystego
apelu. Uczniowie zostali poinformowani o odnalezieniu
szczątek Patrona, oglądali skrót uroczystości w Pałacu

arch. SP Wielenin

Czekaliśmy 66 lat…

Uczniowie z nauczycielką panią Jolantą Kwaśniewską trzymają w rękach
wykonane przez siebie kartki dla Powstańców

Prezydenckim - przemówienie p. Andrzeja Dudy oraz
wręczenie córkom portretu i dokumentu stwierdzającego
tożsamość naszego Patrona. Następnie delegacja uczniów
zapaliła znicz na obelisku poświęconym pamięci płk.
pil. Szczepana Ścibiora. Wszyscy obecni na apelu czuli
ogromne wzruszenie doniosłością tej wielkiej chwili.
Wydarzenie to pięknie wpisuje się w przyszłoroczną
uroczystość 25-lecia nadania imienia płk. pil. Szczepana
Ścibiora naszej placówce.
				
Beata Maciejewska

Początek roku w Szkole Podstawowej

w Wilamowie
Wybory opiekuna Samorządu
Uczniowskiego

Tradycyjnie na początku roku w naszej szkole
odbyły się wybory nowych opiekunów Samorządu
Uczniowskiego. Każdy uczeń mógł oddać głos zgodnie
z własnym upodobaniem, współuczestnicząc w ten
sposób w podejmowaniu ważnej dla całej społeczności
decyzji. Zdecydowaną większość głosów zdobyły
panie Magdalena Pajor i Izabela Wróbel i to one będą
opiekunkami Samorządu Uczniowskiego w bieżącym
roku szkolnym. Gratulujemy!
				
Joanna Binkiewicz

Uroczystości w Czekaju
W dniu 8 września 2018 r. w Czekaju odbyły się
uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 79.
rocznicę mordu na ludności wiejskiej Ziemi Uniejowskiej.
W uroczystości wziął udział Reprezentacyjny Oddział
Konny Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15
Pułku Ułanów Poznańskich, liczne delegacje – w tym
także poczet sztandarowy naszej szkoły pod opieką pani
Wiolety Pietrzykowskiej.
Uroczystość rozpoczęła msza święta polowa w
intencji ofiar, odprawiona przez ks. infułata Andrzeja
Ziemieśkiewicza. W dalszej części uroczystości licznie
przybyłe delegacje, w tym uczniowie naszej szkoły,
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Grupa dzieci zwiedzająca Kraków i Energylandię

złożyły wiązanki kwiatów pod pomnikiem wzniesionym
Obietnica zuchowa
w hołdzie zamordowanym przez żołnierzy Wehrmachtu
mieszkańcom wsi gminy Uniejów. Uroczystości zakoń17 września 2018 r. na długo zostanie w pamięci
czyło odegranie „Roty” przez Orkiestrę Dętą ZHP-OSP
naszych
zuchów. W obecności dh. Sylwii dzieci złożyły
Uniejów pod batutą kapelmistrza Jakuba Pięgota.
obietnicę zuchową. Gromada „Wilamowskie skrzaty”
							
wzbogaciła się o 4 nowych członków, którzy uroczyście
			
Wioleta Pietrzykowska
przysięgali „Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze
przestrzegać Prawa Zucha”.
Nowa Rada Samorządu Uczniowskiego
Ta szczególna zbiórka rozpoczęła się od złożenia
meldunku przez szóstkowych oraz rozpalenia świeczDla każdego ucznia środa zwiastuje co innego. Jedni
kowiska. Po gawędzie drużynowej nadszedł czas na
uważają, że to dopiero początek nauki w tygodniu, inni
przypomnienie sobie punktów Prawa Zucha i przejście
twierdzą, iż jest już bliżej niż dalej do weekendowej
przez przygotowane próby. W tym celu zuchy otrzymały
sielanki. Natomiast środa 12 września była dla każdego
mapę, zgodnie z którą poruszały się po terenie placu
wyjątkowa. Na uczniów czekały pyszne hot-dogi
szkoły i w poszczególnych punktach wykonywały zadania.
i dzień niosący ze sobą moc wrażeń, ponieważ odbyły się
Po ciężkich zmaganiach zuchy powróciły do szkoły,
wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wszyscy
gdzie oficjalnie złożyły Obietnicę Zuchową. Od tej chwili
kandydaci z determinacją starali się, aby zdobyć każdy
każdy zuch będzie dzielny, prawdomówny, przyjacielski,
na wagę złota głos. Za sprawą tajnego, demokratycznego
a co najważniejsze – będzie starał się być coraz lepszy.
głosowania Radę Samorządu Uczniowskiego w roku
Na pamiątkę tego wyjątkowego wydarzenia dzieci
2018/2019 tworzyć będą: prezydent: Andrzej Warych,
wykonały odcisk palca przy wspólnie zapisanym Prawie
premier: Amelia Józefowicz, wicepremier: Aleksandra
Zucha oraz w kronice gromady. Oficjalną część naszej
Mirek, ministrowie ds. dekoracji: Wiktoria Stołowska,
zbiórki zakończyliśmy kręgiem i iskierką przyjaźni.
Justyna Rosiak, Amelia Dominowska, ministrowie ds.
To był ważny dzień dla czwórki zuchów z gromady
rozrywki: Kacper Wróbel, Zuzanna Adamczyk, Wiktoria
„Wilamowskie skrzaty”. Czuj zuchy!
Kokorzycka, ministrowie ds. porządku: Edyta Cybulska,
Nikolina Polipowska.
							
				
Sylwia Wrąbel
				
Magdalena Pajor
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Z wizytą w Zagrodzie Młynarskiej
20 września 2018 r. przedszkolaki i klasa I razem
z paniami Izabelą Wróbel i Beatą Kos byli na pierwszej
swojej wycieczce – w Zagrodzie Młynarskiej.
Swoją niezwykłą przygodę rozpoczęliśmy od
zobaczenia dawnej stodoły, w której pani Marta
Tomaszewska przygotowała dla dzieci składniki do
zrobienia podpłomyków - z mąki, drożdży, ciepłej wody
i soli zarobiła ciasto. Następnie każde dziecko otrzymało
małą kulkę, z której wyrobiło swój podpłomyk. Potem
dzieci zaniosły je do pieca, w którym kiedyś pieczony
był chleb. Kolejnym punktem programu wycieczki było
wejście do wnętrza wiatraku. Dzielne maluchy weszły
wysoko, żeby zobaczyć, jak w dawnych czasach było
mielone ziarno na mąkę. Dzieci dowiedziały się także wiele
o pracy młynarza. Największą radość, a zarazem zachwyt
sprawiło dzieciom przesunięcie wiatraka, oczywiście
z pomocą pani Marty. To bardzo trudne, a zarazem
wymagające dużej siły zadanie. Następnym punktem
naszej wycieczki było oglądanie stajni. Zobaczyliśmy dwa
konie: Strzałkę i Bandziora. Dowiedzieliśmy się także, że
imię dla konia powinno zaczynać się od tej samej litery, co
imię jego matki. W przypadku Bandziora zasada ta została
jednak złamana. Następnie poszliśmy do ptaszarni, aby
podziwiać przeróżne gatunki kur, pawi, gołębi. Zdziwienie
było duże, kiedy ukazały nam się kury, które miały całe
ciało pokryte białymi piórami, nawet nogi. Zobaczyliśmy
kury, które zamiast grzebienia na czubku głowy miały
biały pióropusz. Po zwiedzaniu usiedliśmy na kocach,
aby spróbować swoich upieczonych podpłomyków. Nie
zabrakło słodkich przekąsek, tak jak na prawdziwym
pikniku. Pani Marta zapoznała nas z wierszem W. Bełzy
„Abecadło o chlebie”, a także pokazała, jak można zrobić
do niego interpretację ruchową. Na zakończenie każde
dziecko otrzymało bańki mydlane w kształcie wiatraka
i dyplom dla każdej grupy. Pełni wrażeń wróciliśmy do
szkoły.
Serdeczne podziękowania składamy pani Marcie
Tomaszewskiej za oprowadzenie dzieci po Zagrodzie
Młynarskiej i przeprowadzenie warsztatów, a także
pani Beacie Pizulskiej za pomoc w czasie trwania całej
wycieczki.
				
Izabela Wróbel

Sprzątanie Świata
21 września 2018 r. w naszej szkole odbyła się
akcja ,,Sprzątanie Świata”. Tegoroczne hasło kampanii to
„Akcja - segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”.
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W tym dniu uczniowie, pod opieką nauczycieli,
sprzątali okolice szkoły. Wyjście w teren poprzedzone
zostało pokazem filmu ,,Jak to działa? - segregacja
odpadów”. Uczniowie, jak co roku, wykazali się dużym
zaangażowaniem, dokładnością i pracowitością podczas
sprzątania. Po wykonanych pracach wszyscy zebrali
się przy przygotowanym ognisku, by ze smakiem zjeść
pieczone kiełbaski.
Celem tegorocznej 25. edycji było wspomożenie
selektywnej zbiórki odpadów. To bardzo ważne ze względu
na lepsze wykorzystywanie zasobów, które „zamrażamy”
w odpadach oraz poszanowanie środowiska, oszczędność
energii i wody. Segregacja odpadów jest także jedną
z podstaw Gospodarki Obiegu Zamkniętego, którą wdrażają
Polska i wszystkie inne państwa Unii Europejskiej.
							
				
Izabela Wojtczak

Wycieczka do Krakowa i Energylandii
W dniach 20-21 września 2018 r. uczniowie z klas
III-VIII, pod opieką pań: W. Pietrzykowskiej, S. Wrąbel,
J. Binkiewicz, M. Pajor i A. Żabińskiej wybrali się na
dwudniową wycieczkę do Krakowa i Energylandii.
Pierwszego dnia dojechaliśmy do Krakowa
o godzinie 13.00 i od razu poszliśmy zwiedzać Wawel.
Podzieleni na dwie grupy zwiedzaliśmy Zamek Królewski.
Panie przewodniczki oprowadziły nas po komnatach
zamku, ciekawie opowiadając o historii każdej z nich.
Następnie udaliśmy się na Rynek Krakowski. Spacerując
Drogą Królewską mijaliśmy piękne zabytkowe kościoły
i kamienice. Na rynku przywitał nas hejnał z Wieży
Mariackiej (nie wszyscy wiedzieliśmy, że hejnał jest grany
co godzinę w dzień i w nocy!) Kościół Mariacki również
zrobił na nas ogromne wrażenie. Zachwycił nas Rynek
z Sukiennicami i pomnikiem Adama Mickiewicza. W tym
miejscu zatrzymaliśmy się na dłużej, gdzie pośród tłumu
turystów i gwaru zagranicznych wycieczek robiliśmy
pamiątkowe zdjęcia oraz kupowaliśmy pamiątki. Był
też czas, aby posilić się i odpocząć przed dalszym
zwiedzaniem.
Podążając dalej Drogą Królewską udaliśmy się
w stronę Bramy Floriańskiej i Barbakanu. Barbakan jest
jedną z trzech budowli obronnych tego typu w Europie,
zachowanych do dzisiejszych czasów, dlatego warto było
go zobaczyć. Po zwiedzaniu Barbakanu czekał nas powrót
spacerem Drogą Królewską aż do parkingu przy Wawelu,
gdzie czekał na nas autokar.
Zmęczeni, ale zadowoleni udaliśmy się na obiadokolację do Dworku Młynarza w małej miejscowości
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pod Zatorem. Po pysznym posiłku przejechaliśmy kilka
kilometrów do schroniska młodzieżowego w Grodzisku –
miejsca naszego noclegu.
Drugiego dnia, po śniadaniu wyruszyliśmy do
Energylandii, największego parku rozrywki w Polsce,
który znajduje się w miejscowości Zator. To 26
hektarów atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych. My
korzystaliśmy z różnorodnych atrakcji: karuzeli, roller
coasterów, atrakcji wodnych, teatru, kina 7D. Każdy
uczeń dostał voucher na frytki oraz napój do zrealizowania
w jednej z restauracji parku i mógł korzystać do woli
z bardzo bogatej oferty Energylandii. Najodważniejsi
zdecydowali się na przejażdżkę Hyperionem - najszybszym
Mega Coasterem w Europie. Była fajna zabawa i ciekawe
doznania z przerwą na pyszny obiad. Niestety, o godz.
16.00 musieliśmy zakończyć naszą wycieczkę, wsiąść do
naszego wygodnego autokaru z sympatycznym kierowcą
i wracać do domu. W drodze powrotnej czekała nas jeszcze
jedna atrakcja – postój w Mc’Donaldzie.
Nasza wycieczka była bardzo ciekawa i udana. Nikt
nawet przez chwilę się nie nudził, a pogoda dopisała.
Wszyscy wróciliśmy do domu uśmiechnięci i bogatsi
o nowe doświadczenia.
				
Sylwia Wrąbel

Spotkanie z policjantką
24 września 2018 r., już po raz kolejny, ale pierwszy
raz w tym roku szkolnym, w naszej placówce odbyło się
spotkanie z funkcjonariuszem policji – panią sierż. szt.
Małgorzatą Rzepecką. Tym razem tematem dnia było
utrwalenie z uczniami zasad poruszania się na drodze i w
jej pobliżu oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem
w szkole i w domu. Ponadto wszyscy przypomnieli sobie
numery alarmowe. Organizatorką spotkania była pani
Anna Gazda.
				
Anna Gazda

Szkolne wybory Top Modela
28 września 2018 r. w naszej szkole Samorząd
Uczniowski zorganizował wybory szkolnego Top
Modela. Do konkursu mogła zgłosić się dowolna ilość
kandydatów z każdej klasy. Chłopcy musieli wykazać się
różnymi umiejętnościami. Oceniani byli przez komisję
składającą się z: pani dyrektor Edyty Miśkiewicz, pani
Agnieszki Żabińskiej, pani Wiktorii Kokorzyckiej i pani
Amelii Józefowicz.
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>>>

Szkolne wybory Top Modela

Pierwszym zadaniem każdego kandydata było
przedstawienie swojej osoby. Następnie chłopcy zaprezentowali swoje sportowe i imprezowe stroje. W przerwie, żeby kandydaci mieli czas na przebranie się,
wystąpiły dziewczynki z klasy IV, które zaprezentowały
swoje umiejętności taneczne. Już po tych zmaganiach
do następnego etapu nie wszyscy uczestnicy zostali
zakwalifikowani. W kolejnej części kandydaci pokazali
swoje umiejętności - były to między innymi sztuczki
magiczne, zdolności taneczne, a także sztuka opowiadania
śmiesznych dowcipów. Następnie kandydaci mieli za
zadanie pochwalić się tańcem, oczywiście z koleżanką.
Kolejnym punktem wyborów było sprawdzenie sprawności
fizycznej kandydatów. Chłopcy zaprezentowali pajacyki,
przysiady, a także przejście z książką na głowie. Wbrew
pozorom nie było to wcale takie łatwe zadanie.
Po burzliwych obradach komisja wyłoniła
zwycięzców. W kategorii klas I –IV tytuł Top Modela
otrzymał Filip Szafarz z klasy III, w kategorii klas V –VIII
tytuł przyznano Kacprowi Kosowi z klasy VII. Zwycięzcy
zostali udekorowani przez panią dyrektor szarfami
z tytułem Top Modela 2018.
Na zakończenie dziewczyny złożyły wszystkim
chłopcom życzenia i wręczyły słodki upominek.
W klasach także odbyły się uroczystości z okazji Dnia
Chłopca. Starsze dzieci świętowały przy pizzy, a młodsze
miały słodki poczęstunek.
				

Izabela Wróbel

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
„Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia
znają” - pod takim hasłem obchodziliśmy w tym roku,
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w naszej szkole po raz pierwszy Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.
Akcja miała na celu zachęcenie wszystkich uczniów
do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Specjalnie
powołane komisje egzaminacyjne przeprowadzały krótkie
egzaminy z tabliczki mnożenia dla wszystkich chętnych.
W rolę egzaminatorów wcielili się uczniowie z klasy
piątej: Agnieszka, Wiktoria, Klaudia, Kacper, Kacper oraz
Adrian. Osoby, które bezbłędnie udzieliły odpowiedzi na
5 wylosowanych przykładów zdobywały tytuł „Eksperta
Tabliczki Mnożenia”. Egzaminatorzy sprawdzali
„tabliczkową wiedzę” nie tylko wśród koleżanek i kolegów, ale także wśród nauczycieli oraz pracowników
naszej szkoły.
Obchody Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia
wzbudziły w uczniach wiele pozytywnych emocji, pobudziły chęć zdrowej rywalizacji.
Mamy nadzieję, że to matematyczne święto wejdzie
na stałe do naszego szkolnego kalendarza. Gratulujemy
Mistrzom, dziękujemy egzaminatorom i asystentom
oraz wszystkim uczestnikom. To była dobra, pożyteczna
zabawa!
				
Magdalena Pajor

Klasa II w Zagrodzie Młynarskiej
W dniu 1 października 2018 roku odbyła się kolejna
wycieczka do Zagrody Młynarskiej w Uniejowie.
Uczestnicy, tym razem uczniowie klasy II, mieli niezwykłą
okazję zobaczyć – krok po kroku – jak powstają podpłomyki.
A wszystko to dzięki pani Marcie Tomaszewskiej, która
przygotowała ciasto według staropolskiej receptury,
a następnie rozdała po kawałku ciasta zebranym uczniom,
aby mogli oni uformować ostateczny kształt swojego
podpłomyka. Formowanie ciasta okazało się doskonałą
zabawą. Podpłomyki trafiły do pieca, a my udaliśmy się
na zwiedzanie wiatraka. Niewątpliwą atrakcję stanowiły
w nim strome schody, natomiast prawdziwym hitem była
możliwość przesunięcia jego konstrukcji. Tutaj potrzebna
okazała się pomoc pani Marty, ale również wychowawcy
klasy p. Anny Gazdy oraz niezwykle pomocnych w czasie
wycieczki dwóch mam. Kolejnym etapem zwiedzania była
stajnia oraz ptaszarnia z dużą różnorodnością ptactwa.
Na zakończenie wszyscy mogli spróbować wcześniej
wstawionych do pieca podpłomyków, a na pamiątkę pobytu
w tym ciekawym miejscu każdy otrzymał kartonowy
model wiatraka oraz klasowy Dyplom Młynarczyka.
Bardzo dziękujemy pani Marcie Tomaszewskiej
za kolejne, ciekawe warsztaty w Zagrodzie Młynarskiej
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z udziałem uczniów naszej szkoły, a także pani Agacie
Palce i pani Annie Groberek za pomoc podczas wycieczki.
				

Anna Gazda

Warsztaty freestyle football
We wtorkowe popołudnie 2 października w naszej
szkole odbyły się warsztaty w ramach comiesięcznych
„Dni Otwartych Szkoły”. Było to wyjątkowe spotkanie,
gdyż naszym gościem był absolwent Szkoły Podstawowej
w Wilamowie – Bartłomiej Jędrzejczak. Wszyscy obecni
mogli się przekonać, jak zdolny i utalentowany jest
mieszkaniec naszej okolicy.
Bartek trenuje freestyle football. Jest to sztuka
wykonywania ewolucji żonglersko-cyrkowych (piłką).
Dyscyplina sportu, która liczy zaledwie kilka lat.
Freestyle football wywodzi się z piłki nożnej i powstał
na skutek udoskonalania i wymyślania nowych sztuczek
piłkarskich. Bartłomiej, oprócz godnego podziwu pokazu,
przeprowadził warsztaty z zakresu swojej dyscypliny.
Pokazał, jak wykonywać poszczególne sztuczki i triki.
Dzieci przekonały się, jak wiele pracy i cierpliwości
wymaga nauka każdego elementu tej dyscypliny. Efekty
jednak robią wrażenie - co udowodnił nam Bartek swoim
występem.
Zakończeniem warsztatów było wręczenie przez
panią dyrektor podziękowania i pamiątkowego kubka
z wizerunkiem naszej szkoły oraz zaproszenie naszego
absolwenta na uroczystości z okazji 100-lecia szkoły.
							
			
Wioleta Pietrzykowska

Dzień Słodkości
4 października 2018 r. w naszej szkole Samorząd
Uczniowski zorganizował Dzień Słodkości. Uczniowie,
nauczyciele oraz pracownicy obsługi podczas tego dnia
mogli skosztować przepysznych wypieków, przygotowanych przez rodziców uczniów naszej szkoły.
Cała akcja cieszyła się ogromnym powodzeniem,
a galaretki i inne „pyszności” rozpłynęły się w mgnieniu
oka. Liczymy na więcej takich dni!
Wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób
przyczynili się do realizacji Dnia Słodkości serdecznie
dziękujemy!
							
			
Magdalena Pajor
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Mirosław Madajski

„Pozytywka”

z Czepowa triumfowała w Łęczycy
Po raz drugi w swojej historii artystycznej zespół „Pozytywka” z Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie zwyciężył w Przeglądzie Piosenki Wakacyjnej
w Łęczycy.

arch. PŚDS w Czepowie

Występy na dziedzińcu królewskiego zamku każdego roku cechuje wysoki poziom, a popisy artystów ocenia
profesjonalne jury. W tym roku festiwal odbył się już po raz szesnasty. Spośród ponad dwudziestu zespołów z całego
województwa łódzkiego to właśnie „Wiązanka melodii żydowskich” w wykonaniu artystów z Czepowa uznana została
za najlepszą. II miejsce wywalczył zespół z Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasku, a III miejsce WTZ Ostałówek.
„Pozytywka” w Łęczycy miała także bardzo dobre występy w poprzednich edycjach: pierwszy raz zwyciężyła w 2012
roku, na drugim miejscu uplasowali się 2 razy: w 2010 oraz 2016 roku.
12 września br. w Łęczycy zespół wystąpił w składzie: Anna Świątczak, Dariusz Jaśkiewicz, Włodzimierz
Rzadkiewicz, Jarosław Grabarczyk, Jacek Jędrzejczak. Grupą opiekuje się Mirosław Madajski.

Beata Szymczak, Sylwia Szymańska

„Przedwiośnie”

lekturą Narodowego Czytania 2018
„Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego było lekturą
Narodowego Czytania w 2018 roku. Finał tegorocznej
edycji zaplanowano na 8 września.
Jak co roku, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
wspólnie z Młodzieżową Radą Miejską w Uniejowie
zgłosiły swój udział w akcji, która tradycyjnie już

przeprowadzona została w plenerze koło kompleksu
basenów termalnych w Uniejowie.
Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez
Prezydenta RP od 2012 roku. Została zainicjowana
wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.
W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł
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Uczestnicy akcji, którzy przynieśli swój egzemplarz
powieści mogli otrzymać pamiątkowy stempel z tegorocznej akcji czytania.
Czytany był także tom II, rozdział 8 „ Starej Baśni”
Józefa Ignacego Kraszewskiego.

arch. M-GBP w Uniejowie

Aleksandra Fredry, podczas następnej edycji przeczytano
trylogię Sienkiewicza oraz „ Lalkę” Bolesława Prusa.
W bieżącym roku wytypowana została powieść Stefana
Żeromskiego „Przedwiośnie”.

UNIEJOWSKIE STRONY

Dyrektor SP w Uniejowie - Pani Małgorzata Komajda czyta fragment
„Starej Baśni”

Młodzież Miejska w Uniejowie aktywnie uczestniczy w Narodowym Czytaniu

„Splątani” zapracowani
Warsztatami w Uniejowie i Zadzimiu rozpoczęła się druga część projektu pt. „Splątani
miłością do muzyki”, finansowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa
Łódzkiego na 2018 rok. Wkrótce grupa odwiedzi także SP w Wartkowicach, gdzie odbędą
się kolejne warsztaty. Realizacja projektu to efekt wspólnych, intensywnych działań
mieszkańców trzech gmin: Uniejowa, Wartkowic oraz Zadzimia, na czele z ich włodarzami.
Uczestnikami projektu są utalentowani uczniowie ze
szkół podstawowych z Uniejowa, Wartkowic, Zadzimia,
Kłódnej, Zygier, Wielenina, Wilamowa i Spycimierza.
Stawkę 60 osób uzupełniają niepełnosprawni, utalentowani artyści korzystający ze wsparcia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.
Pierwsza część projektu zakończyła się 16 czerwca
koncertem z zespołem Raz Dwa Trzy przy uniejowskim
zamku. Efektem drugiej części warsztatów będą dwa
koncerty: 1 grudnia w Wartkowicach oraz 15 grudnia
w Zadzimiu.
Z kim tym razem spotkają się nasi uczniowie?
W koncercie w Wartkowicach grupa integracyjna
zaśpiewa z Arką Noego, na czele z jej założycielem
Robertem Friedrichem, natomiast w Zadzimiu 15 grudnia

grupa spotka się m.in. z Dariuszem „Maleo” Malejonkiem
(Maleo Reggae Rockers), Mirosławem Kowalikiem (Raz
Dwa Trzy), Janem Trebunia-Tutką (Trebunie Tutki).
W koncercie planowany jest także udział niezwykłego
perkusjonalisty, jakim jest Thomas Celis Sanchez.
To nie koniec niespodzianek dla uczestników projektu. Podobnie jak w przedwakacyjnej części, tak i tym
razem w trakcie przygotowań do koncertu pojawią się
niezwykli goście. W maju uczestników odwiedziła wybitna
kompozytorka i wokalistka Karolina Skrzyńska, a wkrótce
swoimi radami młodym wokalistom służyć będą również:
znakomita artystka, znana przede wszystkim z występów
w kabarecie Hrabi oraz w programie telewizyjnym
„Spadkobiercy” Joanna Kołaczkowska, oraz fantastyczni
muzycy Lidia i Marcin Pospieszalscy.

>>>
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Arka Noego

Systematyczne zajęcia wokalne z grupą prowadzą:
Danuta Pydyńska (choreografia), Andrzej Czechowicz,
Dorota Sowińska, Magdalena Derlacz , Marta Kozanecka,
Anna Marciniak i Renata Klimczak (próby sekcyjne),
Martyna Kaźmierczak (multimedia). Grupie towarzyszą
lokalni instrumentaliści: Marcin Jaśkiewicz (gitara),
Bartosz Wroniszewski (perkusja), Łukasz Mosiagin (gitara
basowa), Maksymilian Milczarek (puzon) oraz Maciej
Janecki (instrument klawiszowy). Projekt koordynuje
Mirosław Madajski (trąbka, prowadzenie warsztatów
wokalno – instrumentalnych).
Partnerami projektu są: Uniejów Uzdrowisko
Termalne, Gmina Wartkowice, Gmina Zadzim oraz PGK
TERMY Uniejów Sp. z o.o.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Witold

Jan Trebunia-Tutka

Stepień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Józef
Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Piotr Kuropatwa –
Wójt Gminy Wartkowice, Krzysztof Woźniak – Wójt
Gminy Zadzim.
Patronat medialny objęły: TVP 3 Łódź, Dziennik
Łódzki, Uniejowskie Strony, W Uniejowie, Echo Turku,
nasze miasto.pl, uniejow.net.pl.
Projekt realizuje Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni, a jego działania można śledzić na profilu Facebooka
stowarzyszenia.
Zadanie „Splątani miłością do muzyki” jest finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa
Łódzkiego na 2018 rok.
Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

Marta Pokorska

Dożynki gminy Uniejów w Wilamowie
Dożynki gminno-parafialne zorganizowano w tym roku 1 września 2018 roku w Wilamowie.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w tutejszym kościele, odprawioną przez ks. proboszcza – Bogusława Karasińskiego, który podczas Mszy dokonał poświęcenia wieńców
dożynkowych oraz chleba wypieczonego specjalnie na tę okazję.
Przygotowania tegorocznych wieńców podjęły się
sołectwa: Góry (wieniec parafialny), Wilamów, Lekaszyn,
Spycimierz, Wielenin oraz Koło Gospodyń Wiejskich
Rożniatowianki z Rożniatowa.

Gdy msza święta dobiegła końca, obchody zostały przeniesione na plac przy strażnicy OSP, która
momentalnie wypełniła się po brzegi mieszkańcami
i zaproszonymi gośćmi. W tym miejscu nadszedł czas na
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Na scenie sołtys Wilamowa – Pani Krystyna Maj z Zespołem „Włościanki” z Wielenina

Terenowy w Łodzi – Pani Grażyna Czyżak, Dyrektor
Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego w Łodzi – Pan Jakub Gajewski, Powiatowy Lekarz Weterynarii – Pan Józef Klimczak, radni
Rady Powiatu Poddębickiego – Pani Danuta Pecyna
i Pan Piotr Kozłowski, Prezes Zarząd Związku OSP RP
w Poddębicach – dh Tadeusz Chmielewski, Prezes Zarządu
Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie – Pan
Jan Tygielski, Burmistrz Uniejowa – Pan Józef Kaczmarek,
Zastępca Burmistrza – Pan Piotr Majer, przewodniczący
Rady Miejskiej w Uniejowie – Pan Janusz Kosmalski
wraz z radnymi, Komendant Komisariatu Policji
w Uniejowie – Pan Adam Czerwiński, przedstawiciele
Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z gminy Uniejów
– Pan Paweł Urbaniak i Pan Damian Nita, Prezes Zarządu
Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Uniejowie –
Pan Krzysztof Janiak, Prezes Zarządu Geotermii Uniejów
im. Stanisława Olasa – Pan Jacek Kurpik, dyrektorzy
szkół i jednostek organizacyjnych gminy Uniejow oraz
sołtysi gminy Uniejów.

arch. R. Troczyński

oficjalne wystąpienia. Głos zabrała sołtys Wilamowa –
Krystyna Maj, która powitała wszystkich przybyłych na
dożynkowe uroczystości.
Zgodnie z tradycją Starostowie Dożynek
przekazali chleb na ręce: Proboszcza Parafii Wilamów
– ks. Bogusława Karasińskiego, Burmistrza Uniejowa
– Pana Józefa Kaczmarka oraz przewodniczącego Rady
Miejskiej w Uniejowie – Pana Janusza Kosmalskiego.
Gospodarze podziękowali przy tej okazji rolnikom
za ich ciężką pracę oraz tegoroczne zbiory – efekt ich
całorocznego poświęcenia.
W tym roku Starostami Parafialnymi Dożynek byli:
Pani Marta Grabowska i Pan Dominik Wojakowski,
Starostami Dożynek Gminnych – Pani Iwona Pajor z Gór
i Pan Piotr Pacześny z Brzozówki.
W czasie trwania uroczystości Starostowie Dożynek
częstowali chlebem wszystkich zebranych na dożynkach,
miały miejsce przemówienia zaproszonych gości,
odczytane zostały listy gratulacyjne od Posłów na Sejm
RP: Pani Agnieszki Hanajczyk, Pana Pawła Bejdy i Pana
Artura Dunina oraz od Burmistrza Turku – Pana Romualda
Antosika i Wójta Gminy Przykona – Pana Mirosława
Broniszewskiego.
Burmistrz Miasta Uniejów – Pan Józef Kaczmarek
wraz z Członkiem Zarządu Województwa Łódzkiego
– Panią Jolantą Ziębą-Gzik wręczyli nagrody dla
wykonawców wieńców dożynkowych
W dożynkach wzięli udział m.in.: Poseł na Sejm
RP – Pan Piotr Polak, Dyrektor Biura Posła Piotra Polaka
– Pani Dorota Więckowska, Dyrektor Biura Senatora
Przemysława Błaszczyka – Pani Anna Straszewska,
Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Pani
Jolanta Zięba-Gzik, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Woj.
Łódzkiego – Pani Dorota Ryl, Zastępca Dyrektora
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Oddział

Proboszcz Parafii Wilamów – ks. Bogusław Karasiński święci wieńce
dożynkowe
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Artystyczną część uroczystości zapewnili: Kapela
ze Wsi Wilamów, Zespół Śpiewaczy Włościanki
z Wielenina, Orkiestra Dęta OSP Spycimierz, kabaret
SAKREBLE oraz didżej.

Organizatorami dożynek byli: Burmistrz Miasta Uniejów,
radni Rady Miejskiej w Uniejowie, sołectwo Wilamów,
Parafia św. Wojciecha i Stanisława BM w Wilamowie, OSP
w Wilamowie, Szkoła Podstawowa w Wilamowie, PGK Termy
Uniejów sp. z.o.o. w Uniejowie, M-GOK w Uniejowie.

Sołtys Wilamowa - Pani Krystyna Maj szczególne podziękowania za przygotowanie dożynek, wykonanie dekoracji
dożynkowych oraz włączenie się w prace przy organizacji święta plonów kieruje do mieszkańców: Wilamowa, Gór,
Brzozówki i Lekaszyna, OSP w Wilamowie, Szkoły Podstawowej w Wilamowie, Gminnej Spółdzielni Samopomoc
Chłopska w Uniejowie oraz Pani Marii Pastwińskiej.
Jak dobrze,
Że jeszcze jest wieś
Że są ludzie
Co dla niej żyją.
Dla przyszłych pokoleń
O pięść wiejskości się biją
Kochają swoje korzenie
Starą studnię, dom i stodołę
Figlarną kozę
Konia i gęś
Przy stawie łozę
Skraj lasu i zboże

Dąb po środku pola
I lipę starą
Pachnącym kwieciem obsypaną
Z rojami pszczół zapracowanych
Jak chłopskie życie zabieganych
I to podwórko
Już zatrawione
Płoty drewniane
I odnowione
Kapliczka z Maryją
I Krzyż Jej Syna
Co dzieje boskie przypomina

Wskazuje miejsce
Narodzin chleba
Którego zawsze będzie nam trzeba
Gdy z murowańców miejskich jak mrowie
Wozem dymiącym wracasz po zdrowie
Swojego ciała, umysłu i duszy
Gdy na wieś wracasz
Dom przodków się wzruszy
Więc Bogu dziękuj
Dnia każdego
Że jeszcze na wsi
Masz bliźniego.
Maria Pastwińska

Marta Pokorska

79. rocznica wybuchu II wojny światowej
– pamiętaliśmy i hołd oddaliśmy
3 września 2018 roku obchodziliśmy w Uniejowie rocznicę wybuchu II wojny światowej
z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej I Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej. Uroczystości
zostały połączone z inauguracją nowego roku szkolnego i rozpoczęły się Mszą Świętą w uniejowskiej
kolegiacie, sprawowanej przez ks. infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza – proboszcza parafii
w Uniejowie. Msza została odprawiona w intencji ofiar działań wojennych, poległych bohaterów
II wojny światowej oraz za pomyślność dla uczniów i nauczycieli rozpoczynających nowy rok szkolny.
Po zakończeniu Mszy Świętej uczestnicy obchodów
– mieszkańcy gminy i zaproszeni goście, na czele
z Asystą Honorową I Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy
Wielkiej, udali się pod pomnik Bohaterów Września
1939 roku, aby kontynuować dalszą część uroczystości.

Po wprowadzeniu na plac Wojskowej Asysty Honorowej
ze Sztandarem 1 Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej,
na czele z pocztem sztandarowym w składzie: ppor. Błażej
Siwek, plut. Adrian Ciozda, kpr. Damian Grzelakowski,
przez Dowódcę Kompanii Honorowej - ppor. Dominika
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Floriana w Uniejowie, Zgromadzenia Sióstr Zakonnych
Wspólnej Pracy od Niepokalanej Maryi, I Dywizjonu
Lotniczego w Leźnicy Wielkiej z Dowódcą Garnizonu
Łęczyca – mjr. Waldemarem Galantem, radnych Rady
Powiatu Poddębickiego; przedstawiciele: Samorządu
Gminy Uniejów - Urzędu Miasta w Uniejowie, radnych
Rady Miejskiej w Uniejowie oraz sołtysów gminy
Uniejów, spółek gminnych i stowarzyszeń, Hufca ZHP
im. Marii Konopnickiej w Uniejowie, Komisariatu Policji
w Uniejowie, banków, partii politycznych, jednostek
ochotniczych straży pożarnych gminy Uniejów, szkoły
i przedszkola w Uniejowie; dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych.
Po zakończeniu uroczystości jeden z dębów pamięci
na 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, w
alei przy Zagrodzie Młynarskiej, posadzili:– mjr Waldemar
Galant – Dowódca Garnizonu Łęczyca i kpt. Bartłomiej
Miksa z I Dywizjonu Lotniczego w Leźnicy Wielkiej.
Na gminne obchody 79. rocznicy wybuchu II wojny
światowej zaprosili: Burmistrz Miasta Uniejów, Proboszcz
Parafii Rzymskokatolickiej w Uniejowie, Dyrektor
Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku
w Uniejowie, Prezes Zarządu PGK „Termy Uniejów”
Sp. z o.o. w Uniejowie i Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury w Uniejowie.

arch. UM Uniejów

Konowalskiego, nastąpiło złożenie meldunku Dowódcy
Garnizonu Łęczyca – mjr. Waldemarowi Galantowi przez
Dowódcę Uroczystości - kpt. Bartłomieja Miksa. Dowódca
Garnizonu dokonał przeglądu pododdziałów i przywitał
się z żołnierzami. Następnie poczet flagowy, w składzie:
dowódca pocztu flagowego – st. sierż. Marcin Zientarski,
flagowy – sierż. Krzysztof Kiełbasa, asysta – sierż. Marcin
Nowakowski, dokonał podniesienia flagi państwowej RP
na maszt, przy dźwiękach hymnu państwowego.
Wydarzenie poprowadził Robert Palka – pracownik
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie, który
przywitał wszystkich uczestniczących w obchodach.
Następnie głos zabrała Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Września 1939 roku – Pani Małgorzata
Komajda.
W czasie trwania uroczystości został odczytany Apel
Pamięci przez por. Jakuba Gołębowskiego, nastąpiło
oddanie salwy honorowej przez Asystę Honorową I
Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej oraz złożenie
wiązanek kwiatów przez delegacje. O uroczystą oprawę
muzyczną zadbała Orkiestra Dęta ZHP-OSP Uniejów pod
batutą Jakuba Pięgota.
W wydarzeniu wzięli udział i złożyli wiązanki
kwiatów: w imieniu Posła na Sejm RP Piotra Polaka – Pan
Piotr Bujała, delegacje: duchowieństwa Parafii pw. św.

Przy alei dębów pamięci (wzdłuż Zagrody Młynarskiej) stoją: burmistrz
Józef Kaczmarek, kpt. Bartłomiej Miksa, mjr Waldemar Galant – Dowódca
Garnizonu Łęczyca, zastępca burmistrza – Piotr Majer
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Piotr Witas

Obchody 79. rocznicy mordu na
ludności wiejskiej w Czekaju
8 września 2018 r. mieszkańcy Czekaja i zaproszeni goście uczcili pamięć rodaków zamordowanych tam przez niemieckiego okupanta 79 lat temu, wkrótce po wybuchu II wojny
światowej.
Uroczystość rozpoczęła msza święta przy pomniku
postawionym w hołdzie Ofiarom, poprowadzona przez
księdza infułata Andrzeja Ziemieśkiewicza z parafii Uniejów,
który podniosłym kazaniem skłonił zebranych do głębokiej
refleksji nad losem człowieka w obliczu wydarzeń wojennych.
Następnie pan Tomasz Wójcik – historyk i regionalista, jak
również radny Rady Miejskiej w Uniejowie – przedstawił
historię tamtych wydarzeń, w świetle nowych badań
historycznych. Padły nazwiska zbrodniarzy, nakreślony został
okrutny los Ofiar, sprawiedliwość dziejowa, która szybko
dosięgła żołnierzy Wermachtu, jak również bohaterstwo
i świetne wyszkolenie polskiego wojska. Kolejnym
w porządku uroczystości był Uroczysty Apel odczytany przez
ułana Zdzisława Pilarskiego z Reprezentacyjnego Oddziału
Kawalerii Towarzystwa Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15.
Pułku Ułanów Poznańskich, który to Oddział wzbogacił
oprawę wizualną wydarzenia. Ostatnie wystąpienie należało
do pana Zbigniewa Zagajewskiego – pracownika biura
Wojewody Łódzkiego, który w imieniu Wojewody odczytał
okolicznościowy list.
Obchody w Czekaju zwieńczyło złożenie pod pomnikiem
wieńców przez znamienitych gości oraz mieszkańców
Czekaja, wśród których znaleźli się: przedstawiciele rodzin

Ofiar pomordowanych w Czekaju 8 września 1939 r.,
których reprezentowali: Zofia Kotłowska, Janusz Kotłowski,
Mirosław Fijałkowski i Andrzej Zwoliński; członkowie
Społecznego Komitetu Budowy Pomnika w Hołdzie
Zamordowanym Mieszkańcom Wsi Gminy Uniejów: pan
Piotr Chojnacki, pani Leonarda Czyżo, pan Ryszard Pietrucha,
pani Danuta Pecyna; Poseł na Sejm RP - pan Piotr Polak;
w imieniu Wojewody Łódzkiego - pan Zbigniew Zagajewski
– pracownik biura, pani Jolanta Zięba-Gzik - Członek Zarządu
Województwa Łódzkiego, delegacja Samorządu Uniejowa
wraz z Burmistrzem Uniejowa - Józefem Kaczmarkiem, były
Ambasador RP w Brazylii - pan Andrzej Braiter, radni powiatu
poddębickiego, prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński prorektor ds. naukowych Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie, radni Rady Miejskiej w Uniejowie, ks. infułat
Andrzej Ziemieśkiewicz - Proboszcz Parafii Świętego Floriana
w Uniejowie, Jacek Kurpik - Prezes Geotermii Uniejów im.
Stanisława Olasa, delegacje szkół i Hufca ZHP Uniejów oraz
stowarzyszeń z terenu gminy Uniejów, delegacje jednostek
ochotniczych straży pożarnych z Uniejowa, Spycimierza,
Felicjanowa, Wielenina, Rożniatowa, Kuczek, Wilamowa,
Ostrowska, Zaborowa, Czepowa, Człop, Brzezin, Woli
Przedmiejskiej, Orzeszkowa, Skotnik oraz Gór.

www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Aleksandra Zielonka

Posadzono kolejne pamiątkowe dęby
Na terenie Uniejowa powstaje „żywy pomnik” upamiętniający jubileusz 100-lecia odzyskania
przez Polskę Niepodległości.
Aleja „100 dębów na 100-lecie odzyskania przez
Polskę Niepodległości” powstaje wzdłuż ul. abp. Jakuba
Świnki w Uniejowie. Pierwsze pamiątkowe drzewo
zasadził Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek podczas
lipcowego koncertu „Gwiazdy dla Ziemi” EARTH
FESTIWAL 2018. Wraz z Burmistrzem pamiątkowe dęby
posadzili wtedy artyści biorący udział w wydarzeniu.
Po uroczystościach w Czekaju w dniu 8 września br.,
upamiętniających mord na ludności wiejskiej we wrześniu
1939 r., zaproszeni goście posadzili kolejne 40 dębów.
Wśród pamiątkowych dębów znalazły się takie, które
przypominać nam będą o tym, jak trudna i bolesna była
droga do wolności. Dęby, które zapewnią pamięć o tych,
którzy w drodze do wolności ponieśli największą ofiarę
będą:
Dąb rodzin ofiar pomordowanych w Czekaju 8 września 1939 r. zasadzony przez przedstawicieli rodzin pomordowanych: Zofię Kotłowską, Janusza Kotłowskiego,
Mirosława Fijałkowskiego oraz Andrzeja Zwolińskiego;
Dąb Społecznego Komitetu Budowy Pomnika
w Hołdzie Mieszkańcom Wsi Gminy Uniejów
Pomordowanym 8 września 1939 r. w Czekaju posadzone
przez: Piotra Chojnackiego, Ryszarda Pietruchę i Danutę
Pecynę;
Dąb Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów
Politycznych Koło w Uniejowie zasadzony przez Michała
Emche w asyście młodzieży opiekującej się sztandarem
Związku Kombatantów;

Dąb Związku Wysiedlonych Ziemi Łódzkiej - Koło
w Uniejowie zasadzony przez Prezesa Związku - Romana
Kozińskiego;
Dąb Towarzystwa byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15.
Pułku Ułanów Poznańskich.
Ogromnym wyróżnieniem i radością dla nas był
fakt, że w uroczystości wzięła udział przebywająca na
zgrupowaniu w Uniejowie Reprezentacja Polski U-20.
Pozostawili po sobie dwa dęby: jeden posadzony przez
trenera – Jacka Magierę, drugi przez powołanych do
reprezentacji piłkarzy.
Kolejne pamiątkowe dęby posadzili Ci, którzy
tworzyli Samorząd Uniejowa przez ostatnie trzy dekady,
którzy tworzą go dzisiaj oraz, którzy pomagają rozwijać
się naszej „małej ojczyźnie”, promując Uniejów i przyczyniając się do jego rozwoju. Znaleźli się wśród nich:
Piotr Polak - Poseł na Sejm RP – w imieniu którego
symbolicznego posadzenia dębu dokonała Dorota
Wieckowska – Dyrektor Biura;
Jolanta Zięba-Gzik – Członek Zarządu Województwa
Łódzkiego;
Andrzej Braiter – były Ambasador Polski w Brazylii;
Krzysztof Czupryński – Prorektor ds. Naukowych
Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie;
Radni Rady Powiatu Poddębickiego z terenu gminy
Uniejów;
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Władze gminy Uniejów, powiatu i woj. łódzkiego z Reprezentacją Polski U-20

Byli burmistrzowie Uniejowa;
Byli przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie;
Piotr Majer – Zastępca Burmistrza Uniejowa.

Ostatnie 15 dębów w dniu 8 września 2018 r. posadzili
radni Rady Miejskiej w Uniejowie.

Maciej Bartosiak

Uniejów bazą treningową reprezentacji
Polski w piłce nożnej do lat 20
Na początku września mogliśmy podpatrywać trenujących w Uniejowie piłkarzy, których
trener Jacek Magiera wytypował do reprezentacji Polski na przyszłoroczne Mistrzostwa
Świata U-20. Powołani na zgrupowanie do Uniejowa piłkarze w piłce nożnej do lat 20
trenowali do meczów sparingowych, odbywających się w Łodzi lub na zagranicznych
obiektach rywali. Kolejna wizyta reprezentacji w naszym mieście zaplanowana została na
listopad.
popularność Uniejowa wśród organizacji sportowych stale
wzrasta. Zgodnie z założeniem, boisko o pow. blisko 9 tys.
mkw., pokryte sztuczną nawierzchnią, zostanie zamknięte
w formie pneumatycznej hali sezonowej o rozbieralnej
konstrukcji wraz z konstrukcją kotwiąco-napinającą oraz
ogrzewaniem i oświetleniem.

arch. UM Uniejów

Trener Jacek Magiera podczas pierwszej wizyty
w Uniejowie, w kwietniu br., sprawdził stan przygotowania bazy treningowej w mieście na przyjęcie
piłkarzy reprezentacji. Zarówno obiekt sportowy, jak
i oferta noclegowa wraz otoczeniem i dostępem do usług
niezbędnych drużynie w trakcie przygotowań zyskały
uznanie. Taka opinia bardzo nas cieszy, zwłaszcza, że na
terenie kompleksu boisk zaplanowano inwestycję, która
będzie sporym udogodnieniem dla przyjeżdżających
na treningi do Uniejowa zespołów. Mowa o zadaszeniu
jednego z boisk na potrzeby poprawy warunków
treningowych sportowców oraz przeciwdziałania
procesom utraty wartości użytkowych obiektu. W
chwili obecnej rozgrywki prowadzone na obiekcie
posiadają rangę ponadregionalną i krajową, a w dodatku
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8 września 2018 roku przyjechał
do Uniejowa reprezentacyjny Oddział
Kawalerii Towarzystwa Byłych Żołnierzy
i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
W godzinach przedpołudniowych delegacja
wzięła udział w uroczystych obchodach 79.
rocznicy zbrodni dokonanej przez oddziały
Wermachtu na Ziemi Uniejowskiej w Czekaju, by potem przenieść się na plac przy
„Termach Uniejów”. Tam dla turystów
i mieszkańców okolicy członkowie oddziału
przygotowali bogatą wystawę broni z czasów II wojny światowej, makietę pola
bitewnego oraz zaprezentowali typowy dla
tamtej epoki środek lokomocji. Chętni mogli
także na żywo podziwiać mundury, oręż
i ekwipunek kawalerii z początku lat 40.
zeszłego stulecia.
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Wystawa na 100-lecie odzyskania
przez Polskę Niepodległości
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Maciej Bartosiak

Na Mixerze Regionalnym w Łodzi
W ramach Mixera Regionalnego 2018, podobnie jak pozostali wystawcy z terenu województwa, Uniejów pojawił się na ul. Piotrkowskiej, aby zachęcić mieszkańców Łódzkiego
do wizyty w naszym mieście.
i wygodę w stylowo urządzonych komnat, w XIVwiecznym, zrewitalizowanym Zamku Arcybiskupów
Gnieźnieńskich, noc w oryginalnym wiatraku Zagrody
Młynarskiej, która została wyróżniona przez Polską
Organizację Turystyczną w ramach akcji „Na wsi najlepiej:
12 dobrych praktyk turystyki wiejskiej”, relaksujący
pobyt w czterogwiazdkowych hotelach SPA, przestrzeń
apartamentów termalnych, w których solanka dociera
trzecim kurkiem wprost do łazienki – część ciekawych
propozycji noclegowych z Uniejowa.
Największe zainteresowanie uczestników Mixera
skupiły – wyeksponowane w drugiej części stoiska –
produkty regionalne, które powstają na bazie wody
termalnej. Naturalne kosmetyki, które od ubiegłego
roku są dostępne w sprzedaży, zdążyły już zaskarbić
sobie rzeszę fanów. Mimo tego, nadal są przedmiotem
miłego zaskoczenia. Kolejna propozycja to – chroniony
patentem – Ogórek Termalny z Uniejowa. Zakwaszane
w specjalnej zalewie z wody termalnej, bez dodatku soli,
wzbogacone naturalnymi minerałami ogórki wzbudziły
także zainteresowanie Gospodarza Mixera Regionalnego.
Marszałek Województwa Łódzkiego - Witold Stępień,
podczas przeglądu stoisk wystawców z regionu, zatrzymał
się przy ekspozycji słoiczków, zachwalając zarówno
walory smakowe Ogórka, jak i pomysł władz gminy na
wielostronne wykorzystanie wody termalnej z ujęcia
w Uniejowie.

arch. UM Uniejów

Drugiego dnia imprezy, na rzecz termalnego uzdrowiska
„mixowali” i zapraszali do siebie przedstawiciele Uniejowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych.
Każdy, kto chciał uzyskać informacje, gdzie smacznie
zjeść, znaleźć nocleg lub nie miał jeszcze pomysłu na
niebanalny pobyt w mieście term, mógł znaleźć inspiracje
i pomysły na spędzenie aktywnych dni u nas na stoisku
naszego stowarzyszenia, gdzie można było prześledzić
pełną ofertę turystyczną Uniejowa, spróbować lokalnych
produktów oraz poznać inspirujące historie naszych
przedsiębiorczych mieszkańców.
Na stoisku Uniejowa promowaliśmy to, co jest warte zainteresowania i unikatowe – takich atrakcji i produktów nie ma w całym regionie ani nawet kraju. Mowa
oczywiście o leczniczych właściwościach tutejszej
solanki – regenerujących kąpielach w „Termach Uniejów„. W sąsiedztwie basenów zewnętrznych trwa
właśnie rozbudowa kompleksu, dzięki czemu wiosną
przyszłego roku obecne 1500 mkw. łącznego lustra wody
zwiększy się o kolejne 800. Przybędzie także atrakcji,
a co najważniejsze, przez cały okres prowadzonych prac
inwestycyjnych, z basenów można bezpiecznie i bez
ograniczeń korzystać, jak dotychczas.
Co takiego jeszcze, czego nie można doświadczyć
w innych miejscach, proponowaliśmy na stoisku gminy
Uniejów na Mixerze? Na pewno bardzo różnorodną
i niepowtarzalną ofertę noclegów: królewskie warunki

Stoisko Uniejowa i Uniejowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych

>>>
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Maciej Bartosiak

Uniejów na World Travel Show
w Nadarzynie
Celem przedstawienia oferty turystycznej i zachęcenia turystów z kraju i zagranicy do
odwiedzenia Uniejowa, tym razem uczestniczyliśmy w IV edycji targów World Travel Show
w Nadarzynie. Trwające od 19 do 21 października 2018 roku targi turystyczne zorganizowano w największym w tej części Europy Centrum Targowo-Konferencyjnym Ptak Warsaw
Expo w Nadarzynie koło Warszawy. Wystąpiliśmy ze stoiskiem promującym walory lecznicze
oraz turystyczne jedynego w Polsce uzdrowiska termalnego.
Dla większości osób wakacyjny wyjazd to świetny sposób
na regenerację duszy i ciała, ale świeże powietrze, zmiana
otoczenia, zwolnienie tempa i duża dawka słońca to nie
jedyne lekarstwa, które turystyka ma nam do zaoferowania.
W naszym kraju działa bowiem mnóstwo ośrodków
leczniczych, położonych w miejscowościach o wielu
walorach turystycznych, wyspecjalizowanych w leczeniu

i łagodzeniu różnych dolegliwości zdrowotnych. Od morza
aż po góry trafić możemy zarówno na ośrodki SPA, sanatoria
i inne kompleksy lecznicze, w których można nie tylko
w komfortowych warunkach zadbać o zdrowie, ale też
odpocząć od codzienności. Wiele z nich prezentowało swoją
ofertę w strefie turystyki leczniczej na World Travel Show,
w tym również nasze uzdrowisko.
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Zakończmy otyłość wśród dzieci i młodzieży –
ogólnopolski program „Zdrowa i aktywna gmina”
Fundacja „Misja Medyczna” – jako główny organizator ogólnopolskiego programu „Zdrowa
i aktywna gmina” zaprasza do udziału w konferencji „Zakończmy otyłość wśród dzieci
i młodzieży!”, która odbędzie się w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie,
w dniach 29-30 listopada 2018 roku.

Celem organizowanego wydarzenia jest: zwrócenie
uwagi przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego jaki wpływ na zdrowie ma regularna aktywność
fizyczna, przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania oraz
prezentacja „dobrych praktyk” w profilaktyce leczenia
otyłości.
W trakcie konferencji będziemy szukać odpowiedzi
na pytanie: „Jak skutecznie zakończyć otyłość wśród
dzieci i młodzieży?”. Konferencja adresowana jest do
przedstawicieli administracji samorządowej - jednostek
samorządu terytorialnego, wójtów, burmistrzów, starostów, dyrektorów departamentów zajmujących się profilaktyką zdrowia oraz sportu i turystyki w urzędach
marszałkowskich, a także do kadry zarządzającej placówkami oświatowymi, osób odpowiedzialnych za
tworzenie programów prozdrowotnych, liderów edukacji
w zakresie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej,
liderów organizacji działających na rzecz zdrowego stylu
życia i kultury zdrowotnej.
Zapraszamy do wspólnej debaty nad stworzeniem
skutecznych rozwiązań w zakresie profilaktyki otyłości
wśród dzieci i młodzieży, nad możliwymi działaniami
w zakresie edukacji i leczenia choroby, która w coraz
większym stopniu dotyka właśnie dzieci i młodzież.
Zapraszamy także do dyskusji nad pytaniami związanymi z tworzeniem przez samorządy polityk zdrowotnych
w zakresie profilaktyki leczenia otyłości, tworzeniem
programów aktywizacji fizycznej dzieci i młodzieży,
również w ramach zajęć pozaszkolnych.
Wnioski i rekomendacje w zakresie działań zmierzających do zakończenia otyłości wśród dzieci i młodzieży, wypracowane podczas konferencji, zostaną
przekazane m.in. do Ministra Zdrowia oraz instytucji,
które objęły patronat nad naszym wydarzeniem.
Obszary tematyczne poruszane podczas konferencji:
1. Otyłość jako problem społeczny.

2. Otyłość dzieci i młodzieży – przyczyny, możliwe
rozwiązania.
3. Psychologia kliniczna w diagnozowaniu i leczeniu
otyłości wśród dzieci i młodzieży.
4. Leczenie otyłości w populacji dziecięcej – doświadczenia polskie oraz światowe.
5. Programy zdrowotne – dobre praktyki.
6. Organizowanie skutecznych programów zdrowotnych i profilaktycznych.
7. Uzależnienia - ocena ryzyka występowania uzależnień behawioralnych, np. palenia tytoniu, picia
alkoholu, stosowania używek, telefonu komórkowego
i Internetu.
Zapraszamy na stronę: www.zdrowaiaktywnagmina.pl
Krzysztof Suszek
Dyrektor Programu „Zdrowa i Aktywna Gmina”
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Mirosław Madajski

II Turniej Piłki Nożnej

„Połączeni Pasją” w Uniejowie
Po raz drugi na Kompleksie Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie
odbył się niezwykły turniej integracyjny. W zawodach piłkarskich wzięli udział piłkarze, dla
których piłka nożna to coś więcej niż tylko gra i zwykłe kopanie piłki. Zawody integracyjne
w Uniejowie przyciągnęły na boisko młodych zawodników z akademii i klubów piłkarskich
z województwa łódzkiego, zawodników zrzeszonych w Olimpiadach Specjalnych Polska –
Łódzkie, a także piłkarzy z AMP Futbol, których w imprezie reprezentowała Akademii AMP
Futbol „Varsovia”.
Różne poziomy sprawności zawodników, różny
potencjał, jednak cel ten sam – rozegrać dobry mecz
i zwyciężyć, a wspólny mianownik to piłka nożna. Bez
większego znaczenia pozostaje więc fakt, czy zawodnik
posiadał dysfunkcję ruchową czy intelektualną. W Uniejowie piłkarze spotkali się po to, aby bez względu na
różnice, móc wspólnie cieszyć się sportową rywalizacją,
zapomnieć o codziennych problemach i przeżyć fantastyczne piłkarskie emocje.

Organizatorem zmagań było Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni. Imprezę Patronatem Honorowym
objęli: Witold Stępień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Józef Kaczmarek - Burmistrz Uniejowa, a także
znakomici piłkarze: Ewa Pajor i Euzebiusz Smolarek.
Partnerem Regionalnym, współfinansującym wydarzenie,
było Województwo Łódzkie. Współorganizatorami byli:
Uniejów Uzdrowisko Termalne, PGK Termy Uniejów Sp.

>>>

62

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 5 / 63 / 2018

arch. A. Sobczak

>>>

Medale wręcza Pani Jolanta Zięba-Gzik – Członek Zarządu Woj. Łódzkiego

z o.o., Olimpiady Specjalne Polska – Łódzkie. Partnerami
zostali: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
AMP Futbol Polska, Akademia AMP Futbol „Varsovia”,
Łódzki Związek Piłki Nożnej, K-Flex sp. z o.o., MarTools,
MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko.
W turnieju wzięło udział 160 zawodników podzielonych na 4 grupy. 2 grupy stanowiły drużyny Olimpiad
Specjalnych Polska – Łódzkie, a dwie pozostałe to młodzi
piłkarze z roczników 2008-2005, zrzeszeni w akademiach
i klubach piłkarskich na terenie województw łódzkiego.
W turnieju udział wzięli również: trenerzy, opiekunowie,
terapeuci, zaproszeni goście, a także kibice, wśród
których najgłośniejszym dopingiem wyróżniała się grupa
przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie.
Impreza przebiegała z pełnym ceremoniałem Olimpiad
Specjalnych; z hymnem, flagą oraz przysięgą, którą
wypowiedział Damian Berczyński, zawodnik drużyny
z Czepowa. Ogromną niespodzianką dla wszystkich
piłkarzy była obecność wielokrotnego reprezentanta
Polski w piłce nożnej, strzelca wielu bramek - Euzebiusza
Smolarka.
Staje się już chyba tradycją, że w turnieju uczestniczą
wybitni piłkarze, do współorganizacji włączyło się wielu
partnerów, a na boisku widać było postawę fair play, pełną
serdeczności i szacunku dla przeciwnika. To z pewnością
dlatego, że na tegoroczny turniej licznie przybyli
zaproszeni goście. Większość z nich wzięła czynny
udział w kulminacyjnym punkcie turnieju, czyli w meczu
PRZYJAŹNI, w drużynie „PRZYJACIELE”.
Swoją obecnością organizatorów oraz uczestników
zaszczycili: Jolanta Zięba-Gzik - Członek Zarządu Woj.
Łódzkiego, Józef Kaczmarek - Burmistrz Uniejowa,
Piotr Majer – Zastępca Burmistrza Uniejowa, Euzebiusz
Smolarek, Janusz Kosmalski - Rrzewodniczący Rady
Miejskiej w Uniejowie, Jolanta Ilska i Teresa Łuczak -

Radne Rady Miejskiej w Uniejowie, Krzysztof Kotkowski
- Komendant Powiatowy Policji w Poddębicach,
Małgorzata Komajda - Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Uniejowie), Dariusz Nadolny - Dzielnicowy Uniejowa,
Jan Bujnowicz - Prezes Olimpiady Specjalne Polska –
Łódzkie, Piotr Woźniak - Wiceprezes Uniejowskiego
Stowarzyszenia Aktywni, Zbigniew Kuglarz - skarbnik
Koła PZW nr 16 w Uniejowie, opiekun Kompleksu
Boisk Piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka, Rafał
Jałkiewicz - pracownik Urzędu Miasta w Uniejowie,
piłkarze Akademii AMP Futbol „Varsovia” na czele
z Alą Sowińską i Dominikiem Wicińskim. Pierwsze
kopnięcie najważniejszego meczu turnieju pomiędzy
REPREZENTACJĄ a PRZYJACIÓŁMI należało do Pani
Jolanty Zięby-Gzik.
Wsparcie finansowe na to zadanie, w wysokości
14.382,00 zł, Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni
otrzymało w wyniku konkursu ofert, ze środków budżetu
Województwa Łódzkiego. Turniej koordynowali: Mirosław
Madajski i Piotr Kozłowski, a sędziowali go sędziowie
z Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. Wolontariuszami byli
uczniowie Szkoły Podstawowej w Uniejowie.
Klasyfikacja końcowa turnieju przedstawia się następująco:
Grupa czerwona (zaawansowana) Olimpiady Specjalne
Polska – Łódzkie:
1. Opoczno 1
2. Stemplew
3. Gromadzice
4. Czepów
Grupa niebieska (średniozaawansowana) Olimpiady
Specjalne Polska – Łódzkie:
1. Łódź „Plantowa” 1
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2. Opoczno 2
3. Łódź „Helenówek”
4. Łódź „Plantowa” 2
Grupa zielona (akademie i kluby piłkarskie z województwa łódzkiego, rocznik: 2005):
1. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka
2. Ner Poddębice
3. TERMY Uniejów
4. Victoria Bielawy
Grupa pomarańczowa:
1. TERMY Uniejów
2. Ceramika Opoczno
3. Sokół Aleksandrów Łódzki
4. Victoria Bielawy

Wynik meczu przyjaźni:
REPREZENTACJA – PRZYJACIELE 4:3.
Skład drużyny REPREZENTACJI (po 1 zawodniku
z każdego zespołu, który brał udział w turnieju): Daniel
Bazik (Plantowa I), Kamil Krawczyk (Plantowa II),
Kryspin Cieślak (Stemplew), Krzysztof Kmiecik
(Czepów), Robert Grabowski (Helenówek), Mateusz
Rorot (Opoczno I), Dawid Mędrecki (Opoczno II),
Dawid Róg (Ceramika), Krystian Grubski (UAF Ebiego
Smolarka), Jakub Ciepłucha (NER), Miłosz Trzuskowski
(TERMY 2007), Karol Cywiński (Bielawy 2005), Mateusz
Sobieczak (Bielawy 2007), Paweł Kacprzak (Sokół),
Borys Wincenciak (TERMY 2005), Stanisław Jendrys
(Gromadzice), Dawid Socha (Stemplew).

Maja Ostrowska-Gralka

Multimedaliści z Uniejowskiego

Klubu Bassai

arch. Klub Karate Bassai

30 września 2018 roku w Brodnicy odbył się V Puchar Polski w Karate Shotokan. Na starcie nie zabrakło zawodników
z Uniejowskiego Klubu Bassai, którzy przywieźli pokaźna kolekcję medali i statuetek. A oto wyniki: Filip Pawlak I m-ce,
III m-ce, III m-ce; Bartosz Sońda III m-ce, Lilianna Spławska I m-ce, III m-ce; Katarzyna Łukasiewicz I m-ce, III m-ce;
Wojciech Wardziński I m-ce, II m-ce; Mateusz Warych II m-ce, II m-ce, III m-ce; Maria Janiszewska II m-ce, II m-ce;
Weronika Kujawa I m-ce, I m-ce, II m-ce; Aleksandra Bierzyńska I m-ce, II m-ce, II m-ce; Oliwia Staniak I m-ce, II m-ce,
II m-ce; Julia Krokosz I m-ce, I m-ce, II m-ce, II m-ce.

Zawodnicy Klubu Karate Bassai
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Seminarium z Mistrzem

i egzaminy na stopnie mistrzowskie
W dniach 19-21 października do Polski przyjechał Shihan Pemba Tamang, aby przeprowadzić seminarium
szkoleniowe oraz przeegzaminować kandydatów na czarne pasy. Treneka Maja Ostrowska-Gralka dochowała się swoich
asystentek i do egzaminów podeszły Julia Krokosz i Patrycja Kowalczyk.
Relację z tego wydarzenia znajdziecie Państwo w następnym wydaniu gazety.

Mirosław Madajski

Trampek z Czepowa na Turnieju Piłki
Nożnej „Połączeni Pasją” w Uniejowie
21 września br. wzięliśmy udział w wyjątkowym Turnieju Integracyjnym o Puchar
Marszałka Województwa Łódzkiego. W turnieju „Połączeni Pasją” wzięły udział drużyny
Olimpiad Specjalnych Polska - Łódzkie oraz zawodnicy z klubów i akademii piłkarskich
z województwa łódzkiego zrzeszonych w Łódzkim Związku Piłki Nożnej. Gościem
specjalnym była Akademia AMP Futbol „Varsovia”.
mogliśmy zrobić sobie zdjęcie oraz porozmawiać ze
znanym piłkarzem, wielokrotnym reprezentantem Polski
Euzebiuszem Smolarkiem.
W turnieju wystąpiliśmy w składzie: Piotr Brzęczkowski, Mariusz Linkiewicz, Radosław Kos, Krzysztof
Kmiecik, Paweł Bielawski, Jakub Kamiński, Piotr Tarcz,
Piotr Grabarczyk, Damian Berczyński, Sylwia Pietrzak.
Drużyną w dniu turnieju opiekowali się Michał Krzemiński i Marcin Rybczyński
			
Dziękujemy za zaproszenie.

arch. PŚDS w Czepowie

W turnieju przyszło nam rywalizować ze świetnymi
drużynami ze Stemplewa, Opoczna i Gromadzic. Czwarte
miejsce, które ostatecznie zajęliśmy nie daje nam wielkiej
satysfakcji, ale w każdą grę wkładaliśmy ogrom wysiłku
i ambicji, zgodnie ze rotą przysięgi, którą w dniu turnieju
wygłosił nasz zawodnik Damian Berczyński: „Pragnę
zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech
będę dzielny w swym wysiłku”. W meczu PRZYJAŹNI
reprezentował nas godnie Krzysztof Kmiecik.
Turniej zostanie na zawsze w naszej pamięci, ponieważ

Medale i Puchar otrzymany z rąk Euzebiusza Smolarka oraz Janusza Kosmalskiego
- Przewodniczącego Rady Miejskiej w Uniejowie

Euzebiusz Smolarek wręcza medale naszym zawodnikom
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Maciej Bartosiak

Wojewódzka Inauguracja Sportowego
Roku Szkolnego 2018 2019
W czwartek, 27 września 2018 r. odbyła się uroczysta Wojewódzka Inauguracja Sportowego
Roku Szkolnego. Już po raz dziewiąty uczniowie szkół z regionu łódzkiego zjechali do
Uniejowa, by podsumować współzawodnictwo ogólnopolskie i międzypowiatowe w roku
poprzednim oraz rozpocząć kolejne zmagania w roku szkolnym 2018/2019.
wiceprezes Łódzkiego Szkolnego Związku Sportowego;
Ryszard Michalski, członek Prezydium ŁSZS; Mariusz
Kuświk, dyrektor biura ŁSZS; członkowie zarządu
WŁSZS, prezesi powiatowych SZS oraz przedstawiciele
starostów z powiatów: zgierskiego, bełchatowskiego,
tomaszowskiego, skierniewickiego – grodzkiego, opoczyńskiego, pabianickiego.
Podczas inauguracji nagrodzono szkoły za rywalizację
sportową w roku szkolnym 2017/18. W Finałach
Ogólnopolskich, w ramach współzawodnictwa sportowego
szkół, udział wzięło 47 szkół z województwa. Łącznie
uczniowie tych szkół zdobyli 16 medali, w tym 7 złotych,
4 srebrne i 5 brązowych.
Podczas inauguracji rozegrano także Finały Wojewódzkie w Indywidualnych Biegach Przełajowych Szkół
Podstawowych, Klas Gimnazjalnych i Szkół Ponadgimnazjalnych.

arch. UM Uniejów

Na murawie kompleksu boisk sportowych im. W. Smolarka w Uniejowie delegacje uczniów oraz pedagogów ze
szkół z terenu województwa powitał prowadzący imprezę,
Szymon Bugajak, nauczyciel w Szkole Podstawowej
w Uniejowie.
Na inauguracji w charakterze gospodarzy zjawili się:
Janusz Kosmalski - Przewodniczący Rady Miejskiej
w Uniejowie, Piotr Majer – Zastępca Burmistrza Miasta
Uniejów (który jako drugi zabrał głos, wspominając o ważnej roli sportu oraz rywalizacji fair play w prawidłowym
rozwoju młodego człowieka), Piotr Kozłowski - Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Uniejowie.
Spośród zaproszonych gości na murawę przybyli:
Dariusz Abramiuk, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Szkolnego Związku Sportowego w Warszawie; Sylwester Pawłowski, prezes Wojewódzkiego Łódzkiego
Szkolnego Związku Sportowego; Wiesław Dembowski,
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Marta Kozanecka

XII Ogólnopolski

„Bieg do Gorących Źródeł”
Słoneczny, wyjątkowo ciepły, jak na tą porę roku poranek, ludzi jakby więcej niż przeciętnego
dnia, przy Szkole Podstawowej hala wypełniona wolontariuszami oczekującymi na rejestrację
zawodników. Tak rozpoczął się dzień XII Ogólnopolskiego „Biegu Do Gorących Źródeł”.
Do Uniejowa przyjechało ok. 1000 biegaczy z całej
Polski, a wraz z nimi znajomi, przyjaciele, rodziny, po to,
by stanąć na trasie i dopingować swoich najbliższych. Przed
rozpoczęciem biegu poprowadzona została rozgrzewka
przez przedstawicieli Fundacji „Misja Medyczna”, która
wspólnie z Ministerstwem Zdrowia, w ramach Narodowego Programu Zdrowia, realizuje projekt „Aktywność
Fizyczna” pod hasłem „Z miłości do aktywności”.
W międzyczasie wszyscy chętni mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji dietetyka, fizjoterapeuty, trenera
personalnego oraz lekarza.
Tradycyjnie o godzinie 13.30 wystrzał ze średniowiecznej armaty zasygnalizował rozpoczęcie biegu na
dystansie 10 km i jak co roku był pilotowany przez
rowerzystę, Pana Macieja Gajdeckiego. Wśród zawodników pojawiły się osoby znajdujące się w czołówce
biegaczy ulicznych w Polsce, co świadczy o popularności
imprezy wchodzącej w cykl Biegów o Puchar Marszałka
Województwa Łódzkiego. Trasa zabezpieczona była opieką
medyczną, policją, strażą oraz wolontariuszami, przez co
organizacja biegu przebiegła sprawnie i bezpiecznie.
Pytając zawodnika startującego po raz pierwszy
w Uniejowie usłyszałam: „Urocze, piękne miasteczko,
wspaniali ludzie, wspaniali kibice, atrakcyjne pakiety,
ciekawa trasa, która pokazała najpiękniejsze miejsca
Uniejowa. Organizatorzy spisali się świetnie, warto było tu
przyjechać.
Zwycięzcą biegu został Artur Kozłowski z czasem
31:47 z klubu Sanprobi Team, a wśród kobiet najszybciej
linię mety przekroczyła Ewa Jaskulska z czasem 35:44. Duże
wzruszenie wśród obecnych dostarczyło udekorowanie
najstarszych zawodników oraz zawodników z widoczną
dysfunkcją.
Bieg ukończyło łącznie 958 zawodników (pełna lista
zawodników i wyniki znajdują się na stronie: wyniki.
datasport.pl)

Klasyfikacja Gminy Uniejów:
• Mężczyźni:
1. Damian Berczyński
2. Tomasz Bartosik
3. Damian Mikołajczyk
• Kobiety:
1. Marta Kozanecka
2. Aneta Sowa
3. Anna Bugajak
Klasyfikacja Klubu Biegacza Geotermia Uniejów:
• Mężczyźni:
1. Damian Berczyński
2. Konrad Kosecki
3. Marek Bocian
• Kobiety:
1. Marta Kozanecka
2. Izabela Augustowska
3. Anna Bugajak
Po zakończonym biegu wszyscy zgromadzili się na
hali przy Szkole Podstawowej w Uniejowie, gdzie odbyła
się ceremonia dekoracji zawodników. Nagrody wręczali:
Marszałek Województwa Łódzkiego - Pan Witold Stępień,
Pan Bogdan Krawczyk z Departamentu Kultury Fizycznej,
Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Uniejowie – Pan
Piotr Kozłowski, Prezes Geotermii Uniejów im. Stanisława
Olasa Sp. z o.o. – Pan Jacek Kurpik, Dyrektor Zarządzający
K-Flex Polska Sp. z o.o. – Pan Bartłomiej Gröbner
oraz Dyrektor Biegu – Pan Włodzimierz Chajdas.
Na zakończenie rozlosowano wśród startujących
atrakcyjne nagrody. Organizatorzy zapowiedzieli, iż
w przyszłym roku oprócz biegu głównego, rozegrane zostaną zawody dla dzieci i młodzieży. Zapraszamy za rok.
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Zakłady pracy w gminie Uniejów
Pierwsza Moto Przystań w Uniejowie (…) – tak rozpoczynała się informacja na „Oficjalnej stronie Samorządu gminy Uniejów” zamieszczona w 32. numerze „Echo Turku”
z dnia 7 sierpnia br. (zacytujemy jeszcze fragmenty z tego źródła). Chcemy bowiem
nieco szerzej przybliżyć naszym Czytelnikom nowo zarejestrowaną działalność
gospodarczą…

Moto Banit

Dariusz Banicki w Uniejowie
Czterdziestoletni pan Dariusz Banicki urodził się
w Krynicy. Jego ojciec, góral z Szymbarku w powiecie gorlickim, przeprowadził się z rodziną i półtorarocznym synem do naszej gminy. Do klas 1-3 uczęszczał do istniejącej
wówczas Szkoły Podstawowej w Woli Przedmiejskiej,
a 8-letnią podstawówkę ukończył w Uniejowie. Kontynuował naukę w 3-letniej szkole zawodowe Świnicach
Warckich. Zdobył zawód kierowcy mechanika, operatora
pojazdów i maszyn. Na dodatkowych kursach uzyskał
kwalifikacje spawacza, tokarza oraz operatora: koparki,
równiarki, kruszarki, rozkładarki, walca.
Od początku interesowała go mechanika i elektromechanika motocyklowa oraz samochody. Dlatego też ma
dziś około 15. motocykli (w tym: MZ, Triumph, Suzuki,
Honda, Kawasaki) i 3 samochody (Alfa GTV, KIA, Fiat
Ducato). Mieszkając w domu oddalonym ok. 50 m od rzeki Warty, czasami też wędkuje.
Pomimo młodego wieku ma spore doświadczenie
zawodowe. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły zawodowej
zatrudnił się na budowie. Przez ok. 8 lat był mechanikiem
i operatorem maszyn budowlanych. Pracował też jako:
wulkanizator, lakiernik, mechanik samochodowy, monter
samochodowych instalacji gazowych.
Chociaż jest fanem motocykli i posiadaczem kilkunastu
tych jednośladów, nie może aktualnie z nich korzystać, jak
to czynił przed laty. Dariusz jest przykładem osoby, która
w jednej chwili stała się tylko teoretycznym ich miłośni-

kiem. Jadąc motocyklem Yamaha R6, na krótkim odcinku od uniejowskiego ronda do domu, zderzył się z samochodem skręcającym w lewo. Później było to najpierw
99 dni pobytu w szpitalu, potem 6 tygodni, 3 tygodnie
… - łącznie około roku leczenia i rehabilitacji - Do chwili
obecnej i prawdopodobnie jeszcze dość długo walczę i będę
walczył o powrót do sprawności i zdrowia – z nadzieją
powiedział Dariusz.
Nie załamał się, wpadł na pomysł utworzenia przystani
motocyklistów i jak napisano we wspomnianym na wstępie
artykule w „Echo Turku”: „(…) swoją historię opisał na
stronie www.pomagam.pl, za pośrednictwem której zbiera
na ten cel środki: Witam! 18 sierpnia 2016 r. spotkał mnie
niemiły w skutkach wypadek na motocyklu. Doznałem 57
złamań i licznych obrażeń wewnętrznych. Do chwili obecnej
tułam się po szpitalach i oddziałach rehabilitacyjnych.
Ostatni zabieg, który obecnie trwa, to wyrównanie długości
kości udowej. O ponad 5 cm już udało się ją naciągnąć.
Przede mną jeszcze wiele pracy i świadomość że nigdy już
nie będzie jak było: setki blizn na całym ciele, nigdy nie
odzyskam poprzedniej formy ani sprawności fizycznej, nie
władam prawą ręką… Mam wyrwane nerwy od c5 do c7
z pnia kręgosłupa. To tak w skrócie o mojej chorobie.
Pan Dariusz, po opisaniu swojego przypadku na forach
motocyklowych, został zachęcony przez internautów do
założenia zbiórki na realizację swojego marzenia, które
pozwoli mu dalej realizować motocyklową pasję. Chodzi
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Pan Dariusz z Panią Marzeną w sklepie Moto Banit

o miejsce przyjazne użytkownikom jednośladów, którego
jeszcze w Uniejowie nie ma. Zebrane pieniądze chce
przeznaczyć na doposażenie obecnego warsztatu i ukończenie prac przy całym projekcie”.
Około 3 miesiące temu zarejestrował własną działalność gospodarczą: Dariusz Banicki – Moto Banit
w Uniejowie, ul. płk. Szczepana Ścibiora 15, przy DK nr 72,
wjazd z ul. Sienkiewicza (tel. 571 487 973, www.facebook.
com/MotoBanit/). W ofercie działalności przewidziano:
- sprzedaż i serwis we własnym warsztacie motocykli,
skuterów i quadów,
- sklep z częściami i akcesoriami motocyklowymi
i samochodowymi,
- warsztat samoobsługowy wyposażony w: podnośnik
motocyklowy, prasę, odsysarkę
oleju, szafkę narzędziową, myjkę, automat spawalniczy,
elektronarzędzia bateryjne,
wyważarkę do kół motocyklowych i wiele innych
narzędzi i urządzeń,
- pole namiotowe,
- parking dla jednośladów (w przyszłości zadaszony).
„Wielkie otwarcie” pierwszej Moto Przystani w Uniejowie, zapowiedziane w „Echo Turku”, miało miejsce
w sobotę, 11 sierpnia br. Zaproszenie brzmiało zachęcająco: „Fani jednośladów, których w okolicy z sezonu
na sezon przybywa, na pewno ucieszą się na wieść,
że na terenie Uniejowa powstało miejsce przyjazne
motocyklom… i motocyklistom, rzecz jasna. (…) Moto
Banit będzie pierwszym w Polsce samoobsługowym
warsztatem motocyklowym. Pan Dariusz otworzył
w nim także certyfikowany sklep z częściami i artykułami
motocyklowymi (jest autoryzowanym przedstawicielem
Rometa, posiada certyfikat oleju Motula, a będzie także
Castrolu i Valvoline). Ale warsztat to tylko część projektu
– chodzi przecież o przystań. Powstało tu na początek
pole namiotowe, parking, altany, miejsce gdzie strudzony
motocyklista będzie mógł usiąść i odpocząć po męczącej

podróży, a także wrzucić coś na ruszt – niedługo powinna
ruszyć tu także gastronomia, będzie grill. (…) Pan Dariusz
serdecznie zaprasza fanów motocykli z rodzinami – będą
atrakcje dla dzieci, gadżety, drobny poczęstunek, imprezę
poprowadzi DJ”.
Otwarcie przebiegło zgodnie z zapowiedzią. Pole namiotowe wzbogacono o wypożyczalnię namiotów, śpiworów, materacy, koców itp. Jest sala wieczorowa, a w aneksie
kuchennym: grill, rożen, mikrofala, kuchnia, lodówka.
Można kupić lody, napoje itp.
Nad sprawnym działaniem Moto Przystani czuwają:
Dariusz „Banita” Banicki, Marzena „Misiek” Barańska
i Michał „Kuchcik” Barański. W międzyczasie zorganizowali jeszcze: moto piknik – pożegnanie lata (25-26
sierpnia), zakończenie sezonu motocyklowego 2018 (1314 października), a planują: imprezę andrzejkową i sylwestrową…
W dalszej perspektywie pan Dariusz Banicki chciałby:
otworzyć małą gastronomię, rozszerzyć asortyment zaopatrzenia sklepu, doposażyć warsztat, organizować przynajmniej jedną imprezę w miesiącu. Na zakończenie
podzielił się taką oto myślą: - Zloty motocyklowe oraz
imprezy z udziałem fanów motoryzacji zawsze urządza się
w miejscach atrakcyjnych turystycznie. Same pokazy i atrakcje przygotowane przez organizatorów to tylko część programu takiego wyjazdu, później człowiek chce zobaczyć w
okolicy coś ciekawego. Uniejów jest przecież takim miejscem!

arch. A. Olejnik

Pan Dariusz Banicki z Celiną i Stefanem Bartosiakami

Zakończenie sezonu motocyklowego – na zdj. Pan Michał Barański (Kuchcik)
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Przedstawiciele gminy Uniejów

na szkoleniu liderów Sieci Najciekawszych Wsi
Na początku września w dwudniowym szkoleniu, w miejscowości Cekcyn uczestniczyli przedstawiciele miejscowości zaangażowanych w powstawanie Sieci Najciekawszych Wsi, w tym również reprezentanci gminy Uniejów.

Spycimierz, który został zgłoszony przez Burmistrza Miasta Uniejów do udziału w projekcie, w ramach operacji „Pomysł na wieś – Sieć Najciekawszych
Wsi elementem zrównoważonego rozwoju obszarów
wiejskich” dofinansowanej ze środków Krajowej Sieci
Obszarów Wiejskich, reprezentowali: Jolanta Ilska – Lider
Wsi Spycimierz (radna Rady Miejskiej w Uniejowie),
Maria Pełka – prezes Parafialnego Stowarzyszenia
„Spycimierskie Boże Ciało”, Stanisław Pełka – sołtys
Spycimierza oraz Beata Czyszek – koordynator gminny
projektu.

arch. www.psorw.pl

Podczas pierwszego dnia szkolenia zostały przypomniane wyniki prac ze Strategii Sieci Najciekawszych
Wsi, uczestnicy omówili założenia marki SNW, ponadto
zaprezentowano Księgę Standardów Marki i zasady
jej stosowania, założenia i konstrukcję oferty SNW
oraz procedurę uzyskania Certyfikatu Uczestnika
SNW. Uczestnicy mieli możliwość dopracowania
wstępnych komunikatów i opowieści wsi, interpretacji
dziedzictwa swoich miejscowości i stworzenia narracji
wokół lokalnych zasobów dziedzictwa. Z kolei drugiego

dnia szkolenia, w ramach tzw. warsztatu kreatywnego,
uszczegółowiali oferty swoich miejscowości, zastanawiali się nad wyborem miejsc i wydarzeń podejmujących tematykę opowieści wsi. Na koniec został omówiony Formularz Oferty Wsi. Następnym krokiem
będzie wydanie folderu promocyjno-informacyjnego
oraz przygotowanie serwisu internetowego.
W ramach szkoleń osób zaangażowanych
w tworzenie Sieci Najciekawszych Wsi każdemu z ich
uczestników przysługują konsultacje, m in. w zakresie
wypełnienia formularza i opracowania scenariuszy podstawowych ofert wsi.

Czym jest Sieć Najciekawszych Wsi?
SNW ma być markowym produktem turystycznym, bazującym na istotnych walorach poznawczych
i tworzącym listę wsi w Polsce, które byłyby miejscami
atrakcyjnymi dla turystów zainteresowanych życiem
wiejskim, historią danych rejonów, czy tym, jak żyło się
lub żyje obecnie mieszkańcom obszarów wiejskich.
Wsie wchodzące w Sieć Najciekawszych Wsi wyróżniają się ładem przestrzennym, cennym zasobem
dziedzictwa kulturowego, zabytkami, tradycyjną, spójną
zabudową, wiejskim charakterem. Mają na celu wzbudzać
ciekawość i zachęcać do ich odwiedzenia. Powinny
czymś się wyróżniać, czyli posiadać elementy nadające
im rozpoznawalność i szczególny pod jakimś względem
charakter. Mają posiadać swój niepowtarzalny klimat,
specyfikę i odpowiednią infrastrukturę, np. by dawać
warunki pobytu. Warunek przynależności do Sieci jest
taki, by jakość wiejskiej przestrzeni danej miejscowości,
jej ukształtowanie i wizerunek oraz infrastruktura służąca
pobytowi turystów zdecydowanie przewyższały krajową
przeciętność.
Informacje uzyskano ze strony www.psorw.pl
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Ryszard Troczyński

Aktywność

Pan Roman Koziński już w wieku 15 lat zaczął
działać, a były to teatrzyki wiejskie, z którymi objeżdżał wioski dając przedstawienia. Mając 16 lat
odkrył w sobie talent i zapisał się do chóru kościelnego
czterogłosowego. Dla młodego Romana było to duże
wyróżnienie i prestiż.

Działał nie tylko w kulturze. W wieku 17 lat należał już
do OSP Wielenin, gdzie skończył kurs mechanika pomp.
W 1958 roku zrobił kurs na prawo jazdy i nabył samochód.
Pojazd pana Romana, on sam i wieś potraktowali jak
karetkę pogotowia, która służyła pomocą w różnych
zdarzeniach. W 1964 roku skończył kurs inseminatora
i w tym zawodzie pracował 13 lat. Jednocześnie stał się
specjalistą przy wycieleniach, szczególnie trudnych
i robił to społecznie. W 1958 roku, ponieważ miał
talent muzyczny wstąpił do strażackiej orkiestry dętej.
Jako trębacz grał w niej 51 lat. W 1975 roku druhowie
z SP Wielenin wybrali pana Romana Kozińskiego na
prezesa ich jednostki i automatycznie stał się opiekunem
orkiestry. Funkcję prezesa pełnił 31 lat. Naturalnie, w tym
okresie zrobił ile mógł i jeszcze więcej dla straży. Za jego
kadencji odbudowano remizę, a orkiestrę systematycznie
powiększano i zadbano o jej poprawę profesjonalizmu,
jakości wykonanych utworów. Owocowało to udziałem
orkiestry w wielu koncertach i konkursach. Pan Roman,
jako kombatant, jest też prezesem Związku Wysiedlonych
Ziemi Łódzkiej. W 2007 roku w Wieleninie powstał
Zespół Śpiewaczy „Włościanki”. Pan Roman jest w zespole
jedynym mężczyzną. Objechali z koncertami kawał Polski
i wiele krajów Europy. Naturalnie biorą udział w prawie
wszystkich uroczystościach kościelnych i państwowych.
Uczestniczyli też w festiwalach ogólnopolskich, z których
niejednokrotnie wracali z nagrodami i wyróżnieniami. Ale
przecież pan Roman był też radnym gminnym, którym
został w latach 80-tych i funkcję tę pełnił przez 5 kadencji.
Mimo że działalność społeczna zajmuje w jego życiu dużo

czasu, był i jest nadal rolnikiem. Zaczynał na 7 ha, obecnie
34 ha - uprawa i hodowla (pszenica, buraki, rzepak oraz
bydło). Pan Roman ma wiele talentów (jest złotą rączką),
tworzył konstrukcje stalowe w wielu budynkach. Obecnie
mieszka w pięknym domu z rodziną, gdzie naturalnie
większość robót wykonał samodzielnie. Społeczeństwo,
władze i organizacje doceniają jego działalność. Ma cały
stos dyplomów, wiele medali, łącznie ze Złotym Krzyżem
Zasługi. Pan Roman Koziński jest ciągle czynny w życiu
społecznym, obecnie na sesjach rady i na wszystkich
uroczystościach gminnych. W wieku 78 lat jest w świetnej
formie i może być przykładem dla wszystkich, że pełne
życie, praca, zainteresowania, ruch to recepta na zdrowie,
sprawność fizyczną i umysłową. Tak trzymać pani
Romanie, życzymy minimum setki, oczywiście w takiej
formie jak dotychczas.

arch. R. Troczyński

arch. R. Troczyński

to zdrowie

Kolekcja medali i dyplomów pana Romana
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Kocie,
z tym twoim
poważnym „ego”
pobawmy się
w chowanego!.

Telekomunikacja
światłowodowa

Witold Smętkiewicz
> Ryszard Troczyński

FOTO Hi sto r i a

> Ryszard Troczyński

FOTO Ko nt ra st y

> Ryszard Troczyński

FOTO Z a g a dk a

> Ryszard Troczyński

FOTO Fras z k a

Co i gdzie to jest ?
W poprzednim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką
było zdjęcie budynku mieszkalnego w Wilamowie, po Spółdzielni
Kółek Rolniczych, należącego obecnie do gminy Uniejów.
Otrzymaliśmy jedną prawidłową odpowiedź od Pani Kamili
z Wilamowa.
Kolejną foto zagadką jest figura Matki Boskiej znajdująca się na
terenie gminy Uniejów: Gdzie położona jest figura umieszczona
na zdjęciu?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane na
numer tel. 517 138 165, czekamy do 30 listopada 2018 r.

