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Szanowni Czytelnicy,
Czwarte, tegoroczne wydanie czasopisma „Uniejowskie Strony” to jednocześnie podsumowanie, szczególnie bogatego w jubileusze,
wydarzenia kulturalne i sportowe, okresu wakacyjnego. W tym czasie zostało zakończonych kilka inwestycji m.in. drogowych. Nowy
wygląd zyskała gruntownie wyremontowana dawna plebania, która niebawem otrzyma nowe przeznaczenie. Jakie? Dowiecie się
Państwo z artykułu „Nowe przeznaczenie dawnej plebanii”. Półmetek robót przekroczyła instalacja oświetlenia ulicznego w całej
gminie – szerzej o tej inwestycji w artykule „Montaż oświetlenia ulicznego”. Zostały ogłoszone przetargi i podpisane umowy na
opracowanie dokumentacji nowych zadań, w tym umowy na rozbudowę basenów termalnych oraz dofinansowanie działalności straży.
Więcej o inwestycjach i planach w sprawozdaniu „Z prac Samorządu” z ostatnich dwóch miesięcy pracy.
A skoro mowa o jednostkach ochotniczych straży pożarnych, to należy wspomnieć o dwóch jubileuszach:100-leciu założenia
jednostki OSP w Ostrowsku i 90-leciu OSP w Rożniatowie, połączonym z przekazaniem siedmiu jednostkom gminnym OSP
specjalistycznego sprzętu do ratowania życia. Jaki był to rodzaj wyposażenia przeczytacie Państwo w tekście „Jednostki strażackie
gminy Uniejów otrzymały nowy sprzęt”.
Jubileusz, tym razem 70-lecia działalności obchodziło Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie, połączony z „Turniejem o Puchar
Prezesa” w Człopach. Była to okazja do podziękowania zasłużonym członkom Koła i osobom wspierającym jego działalność.
W związku z przypadającą w tym roku niezwykłą dla naszego kraju rocznicą – 100-leciem odzyskania przez Polskę Niepodległości,
przy Zagrodzie Młynarskiej w Uniejowie podczas wydarzenia Earth Festival Uniejów 2018, zostały posadzone pierwsze dęby pamięci
z udziałem Gwiazd i Dyrektora Festiwalu, Marszałka Województwa Łódzkiego i Burmistrza Uniejowa. Kolejne zostaną posadzone
8 września, po uroczystości patriotycznej w Czekaju, oraz w dniu Narodowego Święta Niepodległości. W sumie pojawi się 100 dębów.
Zapraszamy mieszkańców do udziału w tych ważnych dla naszej lokalnej społeczności wydarzeniach i uczczeniu pamięci
pomordowanych, walczących o wolność dla naszego kraju, mieszkańców Ziemi Uniejowskiej i okolic.
W bieżącym numerze „Uniejowskich Stron” znajdziecie Państwo dwa wywiady ze znanymi sportowcami: uniejowskim
wojownikiem MMA – Dawidem Gralką oraz mistrzem olimpijskim – Zbigniewem Bródką.
Z cyklu „Zakłady pracy w gminie Uniejów” prezentujemy tym razem hodowlę kóz mlecznych Dawida Kozińskiego z Wielenina.
Jak zawsze, aktywne były stowarzyszenia sportowe – Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni i Uniejowska Akademia Futbolu
Ebiego Smolarka, uczestniczące w turniejach i zawodach, uczniowie szkół – m.in. Szkoły Podstawowej w Uniejowie, członkowie
Klubu Biegacza Geotermia Uniejów, klubu MGLKS TERMY Uniejów/Ostrowsko oraz harcerze Hufca ZHP Uniejów.
W „wakacyjnym” numerze zamieściliśmy dla Państwa, jak co roku, obszerne relacje z cyklicznych imprez zorganizowanych
w Uniejowie i na terenie gminy, aby raz jeszcze powrócić wspomnieniami do tych wydarzeń…
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Dominika Rospara
arch. D. Gralka

Dawid Gralka

– uniejowski wojownik MMA
Pełen pasji i zaangażowania, odważny i charyzmatyczny. Dawid Gralka –
od lat związany ze sportami walki nieustannie dąży do osiągnięcia perfekcji
zawodowej. Obecnie trener i fizjoterapeuta. W rozmowie opowiada
o ostatniej walce w Oktagonie i o tym, jak osiągnąć sukces w sporcie.

DR: Dawid, masz w sobie niespożyte pokłady energii,
której niejedna osoba może Ci pozazdrościć. Kiedy
spogląda się na Ciebie i Twoje działania, można śmiało
powiedzieć, że jesteś człowiekiem sukcesu mimo
ostatniej bolesnej (dosłownie!) porażki w Ergo Arenie.
Skąd w Tobie ten ciągły nadmiar endorfin?
DG: Po prostu robię to, co kocham. Jestem bardzo
szczęśliwy, że moja pasja jest moją pracą. Niesamowitą
energię dają mi moi podopieczni. To ich sukcesy są dla
mnie ogromnym zastrzykiem endorfin. Majowa porażka
zmotywowała mnie do jeszcze cięższej pracy, jak żadne
inne dotychczas zwycięstwo. Wyciągnąłem z tego
doświadczenia wnioski i już dawno zapomniałem o tej
porażce.
DR: Sport pochłania Twoje życie. Można to zaobserwować na Twoim instagramowym i facebookowym
profilu. Od kiedy ta pasja, która później przerodziła się
w profesjonalizm i zawodowstwo, jest częścią Twojego
życia?
DG: Od 10. roku życia, kiedy zacząłem trenować karate.
Od tamtej pory staram się podnosić poprzeczkę coraz
wyżej. Wyznaczam nowe cele w moim życiu i wytrwale
do nich dążę.

DR: Kiedy planujesz powrócić do klatki?
DG: Jak najszybciej. Cały czas jestem w bardzo dobrej
formie i nie zwalniam treningowego tempa. Chcę tam wrócić i pokazać, na co naprawdę mnie stać.
DR: Jak oceniasz ostatnią walkę z Sebastianem Przybyszem?
DG: Wszystko szło zgodnie z planem. Czułem, że zaczynam
prowadzić swoją grę i dominować nad przeciwnikiem do
momentu, w którym ujrzałem nad sobą twarz sędziego.
Jestem już dojrzałym i doświadczonym sportowcem,
dlatego zdaję sobie sprawę, że tak właśnie wygląda sport.
Jeden błąd kosztował mnie bardzo wiele. W Oktagonie
w ułamku sekundy może zdarzyć się wszystko.
DR: Jesteś uniejowianinem z krwi i kości. W Uniejowie
się wychowałeś, do Uniejowa lubisz wracać. Czy jako
sportowiec rozwijający swoje skrzydła w małej miejscowości, uważasz, że w Twoim rodzinnym mieście też
można odnaleźć sportowy potencjał?
DG: Uniejów to bardzo aktywne miasto. Każdy znajdzie
tutaj coś dla siebie. Za każdym razem, kiedy przyjeżdżam
w weekend do mojego rodzinnego miasteczka, biegam

>>>

UNIEJOWSKIE STRONY

4

numer 4 / 62 / 2018

>>>

w ulubione miejsca lub pływam wraz z żoną w basenach
termalnych. Cały czas obserwuję sportowe życie naszego
miasta i jestem z niego bardzo dumny.
DR: MMA to ciężki i niebezpieczny sport. Dlaczego
wybrałeś tak ryzykowną dyscyplinę sportu? Wybierając
ją, nie obawiałeś się, że uderzenia mogą negatywnie
wpłynąć na Twój stan zdrowia?
DG: To nie ja ją wybrałem, lecz ona mnie. Od zawsze lubiłem
sporty walki i rywalizację, gdzie obecny jest szacunek,
dyscyplina, ogromna adrenalina, ciągłe wyzwania,
a przede wszystkim nieustanny rozwój. Niestety żaden
sport zawodowy nie jest zdrowy. To ogromne przeciążenie
dla organizmu i ciągłe kontuzje. Urazy od uderzeń to
przy tym wszystkim kropla w morzu. Na szczęście jestem
w niskiej kategorii wagowej (61 kg). Tutaj ciosy ważą dużo
mniej i nie spowodują takiej krzywdy jak np. w wadze
ciężkiej.
DR: W Uniejowie byłeś już gościem cyklu spotkań
„Ze zdrowiem mi do twarzy”. Oprócz ciężkich treningów, które prowadzą do sportowego sukcesu, masz też

do przekazania inne, bardzo ważne założenie pewnej
misji, jaką jest odpowiednie odżywianie. Czy oprócz
treningów i diety jest jeszcze coś, co może pomóc wejść
na sam szczyt?
DG: Odpowiedni odpoczynek i regeneracja organizmu.
Czasem są one dużo ważniejsze niż ciężki trening. Warto
słuchać swojego ciała i wiedzieć, w którym momencie
zmniejszyć obciążenia treningowe. Wraz z żoną uwielbiamy
odpoczywać na Termach. Dobry masaż, gorąca kąpiel
i bicze wodne to obowiązkowy rytuał kończący ciężkie
tygodnie treningowe.
DR: Jakie są Twoje plany na najbliższą, sportową przyszłość?
DG: Plan jest ciągle ten sam. Chcę być coraz lepszy.
Stawiam na ciągły rozwój. Obserwowanie własnego
organizmu podczas rozwoju to najlepsza lekcja, którą
wykorzystuję w pracy trenera i fizjoterapeuty.
DR: Bardzo dziękuję za rozmowę.

Dominika Rospara

Rozmowa z mistrzem olimpijskim

Zbigniewem Bródką

Jednym z mistrzów olimpijskich, z którym mogliśmy porozmawiać podczas
Dnia Olimpijskiego w Kaczkach Średnich, był Zbigniew Bródka. Niezwykle
ambitny, polski panczenista, mistrz olimpijski i zdobywca Pucharu Świata
w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 1500 m w sezonie 2012/2013,
a przy okazji… strażak. W rozmowie opowiada o swoich dwóch pasjach
i przyszłości jego kariery.
>>>
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Zbigniew Bródka na Dniu Olimpijskim w Kaczkach Średnich

DR: Co z Twoją dalszą karierą sportową? Były momenty zawahania po występie w Korei Południowej i zajęciu
12. miejsca.
ZB: Te momenty są cały czas. Ciężko jest podjąć jednoznaczną decyzję w krótkim czasie, dlatego potrzebuję na to więcej
czasu. Mamy zmiany organizacyjne w Polskim Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, rodzina oczekuje mojej obecności
w domu i muszę mieć to wszystko na uwadze, aby móc podjąć wyzwanie na kolejne igrzyska. To jest bardzo poważna
decyzja i potrzebuję na to więcej czasu.
DR: Jak przygotowujesz się psychicznie do tak ważnych występów, jakimi są igrzyska olimpijskie?
ZB: Myślę, że kolejne zawody, kolejna ranga zawodów przygotowuje nas do następnych, a dobre przygotowanie fizyczne
daje nam pewność na starcie. Ja traktuję to w ten sposób, że praca w PSP jako strażak w lepszy sposób nie może mnie
przygotować pod kątem psychiki do startu w zawodach. Jest to inny rodzaj obciążenia psychicznego, ale mechanizmy są
podobne, także wydaje mi się, że dzięki temu, że udaje mi się łączyć te dwie profesje, mogę bez dużych obciążeń stanąć
na starcie i dać z siebie wszystko, tak jak pokazałem to w Soczi.
DR: Osiągasz niesamowite wyniki w sporcie jako panczenista, ale przy okazji jesteś też strażakiem. Wiąże się to
z ogromną odpowiedzialnością, ale też z pewnością z wewnętrznym spełnieniem. Jak łączysz te działania z rodziną?
ZB: Staram się każdą wolną chwilę wykorzystać właśnie dla rodziny. Jest to bardzo trudne, tak naprawdę oni muszą
podporządkować się mojemu kalendarzowi, mojemu systemowi. Żona jest już przyzwyczajona do tego, że potrafię
powiedzieć dzisiaj, że jutro jedziemy nad morze i trzeba się spakować, bo mamy akurat wolną chwilę, którą musimy
wykorzystać, a następna będzie za jakiś długi, długi czas. Staramy się w ten sposób działać. Na pewno jest to duże
obciążenie, duże wyzwanie dla całej rodziny. Bez pomocy bliskich, bez pomocy mojej rodziny, rodziców, teściów nie
byłoby to możliwe, żebyśmy funkcjonowali jak normalna rodzina.

>>>
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DR: Ogromny podziw dla Ciebie, że życiem kierujesz w taki sposób, aby zarówno zdobywać medale, jak i spędzać
czas z bliskimi. Jaka atmosfera towarzyszyła podczas Dnia Olimpijskiego w Kaczkach Średnich?
ZB: Wraz z Konradem Niedźwiedzkim mieliśmy panel dyskusyjny odnośnie naszej dyscypliny. Staraliśmy się przybliżyć
specyfikę tej dyscypliny. Byłem pod wrażeniem oprawy tego wydarzenia: ceremoniał olimpijski, wciągnięcie państwowej
i olimpijskiej flagi na maszt, odczytanie apelu olimpijskiego. Wydaje mi się, że było to bardzo fajnie przedstawione i dało
możliwość, aby młodzież oswajała się z tego typu imprezą. Pewnie kilkanaście lat temu, gdybyśmy zrobili spotkanie w
moich rodzinnych Domaniewicach, nikt by nie przypuszczał, że mają złotego medalistę wśród osób, które są na takiej
imprezie. I wydaje mi się, że tutaj było podobnie. Staram się wszystkim uświadomić, że ogranicza nas tylko nasza
wyobraźnia i tak naprawdę w momencie, kiedy postawimy sobie cele, stopniowo do nich dążymy i osiągamy je, jesteśmy
w stanie dojść wszędzie.
DR: Dlaczego wybrałeś tak trudną dyscyplinę sportu, jaką jest łyżwiarstwo szybkie?
ZB: Do łyżwiarstwa namówił mnie trener, który uczył wychowania fizycznego w mojej rodzinnej miejscowości. Jest
to niewielka miejscowość między Łowiczem a Łodzią. Tata przyprowadził mnie po raz pierwszy na lodowisko, tam
złapałem bakcyla i wszystko tak się potoczyło, że zostałem już z łyżwiarstwem. Później swoją karierę kierowałem w taki
sposób, aby ciągle się rozwijać.
DR: Bardzo często pojawia się wśród społeczeństwa przekonanie, że dzieci z małych miejscowości mają mniejsze
pole do manewru, gorsze możliwości rozwoju. Ty pokazujesz, że to tylko teoria.
ZB: Tak. Na swoim przykładzie pokazałem, że nie mając odpowiednich warunków, można dojść do mistrzostwa
olimpijskiego. Często się śmieję, że jest to amerykański sen, kiedy chłopak z małej miejscowości, gdzie nie miał
warunków, zdobywa mistrzostwo olimpijskie. Myślę, że w przyszłości możemy zrobić z tego nawet film. Nie ma na
wiele rzeczy czasu, bo tak naprawdę staram się regularnie trenować i wciąż łączyć te profesje. Mimo wszystko wydaje mi
się, że jestem dość ambitny, żeby kontynuować swoją karierę i wciąż nie powiedziałem ostatniego słowa. Musi złożyć się
wiele czynników, żebym mógł kierować moją dalszą karierą i sięgać po najwyższe sukcesy.
DR: Fani czekają na Twoje kolejne osiągnięcia, więc nie można się tak łatwo poddawać!
ZB: Na pewno jest to dla mnie dodatkowo motywujące.
DR: Jesteś dla nas ogromną inspiracją i być może grupka młodzieży, uczestnicząca w Dniu Olimpijskim, będzie
chciała spróbować swoich sił wyżej i pójść w Twoim kierunku.
ZB: Bardzo byśmy tego chcieli. Zależy nam też na tym, aby rozpowszechniać dyscyplinę łyżwiarstwa szybkiego na całą
Polskę. Ubolewam nad tym, że w moich czasach, kiedy trenowałem, lodowiska były prawie wszędzie i wszyscy jeździli
na łyżwach. W mojej miejscowości, która jest niewielka, mieliśmy kilkaset zawodników, którzy przewinęli się przez
wiele lat startów i uczestnictwa w zawodach. Wydaje mi się, że mamy tradycję, tylko po prostu musimy do tego wrócić,
musimy znaleźć system szkolenia, zachęcania. Właściwie to w małych miejscowościach wiele zależy od ludzi i pomocy
im, trenerom, wuefistom, którzy wykonują tę pracę od podstaw. Kolejnym krokiem jest po prostu dojść do zawodów rangi
mistrzowskiej Igrzysk Olimpijskich.
DR: Zbyszku, jesteś inspiracją zarówno dla młodzieży, ale też i dla nas, abyśmy wspólnie dążyli do upowszechnienia
tej sportowej dyscypliny, jaką jest łyżwiarstwo szybkie. Bardzo dziękuję za rozmowę!
ZB: Ja także dziękuję za miłą rozmowę.
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70. Kalendarium najważniejszych wydarzeń Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie
- Mirosław Madajski
71. Sezon 2018 2019 za pasem – Michał Kaźmierczak
72. Rekreacja i sport dla uczestników czepowskiej placówki
- Mirosław Madajski
73. Wakacyjne Dni Otwarte w Bibliotece – Beata Szymczak,
Sylwia Szymańska
73. Wakacyjne Dni Otwarte w filii bibliotecznej w Rożniatowie
- Renata Skibińska
74. Obóz Hufca ZHP Uniejów w Pobierowie – Lato 2018
- pwd. Małgorzata Rosik
75. Napisano o nas… O Uniejowie w prasie ogólnopolskiej
- Rubrykę redaguje Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Uniejowie
75. Kino na leżakach
76. Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński
79. Archeolog – Rekonstruktor – Ryszard Troczyński

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

Magdalena Andrysiewicz, Joanna Binkiewicz, Szymon Bugajak, Jolanta Figurska, Anna Gazda, Elżbieta Goszczyk, Martyna Janiak, Wojciech Kaca, Józef Kaczmarek, Michał
Kaźmierczak, Beata Kos, Janusz Kosmalski, Roman Kowalewski, Anna Kowalska, Piotr Kozłowski, Michał Kubacki, Daniela Kwiatosińska, Urszula Łukasik, Mirosław Madajski,
Maja Ostrowska-Gralka, Katarzyna Pajor, Magdalena Pajor, Wiesław Pawłowski, Rafał Przybylak, Małgorzata Rosik, Dominika Rospara, Szina Sarnecka, Renata Skibińska,
Karolina Smętkiewicz, Karolina Szelągowska, Sylwia Szymańska, Beata Szymczak, Piotr Witas, Izabela Wojtczak, Sylwia Wrąbel, Izabela Wróbel, Karolina Zaborska, Aleksandra
Zielonka, Klub Biegacza Geotermia Uniejów, M-GOK w Uniejowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowsku, Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka, Uniejowskie
Stowarzyszenie Aktywni.
Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.

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

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

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

Józef Kaczmarek

lipiec – sierpień 2018

• Zagroda Młynarska w Uniejowie została
laureatem konkursu „Na wsi najlepiej”,
organizowanego przez Polską Organizację Turystyczną. Obiekt noclegowy prowadzony przez PGK „Termy Uniejów”
zdobył III miejsce w kategorii „Oferta
wypoczynkowa turystyki wiejskiej”.
Wyniki plebiscytu ogłoszono 14 sierpnia
br. podczas konferencji w Renaissance
Warsaw Airport Hotel. Moje gratulacje
dla całego zespołu pracującego w Zagrodzie. Chciałbym jeszcze serdecznie
podziękować dr Karolinie Smętkiewicz
oraz Dominice Rosparze za przygotowanie wniosku zgłoszeniowego do konkursu. Ostateczna ocena zgłoszonych
obiektów była oparta na treści wniosków, zatem Panie mają w zwycięstwie
swój niezaprzeczalny udział - jeszcze raz
dziękuję i gratuluję świetnie wykonanej
pracy.
• Po raz drugi ogłosiliśmy przetarg na
budowę Otwartych Stref Aktywności
OSA na terenie gminy i miasta Uniejów. Inwestycja, współfinansowana ze
środków pochodzących z Ministerstwa
Sportu i Turystyki, dotyczy budowy siłowni zewnętrznych na terenach przylegających do szkół podstawowych
w Uniejowie, Wieleninie oraz Wilamowie. W pierwszym postępowaniu nie
wpłynęła żadna oferta.
• Ogłosiliśmy przetarg na roboty budowlane w formule zaprojektuj i wybuduj,
których przedmiotem jest adaptacja posterunku wodnego oraz zagospodarowanie turystyczne wnętrza parkowego
w ramach projektu współfinansowanego ze środków unijnych pn.: „Wykorzystanie potencjału gminy Uniejów
do nadania nowych funkcji turystycznych”. Planowany termin otwarcia ofert
przewidziano na koniec września.
• Zakończyliśmy nabór ofert na realizację
działania 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”. Wpły-

nęły 4 oferty, a postępowanie przetargo- nia wniosku, który pozytywnie przeszedł
we jest obecnie na etapie ich weryfikacji. ocenę formalną. Oznacza to, że Urząd
• Ogłosiliśmy przetarg dotyczący świad- Marszałkowski Województwa Łódzkieczenia usług promocyjnych i organiza- go wesprze realizację projektu kwotą 1,5
cyjnych w związku z udziałem gminy mln zł, co stanowi 50% kosztów całkoUniejów w targach krajowych i zagra- witych inwestycji. W ramach zadania
nicznych o charakterze międzynarodo- zaplanowano zagospodarowanie otoczewym w ramach projektu pn.: „Zwiększe- nia kolegiaty w Uniejowie oraz parafii
nie międzynarodowej rangi gospodarczej w Wilamowie (wraz z wymianą chodniRegionu Łódzkiego poprzez działania ków w centralnej części miejscowości),
prowadzone w zakresie promocji gospo- a także realizację kolejnego etapu budodarczej regionu przez gminę Uniejów”. wy Trasy Bożego Ciała w Spycimierzu,
Termin składania ofert upływa 17 wrze- która zostanie wzbogacona o zupełnie
nowe elementy.
śnia br.
•
• W toku postępowania przetargowego Na terenie przed kompleksem termaldotyczącego budowy infrastruktury po- no-basenowym „Termy Uniejów” rozlegającej na budowie oświetlenia ulicz- poczęły się roboty ziemne, mające na
nego na odcinku Uniejów – Brzeziny celu realizację rozbudowy basenów
wpłynęła jedna oferta. Zamówienie jest w zakresie nowych niecek zewnętrznych. Wykonawcą zadania jest przedna etapie weryfikacji oferty.
siębiorstwo Polimex Budownictwo Sp. z
• 8 sierpnia br. została podpisana umowa o.o. z Siedlec, które zobowiązało się do
na dowożenie uczniów w roku szkolnym przeprowadzenia i zakończenia wszyst2018/2019 do szkół i przedszkola, znaj- kich prac najpóźniej do końca kwietdujących się na terenie gminy Uniejów. nia przyszłego roku. Koszt inwestycji,
Przewoźnikiem, wyłonionym na drodze współfinansowanej ze środków unijprzetargu, będzie – podobnie jak w ubie- nych, został oszacowany na 22.8 mln zł.
głym roku – Przedsiębiorstwo Komuni- Pragnę przypomnieć, że zarówno prace
kacji Samochodowej Łęczyca Sp. z o.o. rozbiórkowe, które trwają obecnie, jak
Oferta przedsiębiorstwa z Łęczycy była i późniejsze prace budowlane, będą projedyną, która została złożona w trakcie wadzone w sąsiedztwie basenów w taki
postępowania.
sposób, aby nie wpływało to na komfort
• 24 sierpnia br. podpisaliśmy umowę na gości obiektu. Przez cały okres rozbuopracowanie pełnej, wielobranżowej do- dowy obiektu mogą Państwo korzystać
kumentacji projektowej dla zadania pn.: z basenów tak samo, jak przed rozpoczę„Intensyfikacja gospodarki turystycznej ciem robót.
w uzdrowisku Uniejów poprzez budowę • Inna spośród zaplanowanych do realizatężni solankowej wraz z pijalnią wody cji inwestycji turystycznych - przebudotermalnej”. Wykonawcą zadania jest Pro wa bulwarów w Uniejowie odwleka się
Studio Biuro Projektowe Sp. z o.o. z Po- w czasie z uwagi na zmiany przepisów
znania, które złożyło najkorzystniejszą i w zakresie wód. Całą procedurę pozwozarazem jedyną ofertę w trakcie postępo- lenia na budowę należało powtórzyć.
wania przetargowego. Warto zaznaczyć, W chwili obecnej projektant jest na etaże był to już trzeci przetarg na przygoto- pie tworzenia operatu wodnoprawnego.
wanie dokumentacji projektowej.
• Przygotowujemy dokumentację przetar• Trwają procedury związane z przyzna- gową na potrzeby wyłonienia wykonawniem dofinansowania na realizację pro- cy zadania wyposażenia wnętrza budynjektu pn. „Kształtowanie przestrzeni ku dawnej plebanii, w której niedawno
publicznej w gminie Uniejów w miej- zakończono prace remontowo-budowscowościach: Spycimierz, Uniejów i Wi- lane. W obiekcie, który będzie siedzibą
lamów”. Jesteśmy na etapie uzupełnia- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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w Uniejowie, znajdzie się także prze- żywiołową lub innym miejscowym za- Jesteśmy na etapie przygotowania
strzeń poświęcona tematyce kultu bł. grożeniem dla jednostek OSP”.
umowy o dofinansowanie, termin reBogumiła. Koszt realizacji zadania wy- • Dzięki dotacji ze środków Ministerstwa alizacji ustalono na 30.10.2019 r.
niesie ok. 1 mln zł, przy czym połowę Sprawiedliwości kupiliśmy nowy sprzęt - Kompleksowa termomodernizacja
kwoty pokryje dofinansowanie ze środ- specjalistyczny do ratowania życia, któ- obiektów użyteczności publicznej w m.
ków PROW na lata 2014-2020 na opera- ry został przekazany siedmiu jednostkom Czepów, Felicjanów, Zaborów (wartość
cje typu „Inwestycje w obiekty pełniące OSP z terenu gminy Uniejów. Dodatko- całkowita projektu 770 135,13 zł, który
funkcje kulturalne”.
wo, straże z Uniejowa oraz Rożniatowa został dofinansowany kwotą 569 900,00
• Zostało już wykonane częściowe uzbro- otrzymały nowe motopompy TOHATSU zł). Jesteśmy na etapie przygotowania
jenie terenu przeznaczonego pod budo- VE1500 M16/8, zakupione ze środków umowy o dofinansowanie, termin realiwę drogi wewnętrznej ul. Towarzystwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zacji ustalono na 30.11.2019 r.
Przyjaciół Uniejowa i są prowadzone i Administracji, przy wsparciu finanso- • Na terenie gminy trwają roboty ziemne,
dalsze prace w ramach zadania pn.: wym gminy Uniejów. Więcej informa- mające na celu rozbudowę i moderni„Uzbrojenie wydzielonych terenów ak- cji na temat doposażenia straży w nowy zację sieci wodno-kanalizacyjnej. Podtywizacji gospodarczej w gminie Unie- sprzęt, a także o zakupie systemu selek- miotem zamawiającym realizację wyżej
jów”, realizowanego przez Przedsiębior- tywnego wywołania z powiadamianiem wymienionych prac jest – na podstawie
stwo Robót Drogowych S.A. w Poddębi- SMS-owym o alarmie (dzięki czemu porozumienia z gminą Uniejów – Przedcach. Inwestycja, współfinansowana ze z 3 do 7 wzrosła liczba jednostek wypo- siębiorstwo Gospodarki Komunalnej
środków unijnych w ramach RPO Woje- sażonych w to rozwiązanie) przeczytają „Termy Uniejów” Sp. z o.o.
wództwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Państwo na łamach gazety.
• Wystąpiliśmy o pozwolenie na budowę
powinna zostać zrealizowana przed koń- • Trwają roboty remontowe w szkołach przedszkola integracyjnego w Uniejocem czerwca przyszłego roku.
w Wieleninie oraz w Wilamowie. Termin wie. Projekt, którego celem jest wzrost
• Do zasobów gminy nabyliśmy działki zakończenia prac, zgodnie z umową, dostępności do edukacji przedszkolnej
położone w miejscowościach: Rożnia- przypada pod koniec września. W ra- w gminie Uniejów, będzie realizowatów-Kolonia (pow. 1,02 ha), Rożniatów mach zamówienia miało być wykonane: ny ze wsparciem środkami unijnymi
(pow. 1,7832 ha), Ostrowsko (pow. 1,06 - w SP w Wilamowie: rozebranie ry- w ramach Programu Regionalnego Woha, grunt orny za placem OSP) oraz nien dachowych i rur spustowych, ro- jewództwa Łódzkiego.
w Uniejowie (pow. 0,8985 ha, działka zebranie obróbek blacharskich, wymia- • Udało się nam pozyskać dofinansowanie
na elementów konstrukcyjnych dachu, na zakup jednolitych strojów dla paraprzy odwiercie geotermalnym).
• Z mocy prawa, w wyniku decyzji ko- krycie starych dachów papą termoz- fii i stowarzyszeń ze środków Lokalnej
munalizacyjnej Wojewody Łódzkiego, grzewalną, uzupełnienie tynków ze- Grupy Działania „Prym”. Projekt grangmina stała się właścicielem działki wnętrznych, tynkowanie i malowanie towy pn. „Doposażenie zespołów i grup
w Brzezinach o pow. 0,1122 ha, na której kominów, gruntowanie elewacji, ma- kultywujących lokalne dziedzictwo”,
lowanie elewacji, montaż rynien i rur o którym już kilkukrotnie wspominaznajduje się strażnica OSP.
spustowych. Pomalowany ma być tak- liśmy, uzyskał bardzo wysokie oceny
• W drodze licytacji komorniczej kupili- że budynek gospodarczy obok szkoły.
wniosków o dofinansowanie. Kwota pośmy do zasobów gminy zabudowaną nie- - w SP w Wieleninie: naprawa i malonad 170 tys. zł, pochodząca ze środków
ruchomość w miejscowości Czepów, aby wane elewacji, rozebranie rynien dachoPROW na lata 2014-2020, wesprze m.in.
pomóc rodzinie tam zamieszkującej. Na wych i rur spustowych, rozebranie obrózakup strojów obrzędowych dla parafii w
działce o powierzchni 1,43 ha znajduje bek blacharskich, wymiana elementów
Wilamowie, Uniejowie, strojów dla pasię siedlisko gospodarcze i grunty orne.
konstrukcyjnych dachu, montaż rynien rafii Spycimierz; elementów wyposaże• 19 lipca br. Jolanta Zięba-Gzik, Czło- i rur spustowych, gruntowanie elewacji, nia KGW „Rożniatowianki”; elementów
nek Zarządu Województwa Łódzkiego, malowanie elewacji
uzbrojenia oraz strojów „Dworzan” i w
w towarzystwie Marcina Młynarczyka • Pozyskaliśmy dofinansowanie na re- końcu wyposażenia obozowiska średnioz Biura Kancelarii Marszałka sygno- alizację projektu termomoderniza- wiecznego i warsztatu garncarskiego.
wała i przekazała na ręce Prezesa OSP cji budynków użyteczności publicz• Także dzięki dofinansowaniu ze środków
Uniejów, Krzysztofa Janiaka oraz Ko- nej ze środków unijnych w ramach
LGD „Prym” na doposażenie w nowe inmendanta Miejsko-Gminnego ZOSP RP RPO Województwa Łódzkiego na lata
strumenty oraz stroje może liczyć Orkiew Uniejowie, Jacka Świątczaka umowę 2014-2020. Do gminnego programu
stra Dęta OSP w Spycimierzu, która na
dotyczącą pomocy finansowej jednost- termomodernizacji
zakwalifikowa- ten cel otrzyma 34 730,00 zł z projektu
kom samorządu. Dofinansowanie w wy- ło się 6 strażnic OSP, które będą regrantowego „Doposażenie orkiestr dęsokości 15 000,00 zł jest przeznaczone montowane w ramach 2 projektów:
tych”.
na realizację zadania pn.: „Pomoc finan- - Kompleksowa termomodernizacja
•
sowa dla jednostek samorządu terytorial- obiektów użyteczności publicznej w W sierpniu odbyło się spotkanie z Ponego z przeznaczeniem na dofinansowa- m. Orzeszków, Skotniki, Wola Przed- słem na Sejm RP - Piotrem Polakiem
nie zadań w zakresie zakupu sprzętu słu- miejska (wartość całkowita projek- oraz Anną Więclewską - Regionalnym
żącego ochronie życia, zdrowia, mienia tu 1 492 463,44 zł, który został dofi- Dyrektorem Inwestycyjnym. Spotkanie
lub środowiska przed pożarem, klęską nansowany kwotą 1 104 422,95 zł). dotyczyło ewentualnego uczestnictwa
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gminy Uniejów w realizacji programu zny turyście. Kto w tym roku zdobędzie • 12 sierpnia w Ostrowsku tradycyjnie
Mieszkanie Plus. Warunki uczestnictwa „Lilię Ogrodnika” zależało nie tylko od odbył się XVII Piknik Sołtysów Gminy
w programie są trudne i wymagają szer- komisji konkursowej, która przed kilko- Uniejów. Drużyny z 6 sołectw i drużyna
szego omówienia. Osoby zainteresowa- ma dniami odwiedziła i oceniła wszyst- radnych zmagały się ze sobą w dziesięciu
ne prosimy o kontakt z Urzędem Miasta kie zgłoszone miejsca, a swój werdykt konkurencjach, w których liczył się czas,
w Uniejowie.
ogłosi we wrześniu. Dodatkowa nagroda refleks, precyzja i zwinność. Pierwsze
• W wydanej przed kilkoma dniami książ- zostanie przyznana w głosowaniu inter- miejsce „na pudle” dzierżyły wspólnie:
ce pt. „Bolek i Lolek na szlaku polskich netowym, które trwało dwa tygodnie. drużyna z Ostrowska (gospodarz piknikultur”, autorstwa Doroty Majkowskiej- Wyniki głosowania internautów oraz de- ku) oraz drużyna z Wielenina. Drugie
Szajer oraz Sary Szewczyk, pojawił się cyzja komisji będzie ogłoszona wkrótce miejsce zajął Pęgów, a trzecie Lekaszyn.
wątek Spycimierskiego Bożego Ciała w aktualnościach strony Urzędu Miasta Moje gratulacje wędrują do wymienionych drużyn – życzę, aby pomysły na
- to bardzo dobra informacja w kontek- www.uniejow.pl.
ście ogólnopolskiej oraz międzynarodo- • 19 sierpnia po raz piąty, na boisku zrealizowanie nagród posłużyły integrawej promocji 200-letniej, żywej tradycji przy kompleksie termalno-basenowym cji mieszkańców w miejscowościach tak,
układania kwietnych kobierców. Bolek w Uniejowie, odbyły się Zawody w Po- żeby na kolejny Piknik mogły wystawić
i Lolek poszukują tradycyjnych zwy- wożeniu Zaprzęgami Konnymi o Puchar jeszcze silniejsze drużyny. Wszystkim
czajów także w naszym regionie: „Bo- Burmistrza Miasta Uniejów. Relację drużynom, które stanęły do rywalizacji
lek i Lolek dotarli do Spycimierza. Ale z tego, wciąż rozwijającego się w Unie- serdecznie dziękuję za wspólną zabawę.
przemykają bokiem, prawie na palcach, jowie wydarzenia, znajdą Państwo na I w końcu ogromne podziękowania dla
bo nie chcą nadepnąć choćby na jeden łamach gazety. Ze swojej strony dodam organizatorów imprezy: pracowników
płatek. A nie jest to łatwe, kiedy kwia- tylko podziękowania dla uczestników M-GOK w Uniejowie i spółki PGK
ty pokrywają prawie całą powierzch- zawodów oraz gratulacje zdobywcom „Termy Uniejów”, Rady Sołeckiej oraz
nię drogi. W innych miejscowościach pucharów. Zaś szczególne słowa uznania mieszkańców wsi Ostrowsko, druhów
podczas procesji w święto Bożego Cia- należą się Panu Mariuszowi Pęcherzew- tamtejszej jednostki OSP, członków klubu sportowego MGLKS Termy Uniejów/
ła sypie się kwiaty, a u nas układa się skiemu, współorganizatorowi zawodów.
Ostrowsko, a także radnych oraz sołtykwietne dywany” – wyjaśnia chłopakom
Helenka, pochylona nad swoim kawał- • 18 sierpnia Uniejów odwiedziło Radio sów gminy Uniejów.
kiem wzoru: czerwoniutką biedronką.” Zet, które po raz szósty przyjechało do • 11 i 12 sierpnia, na placu przed kom(fragment tekstu pochodzący z książki). nas z akcją ZET Cafe. Za pośrednic- pleksem termalno-basenowym, odbyło
twem mobilnego studia radiowego na się IX Indiańskie Lato - Święto Alei im.
żywo nadawano z Uniejowa relacje z Sat-Okha. Zachęcam do lektury relacji
Wydarzenia kulturalne i sportowe:
• 28 sierpnia na terenie parkingów przy konkursów i zabaw przygotowanych dla z tego barwnego wydarzenia i dziękuję
kompleksie boisk sportowych im. Wł. odwiedzających punkt ZET Cafe przy ogromnie organizatorom za poświeSmolarka w Uniejowie odbył się pokaz „Termach”. W trakcie wydarzenia mini- cenie na rzecz tej cyklicznej imprezy.
motoryzacyjnego show z udziałem świa- koncert dali Rafał Brzozowski i zespół Wyrazy wdzięczności dla Sziny Sarnectowej klasy kaskadera, Emila Chaloupki. DeMono, którzy wystąpili na scenie przy kiej, Masandro i Ranoresa Wszołków
oraz wszystkich osób zaangażowanych
• 26 sierpnia wzięliśmy udział w organi- kompleksie Term Uniejów.
zowanych przez Urząd Marszałkowski • W ciągu minionych dwóch miesięcy w przygotowania.
Województwa Łódzkiego Dożynkach okrągłe jubileusze obchodziły kolejne • Pierwszy weekend sierpnia w Uniejowie
Wojewódzkich. Tegorocznym gospoda- jednostki ochotniczych straży pożarnych należał do rycerzy. 4 i 5 sierpnia u stóp
rzem regionalnego święta plonów była z terenu naszej gminy. Były to straże z Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich
gmina Sławno. Obecnością stoiska pro- miejscowości Ostrowsko oraz Rożnia- odbył się już po raz 13. Uniejowski Jarmocyjnego gminy Uniejów mile zasko- tów. Pierwsza jednostka świętowała 15 mark Średniowieczny. Osobliwy opis
czeni byli mieszkańcy południowej czę- lipca 100-lecie działalności. Natomiast wydarzenia, autorstwa dr Piotra Witasa,
ści województwa łódzkiego. Zdecydo- w Rożniatowie – dokładnie miesiąc czeka na Państwa na łamach „Uniejowwanie największe zainteresowanie osób później, czyli 15 sierpnia - świętowano skich Stron”. Za organizację Jarmarku
odwiedzających nasze stoisko wzbudziły 90-lecie założenia jednostki. Z wielką dziękuję zarówno zarządowi, jak i praprodukty regionalne, powstające na ba- chęcią po raz kolejny, choć tym razem za cownikom „Term Uniejów”, kierownik
zie wody termalnej z Uniejowa – Ogórek pośrednictwem gazety, kieruję w stronę zamku – Pani Magdalenie Raźniak, Pani
Termalny oraz kosmetyki.
druhów z obu jednostek jednocześnie Elżbiecie Bartnik i członkom Stowarzy• Zakończyliśmy nabór zgłoszeń do trze- gratulacje, podziękowania oraz życzenia szenia „Dworzanie”, Panu Jędrzejowi
ciej edycji konkursu „Lilia Ogrodni- wszelkiej pomyślności na kolejne lata Kałużnemu, adeptom szkółki rycerskiej
ka” na najpiękniejszy ogród w gminie tej wspaniałej służby. Z kolei Czytelni- w Uniejowie, wieżomistrzowi - Panu
Uniejów. Zgłoszono w sumie 7 ogrodów ków „Uniejowskich Stron” zachęcam Andrzejowi Pietrzakowi oraz pozostaw dwóch kategoriach: ogród przydomo- do przeczytania relacji z obu uroczysto- łym osobom, które na co dzień angażują
wy miejski i wiejski oraz ogród przyja- ści – znajdą je Państwo w tym numerze. się w „życie” zamku.
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Janusz Kosmalski

Z działalności Rady Miejskiej
w Uniejowie

W

okresie czerwiec – sierpień 2018 r.
odbyły się dwie sesje Rady Miejskiej
w Uniejowie, a ich porządki przewidywały
wprowadzenie zmian do budżetu gminy Uniejów
na 2018 r. i obowiązującej Wieloletniej Prognozy
Finansowej oraz rozszerzenie wykazu inkasentów
opłaty uzdrowiskowej.

W

dniu 28 czerwca br. na 66. sesji Rada
Miejska w Uniejowie zatwierdziła
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu gminy Uniejów za 2017
rok oraz udzieliła absolutorium Burmistrzowi
Miasta i Gminy Uniejów za 2017 r. Radni wyrazili także zgodę na zaciągnięcie pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem
na realizację zadania „Rozwój instytucji
kultury w Uniejowie”. W związku ze zmianą
obowiązujących przepisów została także podjęta
uchwała w sprawie wynagrodzenia Burmistrza
Miasta Uniejów. Uchwalony został ponadto
regulamin targowiska miejskiego, jak również
podjęto szereg uchwał związanych z gospodarką
nieruchomościami. W efekcie wyrażono zgodę na
nabycie przez gminę Uniejów prawa użytkowania
wieczystego niezabudowanej nieruchomości
położonej w Uniejowie przy ul. Kościelnickiej,
oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 1498
o pow. 0,1053 ha oraz własności niezabudowanej
nieruchomości położonej w Ostrowsku, oznaczonej numerem geodezyjnym 859/2 o pow.
1,0600 ha. Zdecydowano się także sprzedać (na
rzecz właścicieli przyległych nieruchomości
- siedlisk gospodarstw z przeznaczeniem na
poprawienie warunków zagospodarowania tych
nieruchomości) niezabudowane działki gruntu
o numerach ewidencyjnych: 1017/1 o pow. 0,0290
ha oraz 1017/2 o pow. 0,0445 ha, położonych

w Kuczkach. Radni przyjęli także stanowisko
w sprawie suszy, które zostało skierowane do
Wojewody Łódzkiego.

N

a 67. sesji w dniu 02 sierpnia 2018 r.
wyrażono zgodę na zaciągnięcie kredytu
długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie
planowanego deficytu budżetu gminy Uniejów
i długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi. Jednocześnie uchylona została
uchwała w sprawie emisji obligacji oraz określenia
zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
Radni wprowadzili również zmianę do uchwały
w sprawie podziału gminy Uniejów na stałe
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Pozostała część posiedzenia została poświęcona
kwestiom związanym z ochroną środowiska
i gospodarką nieruchomościami. W efekcie zostały
przyjęte: raport z realizacji „Programu Ochrony
Środowiska dla gminy Uniejów na lata 2014-2017
z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2021
za okres od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2016”
oraz „Program ochrony środowiska dla gminy
Uniejów na lata 2018 -2021 z uwzględnieniem
perspektywy na lata 2022 – 2025 wraz z „Prognozą
oddziaływania na środowisko Programu Ochrony
Środowiska dla gminy Uniejów na lata 2018 -2021
z uwzględnieniem perspektywy na lata 20222025”. Uchwalono także poprawiony „Program
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie
Uniejów na rok 2018”. Na koniec zdecydowano
się wydzierżawić dotychczasowym dzierżawcom
działkę rolną nr 757/1 o pow. 0,5000 ha, położoną
w Czepowie oraz grunt o pow. 6 m2 w Uniejowie
przy ul. Dąbskiej (część działki nr 1704/1) pod kontenerem z urządzeniami telekomunikacyjnymi.
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Dofinansowanie z województwa
łódzkiego na działalność straży

arch. UM Uniejów

19 lipca Pani Jolanta Zięba-Gzik - Członek Zarządu
Województwa Łódzkiego i Pan Marcin Młynarczyk z Biura
Kancelarii Marszałka przyjechali do Uniejowa, aby podpisać
umowę dotyczącą pomocy finansowej jednostkom samorządu
terytorialnego.
Umowa dotyczy dofinansowania na realizację zadania
„Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego
z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie
zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia
lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym
miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”. Zarząd
Województwa przekazał gminie Uniejów na ten cel środki
finansowe w wysokości 15 000,00 zł.

Maciej Bartosiak

Podpisanie umowy na rozbudowę
basenów termalnych
Kompleks basenów termalnych będzie rozbudowany – to już pewne. 24 lipca podczas
spotkania w uniejowskim magistracie burmistrz Józef Kaczmarek w obecności
skarbnika gminy - Arlety Pietrzak podpisał umowę z przedstawicielami firmy
wyłonionej w drodze przetargu.

P

rzedsiębiorstwo, które na zlecenie gminy Uniejów
zrealizuje roboty budowlane w ramach projektu
pn. „Termy Uniejów Markowy Produkt Turystyki
Uzdrowiskowej – rozbudowa kompleksu basenowego”
to Polimex Budownictwo Spółka z o. o. w Siedlcach.
Na spotkaniu obecni byli: Prezes – Andrzej Rudolf oraz
Wiceprezes – Adam Ferens.
W kontrakcie wartym ponad 22 mln zł firma zobowiązała
się rozbudować baseny do końca kwietnia 2019 roku.
Przedmiotem umowy jest budowa zewnętrznego,
wielofunkcyjnego basenu rekreacyjnego, wyposażonego
w leżanki i ławeczki rurowe z masażem powietrznym,

masaże karku i ścienne z zasysaniem powietrza, gejzery,
zjeżdżalnie dla dzieci, siatkę wspinaczkową z pływającymi
atrakcjami, kaskadę wodną i armatki. Łączna powierzchnia
lustra wody nowej niecki wyniesie prawie 800 m kw.
W ramach zadania wykonawca jest oczywiście zobowiązany do budowy infrastruktury technicznej (m.in.
komory technologicznej, systemu uzdatniania wody,
różnego rodzaju instalacji).
Prace budowlane będą prowadzone po dwóch
stronach istniejących basenów, ale podobnie jak w trakcie
pierwszej rozbudowy obiektu w 2011 roku, „Termy”
będą funkcjonowały bez zmian. Z obecnych basenów
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termalnych będzie można bezpiecznie i bez przeszkód
korzystać przez cały okres budowy nowych niecek.
– Chcemy, aby inwestycja ruszyła jak najszybciej, bo
czasu jest mało – podsumował burmistrz Kaczmarek.
– Firma też musi mieć umowę w ręku, aby mogła
realizować zamówienia. Nie możemy sobie pozwolić
na marnowanie czasu, bo wiadomo, że najlepszymi
miesiącami na roboty ziemne jest wrzesień i październik,
kiedy jest jeszcze w miarę sucho.
Zadanie inwestycyjne pn. „Termy Uniejów Markowy
Produkt Turystyki Uzdrowiskowej – rozbudowa kompleksu basenowego” jest współfinansowane ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 20142020.

Maciej Bartosiak

Nowe przeznaczenie
dawnej plebanii
Położony u zbiegu ulic Ireny Bojakowskiej i Kościelnickiej budynek dawnej plebanii
został przebudowany w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój instytucji kultury
w Uniejowie”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020.
W ramach projektu powstał nowy wjazd na posesję
od strony ul. Ireny Bojakowskiej oraz parking wewnątrz
podwórza.

Wizualizacja całościennej księgi o życiu św. Bogumiła. Jej karty będzie można
przerzucać za pomocą gestów.

>>>

arch. UM Uniejów

Rewitalizacja budynku i jego otoczenia pozwoli
przenieść się w większe wnętrza Miejsko-Gminnej
Bibliotece Publicznej, która zajmie cały parter. Pozostaje
jeszcze poddasze – jaki pomysł na zagospodarowanie tej
powierzchni mają władze parafii i uniejowski samorząd?
Nieużytkowany od dawna budynek wymagał
gruntownego remontu. W ramach rewitalizacji skuto stare
tynki, a ponad stuletnie mury zostały osuszone i uzupełnione. Wewnątrz powstały nowe posadzki, podłogi,
ściany działowe, nadproża okien i drzwi, a także strop
parteru, który chroni – także kompleksowo wymieniony
– dach z lekko podniesioną konstrukcją. Ponadto, projekt
obejmował wymianę stolarki drzwiowej oraz drewnianej
stolarki okiennej, a także wykonanie wszystkich przyłączy
do budynku oraz sieci – energetycznej, ciepłowniczej
i wodociągowej.

14
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Nowy budynek będzie wyposażony w udogodnienia dla
osób niepełnosprawnych, pozwalające dostać się do środka
i na wyższą kondygnację.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 2 mln zł,
z czego niemal połowę kosztów (937 909,36 zł) pokryło
przyznane przez Marszałka Województwa Łódzkiego dofinansowanie ze środków EFRR Województwa Łódzkiego.
Nowa siedziba Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie
Do wyremontowanej plebanii już niebawem przeniesie
się gminna biblioteka. Termin przeprowadzki jest
uzależniony od tego, jak szybko uda się wyposażyć wnętrza
budynku. Również na ten cel udało się gminie Uniejów
pozyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, na operacje typu „Inwestycje
w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, w ramach działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”.
Koszt wyposażenia całego budynku wewnątrz pomieszczeń
powinien zamknąć się w kwocie ok miliona złotych – połowę
kosztów pokryje wspomniane wcześniej dofinansowanie.
W obiekcie, oprócz biblioteki, planowana jest instalacja
interaktywnej wystawy o św. Bogumile. To pomysł na
zagospodarowanie poddasza – strych okazał się idealnym
miejscem na lokalizację „zaplecza edukacyjnego”, które
w nowoczesny i wielowątkowy sposób ma przybliżyć
zarówno samą postać św. Bogumiła, jak i historię jego kultu
w Uniejowie.

muzealnej, także udostępnienie zwiedzającym miejsca
kultu – w Kolegiacie.
Na wystawie o św. Bogumile w Uniejowie zastosowane
zostaną innowacyjne i niespotykane dotąd rozwiązania
aranżacyjne. Planowane jest wprowadzenie intuicyjnych
instalacji autorskich, które wzmocnią przekaz edukacyjny
całej wystawy. Na szczególną uwagę zasługuje całościenna
księga interaktywna z możliwością przewracania stron
gestem. Prezentować będzie najważniejsze wydarzenia
z życia świętego Bogumiła w spektakularny i czytelny
sposób, udostępniając informacje oraz ikonografię związaną
z bohaterem wystawy.
Niezwykle istotną warstwą przekazu będzie oświetlenie
autorskie wystawy. Z powodu uznania Bogumiła za świętego,
zaplanowany został specjalny rodzaj światła wrażeniowego,
dodającego splendoru i uduchowienia oraz podkreślającego
wybrane treści. W pomieszczeniach na poddaszu pojawi się
oświetlenie z wykorzystaniem ultrafioletu, który rozświetli
miejsca i informacje utrzymane w białym kolorze,
dodając zjawiskowej i niespotykanej aury. Obydwie
instalacje zrealizowane zostaną na najwyższym poziomie
artystycznym, akcentując przekaz merytoryczny nie tylko
pod względem formy i światła, ale również pod względem
niesamowicie estetycznych rozwiązań plastycznych.

Przestrzeń wystawiennicza składać się będzie z trzech
części tworzących stałą wystawę monograficzną:
• Zasadnicza, pierwsza część powstanie na powierzchni
46 m kw. w sali głównej, gdzie przewidziano stworzenie
nowoczesnej ekspozycji stałej o charakterze edukacyjnym.
arch. UM Uniejów

• Drugą część stanowić będzie wystawa mobilna na
systemie ram muzealnych w początkowej strefie sali konferencyjnej.
• Założenia projektowe zakładają, oprócz przestrzeni
Wizualizacja przedstawia wnętrza gminnej biblioteki
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Podsumowanie Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa - Podprogram 2017
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Uniejowie, przy współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi,
realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa
- Podprogram 2017, współfinasowany z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Celem Programu było zapewnienie najuboższym
mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz
uczestnictwa w działaniach, w ramach środków towarzyszących, w okresie sierpień 2017 - czerwiec 2018.
Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły
spożywcze: warzywne i owocowe (groszek z marchewką,
fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki,
powidła śliwkowe), skrobiowe (makaron jajeczny,
makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza
gryczana, herbatniki maślane), mleczne (mleko UHT, ser
podpuszczkowy dojrzewający), mięsne (szynka drobiowa,

szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, kabanosy
wieprzowe, filet z makreli w oleju), cukier (cukier biały,
miód wielokwiatowy), tłuszcze (olej rzepakowy), dania
gotowe (gulasz wieprzowy z warzywami).
Pomoc żywnościowa trafiła do 536 osób znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej z terenu województwa
łódzkiego. Wydaliśmy osobom potrzebującym: 24.073,48
kg żywności i 2 450 paczek żywnościowych.
W ramach Podprogramu 2017 dla 12 osób korzystających
z pomocy żywnościowej przeprowadzono 2 warsztaty
edukacyjne w ramach działań towarzyszących: pierwsze żywieniowe i drugie - niemarnowanie żywności – spotkania
dla 6 uczestników.
		
		

Jolanta Figurska
Kierownik M-GOPS w Uniejowie

Anna Kowalska

100. urodziny Pani Genowefy
13
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lipca 2018 r. 100 lat skończyła Pani Genowefa Umięcka, najstarsza mieszkanka
naszej gminy. Jubilatka urodziła się w 1918 r. w miejscowości Prusocin (wieś
położona w województwie mazowieckim, powiat mławski), w wielodzietnej rodzinie.
Miała siedem sióstr i dwóch braci. Z mężem Walentym mieszkała w Mławie, a później
w Makowie Mazowieckim. Pani Genowefa prowadziła dom i wychowywała córki Krystynę
i Bożenę. Czas wolny spędzała na wyszywaniu i robótkach ręcznych. Do dziś ma dobry
wzrok i jeszcze niedawno potrafiła bez okularów nawlec igłę. Nasza Jubilatka w Uniejowie
mieszka od 9 lat u córki Krystyny. Ma wnuczkę Justynę i prawnuka Pawła.

arch. UM Uniejów

W

tym uroczystym dniu Jubilatkę odwiedzili: rodzina,
przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
z Łodzi, Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie –
Janusz Kosmalski oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
– Anna Kowalska. Były kwiaty, prezenty, tort, szampan
oraz życzenia 200 lat: „Szanowna Jubilatko, życzymy Pani
wszelkiej pomyślności, niech każda chwila będzie dla Pani
źródłem szczęścia i upływa w spokoju i zdrowiu”.

>>>
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Pani Andżelika Anna Możdżanowska - sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji
i Rozwoju, pełnomocnik rządu do spraw małych i średnich przedsiębiorstw

arch. www.uniejow.net.pl

Michał Kubacki www.uniejow.net.pl

Konferencja dla przedsiębiorców
z udziałem pełnomocnika rządu
K

onferencja dla przedsiębiorców z udziałem Andżeliki Możdżanowskiej - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju oraz Pełnomocnika Rządu ds.
Małych i Średnich Przedsiębiorstw odbyła się 28 czerwca 2018 r. w Sali Rycerskiej
w zamku w Uniejowie.
Konferencja pn. „Konstytucja biznesu” dotyczyła
m.in. tematu pomocy i wsparcia rządu dla sektora małych
i średnich przedsiębiorstw w latach 2018-2019.
W spotkaniu z przedsiębiorcami uczestniczyli m.in.
Andżelika Możdżanowska – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, Poseł na Sejm RP - Piotr
Polak, Józef Kaczmarek - Burmistrz Uniejowa, Piotr Majer
– Wiceburmistrz Uniejowa, Marek Michalik – Prezes
Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Andrzej
Pabich ze Stowarzyszenia Przedsiębiorców Powiatu
Poddębickiego.
„Niezwykle ważne jest, by spotykać się, rozmawiać,
słuchać i reagować na głosy przedsiębiorców.

Przedsiębiorców, którzy budują PKB i w tych
najmniejszych ojczyznach budują to, co jest niezwykłym
potencjałem zrównoważonego rozwoju. Chcemy, żeby
przedsiębiorcy byli partnerami, zarówno samorządu
lokalnego, jak i instytucji rządowych” – mówiła
minister Andżelika Możdżanowska – Pełnomocnik Rządu
ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Podczas spotkania mówiono również o ofercie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w tym dla
przedsiębiorców z powiatu poddębickiego, dla których
zorganizowane zostało spotkanie w Uniejowie.
Organizatorem konferencji był Poseł na Sejm RP Piotr Polak.
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Urszula Łukasik

Ciężkie lato dla rolników
W

wyniku braku opadów i wyjątkowo wysokich temperatur w tym roku obszar
gminy Uniejów, podobnie jak to ma miejsce na terenie innych gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich, został dotknięty klęską suszy. Choć rządowa pomoc w postaci
środków przeznaczonych na zrekompensowanie poniesionych strat została ogłoszona
niemal natychmiastowo, to procedura ich przyznawania na podstawie wniosków
składanych przez rolników, którą obarczono samorządy, wygenerowała w urzędach
dodatkowe zadania.

W wyniku braku opadów i wyjątkowo wysokich
temperatur w tym roku obszar gminy Uniejów, podobnie
jak to ma miejsce na terenie innych gmin wiejskich
i miejsko-wiejskich, został dotknięty klęską suszy. Choć
rządowa pomoc w postaci środków przeznaczonych na
zrekompensowanie poniesionych strat została ogłoszona
niemal natychmiastowo, to procedura ich przyznawania
na podstawie wniosków składanych przez rolników,
którą obarczono samorządy, wygenerowała w urzędach
dodatkowe zadania.
Według rozporządzenia rolnicy składali wnioski
o szacowanie szkód dołączając do nich pisma o dopłaty
obszarowe, które składali wcześniej do Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Następnie
powołana w tym celu komisja gminna szacuje straty,
biorąc pod uwagę każdą działkę, przy uwzględnieniu faktu,
że liczba działek znacznie przewyższa sumę złożonych
wniosków (średnio w każdym dokumencie widnieje od
kilku do kilkunastu działek, ale zdarzały się też wnioski,
w których gospodarstwa składają się nawet z 50 (!), co przy
uśrednieniu daje sumę z powodzeniem przekraczającą co
najmniej 5 tys. działek do zweryfikowania). Zatem ocena
wniosków, a tym samym również i obowiązek sprawdzenia
każdej działki upraw spoczywa na gminie. Okres
weryfikacji wniosków – skrócony do jednego miesiąca –
powoduje konieczność wykonania wszystkich działań w
trybie pilnym. Aby podołać temu zadaniu w wyznaczonym
czasie, jesteśmy zmuszeni oddelegować do pomocy przy
ocenie wniosków pracowników innych działów.
Do Urzędu Miasta w Uniejowie wpłynęły 373
wnioski o szacowanie szkód w uprawach rolnych.
Ze względu na krótkie, odgórnie ustalone terminy kolejnych
etapów postępowania należało działać natychmiastowo,
dlatego też sołtysi poinformowani o bieżącej sytuacji

błyskawicznie dotarli z tą informacją do mieszkańców
poszczególnych miejscowości – za co należą się im serdeczne podziękowania.
Jak wynika ze złożonych wniosków, dotknięte
klęską są zboża ozime, jare, rzepak oraz użytki zielone.
Szacunkowa powierzchnia upraw, na których susza
dokonała w tym roku zniszczeń wynosi ok. 4500 ha. Jak
wynika z monitoringu suszy (prowadzonego przez Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach) objęte
klęską uprawy występują na glebach pierwszej i drugiej
kategorii, które stanowią większość obszaru upraw rolnych
na terenie naszej gminy. Każda z działek, które ujęto w
złożonych przez właścicieli gospodarstw wniosków musi
zatem zostać sprawdzona pod względem kategorii gleby.
Obecnie pracownicy Urzędu sporządzają protokoły
strat. Jest to praca, która wymaga zaangażowania czasowego
– nie da się jej przy obecnych warunkach przyspieszyć.
Czasu już nie ma, żeby zmieniać procedury dla tegorocznej
pomocy poszkodowanym gospodarstwom, ale na pewno
warto wyciągnąć wnioski z myślą o problemach, które
mogą pojawić się w przyszłości. Jednym z proponowanych
rozwiązań może być powołanie w każdym województwie
zespołu do spraw oceny sytuacji w rolnictwie na jego
terenie. W kompetencjach takiego zespołu znajdowałyby
się między innymi weryfikacja klas gruntów rolnych
na terenach województwa podług możliwości wypłaty
dofinansowania dla poszkodowanych rolników. Praca
takiego zespołu byłaby jak najbardziej wskazana, gdyż
odciążyłaby same gminy, które nie posiadają zasobów
pracowniczych do dokonywania szczegółowych klasyfikacji i ich ocen. Dodatkowo przemawia za tym fakt, że
środki przeznaczone na wsparcie rolników pochodzą ze
strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
i także przez nią będą wypłacane.

>>>
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Karolina Szelągowska

Trzecia edycja konkursu „Lilia Ogrodnika”
Zakończyliśmy nabór zgłoszeń do trzeciej edycji konkursu „Lilia Ogrodnika”
na najpiękniejszy ogród w gminie Uniejów. Każdy mógł wybrać swojego faworyta
i pretendenta do „Lilii Ogrodnika” w głosowaniu internautów.
W regulaminie trzeciej edycji konkursu zmieniła się
liczba kategorii. W tegorocznej edycji konkursu zgłoszenia
napłynęły w dwóch kategoriach:
• Ogród przydomowy miejski lub wiejski - zgłosiło
się sześcioro uczestników: Państwo Anna i Stanisław
Andrzejczakowie z Orzeszkowa, Pani Jadwiga Pilarek
z Uniejowa, Państwo Kamila i Krzysztof Ludwiccy
z Wilamowa, Państwo Małgorzata i Arkadiusz Wappa
z Uniejowa, Pani Maria Pastwińska z Brzozówki, Pan
Wacław Rachubiński z Uniejowa.
• Ogród przyjazny turyście - zgłosiła się Pani Teresa
Krajewska z pensjonatem „Gościniec nad Wartą”
w Uniejowie.
Kto w tym roku zdobędzie „Lilię Ogrodnika” zależy nie
tylko od komisji konkursowej, która swój werdykt ogłosi
we wrześniu. Również każdy z nas mógł ocenić ogrody
w głosowaniu internetowym, które trwało od 9 do 26

sierpnia. Można było oddać swój głos tylko na jedno
wybrane zgłoszenie (niezależnie od kategorii) i zagłosować
tylko raz. W formularzu do głosowania były przedstawione
wszystkie ogrody i balkony wraz ze zdjęciami.
Zwycięzcy poszczególnych kategorii oraz zwycięzca
głosowania internetowego otrzymają jako główną nagrodę
specjalnie zaprojektowane tablice – odznaki „Lilia
Ogrodnika” oraz indywidualne konsultacje ze specjalistami
z branży ogrodniczej. Wszystkim uczestnikom zostaną
wręczone: bony na zakup materiałów ogrodniczych,
dyplomy uczestnictwa, a także zapewniona promocja
w prasie lokalnej i regionalnej.
W gminie Uniejów przybywa pięknych, zadbanych
miejsc. Dlatego też mamy nadzieję, że w przyszłym
roku zgłoszeń konkursowych będzie jeszcze więcej, że
właściciele, którzy dbają o piękne i zadbane otoczenie
wokół własnych posesji pokażą wkład pracy, jaki włożyli
w pielęgnację tych miejsc.

Karolina Smętkiewicz

Album „Smaki Uniejowa”
Tegoroczny Uniejowski Festiwal Smaków już dawno za nami, jednak żeby stale
pamiętać o naszych lokalnych produktach i promować kulinarne bogactwo gminy
Uniejów, wydany został album pt. „Smaki Uniejowa”.
W albumie przeczytamy m.in. o tym jak ogórek
termalny wszedł do Uniejowa i dowiemy się dlaczego jest
on dla nas taki ważny. Autorzy publikacji nie zapomnieli
jednak o pozostałych produktach charakteryzujących
i rozsławiających gminę – są to dobre, lokalnie warzone
piwo, miody z okolicznych pasiek oraz kosmetyki powstałe
na bazie uniejowskiej wody termalnej.
Jako, że album jest podsumowaniem międzynarodowego
wydarzenia pn. „Od pomysłu do biznesu – Konferencja

lokalnych produktów”, które poprzedziło Festiwal Smaków,
13-14 kwietnia 2018, ważną część broszury zajmuje
prezentacja produktów lokalnych i tradycji kulinarnych
zaprzyjaźnionych miast partnerskich Uniejowa: Mórahalom (Węgry) i Alatri (Włochy). Przedstawiciele tych
miejscowości uczestniczyli w projekcie i dzielili się swoimi
doświadczeniami w zakresie promocji lokalnych wyrobów.
Część publikacji poświęcona została przedstawieniu
uniejowskich walorów kulinarnych. O swojej pasji

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

gotowania i doświadczeniach kulinarnych opowiada
znany nam wszystkim Adam Kozanecki, finalista
programu Master Chef. Potencjał gastronomiczny gminy
został przedstawiony ponadto przez pryzmat wybranych
restauracji serwujących głównie lokalne produkty i krzewiących miejscowe tradycje.
Album stanowi również podsumowanie V Uniejowskiego Festiwalu Smaków, ponieważ przedstawiono
w
nim
laureatów
nagrodzonych
Lilią Smakosza, a także zdobywców
pierwszych trzech miejsc w każdej z
kategorii. Pokazane są nie tylko zdjęcia
smakowitych potraw, lecz również można
przeczytać wypowiedzi restauratorów
i organizatorów festiwalu na temat samego
wydarzenia i jego znaczenia w rozwoju
turystyki kulinarnej w Uniejowie.
Publikacja dostępna jest w wersji
drukowanej w bibliotece w Uniejowie oraz
w restauracjach, zaś w wersji cyfrowej
na stronie www.uniejow.pl w zakładce
„Urząd”, a następnie „Pliki do pobrania”
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Wydawnictwo zrealizowano w ramach projektu pn. „Od
pomysłu do biznesu – Konferencja lokalnych produktów”
współfinasowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa
Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.
Serdecznie zachęcamy do lektury!

Maciej Bartosiak

Zagroda Młynarska nagrodzona
w ogólnopolskim konkursie Polskiej
Organizacji Turystycznej
Swojskie jedzenie, piękna przyroda, cisza i spokój – za
to kochamy polską wieś. Polska Organizacja Turystyczna
zorganizowała konkurs „Na wsi najlepiej – 12 dobrych
praktyk w turystyce wiejskiej”, żeby pokazać rodakom,
dlaczego warto wypoczywać na wsi. Ze 115 zgłoszeń
we wszystkich kategoriach kapituła wybrała 12 dobrych
praktyk.

arch. UM Uniejów

Zagroda Młynarska w Uniejowie – obiekt hotelowy, który bez wątpienia potrafi
przenieść gości uzdrowiska na łono wsi, został laureatem konkursu w kategorii
„Oferta wypoczynkowa turystyki wiejskiej”. Wyniki plebiscytu ogłoszono we
wtorek, 14 sierpnia 2018 r. podczas konferencji w Renaissance Warsaw Airport
Hotel. Nagrodę dla Zagrody Młynarskiej odebrali: kierownik obiektu wraz
z pracownikami – Ireneusz Stańczyk, Elżbieta Rospara i Ewa Miśkiewicz.

>>>
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Kapituła konkursu, w skład której
weszli przedstawiciele Polskiej Organizacji
Turystycznej, Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Regionalnych Organizacji
Turystycznych, Biura Konkursu oraz
zewnętrzni eksperci, w swoich ocenach brała
pod uwagę jakość oferty turystycznej, jej
innowacyjność, dostępność oraz powiązanie
z kulturowymi i naturalnymi zasobami wsi.
Obiekty nagrodzone w konkursie zostaną
objęte specjalną promocją, w ramach której
znajdą się m.in.: wydawnictwo albumowe w nakładzie 10 tys. egz., wsparcie blogerów specjalizujących się w turystyce,
artykuły oraz prezentacja na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej, a także w mediach społecznościowych.

arch. UM Uniejów

>>>

Maciej Bartosiak

Montaż oświetlenia ulicznego
Trwają prace ziemne oraz montażowe w ramach zadania pn.: „Budowa infrastruktury
polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrowiskowej Uniejów”.
Wykonawca informuje, że zainstalowano już ponad połowę z zaplanowanych w ramach
inwestycji opraw, ale na rozświetlenie części z nich trzeba będzie jeszcze zaczekać.
Przedstawiciel firmy F.H.U. Instal Bogdan Wieczorek, która zajmuje
się realizacją gminnej inwestycji, informuje, że prace montażowe
przebiegają zgodnie z planem. Termin realizacji zadania, zgodnie
z umową, upływa wraz z końcem września tego roku.

Przypomnijmy, że w ramach zadania „Budowa infrastruktury
polegającej na budowie oświetlenia ulicznego w Gminie Uzdrowiskowej
Uniejów” są prowadzone prace związane z rozbudową oświetlenia
ulicznego na terenie miasta i gminy Uniejów. Przedmiot zamówienia
obejmuje następujące miejscowości: Lekaszyn, Wilamów, Brzozówkę,
Zaborów, Pęgów, Brzeziny, Hipolitów, Wielenin Kolonię, Orzeszków,
Skotniki, Kuczki, Dąbrowę, Rożniatów, Góry, Czepów, Stanisławów,
Człopy, Spycimierz, Wola Przedmiejska, Ostrowsko, Czekaj, Wieścice,
Felicjanów, Kozanki Wielkie, Łęg Baliński oraz Uniejów: ul. Łęczycką,
Reymonta, Sienkiewicza, Portową i Targową. Łącznie na terenie całej
gminy zostanie zainstalowanych 209 opraw oświetleniowych oraz
niezbędna do ich zasilenia infrastruktura.

arch. UM Uniejów

Postępy prac widać tuż po zmroku. Niestety, w niektórych
miejscowościach, gdzie nowa infrastruktura oświetlenia ulicznego
została już wykonana, nowe lampy jeszcze nie działają. Przyczyną jest
ogłoszony przez dostawcę energii przetarg na wykonanie przyłączy
nowych odcinków oświetlenia do sieci elektrycznej. Dopiero po
zakończeniu procedury przetargowej i wyborze wykonawcy, nowe
oprawy zaczną prawidłowo działać.
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Marta Pokorska

Druhowie z Ostrowska świętowali
100-lecie założenia jednostki

Jubileusz rozpoczął się od wprowadzenia pododdziałów straży na plac apelowy przy strażnicy w Ostrowsku
przez dowódcę uroczystości – druha Krzysztofa Janiaka
i przy akompaniamencie Orkiestry Dętej ZHP-OSP
Uniejów pod dyrygenturą Jakuba Pięgota. Następnie
raport o gotowości ochotniczych straży pożarnych
do uroczystego apelu odebrał z rąk druha Krzysztofa
Janiaka Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP – druh Adam Nowak.
Po przeglądzie i powitaniu pododdziałów, przy dźwiękach
Mazurka Dąbrowskiego, nastąpiło podniesienie flagi
państwowej na maszt przez poczet flagowy w osobach:
dowódcy – druha Henryka Goszczyka, flagowego – druha
Andrzeja Pająka Marka, asysty – druha Tomasza Miłosza.

Msza święta
Mszę świętą polową w intencji druhów strażaków
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowsku
odprawił ks. Julian Głowacki – Redaktor „Ładu Bożego”.
Po odprawieniu uroczystej mszy Orkiestra Dęta ZHP-OSP
Uniejów odegrała hymn Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych RP „Rycerze Floriana”.

Powitanie gości
Prowadzący uroczystość - Robert Palka powitał
w imieniu organizatorów przybyłych gości słowami:
„Zebraliśmy się dzisiaj na uroczystym apelu strażackim
związanym z obchodami 100-lecia jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Ostrowsku, połączonym z poświęceniem
i przekazaniem sztandaru…”.
Organizatorami jubileuszu byli: Burmistrz Miasta
Uniejów, Rada Miejska w Uniejowie, Zarząd Oddziału

arch. UM Uniejów

Niezwykły jubileusz obchodzili w niedzielne popołudnie, 15 lipca 2018 roku, druhowie
z Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowsku. 100-lecie działalności jednostki zostało
uhonorowane Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, a jej druhowie
medalami.

Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Uniejowie, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termy Uniejów
sp. z o.o. w Uniejowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna
w Ostrowsku.

Goście obecni na uroczystości
W uroczystości wzięli udział: poczty sztandarowe
jednostek ochotniczych straży pożarnych gminy Uniejów:
OSP Uniejów, OSP Czepów, OSP Kuczki, OSP Rożniatów,
OSP Spycimierz, OSP Wielenin, OSP Wilamów, OSP
Zaborów oraz poczet sztandarowy jednostki OSP
Biernacice wraz z druhną Barbarą Kałużną.
Na jubileusz jednostki przybyli goście: w imieniu
Senatora RP Przemysława Błaszczyka – dyrektor biura
senatorskiego – Pani Anna Straszewska; Poseł na Sejm RP,
wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków
– Pan Piotr Polak i dyrektor biura poselskiego – Pani
Dorota Więckowska; Prorektor ds. naukowych Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie – prof. Krzysztof
Czupryński wraz z małżonką; Członek Prezydium

>>>
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Zarządu Głównego Związku OSP RP – druh Adam Nowak;
Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Pani Jolanta
Zięba-Gzik; Burmistrz Uniejowa – Pan Józef Kaczmarek,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Poddębicach – druh Tadeusz Chmielewski; Zastępca
Komendanta Powiatowego PSP w Poddębicach – mł.
bryg. Wiesław Wydrzyński; Wiceprezes Zarządu Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Poddębicach – druh
Wojciech Kałużny; Przewodniczący Rady Miejskiej
w Uniejowie – Pan Janusz Kosmalski; ks. Piotr Kasprzak –
Wikariusz Parafii pw. św. Floriana w Uniejowie; Zastępca
Burmistrza Miasta Uniejów – Pan Piotr Majer; Radne
Rady Powiatu Poddębickiego – Pani Danuta Pecyna i Pani
Wiesława Łuczak; Radny Rady Powiatu Poddębickiego,
Prezes Jednostki OSP w Brzezinach – druh Piotr Kozłowski;
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie – Pan
Sławomir Goszczyk i Pan Lucjan Łukasik; Radna Rady
Miejskiej w Uniejowie – Pani Teresa Łuczak; Radny Rady
Miejskiej w Uniejowie – Pan Wojciech Głowacki; Prezes
Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Malanowie
– Pan Jan Tygielski; Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego
Związku OSP RP w Uniejowie – druh Krzysztof Janiak;
Prezes Zarządu Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa
– Pani Jacek Kurpik; kierownik Rejonowego Banku
Spółdzielczego w Malanowie, Oddział w Uniejowie –
Pani Magdalena Stefańska; prezesi, naczelnicy, druhny
i druhowie jednostek OSP z terenu gminy Uniejów;
fundatorzy, założyciele, rodziny założycieli, darczyńcy,
sympatycy, przyjaciele jednostki OSP w Ostrowsku;
mieszkańcy Ostrowska i okolicy.
Po przywitaniu gości głos zabrał Prezes Jednostki OSP
w Ostrowsku – druh Marian Nita. W swoim przemówieniu
wyraził wdzięczność dla wszystkich, którzy przez lata
budowali, wspierali i wspierają po dzień dzisiejszy
jednostkę: „Ochotnicza Straż Pożarna stoi zawsze
w gotowości do niesienia pomocy poszkodowanym,
o każdej porze dnia i nocy. Wśród naszej społeczności
strażackiej jest to powód do dumy z dobrze wypełnionych

obowiązków i służby naszemu lokalnemu społeczeństwu”.
Zwrócił się do strażaków ochotników słowami: „Jesteście
zawsze gotowi do walki z żywiołami, ratowania mienia,
przede wszystkim do ratowania życia (…) Za troskę
i wsparcie, jakie jednostka otrzymuje, Prezes Nita
skierował podziękowania do Burmistrza Miasta Uniejów,
wszystkich osób i sponsorów, którym straż jest bliska,
przyjaciół, sympatyków, osób zaangażowanych w życie
strażackie. Poinformował o przekazaniu jednostce nowego
sztandaru i poprosił o uczczenie minutą ciszy strażaków,
którzy odeszli na wieczną służbę.
Rys historyczny, który przybliżył i przypomniał
o osobach i wydarzeniach jednostki odczytała druhna
Karolina Szafran.

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy
Po odczytaniu historii jednostki została odsłonięta
tablica pamiątkowa znajdująca się na ścianie strażnicy
z napisem: „W hołdzie strażakom założycielom i kontynuatorom działalności Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ostrowsku w 100 lecie powstania. Założycielami
jednostki byli Jan Szyller i Janusz Skrzyński. Rok założenia
1918. Społeczeństwo 15.07.2018”.
Odsłonięcia tablicy dokonali: wnuk Jana Szyllera –
Pan Zbigniew Szyller, Burmistrz Uniejowa – Pan Józef
Kaczmarek, sołtys Ostrowska – druh Henryk Kaźmierczak
i prezes jednostki – druh Marina Nita. Poświęcenia tablicy
dokonał ks. Piotr Kasprzak – Wikariusz Parafii pw. św.
Floriana w Uniejowie.

Przekazanie sztandaru
Historyczną chwilą uroczystości było przekazanie
sztandaru jednostce OSP w Ostrowsku, ufundowanego
przez społeczeństwo wsi, z inicjatywy Zarządu OSP
w Ostrowsku, przy pomocy finansowej sponsorów i przyjaciół.

arch. UM Uniejów

Przewodniczący Społecznego Komitetu Fundacji
Sztandaru – druh Stanisław Włazałek odczytał i przekazał
w imieniu fundatorów akt fundacji sztandaru.

Odsłonięcie i poświęcenie pamiątkowej tablicy w 100. rocznicę działalności
Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowsku

Symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec i wpisania
się do księgi pamiątkowej dokonali obecni na uroczystości
fundatorzy sztandaru: Burmistrz Uniejowa – Pan Józef
Kaczmarek, w imieniu Rady Miejskiej w Uniejowie –
przewodniczący, Pan Janusz Kosmalski; Prezes Geotermii
Uniejów im. Stanisława Olasa – Pan Jacek Kurpik, Pan
Zbigniew Szyller, Prorektor ds. naukowych Wojskowej
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Akademii Technicznej w Warszawie – prof. Krzysztof
Czupryński, Prezes Zarządu Rejonowego Banku
Spółdzielczego w Malanowie – Pan Jan Tygielski, w
imieniu OSP w Ostrowsku – druh Wojciech Kinastowski,
Pani Wiesława Łuczak, Prezes Jednostki – druh Marian
Nita, w imieniu społeczeństwa wsi Ostrowsko – sołtys
Henryk Kaźmierczak.

Poświęcenia sztandaru dokonał ks. Piotr Kasprzak.
Następnie sygnaliści Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów
odegrali sygnał „Słuchajcie wszyscy”.
W imieniu druha Jana Rysia – Prezesa Zarządu
Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa
Łódzkiego akt nadania sztandaru odczytał druh Tadeusz
Chmielewski – Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP Województwa Łódzkiego.
Przedstawiciele Społecznego Komitetu Fundacji
Sztandaru Jednostki OSP w Ostrowsku, na czele z Przewodniczącym Komitetu Fundacji Sztandaru – Panem
Stanisławem Włazałkiem, przekazali sztandar druhowi
Adamowi Nowakowi – Członkowi Prezydium Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Druh Adam Nowak wręczył sztandar Prezesowi Jednostki
OSP w Ostrowsku – druhowi Marianowi Nicie. Następnie
odebrał go poczet sztandarowy w osobach: dowódca –
druh Paweł Łysiak, sztandarowy – druh Marek Nowacki,
asysta – druh Rafał Kołodziejczak i zaprezentował przed
frontem pododdziału.

Nadanie odznaczeń
Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP uchwałą
Prezydium Zarządu Głównego z dnia 8.02.2018 roku

arch. UM Uniejów

Sponsorami sztandaru byli również: Państwo Iwona
i Piotr Łuczakowie, Bank Spółdzielczy w Poddębicach,
PGK Termy Uniejów Sp. z. o.o. w Uniejowie.

Symboliczne wbicie gwoździ w drzewiec przez m.in. Pana Zbigniewa Szyllera

odznaczył Ochotniczą Straż Pożarną w Ostrowsku Złotym
Znakiem Związku OSP RP za wieloletnią, ofiarną działalność
w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa
i Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Zarządu Głównego
odznaczenia dokonał Członek Prezydium Zarządu Głównego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP – druh Adam
Nowak w asyście: Prorektora ds. naukowych Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie – Pana prof. Krzysztofa
Czupryńskiego, Członka Zarządu Województwa Łódzkiego
– Pani Jolanty Zięby-Gzik i Burmistrza Uniejowa – Pana
Józefa Kaczmarka. Po odznaczeniu nastąpiła prezentacja
sztandaru przed frontem pododdziału.
Zasłużeni działacze OSP w Ostrowsku otrzymali
odznaczenia za długoletnią i nienaganną służbę w szeregach
OSP. Odznaczenia wręczyli: Członek Prezydium Zarządu
Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP –
druh Adam Nowak, Poseł na Sejm RP – Pan Piotr Polak,
Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Pani Jolanta
Zięba-Gzik, Burmistrz Uniejowa – Pan Józef Kaczmarek,
Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Poddębicach – druh Tadeusz Chmielewski, Wiceprezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP
w Poddębicach – druh Wojciech Kałużny, Zastępca Burmistrza Uniejowa – Pan Piotr Majer.

arch. UM Uniejów

Odznaczeni strażacy:

Wręczenie odznaczeń dla zasłużonych strażaków przez Członka Prezydium
ZG ZOSP RP – druha Adama Nowaka, Posła na Sejm RP – Pana Piotra Polaka,
Zastępcę Burmistrza Uniejowa – Pana Piotra Majera

• Druh Jan Gralka „Złotym Medalem za Zasługi
dla Pożarnictwa”
• Druhowie Marian Nita, Henryk Kaźmierczak,
Henryk Łysiak, Andrzej Pająk, Sławomir
Goszczyk, Tomasz Miłosz, Jan Przeor „Srebrnym
Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa”
• Druhowie Rafał Kołodziejczak, Krzysztof
Mroziński, Henryk Goszczyk, Szczepan
Jagieła „Brązowym Medalem za Zasługi dla
Pożarnictwa”
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Podziękowania dla druhów seniorów
Zarząd OSP w Ostrowsku wręczył podziękowania
zasłużonym druhom seniorom, dziękując za wiele lat
bezinteresownej pomocy bliźniemu na wszystkich
kierunkach działalności oraz długoletnie członkostwo
w jednostce, składając życzenia zdrowia i wszelkiej
pomyślności oraz opieki świętego Floriana.
Podziękowania z rąk druha Mariana Nity otrzymali
druhowie: Kazimierz Pająk, Mieczysław Urbaniak,
Kazimierz Goszczyk, Józef Goszczyk, Bronisław
Goszczyk, Zenon Gralka, Mieczysław Goszczyk,
Stanisław Włazałek, Jan Gralka, Marian Kołodziejczak,
Stanisław Nowak, Zenon Pęcherzewski, Jan Madajski.

Gratulacje i podziękowania
Na ręce druha Mariana Nity zostały przekazane
listy gratulacyjne od: Posła na Sejm RP – Pana Tadeusza
Woźniaka, Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP
RP – druha Waldemara Pawlaka, Prezesa Zarządu
Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa
Łódzkiego – druha Jana Rysia, Przewodniczącego Sejmiku
Województwa Łódzkiego – Pana Marka Mazura.
Na zakończenie uroczystości głos zabrali zaproszeni
goście. Słowa uznania i szacunku dla służby strażaków
wyrazili: Poseł na Sejm RP – Pan Piotr Polak, Członek
Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP – druh Adam Nowak, Burmistrz
Uniejowa – Pan Józef Kaczmarek, Zastępca Komendanta
Powiatowego PSP w Poddębicach – mł. bryg. Wiesław
Wydrzyński, Dyrektor Biura Senatorskiego Pana
Przemysława Błaszczyka – Pani Anna Straszewska,
Członek Zarządu Województwa Łódzkiego – Pani Jolanta
Zięba-Gzik, Radna Rady Powiatu Poddębickiego – Pani
Wiesława Łuczak.
Druh Marian Nita złożył podziękowania zaproszonym
gościom, wręczając symboliczne statuetki.
Uroczystość zakończyła defilada pododdziałów.
					

Marta Pokorska

Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ostrowsku
Ochotnicza Straż Pożarna została zawiązana w 1918
r. wspólnie dla wsi Ostrowsko i Orzeszków. Założycielami
jednostki byli Jan Szyller i Janusz Skrzyński. Pierwszym

naczelnikiem OSP był Janusz Skrzyński, zastępcą
naczelnika Ignacy Czyżo. Jednostka po założeniu
finansowo była bardzo słaba. Mundury każdy z członków
kupował za własne pieniądze. W późniejszym okresie
zaczęto organizować imprezy i występy artystyczne. Za
wypracowane pieniądze zakupiono sikawkę ręczną i węże
oraz pasy bojowe, topory i sztandar. W 1920 roku powstała
orkiestra dęta. W 1928 roku nastąpiło rozłączenie jednostki
Ostrowsko i Orzeszków. Funkcję prezesa pełnił Michał
Zielonka, naczelnika Lucjan Brzyśko, z-cy naczelnika
Władysław Pietrzak, skarbnika Józef Galoch, gospodarza
Michał Szczepaniak.
W 1929 roku przystąpiono do budowy remizy.
Całe społeczeństwo wsi Ostrowsko przyczyniło się
w dużym stopniu do budowy, podarowano drewno,
zakupiono kamień i cegłę. Większość prac wykonano
społecznie. Najwięcej starań poczynił gospodarz Bogumił
Szczepaniak. W 1931 roku naczelnikiem jednostki został
Jan Szyller. W 1935 roku do remizy został dobudowany
garaż na sprzęt pożarniczy. W 1937 roku na zawodach w
Turku jednostka zajęła I miejsce i otrzymała w nagrodę
konia wraz z uprzężą oraz wóz. W czasie okupacji sprzęt
uległ dewastacji. W 1945 roku została ponownie powołana
do życia Ochotnicza Straż Pożarna. Okupant nie wydarł
ducha w naszym społeczeństwie. Został powołany nowy
zarząd OSP w następującym składzie: prezes Józef Peraj,
naczelnik Władysław Grzelak, z-ca naczelnika Antoni
Klata, skarbnik Jan Miśkiewicz, gospodarz Franciszek
Nita. W krótkim czasie zostały zakupione czapki i mundury.
W 1950 roku remiza została powiększona o salę taneczną.
W 1955 roku na zawodach powiatowych w Turku jednostka
zajęła II miejsce. W 1957 roku w Bałdrzychowie jednostka
zajęła I miejsce. W 1958 roku zakupiono wóz rekwizytowy
i motopompę. W 1962 roku jednostka, przy udziale
całego społeczeństwa wsi Ostrowsko, wybudowała punkt
czerpania wody w postaci zbiornika wodnego. W roku tym
Zarząd OSP poczynił starania w kierunku budowy nowej
strażnicy. W latach 1965-1971, w czynie społecznym,
została wybudowana nowa remiza strażacka. W dniu 21
listopada 1971 roku jednostce przydzielono samochód
pożarniczy Star 25. W 1972 roku jednostka na zawodach
rejonowych w Uniejowie zajęła I miejsce, natomiast
w 1973 roku w Poddębicach
I miejsce - nagrody: 2
puchary, dwie nagrody pieniężne, nagrody indywidualne
w postaci radia i jednej wycieczki do ZSRR. W 1977
roku jednostka zajęła II miejsce w Grzymiszewie. W tym
samym roku na Wojewódzkich Zawodach Pożarniczych
w Golinie zajęła IV miejsce. Również w tym samym roku,
przy wsparciu Urzędu Miasta i Gminy w Uniejowie,
przybudowano część remizy od strony północnej.
W 1986 roku przebudowano pomieszczenia w garażu
i sali tanecznej. W 1988 roku, w czynie społecznym i przy
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pomocy Urzędu Miasta i Gminy, została pomalowana
strażnica oraz wykonano 8 stolików i ławki. W 2003 roku
dzięki pomocy Burmistrza Miasta Uniejów - Pana Józefa
Kaczmarka udało się otynkować budynek strażnicy, a w
2004 roku zamontować nowe rynny i pomalować strażnicę
wewnątrz. Dzięki pomocy Pana Burmistrza w 2007 roku
jednostka pozyskała samochód IFA drabina, który został
skarosowany na wóz bojowy. Z kolei w 2011 roku pozyskała
samochód marki Ford Transit. Zarząd OSP w 2012 roku
poczynił starania o remont strażnicy.
W 2014 roku został zakończony projekt realizowany
w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju”, „Odnowa i rozwój wsi”, pn. „Remont świetlicy
wiejskiej wraz z wymianą dachu na budynku OSP
Ostrowsko”. Realizacja zadania nie byłaby możliwa gdyby
nie wsparcie i pomoc Burmistrza Miasta Uniejów - Pana
Józefa Kaczmarka oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie.
W 2015 roku, wspólnie z Zarządem Oddziału
Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Uniejowie,
zorganizowaliśmy Obchody Gminne Dnia Strażaka.
Szczególne podziękowania kierujemy do wszystkich
działaczy naszej jednostki, pamiętamy również o tych,
którzy odeszli. Nie sposób wszystkich wymienić, ale
przypomnieć należy pełniących funkcję prezesa jednostki
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OSP Ostrowsko: Michała Zielonkę, Józefa Peraja,
Władysława Skierę, Antoniego Dopierałę, Piotra Pająka
oraz naczelników: Ignacego Czyżo, Lucjana Brzyśko, Jana
Szyllera, Władysława Grzelaka, Antoniego Klatę, Józefa
Wojtczaka, Antoniego Dopierałę, Mieczysława Urbaniaka,
Krzysztofa Janiaka, Henryka Kaźmierczaka, Mariana Nitę,
Sławomira Goszczyka.
Obecnie funkcję prezesa pełni Marian Nita, naczelnika
Łukasz Nita, z-cy naczelnika Paweł Łysiak, skarbnika
Paweł Urbaniak, sekretarza Marek Nowacki, członka
zarządu Henryk Kaźmierczak i Sławomir Goszczyk,
gospodarza Henryk Łysiak.
Cenimy sobie również współpracę z Kołem Gospodyń
Wiejskich z Ostrowska, które czynnie uczestniczy w życiu
naszej jednostki.
Jednostka nasza służy lokalnemu społeczeństwu
najlepiej jak potrafi, współorganizując wiele imprez, jak
na przykład: Piknik Sołtysów czy Dzień Kobiet.
Nie byłoby tych wszystkich osiągnięć, gdyby nie
wkład pracy wielu druhów naszej jednostki. Słowa
podziękowania kierujemy do wszystkich mieszkańców
wsi i przyjaciół naszej jednostki.
		
Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowsku

Aleksandra Zielonka

Jednostki strażackie gminy Uniejów
otrzymały nowy sprzęt
Siedem jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Uniejów zostało
wyposażonych w nowy sprzęt specjalistyczny do ratowania życia. Uroczyste przekazanie
sprzętu jednostkom nastąpiło podczas obchodów 90-lecia powstania jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rożniatowie w dniu 15 sierpnia 2018 r.
Sprzęt zakupiła gmina Uniejów w ramach współfinansowania ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Dzięki realizacji tego zadania jednostki otrzymały
następujące wyposażenie i urządzenia ratownictwa:
OSP Felicjanów i OSP Rożniatów: po jednym zestawie
ratownictwa medycznego OSP R1, nosze typu deska oraz

po jednym zestawie szyn Kramera w torbie transportowej;
OSP Czepów: pilarkę do drewna STIHL MS 261;
OSP Wilamów: defibrylator Philips FRx w torbie
transportowej z kluczem pediatrycznym wraz z dodatkową
elektrodą i zestawem szkoleniowym, pilarkę do drewna
STIHL MS 441 z dodatkową prowadnicą oraz zestaw

>>>

26

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 4 / 62 / 2018

arch. UM Uniejów

>>>

Specjalistyczny sprzęt wręczają strażakom: Przemysław Błaszczyk – Senator RP, Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu
Strażaków; dh Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa

podpór i klinów do stabilizacji pojazdów - LLS I;
OSP Wielenin: defibrylator Philips FRx w torbie
transportowej z kluczem pediatrycznym wraz z dodatkową
elektrodą i zestawem szkoleniowym, zestaw PSP R-1
(2013) z szynami Kramera bez deski ortopedycznej;
OSP Spycimierz: zestaw PSP R-3 z szynami Kramera,
deską ortopedyczną i defibrylatorem Philips Frx (KSRG
2013 r.) wraz z zestawem szkoleniowym do Frx, parawan
strażacki do osłony miejsc wypadków oraz dyski świetlne
LED w walizce;
OSP Uniejów: defibrylator ZOLL 3, detektor wielogazowy PS200 oraz detektor prądu zmiennego FireCraft
trACer.
Całkowita wartość zakupionego sprzętu wyniosła
52.327,00 zł, z czego kwota dotacji ze środków
Funduszu Sprawiedliwości to 51.803,73 zł, a wkład
własny gminy Uniejów stanowił 523,27 zł, czyli 1%
wartości sprzętu. Warto nadmienić, że całkowity budżet
Funduszu Sprawiedliwości, z którego finansowane są
zakupy specjalistycznego sprzętu dla ochotniczych straży
pożarnych w Polsce stanowi kwotę 100 milionów złotych.
Szczególny prezent trafił do obchodzącej jubileusz
90-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rożniatowie. Podczas uroczystości została poświęcona
i przekazana jednostce nowa motopompa TOHATSU
VE1500 M16/8, zakupiona ze środków Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy wsparciu

finansowym gminy Uniejów. Warto wspomnieć, że taka
sama motopompa trafiła również do Ochotniczej Straży
Pożarnej w Uniejowie, zakupiona ze środków Krajowego
Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, dysponowanych przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy
znacznym udziale finansowym gminy Uniejów. Zakupione
motopompy będą służyły jednostkom nie tylko w akcjach
ratowniczo-gaśniczych, ale wykorzystywane będą
również w zawodach sportowo-pożarniczych. W czasie
trwania zawodów, w ramach użyczenia, z motopomp będą
mogły korzystać wszystkie jednostki ochotniczych straży
pożarnych z terenu gminy.
Z okazji jubileuszu 90-lecia do jednostki OSP
Rożniatów trafił prezent zakupiony przez Burmistrza
Uniejowa w postaci trzech nowych węży ssawnych oraz
dwóch nowych węży pożarniczych.
Zakupiony sprzęt nie wyczerpuje wszystkich
nakładów, jakie gmina Uniejów poniosła na doposażenie
jednostek OSP. W ostatnim czasie Ochotnicze Straże
Pożarne z Wielenina, Rożniatowa, Felicjanowa i Ostrowska
wyposażone zostały w system selektywnego wywołania
z powiadamianiem SMSowym o alarmie. Zakup
sfinansowano z budżetu gminy Uniejów, przeznaczonego
na ochronę przeciwpożarową. Każdy z zakupionych
systemów kosztował 6.765,00 zł. Do tej pory w takie
systemy wyposażone były jednostki
z Uniejowa,
Wilamowa i Spycimierza, należące do Krajowego Systemu
Ratowniczo – Gaśniczego.
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Aleksandra Zielonka

90-lecie jednostki OSP w Rożniatowie
15 sierpnia 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Rożniatowie obchodziła jubileusz 90-lecia
założenia jednostki.
„Biały Orzeł, ten prześliczny dumny ptak. Biały Orzeł
to nasz znak. Aby znak ten godnie czcić, trzeba dzielnym,
mądrym być”. Takimi słowami, zapisanymi w księdze
pamiątkowej, rozpoczyna w 1928 roku swoją działalność
Ochotnicza Straż Pożarna w Rożniatowie, zapisując
w swoich szeregach 22 członków na czele z pierwszym
prezesem – dh. Józefem Chodakiewiczem. Współtwórcą
i organizatorem jednostki był Komendant Rejonowy Henryk Hoffmajster z Uniejowa.
Pierwszy Zarząd OSP Rożniatów tworzyli: Prezes
Zarządu – Józef Chodakiewicz, Wiceprezes Zarządu –
Ludwik Grabarczyk, Naczelnik – Walenty Józefowicz,
Gospodarz – Adam Pańczyk, Sekretarz – Stefan Łuczak,
Kasjer – Jan Stelmasik.
W skład pierwszej Komisji Rewizyjnej weszli:
Przewodniczący – Alfons Kucharski, Członek Komisji –
Antoni Malinowski.
W 1934 roku po raz pierwszy strażaków ochotników z
Rożniatowa profesjonalnie przeszkolono i umundurowano.

Strażacki ceremoniał
Główne uroczystości rozpoczęło wprowadzenie na plac
pododdziałów strażaków oraz pocztów sztandarowych
przez Dowódcę Uroczystości - dh. Gabriela Milczarka.
Na wydarzenie przybyły jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych ze: Spycimierza, Wielenina, Uniejowa,
Zaborowa, Kuczek, Felicjanowa, Wilamowa, Czepowa
i Ostrowska. Ze sztandarami pojawili się również strażacy
ochotnicy z zaprzyjaźnionych jednostek z: Biernacic,
Świnic Warckich, Zelgoszczy, Chwalborzyc i Domanina.
Kolumnę strażaków na plac wprowadziła Młodzieżowa
Orkiestra Dęta ZHP-OSP w Uniejowie pod batutą dh. Mariana
Pięgota. Raport z rąk Dowódcy Uroczystości odebrał druh
Ryszard Szmaja – Członek Honorowy Prezydium Zarządu
Głównego ZOSP RP. Po przeglądzie pododdziałów,
przy dźwiękach Hymnu Związku Ochotniczych Straży
Pożarnych „Rycerze Floriana”, nastąpiło wciągnięcie na
maszt flagi związkowej przez poczet flagowy w osobach:
dowódcy – dh. Janusza Żabińskiego, flagowego – dh. Piotra
Jaskuły oraz asystenta – dh. Ryszarda Antczaka.
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Prezes OSP Rożniatów – dh Wiesław Pawłowski
rozpoczął uroczystość od uczczenia minutą ciszy zmarłych
strażaków ochotników z jednostki OSP Rożniatów.

Goście
Uroczysty jubileusz zgromadził na placu przed remizą
w Rożniatowie: fundatorów jednostki, rodziny założycieli,
druhów seniorów, rodziny i najbliższych strażaków,
mieszkańców Rożniatowa, Rożniatowa – Kolonii, Dąbrowy
oraz szerokie grono sympatyków i przyjaciół jednostki.
Na zaproszenie jubilatów swoją obecnością
odpowiedzieli: Przemysław Błaszczyk – Senator RP,
Piotr Polak – Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący
Parlamentarnego Zespołu Strażaków; dh Tadeusz Woźniak
– Poseł na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego
Zespołu Strażaków; Ryszard Szmaja – Członek Honorowy
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP, Witold Stępień
– Marszałek Województwa Łódzkiego, Józef Kaczmarek
– Burmistrz Miasta Uniejów, mł. bryg. Wiesław
Wydrzyński – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP
w Poddębicach, dh. Tadeusz Chmielewski – Prezes Zarządu
Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach, dh Wojciech
Kałużny – Wiceprezes Zarządu Powiatowego ZOSP
RP w Poddębicach, dh Zdzisław Sobieraj – Wiceprezes
Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Poddębicach, Janusz
Kosmalski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie,
Marek Jabłoński – były Zastępca Burmistrza Uniejowa, dh
Bogdan Jurkiewicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Banku Spółdzielczego w Poddębicach, dh Krzysztof Janiak
– Prezes Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP
w Uniejowie, dh Józef Kowalczyk – Wiceprezes Oddziału
Gminnego ZOSP RP w Wartkowicach, dh Lech Krajewski
– Sekretarz Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP
w Uniejowie, dh. Marianna Grubska - Skarbnik Oddziału
Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Uniejowie, dh Bogdan

Marciniak i dh Stanisław Pełka - Członkowie Prezydium
Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Uniejowie, dh
Jacek Świątczak – Komendant Miejsko–Gminny ZOSP
RP w Uniejowie, Cecylia Józefiak – Dyrektor Banku
Spółdzielczego w Poddębicach. Oddział w Uniejowie,
Tadeusz Warych – Radny Rady Miejskiej w Uniejowie,
strażak OSP Rożniatów; sołtysi okolicznych miejscowości
oraz Koło Gospodyń Wiejskich „Rożniatowianki” z prezes
Agnieszką Januszewską.

Pamiątkowa tablica
90 lat istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej
w Rożniatowie było okazją do przedstawienia zebranym
gościom historii jej powstania. Rys historyczny jednostki
odczytała dh. Małgorzata Jaskuła.
Dla upamiętnienia tak uroczystego jubileuszu oraz
zbiegających się w czasie uroczystości związanych ze
100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości
powstała pamiątkowa tablica. Jej oficjalnego odsłonięcia
dokonali: były Prezes Jednostki OSP Rożniatów – dh
Marian Koziński, Burmistrz Miasta Uniejów – Józef
Kaczmarek oraz przedstawiciele lokalnego społeczeństwa:
sołtys Rożniatowa – Marek Wawrzyniak, sołtys Dąbrowy
– Paulina Czyszek oraz Przewodnicząca Koła Gospodyń
Wiejskich „Rożniatowianki” – Agnieszka Januszewska.
Poświęcenia tablicy dokonał Proboszcz Parafii Wielenin –
ks. Jarosław Olszewicz.

Odznaczenia dla zasłużonych
Jubileusz był także okazją do wręczenia medali i odznaczeń za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony
przeciwpożarowej.
Za długoletnią i nienaganną służbę, Uchwałą Prezydium
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Prezes OSP Rożniatów, dh Wiesław Pawłowski
– wręcza certyfikaty Wiktorii i Zofii Antczak za
reprezentowanie jednostki w konkursie plastycznym

Wręczanie honorowych odznaczeń zasłużonym w jednostce strażakom przez Pana Witolda Stępnia - Marszałka Województwa
Łódzkiego, Pana Józefa Kaczmarka -Burmistrza Uniejowa, Pana Przemysława Błaszczyka - Senatora RP, Pana Piotra Polaka Posła na Sejm RP, Wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków, dh. Tadeusza Woźniaka – Posła na Sejm RP,
Wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Strażaków

Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa
Łódzkiego, złoty medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”
otrzymali druhowie - Bogdan Pietrzak i Marian Obielak.
Srebrne medale za „Za Zasługi dla Pożarnictwa” trafiły do
druhów: Janusza Żabińskiego, Mieczysława Górkiewicza i
Waldemara Antczaka.
Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego
ZOSP RP w Poddębicach odznaka„Wzorowy Strażak”
trafiła do druhny Małgorzaty Jaskuły oraz druhów: Jana
Nadolnego, Emila Wojtasiaka oraz Damiana Berczyńskiego.

Nowy sprzęt dla jednostek
Uroczysty apel strażacki związany z obchodami
90-lecia jednostki OSP w Rożniatowie stał się również
doskonałą okazją do przekazania sprzętu ratowniczego,
zakupionego przez gminę Uniejów ze Środków Funduszu
Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo
Sprawiedliwości. W nowy sprzęt doposażono siedem
jednostek. „Jubilatka” otrzymała zestaw ratownictwa
medycznego OSP R1, nosze typu deska i zestaw szyn
kramera w torbie transportowej.
Ogromną radością dla druhów OSP w Rożniatowie
było przekazanie dla jednostki nowej motopompy,
zakupionej przez gminę Uniejów, współfinansowanej
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Strażacy zadbali o to, aby goście mogli podziwiać zarówno
nowy sprzęt, jak również motopompę, którą jednostka
zakupiła 60 lat temu, w 1958 roku. Obydwie zostały
wystawione na głównym placu uroczystości.
Jubilaci otrzymali również trzy nowe węże ssawne
i dwa nowe węże pożarnicze, ufundowane przez Burmistrza
Uniejowa oraz dwa kapoki ratunkowe, zakupione przez
sympatyka jednostki – Witolda Antczaka.

Słowa uznania
Z okazji jubileuszu wielu gości zabrało głos kierując
do strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowie
słowa podziękowania i uznania za wieloletnią pracę.
Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek podkreślił
ogromną rolę wielowymiarowego działania Ochotniczej
Straży Pożarnej w Rożniatowie zarówno poprzez
wypełnianie statutowych obowiązków, ale również
integrowanie miejscowej społeczności, organizowanie
imprez, dbanie o teren strażnicy, działania Koła Gospodyń
Wiejskich „Rożniatowniaki” oraz pomoc w transporcie
starszym mieszkańcom miejscowości.
Piotr Polak – Poseł na Sejm RP zwrócił się do strażaków
ochotników słowami:„Przesłanie, które 90 lat temu
zainspirowało mieszkańców Rożniatowa, żeby powołać
straż ogniową, które służy strażakom od 90 lat, jest wciąż
to samo. Życzliwość, poświęcenie, zaangażowanie w służbę
Bogu, ojczyźnie i niesienie pomocy drugiemu człowiekowi
jest wciąż to samo. Szacunek do strażackiego munduru jest
wciąż ten sam. I dobrze, że tak jest, bo rycerze św. Floriana
to wyjątkowi ludzie. Ludzie, na których zawsze można
liczyć i polegać”.
Dh Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm RP,
Wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków
podkreślił wartość ochotniczej pracy strażaków:„W dniu
Waszego jubileuszu mogę jedynie pogratulować Waszego
święta i podziękować tym, którzy zakładali tą Ochotniczą
Straż Pożarną, którzy w niej służyli, którzy odeszli na
wieczną wartę i wam, którzy nadal wiernie służycie i służyć
będziecie według pięknej dewizy: Bogu na chwałę, ludziom
na pożytek. I tak żyjecie, nadal przez kolejne dziesięciolecia,
a będziecie przeżywać kolejne, piękne jubileusze. Wasza
przynależność do OSP będzie Waszą dumą, a wszyscy
mieszkańcy okoliczni będą Was szanować i podziwiać, bo
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bez Was nie czuliby się bezpiecznie, a przecież poczucie
bezpieczeństwa jest nam tak bardzo potrzebne w każdym
wymiarze”.

przez Brzeski Wojewódzki Zarząd OSP z udziałem
uczestników z: Białorusi, Polski, Litwy i Węgier.
Część oficjalną uroczystości zakończyła defilada
jednostek.

Zakończenie uroczystości
Jubileusz zakończył swoim wystąpieniem Prezes OSP
Rożniatów – dh Wiesław Pawłowski, który podziękował
druhom ochotnikom za udział w akcjach i zawodach oraz
darczyńcom, sponsorom, ofiarodawcom i wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób pomagają jednostce w codziennym
funkcjonowaniu. Do wymienionych zwrócił się słowami:
„Wszyscy razem możemy wiele i tylko razem, zgodnie
możemy podtrzymać ducha ochotników OSP, którzy
powołali tę jednostkę”.
arch. UM Uniejów

Ostatnim elementem spotkania było wręczenie przez
dh. Wiesława Pawłowskiego certyfikatów siostrom
Wiktorii i Zofii Antczak za reprezentowanie jednostki
w IV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zorganizowanym

Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowie
Działalność jednostki rozpoczęła się w 1928 roku, mając w swoich
szeregach 22 członków, z pierwszym
Prezesem OSP – dh. Józefem Chodakiewiczem. Założycielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Rożniatowie
byli: Walenty Józefowicz, Bolesław
Słodkiewicz, Józef Chodakiewicz,
Ludwik Grabarczyk, Roman Pasternak, Alfons Kucharski, Antoni
Malinowski, Jan Włodarczyk i inni
mieszkańcy.
Współtwórcą i organizatorem
naszej jednostki był były Komendant Rejonowy - Henryk Hofmajster
z Uniejowa. Wybrano pierwszy Zarząd w składzie: Prezes - Józef Chodakiewicz, V-ce Prezes - Ludwik
Grabarczyk, Naczelnik - Walenty
Józefowicz, Gospodarz - Adam
Pańczyk, Sekretarz - Stefan Łuczak,
Kasjer – Jan Stelmasik. Komisja

Rewizyjna: Przewodniczący Alfons
- Kucharski, Członek Komisji – Antoni Malinowski.
Już w 1933 roku OSP zakupiła z
Dąbskiej Straży ręczną sikawkę na
podwoziu, a w 1934 roku umundurowano i po raz pierwszy przeszkolono
strażaków ochotników. Dokupiono
drobny sprzęt, jak bosaki, drabiny,
węże i topory. Szybko jednak nadchodzą lata niemieckiej okupacji.
Straż nasza przestaje istnieć, sprzęt
i cały majątek przejmuje okupant i
wciela naszych strażaków w szeregi
Niemieckiej Straży Pożarnej, lecz w
sercach Polaków była nadzieja, że
przetrwają i znów będą Polską Strażą Pożarną. I w tym duchu nasi druhowie służyli w niemieckiej straży,
kierowanej przez niemieckiego komendanta – Adolfa Schmidta. Byli
to druhowie: Feliks Stasiak, Henryk

i Zenon Łopaciński, Tadeusz Pasternak, Czesław Kotowski, Józef Mikołajczyk, Tadeusz Mikołajczyk, Czesław Gadzinowski, Zygmunt Piętka,
Jan Bartczak, Stanisław Kucharski
i inni. Po odzyskaniu wolności,
jako już Polska Straż, w 1946 roku
kupiono poniemiecki, wojskowy,
drewniany barak, który służył jako
remiza OSP. Otrzymano też na własność nowy plac pod budowę remizy
od Państwa Heleny i Antoniego Sulikowskich. W 1951 roku zakupiono
pierwszy amerykański samochód,
a kierował nim dh Feliks Stasiak.
W 1958 roku straż nasza otrzymuje
pierwszą motopompę M-800 „Leopoldia PO-1”. Początek września
1958 roku jest początkiem budowy
nowej remizy. Rano 4-go września
zgromadzili się na placu OSP strażacy ochotnicy i mieszkańcy, starzy
i młodzi, aby rozpocząć budowę.
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Mieszkająca obok 80-letnia Zofia
Warach przynosi w swym fartuchu
parę kamieni, wrzucając je do wykopu fundamentów, wypowiada
słowa „Niech rośnie jak najszybciej
ta remiza i niech służy dobrej sprawie”.
W tym czasie w skład Zarządu
Budowniczego wchodzili: Prezes
– Czesław Kotowski, V-ce Prezes –
Marian Koziński, Naczelnik - Zygmunt Grzelak, Zastępca Naczelnika
- Jeż Bronisław, Sekretarz – Franciszek Freus, Kasjer – Henryk Polaszczyk. Budynek projektował dh
Henryk Pawłowski, a kierował budową dh Bronisław Jeż. Aby można
było kupować potrzebne materiały,
Zarząd i druhowie brali na swoje
gospodarstwa rolne kredyty bankowe, które spłacali za organizowane zabawy taneczne i występy
artystyczne, w których sami brali
udział jako aktorzy. Przy budowie
pracował i wspierał Komendant Rejonowy dh Józef Jóźwiak. W 1964
roku zakończono budowę remizy.
Po uzyskaniu pozwolenia, co do potrzeb i wymagań Wydziału Kultury
Powiatu Poddębickiego, wyświetlono po raz pierwszy film panoramiczny pod tytułem „Krzyżacy”,
sala nie pomieściła widzów.
W 1966 roku Zakłady Marchlewskiego z Łodzi przekazują
samochód bojowy z odkrytą kabiną
marki „Polski Fiat”. Po powrocie z
jednej z akcji gaśniczej samochód
ten częściowo spalił się w garażu.
Został jednak odbudowany przez
miejscowych druhów, a w szczególności przez ówczesnego kierowcę – mechanika dh. Zdzisława
Brożyńskiego, znanego tu kowala.
Sam nawet odlewał tłoki silnikowe i je wytaczał, dając tym samym
przykład młodym druhom, którzy
później byli jego następcami, jak dh
Krzysztof Polaszczyk, dh Sławomir
Gręda i inni druhowie.

Będąc podległymi Turkowskiej
PSP, otrzymaliśmy samochody bojowe, takie jak: STAR 20, STAR
25 i STAR 66, jeden z nich jest w
Skansenie w Aleksandrowie Łódzkim.
W czasie 90-ciu lat działalności
OSP w Rożniatowie na czele Zarządu stali Prezesi: dh Józef Chodakiewicz, dh Czesław Kotowski,
dh Marian Koziński Marian, dh Jan
Świątek, dh Marian Obielak, dh Tadeusz Bartczak, dh Wiesław Pawłowski, dh Kazimierz Czubaszewski
i znów dh Wiesław Pawłowski, który jest do dnia dzisiejszego.
W czasie pracy wcześniejszych
Zarządów planowano rozbudowę
remizy z prawej strony, wykonano
już fundamenty i zrobiono pustaki
żużlowe, zgromadzono materiały,
lecz pojawiła się ważniejsza inwestycja w naszym środowisku. Trzeba było wybudować Szkołę Podstawową, na rzecz której przekazano
cały zgromadzony materiał. Został
nam tylko fundament w ziemi. Na
całej przestrzeni 90-ciu lat wykonano wiele prac, aby nie zmarnować
ducha druhów założycieli z 1928
roku. Efektem prac wszystkich Zarządów, bez wyjątków, z zachwytem
przyglądają się obcy ludzie, turyści,
pielgrzymi do miejsca urodzin Św.
Faustyny Kowalskiej w Świnicach
Warckich. Dzięki Panu Burmistrzowi - Józefowi Kaczmarkowi i Zarządowi OSP, z dh. Prezesem - Kazimierzem Czubaszewskim mamy
do dziś samochód bojowy SRAR
266, otrzymany z wojska, który następnie karosowano. Samochód do
dziś pielęgnujemy, aby jak najdłużej
służył. Otrzymaliśmy też samochód
lekki WV T4 bus z Miejskiej Straży
Pożarnej w Łodzi.
W 2007 roku mieszkańcy ufundowali dla jednostki Sztandar,
a w 2008 roku zbudowano pomnik
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odeszłym do wieczności strażakom
z figurą św. Floriana. W 2012 roku
wymieniliśmy pokrycie dachu,
a w 2014 i 2015 roku rozpoczęto
kapitalny remont remizy i garaży.
W 2016 i 2017 roku wykonaliśmy
docieplenie tylnej ściany remizy
i garaży, wykonano kanalizację,
usunięto olbrzymie drzewa z lewej
strony placu i posadzono krzewy
ozdobne. Doposażono zaplecze kuchenne, aby można było przygotować i obsłużyć różne okolicznościowe uroczystości. Przejęto od OSP w
Kuczkach lekki samochód specjalny
VEKRTA, używany do wielu wyjazdów gospodarczych, zaopatrzeniowych, z Pocztem Sztandarowym,
pomocy mieszkańcom i innych.
W 2018 roku udało nam się
wykonać podjazdy do garaży. Taras przed remizą, spełniający także rolę sceny i trybuny, obelisk
z tablicą upamiętniającą 100-lecie
Odzyskania Niepodległości Polski.
Zamontowano selektywne wywoływanie do akcji przez stanowisko
dowodzenia w PSP Poddębice, co
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców. Zakupiono syrenę o większej
mocy alarmowania. Dokonano częściowego zakupu umundurowania
koszarowego i wyjściowego. Dokonano zakupu nowej motopompy
japońskiej firmy TOHATSU 16/8
na łączną kwotę 36 000 złotych
z dotacji Urzędu Miasta w Uniejowie
i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otrzymano
w prezencie od Pana Burmistrza,
na wyposażenie, nową motopompę,
węże ssawne i tłoczne o wartości
1100 zł. Otrzymano sprzęt do ratownictwa, zakupiony przez Urząd
Miasta w Uniejowie ze środków
Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wiesław Pawłowski
Prezes OSP w Rożniatowie
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Karolina Zaborska

Ingerencje w przestrzeni
Od zarania dziejów działalność ludzka stanowiła kontrapunkt dla pejzażu naturalnego.
Człowiek poprzez swoją obecność odciskał ślady w obrazie otaczającego go świata.
Postawienie znaku w postaci odciśniętej dłoni na skale, kamienia granicznego na bezdrożu
czy zatknięcie flagi na szczycie góry było nie tylko sposobem na zaznaczenie swojej
obecności, ale także próbą zdefiniowania i oswojenia przestrzeni, w której ta obecność
miała miejsce.
Ingerencje, które człowiek w przestrzeni czyni,
mają ją przede wszystkim porządkować. Nie chodzi tu
o czysto utylitarne działania, jak na przykład wytyczanie
dróg, układów chodników czy autostrad jako ciągów
komunikacyjnych, ale o organizację przestrzeni w warstwie
znaczeniowej.
Kiedy kreślimy granicę dzieląc ziemię, otrzymujemy
punkt odniesienia - linię, która pozwala określić cechy
przestrzeni, w której zaistniała. I tak możemy nazwać tą
przestrzeń w bardzo prosty sposób, chociażby definiując
jako moja-twoja, mniejsza-większa itd.

Działania artystyczne o charakterze land artu, czyli
sztuki ziemi, są rodzajem zabiegów definiujących
przestrzeń. Pierwsze tego typu działania pojawiły się
w latach 60-tych XX wieku. Ich charakter jest niezwykle
różnorodny, co wynikać może z wielości punktów
odniesienia jakimi są naturalne procesy natury (zmienność
warunków atmosferycznych, erozja), ukształtowanie terenu
czy żywioły. Skala takich działań oscylować może między
monumentalnymi realizacjami, sięgającymi nawet kilkaset
metrów czy nawet kilometrów długości, odznaczających
się w krajobrazie, a kameralnymi instalacjami, niemal

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

niezauważalnymi, ulegającymi niestałości przyrody.
Tego typu działania mogli zaobserwować w lipcu br.
mieszkańcy Uniejowa oraz osoby wizytujące miasto.
Studenci Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi w ramach
warsztatów artystycznych „Ingerencje w przestrzeni”
mieli za zadanie odnieść się do struktury otaczającego ich
nadwarciańskiego pejzażu, przestrzeni przyzamkowego
parku czy architektury. Poprzez różnego rodzaju ingerencje
artystyczne, także o charakterze performatywnym,
podjęli się definicji wybranych przez nich fragmentów
przestrzeni. Jednym z bardziej spektakularnych działań,
docenionych przez Uniejowian, jest z pewnością instalacja
na kładce pieszej na Warcie, złożona z wibrujących na
wietrze czerwonych pasm. Praca odnosi się do natury
żywiołów wody oraz powietrza. Poddawane ruchom wiatru
wstążki, poruszające się w hipnotycznym tańcu, mówią
o tym, jak wszystko wokół nas płynie i ulega ciągłym
przekształceniom. W skali mikro natomiast zaistniało
działanie będące badaniem struktury i ruchu powierzchni
płynącej wody.
Na plaży, u ujścia strumienia solankowego, odbył
się kameralny spektakl, będący feerią unoszących się na
wodzie barwików. Puszczane przez dwie performerki plamy
koloru na ruchomą taflę, unoszone z nurtem, tworzyły
tęczowe kompozycje opowiadające o sile twórczej, jaką
posiada żywioł wody. Te i wiele innych działań stały się
dla studentów – przyszłych artystów i architektów wnętrz,
sposobnością do zmierzenia się z różnymi jakościami
zastanej przestrzeni i ustosunkowania się do niej.
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zagadnień związanych m.in. z przestrzenią, kompozycją,
strukturą i kontekstem miejsca.
Konferencja „Ingerencje w przestrzeni” w dniach 1020 lipca 2018 r. w Domu Pracy Twórczej w Uniejowie
była połączona z warsztatami artystycznymi, których
uczestnikami byli studenci II roku studiów licencjackich,
kierunku Architektura Wnętrz z ASP im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi, pedagodzy tejże uczelni oraz
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu.
Prelegentami konferencji byli: dr hab. Bartosz Hunger
prof. ASP, Łódź; dr hab. Rafał Lamorski prof. ASP, Łódź;
dr hab. Robert Sobański prof. ASP, Łódź; dr hab. Andrzej
Wachowicz prof. ASP, Łódź; dr hab. Piotr Szwiec prof.
UAP, Poznań; dr hab. Joanna Walendzik-Stefańska prof.
ASP, Warszawa; mgr Karolina Zaborska, ASP, Łódź; dr
hab. prof. Marek Sak, ASP, Łódź; dr Łukasz Sadowski,
ASP, Łódź.
					Karolina Zaborska
					
ASP w Łodzi

arch. Uczestników warsztatów

Warsztaty studenckie zostały poprzedzone ogólnopolską
konferencją, której prelegentami byli wykładowcy Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Uniwersytetu
Artystycznego w Poznaniu. Tematyka wykładów, które stały
się zaczynem do przyszłych działań studenckich, dotyczyła

>>>

34

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 4 / 62 / 2018

arch. UM Uniejów

>>>

Rafał Przybylak

70-lecie powstania Koła
Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie
Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie ma już 70 lat. W sobotę, 16 czerwca 2018 r. na Kanale
„Kaczka” w miejscowości Człopy odbył się „Turniej o Puchar Prezesa” z okazji 70-lecia
powstania koła. Do turnieju przystąpiło 56-ciu wędkarzy. Po 4-godzinnych zmaganiach
z rybami zwycięzcą turnieju okazał się kol. Tomasz Bartosik z wynikiem 3,62 kg, drugie
miejsce zajął kol. Mirosław Leśniewski z wynikiem 2,73 kg, a trzecie miejsce zdobył kol.
Roman Kowalewski z wynikiem 2,55 kg.
Druga część jubileuszu odbyła się w Zagrodzie
Młynarskiej, gdzie o godzinie 15.00 zjechali się zaproszeni
goście oraz wędkarze (około 100 osób). Na początku
imprezy skarbnik koła - kol. Zbigniew Kuglarz przywitał
zaproszonych gości. Wśród nich byli m.in.: Przewodniczący
Rady Miejskiej w Uniejowie – Pan Janusz Kosmalski,
Przedstawiciele Zarządu Okręgowego Polskiego Związku
Wędkarskiego w Koninie, Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Uniejowie – Pani Małgorzata Komajda, Przedstawiciel
Komisariatu Policji w Uniejowie – kol. Dariusz Nadolny,
opiekun koła wędkarskiego z ramienia Zarządu Okręgu
w Koninie – kol. Jakub Kameduła, prezesi zaprzyjaźnionych
kół wędkarskich z Poddębic, Dąbia i Pęczniewa oraz byli
Prezesi Koła Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie. Następnie

sekretarz koła – kol. Witold Przytuła przypomniał wszystkim
krótką jego historię.
Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie powstało w 1948
roku, a jego założycielem i zarazem prezesem był Pan
Aleksander Mokrosiński, funkcję skarbnika pełnił Pan
Czesław Kałużny. Na początku działalności koło liczyło
20-tu członków z Uniejowa i okolic. Następnym prezesem
został Pan Henryk Pająk, a skarbnikiem Pan Lech Ratajczyk.
Liczebność wędkarzy wzrosła do 30 osób. Funkcję kolejnego
prezesa przejął Pan Kazimierz Pajor, a na skarbnika wybrano
Pana Romana Bonieckiego. W 1973 roku prezesem został Pan
Wojciech Tomczewski, a skarbnikiem Pan Jerzy Król. Rok
później funkcję prezesa objął Pan Jerzy Hrycyna, a skarbnika
ponownie Pan Roman Boniecki. Koło liczy już 130 wędkarzy.

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

W 1990 roku prezesem został Pan Krzysztof Walczak wraz
ze skarbnikiem Panem Romanem Bonieckim, który pełnił tę
funkcję do 2014 roku. Następnie skarbnikiem został Pan Jerzy
Król. Od 2016 roku prezesem jest kol. Dariusz Adamiak,
a skarbnikiem kol. Zbigniew Kuglarz. Obecnie koło liczy 400
wędkarzy i z roku na rok ich liczba się powiększa.
Po krótkim omówieniu historii naszego koła wiceprezes
- kol. Albert Niedźwiecki podsumował poranne zawody
wędkarskie, a następnie podziękował wszystkim osobom
i instytucjom, które wspierają działalność naszego koła.

Powitanie gości przez skarbnika koła - Zbigniewa Kuglarza i wiceprezesa
koła – Alberta Niedźwieckiego
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Zaproszeni goście oraz wyróżnieni członkowie koła
otrzymali statuetki okolicznościowe i dyplomy uznania.
Po wręczeniu podziękowań głos zabrali zaproszeni goście.
Przekazali oni na rzecz koła drobne upominki m.in. lornetkę,
która będzie wykorzystywana przez Społeczną Straż Rybacką.
Po części oficjalnej wszystkich uczestników imprezy
poczęstowano jubileuszowym tortem. Impreza z okazji
70-lecia Koła Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie trwała
do białego rana. Następna impreza już za 10 lat…więc
wędkujemy i czekamy.

arch. UM Uniejów
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Dyplom uznania otrzymał m.in. były prezes koła - Pan Krzysztof Walczak

Myślisz o zakupie psa?
A może warto rozważyć adopcję
czworonoga ze schroniska?
Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do adopcji bezdomnych zwierząt zabranych z terenu
gminy Uniejów, które obecnie przebywają w Hotelu dla Zwierząt i Ptactwa Domowego, Gabinet
Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo–Adopcyjne, Wojtyszki 18, gm.
Brąszewice.
Zwierzęta przebywające w schronisku objęte są nadzorem weterynaryjnym, zaszczepione przeciwko
chorobom zakaźnym, odrobaczone, wysterylizowane oraz zaczipowane. Osoby adoptujące zwierzęta
mogą mieć więc pewność, że zwierzę, które zabiorą domu, jest zdrowe.
Dodatkowe informacje dotyczące adopcji czworonogów można uzyskać na stronie www.
hotelzwierzat.com w zakładce „Psy do adopcji” oraz pod numerem tel. 512 324 940 lub kontaktując
się z Urzędem Miasta w Uniejowie pod numerem tel. 63 288 97 49.

>>>
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Kalendarium szkolne Wielenina
W Szkole Podstawowej
w Wieleninie oszczędzamy
w SKO i konkursy wygrywamy!
Uczniowie od najmłodszych lat
uczą się oszczędzać w SKO. Jej pracami kierują opiekunki: D. Kwiatosińska
i M. Andrysiewicz. W tym roku szkolnym zostały zorganizowane trzy konkursy szkolne i dwa gminne. Pierwszym
konkursem gminnym, organizowanym
wspólnie z p. B. Fligiel pod patronatem
Banku Spółdzielczego w Poddębicach,
był Gminny Konkurs Matematyczny
– Potyczki Matematyczne. Konkurs
był adresowany do uczniów klas IV
-VI. Drugim gminnym konkursem był
Gminny Konkurs Plastyczny ,,Bank
Spółdzielczy w Poddębicach oczami
dziecka”. Dla zwycięzców obu konkursów Bank Spółdzielczy w Poddębicach
ufundował wspaniałe nagrody. Przystąpiliśmy też do konkursu „Oszczędzanie
w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” - „Talenty dodajemy” w ramach
Programu TalentowiSKO. W ramach
tego programu zorganizowaliśmy dwa
przedstawienia. Pierwsze było zatytułowane „Mikołaj z B.S. w Poddębicach obdarowuje prezentami członków
SKO w SP Wielenin”, a drugie przedstawienie nosiło tytuł „Jaś, Małgosia
i Profesor Bankowości Spółdzielczej
uczą oszczędzania w Szkolnej Kasie
Oszczędności”, które mogła obejrzeć
cała społeczność szkolna, Rada Pedagogiczna, przedstawicielki Banku
Spółdzielczego w Poddębicach oraz
uczestnicy konkursu Gminny Konkurs
Matematyczny - Potyczki Matematyczne i laureaci Gminnego Konkursu Plastycznego. Przedstawione w nich były
wszystkie talenty naszych uczniów,
a zarazem członków SKO. No i opłacało się! Zajęliśmy I miejsce w regionie i otrzymaliśmy nagrodę pieniężną
w wysokości 2000 zł. Wszystkie na-

sze działania dokumentowane były
w czterotomowej kronice pt. „Przygody Profesora Bankowości Spółdzielczej i członków Szkolnej Kasy
Oszczędności w SP Wielenin, czyli zapiski z bankowego zeszytu o promocji
B.S. w Poddębicach i SKO Wielenin
i nie tylko...”. Nagroda w postaci czeku
została wręczona przez p. Annę Kozę,
przedstawicielkę B.S. w Poddębicach na uroczystym zakończeniu roku
szkolnego 2017/2018. Nie zapomnieliśmy też o członkach SKO. Wspólnie
z p. A. Gapsą zorganizowaliśmy dwa
kiermasze ozdób bożonarodzeniowych
i wielkanocnych. Z pieniędzy z nagrody i kiermaszów zasponsorowaliśmy
comiesięczne audycje muzyczne do
końca roku szkolnego. Dofinansowaliśmy też wycieczki dzieci do Warszawy,
Turku i Solcy Małej. Wraz z p. A. Gapsą zorganizowaliśmy dwie akademie
środowiskowe: Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Matki oraz uroczyście przyjęliśmy pierwszoklasistów do SKO. Cały
czas też współpracujemy z Bankiem
Spółdzielczym w Poddębicach, który przyznał nam w grudniu 1000 zł
na podarunki mikołajkowe. Laureaci
I miejsc uczestniczyli w uroczystości
rozstrzygnięcia konkursu na etapie
krajowym w siedzibie Banku Polskiej
Spółdzielczości w Warszawie. W uroczystości wzięło udział ponad 120 gości. Do centrali Banku BPS przybyli
laureaci pierwszych miejsc etapu regionalnego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski. Towarzyszyli im dyrektorzy
szkół, nauczyciele, opiekunowie SKO
i przedstawiciele Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS. Do siedziby
Banku BPS przybyli także reprezentanci instytucji, które wspierają Program
TalentowiSKO: Fundacji Rozwoju
Spółdzielczości Uczniowskiej, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, Krajowego

Związku Banków Spółdzielczych. Gospodarzem spotkania był Pan Zdzisław
Kupczyk, Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości. Nasze nagrodzone SKO Wielenin podczas uroczystości reprezentowała dyrektor szkoły E.
Goszczyk, opiekunki SKO - D. Kwiatosińska i M. Andrysiewicz i pracownik B.S. w Poddębicach - p. A. Koza.
		
		

DanielaKwiatosińska
Magdalena Andrysiewicz

Minął kolejny rok szkolny
2017/2018
W dniu 22 czerwca 2018 r. uroczyście zakończyliśmy rok szkolny
2017/2018. Rano, w zwartym szyku
ze sztandarem, wyruszyliśmy na mszę
świętą, którą odprawił ks. Jarosław
Olszewicz – Proboszcz Parafii Wielenin. Następnie uczniowie, często wraz
z rodzicami, i nauczyciele spotkali się
na uroczystym podsumowaniu całorocznej pracy. Pierwsze wręczono nagrody za całoroczną, sumienną pracę.
Nagrody książkowe otrzymali:
Maja Pawlak, Szymon Szypowski,
Natalia Goszczyk i Aleksandra Wrych
– z klasy pierwszej; Adrian Jaśkiewicz,
Mikołaj Szafarz, Jakub Macudziński,
Zuzanna Andrysiewicz – z klasy II;
Cynthia Karcz, Klaudia Wojtasiak,
Wiktoria Hajbura, Julia Florkowska,
Amelia Mann, Jakub Koziński, Jakub
Pietrzak i Marcel Szczepuła, Szymon
Rosik, Katarzyna Łukasiewicz, Kacper
Szafarz, Eryk Czyszek, Krystian Świątek i Jakub Kazimierski – z klasy III;
Weronika Szypowska,Natalia Nowińska, Brajan Gabryszak, Jan Sobczaki
Agnieszka Kozłowska – z klasy IV;
Julia Pietrzak, Bartosz Kazimierski,
Filip Mann i Julia Antczak – z klasy V;
Amelia Szczepuła, Julia Dziekańska,
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Nagrodę za I miejsce w konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” odbierają:
dyrektor Elżbieta Goszczyk, opiekunki SKO – Daniela Kwiatosińska i Magdalena Andrysiewicz

Patrycja Kaczka – z klasy VI; Vanessa
Karcz i Klaudia Antosik – z klasy VII.
Ponadto, wymienione wcześniej
uczennice klasy siódmej zostały wskazane przez Radę Pedagogiczną jako
pierwsze, które będą otrzymywać stypendium ufundowane przez rodzinę
naszego Patrona – Szczepana Ścibiora.
Nagroda ta będzie wypłacana w comiesięcznych transzach przez cały rok
szkolny 2018/2019.
Za całoroczną, żmudną pracę
w szkolnym sklepiku nagrody otrzymali: Vanessa Karcz, Aleksandra Kozłowska i Szymon Goszczyk.
Najlepszymi czytelnikami okazały
się: Ania Dąbrowska i Natalia Ptaszkiewicz.
Cynthia Karcz, Amelia Mann, Jakub Kazimierski, Brajan Gabryszak,
Jan Sobczak, Julia Pietrzak, Filip
Mann, Patrycja Kaczka, Wiktoria Królikowska i Natalia Milczarek zostali
nagrodzeni za to, że nie opuścili ani
jednej godziny zajęć szkolnych. Otrzymali oni od Rady Rodziców bilety
wstępu do parku linowego.
Wiele było nagród za systematyczne oszczędzanie i promocję oszczędzania również dla szkoły.
Burmistrz Miasta Uniejów – Pan
Józef Kaczmarek osobiście wręczył

nagrody, przyznawane za wysoki wynik na sprawdzianie zewnętrznym po
każdym roku nauki, począwszy od
klasy III szkoły podstawowej oraz za
osiągnięcia sportowe i reprezentowanie szkoły i gminy na różnych uroczystościach.
Nagrody Burmistrza za wysoki
wynik na sprawdzianie w roku szkolnym 2017/2018 otrzymali: Cynthia
Karcz, Jakub Koziński, Klaudia Wojtasiak, Szymon Rosik i Eryk Czyszek
– z klasy III, Brajan Gabryszak, Igor
Urzędowski, Jan Sobczak, Weronika
Szypowska i Agnieszka Kozłowska –
z klasy IV; Adam Doliński, Julia Antczak, Sebastian Oliwiecki, Filip Mann
i Julia Pietrzak – z klasy V; Amelia
Szczepuła, Julia Dziekańska, Tomasz
Cichomski, Dominik Kolasa – z klasy VI oraz Klaudia Antosik i Vanessa
Karcz – z klasy VII.
Za reprezentowanie gminy dodatkowo nagrody otrzymali: Klaudia Antosik, Vanessa Karcz, Szymon
Goszczyk, Dominik Kolasa, Amelia
Szczepuła i Julia Dziekańska.
Nie zabrakło również nagród dla
sportowców, a otrzymali je: Tobiasz
Gdański, Mateusz Skrzynecki, Adrian
Kozłowski, Tobiasz Kozłowski i Brajan Gabryszak.
Za wzorową pracę w harcerstwie

Prezenterzy Filip Mann i Julia Pietrzak

nagrody otrzymały - Aleksandra Kozłowska i Patrycja Kaczka. Otrzymana
gotówka zapewne wszystkim pomogła
w miłym spędzeniu wakacji i poszerzeniu wiedzy.
Wspólnie obejrzeliśmy prezentację
osiągnięć w mijającym roku szkolnym,
przygotowaną przez Panią Barbarę Fligiel.
Po części oficjalnej i rozdaniu nagród rozpoczęła się część artystyczna.
Na specjalne wydanie wiadomości za
pośrednictwem TV Wielenin zaprosili
nas uczniowie klasy piątej. Wiadomości rozpoczęły się od najważniejszych
informacji z życia szkoły oraz z Polski.
Podobno od września 2018 roku lekcje
będą trwały 10 minut, a przerwy 45 minut. Czy to możliwe? Niestety nie. To
tylko wyobraźnia uczniów. Na koniec
szkolnego wydania wiadomości odbyła się bezpośrednia relacja z pokazu
mody letniej. Dzięki pokazowi mody
dowiedzieliśmy się, co ubrać na plażę,
na rower czy też na grzyby. Każda modelka i model występujący w pokazie
zwracali swoimi strojami uwagę na
bezpieczeństwo w różnych sytuacjach.
Po występie nastąpiło ostatnie spotkanie w klasach z wychowawcami, odbiór cenzurek i upragnione, udane wakacje. Mamy nadzieję, że takie były…
			
			

Elżbieta Goszczyk
Martyna Janiak

>>>
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Wieści ze Szkoły Podstawowej
w Wilamowie
Dzień Mamy i Taty w przedszkolu
Dzień Mamy i Taty jest szczególnym dniem dla każdego dziecka. Przedszkolaki w dniu 6 czerwca zaprosiły do
przedszkola swoich rodziców na występ
z okazji Dnia Mamy i Taty, który przygotowały razem ze swoją wychowawczynią Izabelą Wróbel.
Na początku Oliwia razem z Alanem powitali przybyłych gości wierszem. Następnie biedronka – Lenka
zapragnęła zamienić swoje czarne kropki na kolorowe, a muchomorek zgubił
swój kropkowany kapelusz. Żabka,
która przechodziła rankiem nad stawem, znalazła zgubę i oddała kapelusz
muchomorkowi. Biedronka zrozumiała,
że chce pozostać taką, jaką jest, czyli
nadal chce mieć czarne kropki. Wszyscy bohaterowie zatańczyli wspólnie
z biedronką. Następnie dzieci zaprezentowały wiersze o mamie i tacie, które
były przeplatane piosenkami. Na zakończenie przedszkolaki zaśpiewały wzruszającą piosenkę o tacie, w czasie której
niektórym rodzicom zakręciła się łza w
oku. Na zakończenie dzieci wręczyły
swoim rodzicom własnoręcznie wykonane laurki, złożyły życzenia i zaprosiły na słodki poczęstunek. Nie zabrakło
także uścisków.
		

Izabela Wróbel

Zakończenie Roku Harcerskiego
8 czerwca 2018 roku Gromada Zuchowa „Wilamowskie skrzaty” wzięła
udział w Hufcowym Zakończeniu Roku
Harcerskiego. Z tej okazji zostały zorganizowane podchody, które rozpoczęliśmy w Wieleninie Kolonii. Przez około 3 km zuchy szły przez las, gdzie po
drodze musieli wykonać 4 zadania.

Na pierwszym punkcie zuchy świetnie zbudowały szałas, na kolejnych
punktach ułożyliśmy regulamin zachowania w lesie, a także zbudowaliśmy
parasol i okulary z gałęzi i liści. Zbliżając się do miejsca zakończenia podchodów – Brzezin – uczyliśmy się słów
piosenki „Harcerzem być”. Po dotarciu
na miejsce wszyscy wzięliśmy udział
w uroczystym apelu, w czasie którego
wszystkie gromady i drużyny otrzymały upominki. Potem wspólnie piekliśmy
kiełbaski w ognisku, które po podchodach ze smakiem zjedliśmy. Na koniec
usiedliśmy wokół ogniska i śpiewaliśmy
piosenki harcerskie, a potem po iskierce
przyjaźni wróciliśmy do domów.
Dla naszej gromady był to bardzo
owocny rok, zdobyliśmy wiele nagród w konkursach, wzięliśmy udział
we wszystkich imprezach hufcowych.
Z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie roku harcerskiego 2018/2019
i na nowe wyzwania… Do zobaczenia
wkrótce!
		

Sylwia Wrąbel

Blisko, ale ciekawie – dwudniowa, integracyjna wycieczka klasy III
Uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią p. Beatą Kos i p. Wiesławą
Pajor wybrali się na dwudniową wycieczkę do Łodzi i Lutomierska.
W pierwszej kolejności poszliśmy
do parku trampolin-Saltos. Tam skakanie na trampolinach to ogólnorozwojowy trening, który chroni stawy, jednocześnie wyrabia mięśnie, dotlenia cały
organizm, poprawia kondycję i uwalnia
endorfiny. Następnie pojechaliśmy do
Muzeum Włókiennictwa, gdzie obejrzeliśmy wystawę interaktywną i maszyny

włókiennicze w ruchu. Potem podziwialiśmy wystawę przepięknych strojów, zaprojektowanych przez Christiana
Diora. Stroje te podkreślały sylwetkę
i były pełne powabu z drogich i szykownych materiałów. W muzeum dzieci uczestniczyły także w warsztatach,
gdzie projektowały śliczne suknie, bluzki, butonierki, dobierając odpowiednie
tkaniny. W dalszej kolejności udaliśmy
się do najnowocześniejszego w Polsce
i w Europie środkowo-wschodniej Planetarium EC1 w Łodzi. Pod ogromną,
zachwycającą kopułą podziwialiśmy
duży sferyczny ekran, na którym obejrzeliśmy pokaz, co sprawia, że powstają
nowe gatunki roślin i zwierząt. Projekcję poprzedził krótki opis zjawisk astronomicznych, zachodzących aktualnie na
niebie. Widzieliśmy dwie ogromne latimerie, ryby będące żywymi skamielinami, zabawnego ptaka głuptaka i wiele
innych przedziwnych gatunków zwierząt. Stamtąd, ponieważ było bardzo
blisko, spacerkiem poszliśmy obejrzeć
najnowocześniejszy i największy w Polsce, a trzeci nawet w Europie, dworzec
kolejowy - Łódź Fabryczna.
Na koniec pierwszego dnia wycieczki z utęsknieniem dotarliśmy do
wyczekiwanego świata czekolady,
gdzie czekolada produkowana jest ręcznie, bezpośrednio z ziarna kakaowca,
a nie z proszku kakaowego. W Manufakturze czekolady spełniły się
czekoladowe marzenia. Dzieci same
skomponowały specjalnie dla siebie
czekoladę na „życzenie”, którą następnie zapakowały w kolorowe pudełeczko
i zabrały do domu.
Na nocleg udaliśmy się do Lutomierska. Tam dzieci mogły się wykazać
samodzielnością i zasmakować życia,
z dala od najbliższych. Po dniu pełnym
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100-lecie OSP Ostrowsko

90-lecie OSP Rożniatów

arch. UM Uniejów
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Gminne Zawody Sportowa-Pożarnicze w Felicjanowie

70-lecie Koła Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie

Turniej Wędkarski o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów 2018

arch. UM Uniejów / A. Sobczak

Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi

Wianki nad rzeką Wartą w Uniejowie
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Gminny Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych w Spycimierzu

VIII Festiwal Królestwo Lilii

Jarmark Średniowieczny

Turniej Rycerski

Indiańskie Lato - Święto Alei im. SAT OKHA
arch. UM Uniejów/Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie

Piknik Sołtysów w Ostrowsku
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Przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” wystawione podczas X Jarmarku
Wilamowskiego

gratulujemy talentu oraz pomysłowości
w doborze materiałów i technik wykonania.
		

Izabela Wojtczak

Konkurs „Wilamowskie kwietne
dywany”
arch. SP Wilamów

Na X Jarmarku Wilamowskim odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród laureatom Parafialnego
Konkursu Plastycznego „Wilamowskie
kwietne dywany”.
absorbujących zajęć kolacja, przygotowana na miejscu noclegu, wszystkim
dodała wigoru i brakujących sił. Dodatkową atrakcją wieczoru był urodzinowy
tort, który dla jednej z koleżanek, w formie niespodzianki, przygotowała mama
z ciocią mieszkającą w miejscowości
noclegu.
Dzień drugi rozpoczęliśmy od śniadania i spaceru, a potem długo wyczekiwanej Ceramilandii. Ceramilandia to
kraina nauki, zabawy i rozrywki. Na
dzieci czekało tam szereg atrakcji, takich jak: kolejka elektryczna, zjeżdżalnie Gigant, góra wspinaczkowa, bujaki
rekreacyjne, trampoliny, tory przeszkód
i wiele innych. Dzieci obejrzały także
wystawę ceramiki, jak również skorzystały z warsztatów, rozwijających
twórczą postawę wobec otaczającego
świata. Poznały tajniki tworzenia wyrobów ceramicznych i same mogły wziąć
udział w sztuce tworzenia. Było co podziwiać, powstały same dzieła sztuki.
Dzieci zmęczone, ale bardzo szczęśliwe i zadowolone wróciły do Wilamowa, gdzie czekali na nich stęsknieni
rodzice.
		

Beata Kos

Gminny Konkurs „Witaminowy
Stworek”
16 czerwca 2018 r. na X Jarmarku
Wilamowskim odbyło się uroczyste

wręczenie dyplomów i nagród laureatom Gminnego Konkursu Plastyczno
-Technicznego „Witaminowy Stworek”,
zorganizowanego przez panie Wioletę
Pietrzykowską i Izabelę Wojtczak.
Konkurs skierowany był do uczniów
z klas I-III ze szkół podstawowych gminy Uniejów. Jego celem było zainspirowanie dzieci do zdobywania i poszerzania wiedzy o otaczającym środowisku,
pobudzanie i rozwijanie plastycznych
potrzeb dzieci, wykorzystanie naturalnych materiałów przyrodniczych.
Komisja, w składzie: pani Magdalena Pajor, pani Wiesława Pajor i pani
Katarzyna Pajor, nagrodziła i wyróżniła
następujące osoby: I miejsce: Szymon
Pacześny – kl. I, Oliwia Walczak – kl.
II, II miejsce: Ewa Tomaszewska – kl.
II, Zuzanna Adamczyk – kl. III, Natalia
Ratajczyk – kl. III, III miejsce: Patryk
Banach- kl. I, Michalina Józefowicz –
kl. III, wyróżnienia: Błażej Pietrzak –
kl. II, Filip Szafarz – kl. II, Maja Gapsa
– kl. III.
W trakcie oceniania prac i wyłaniania laureatów komisja brała pod uwagę:
oryginalność interpretacji tematu, kompozycję, samodzielność i staranność
wykonania prac oraz różnorodność użytych materiałów.
Bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim uczestnikom konkursu za olbrzymi wkład pracy oraz zaangażowanie w przygotowanie prac. Jednocześnie

W tym konkursie przyznawane są 4
główne nagrody i 4 wyróżnienia. Motywy religijne wraz z kolorowymi kwiatami, znajdujące się na zwycięskich
pracach, przenoszone są przed 4 ołtarze. W latach poprzednich, tak i w tym
roku osoby miały możliwość przenieść
i namalować osobiście na ulicy, przed
zbudowanymi ołtarzami w dniu Bożego
Ciała, nagrodzone swoje projekty - prace plastyczne.
W tym roku główne nagrody, czyli pierwsze miejsca otrzymali: Monika
Świątek, Michał Pajor, Amelia Józefowicz, Paulina Ratajczyk, wyróżniania:
Szymon Wojech, Natalia Ratajczyk,
Amelia Dominowska, Maja Gapsa, Bartłomiej Drubkowski.
		

Beata Kos

X Jarmark Wilamowski
W sobotnie popołudnie, 18 czerwca
odbył się jubileuszowy X Jarmark Wilamowski. Plac przy OSP zapełnił się, jak
zawsze, najpierw stoiskami, a potem gośćmi. Na scenie w tym roku królowały
dzieci i Kapela z Wilamowa. Przedstawienie pt. „Królewna Śnieżka i siedmiu
krasnoludków”, piosenki w wykonaniu
klasy VII oraz układy taneczne zespołu Gwiazdeczki umilały czas jarmarku.
Szkolny sklepik oferował lody i chłodne
napoje, kuchnia – grochówkę. Kolejne
stoisko należało do Rady Rodziców można było popróbować wilamowskich
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smaczków (chleba ze smalcem, ciasta,
ogórków kiszonych…). Zakupić można było sobie również watę cukrową,
popcorn, chipsy czy zakręconą frytkę. Dzieci mogły pomalować twarze
albo zrobić sobie warkoczyka. Dużym
powodzeniem cieszyły się także dmuchańce i kolorowe piłki pływające w
basenie. Oczywiście najliczniej obleganym stoiskiem była loteryjka i grill. Nie
zabrakło innych atrakcji. Odbyło się też
rozstrzygnięcie IV Parafialnego Konkursu Plastycznego na projekt obrazów
przy ołtarzach na trasie Bożego Ciała i
wręczenie nagród dla zwycięzców. Rozstrzygnięto także Konkurs Plastyczny
„Witaminowy stworek”. Na zakończenie imprezy, tradycyjnie już, przeprowadzony był konkurs wiedzy ogólnej,
szczególnie dotyczący Wilamowa i okolic, podczas którego można było wygrać
wiele atrakcyjnych nagród. Główną nagrodą była kosiarka. Po części oficjalnej, prowadzonej przez pełnego humoru
spikera, był czas na rozmowy w gronie
znajomych i na potańcówkę.
		

Katarzyna Pajor

Aby wakacje były bezpieczne…
Tradycyjnie, na kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego pani Anna
Gazda zorganizowała spotkanie z funkcjonariuszem policji. Celem wizyty
starszego aspiranta Dariusza Nadolnego
było przeprowadzenie z uczniami pogadanki pt. „Bezpieczne wakacji”. Pan
policjant przypominał zasady bezpiecznego zachowania nad wodą, na wsi,
w mieście, zabaw na świeżym powietrzu, tym samym przestrzegał przed niebezpieczeństwami, jakie mogą spotkać
tych wszystkich, którzy nie posłuchają
jego rad.
Nie zabrakło też informacji na temat przepisów ruchu drogowego oraz
zasad poruszania się po drogach. Nasz
gość przypomniał, jak ważną rolę spełniają odblaski i sugerował, że każde
dziecko powinno posiadać na ubraniu

choć jeden świecący element. Dzieci
z zaciekawieniem słuchały rad policjanta, zadawały wiele pytań i chętnie dzieliły się swoimi spostrzeżeniami.
		

Anna Gazda

Wyjazd na basen
Tuż przed samym zakończeniem
roku szkolnego uczniowie klasy piątej
i siódmej, pod opieką swoich wychowawczyń Magdaleny Pajor i Joanny
Binkiewicz, wybrali się na basen do
Uniejowa. Pobyt na basenie rozpoczęło
spotkanie z ratownikiem, który zapoznał nas z regulaminem korzystania z
pływalni. Dzieci mogły przez 2 godziny wykazać się umiejętnością pływania
oraz korzystać ze wszystkich atrakcji, tj.
ze zjeżdżalni, rwącej rzeki czy jacuzzi.
Podstawowym celem wyjazdu na basen
było kształtowanie nawyków i postaw
prozdrowotnych, ćwiczenie odwagi,
wpajanie prawidłowych nawyków higienicznych oraz agitacja sportowa na
rzecz zdrowego trybu życia, jak również
zachęcenie do czynnego spędzania czasu wolnego. Czas spędzony „w wodzie”
przysporzył wszystkim uczestnikom
wyjazdu, oprócz korzyści zdrowotnych,
wiele radości i przyjemnych wrażeń.
Po wyjściu z basenu udaliśmy się do
restauracji „Zorbas”, gdzie czekała już
na nas przepyszna pizza. Zanim dotarliśmy do domu, już w drodze powrotnej,
w autobusie planowaliśmy następny
wyjazd.
		

Magdalena Pajor

Z wizytą w kręgielni
Uczniowie klasy III wspólnie z wychowawczynią i rodzicami postanowili
zakończyć rok szkolny i trzy lata ciężkiej nauki w kręgielni klubu Nautilus
w Uniejowie. Podstawowym celem wycieczki była integracja. Dla niektórych
był to już drugi pobyt w tym miejscu.
Pierwszy odbył się w ubiegłym roku,

kiedy to dziewczynki tej klasy realizowały wygraną z konkursu tańca
w Stemplewie.
Współzawodnictwo
na
torze
w rzucaniu ciężkimi kulami okazało się
doskonałą zabawą. Stało się świetną
rozrywką i niesamowitą frajdą. Ta zdrowa rywalizacja, a jednocześnie zabawa
wciągnęła mamy, ku zaskoczeniu dzieci. Było dużo śmiechu i okrzyków radości. Po wyczerpującej grze zjedliśmy
pizzę i frytki.
Ten przedostatni dzień w roku
szkolnym uczniowie spędzili w bardzo
miłej i koleżeńskiej atmosferze. Jeszcze tylko zostało odebranie świadectwa
i upragnione wakacje.
		

Beata Kos

Pożegnanie przedszkola
„Przedszkola czas już minął nam…”
- tymi słowami starszaki z oddziału
przedszkolnego w dniu 21 czerwca
pożegnały swoich młodszych kolegów
i panią. Po trzech latach spędzonych
w tej sali trudno było rozstać się z ulubionymi zabawkami.
Przedszkolaki wierszami i piosenkami przedstawiły, jakie jest życie
małego przedszkolaka. Następnie był
tradycyjny przeskok przez pióro, które
było trzymane przez przewodniczącego
szkoły - Andrzeja Warycha. Na zakończenie każde dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom i książkę z bajkami.
Do pierwszej klasy poszły: Marika
Kolasa, Gracjan Kolasa, Wiktoria Kos,
Artur Kuźnik, David Pietrzak, Jan Kołodziejek, Dawid Siekacz i Maksymilian Biernacki.
					
		
Izabela Wróbel
Zakończenie roku szkolnego
22 czerwca zakończyliśmy rok
szkolny 2017/2018. Uroczystość zgro-
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Uczniowie klasy III wraz z wychowawczynią B. Kos na wycieczce w Łodz

madziła całą społeczność szkolną, czyli
uczniów, ich rodziców i pracowników.
Najpierw udaliśmy się wraz z pocztem
sztandarowym do kościoła w Wilamowie, gdzie odbyła się Msza święta. Po
powrocie rozpoczęły się uroczystości
w szkole.
Zakończenie roku to czas podsumowań oraz nagradzania tych, którzy
wyróżnili się swoją dziesięciomiesięczną pracowitością i wytrwałością. Jako
pierwszy nagrody przyznał burmistrz
Józef Kaczmarek. Stypendia Burmistrza
2018 przyznane zostały za wysokie wyniki w nauce (na podstawie testów kompetencji) oraz reprezentowanie szkoły
z pocztem sztandarowym. Otrzymali je:
• za wysokie wyniki w nauce: Agnieszka Bamberska z kl. IV, Nikolina Polipowska i Patryk Skiera z kl. V, Michał
Pajor z kl. VI
• za reprezentowanie szkoły z pocztem
sztandarowym: Martyna Paczesna,
Monika Świątek i Sebastian Kokorzycki z klasy VII oraz Amelia Józefowicz, Justyna Rosiak i Michał Pajor
z klasy VI
Tradycyjnie, na koniec roku szkolnego
wyróżnienia i nagrody w wielu kategoriach przyznała Rada Pedagogiczna.

Występ przedszkolaków przygotowany z okazji Dnia Mamy i Taty

Otrzymali je:
• za naukę i zachowanie: klasa I – Witold Fijałkowski, Kamil Groberek,
Szymon Pacześny, klasa II - Mikołaj
Polipowski, Filip Szafarz, Ewa Tomaszewska, Oliwier Kolasa, Elżbieta
Maruszak, klasa III - Maja Gapsa, Zuzanna Adamczyk, Nikola Grajczyk,
Nikola Kolasa, Blanka Juras, Szymon
Włodarczyk, Witold Chybczyński,
Filip Paczesny, klasa IV - Agnieszka
Bamberska, Wiktoria Kokorzycka,
Karolina Ludwicka, Kacper Wróbel,
klasa V - Nikolina Polipowska, Wiktoria Stołowska, klasa VI - Amelia Józefowicz, Michał Pajor, Justyna Rosiak, klasa VII - Martyna Paczesna,
Aleksandra Mirek, Monika Świątek
• za największy postęp w nauce: Wojciech Wilczyński, Zuzanna Matczak,
Jakub Drubkowski
• za stuprocentową frekwencję: Cezary
Pajor, Witold Chybczyński, Michał
Pajor, Paulina Ratajczyk, Bartosz
Szafarz
• za pracę w sklepiku szkolnym: Dawid
Andrzejewski, Edyta Cybulska, Sebastian Kokorzycki, Aleksandra Mirek,
Łukasz Opas, Bartosz Szafarz, Monika Świątek, Andrzej Warych, Amelia

Józefowicz, Justyna Rosiak
• za pracę w samorządzie uczniowskim: Andrzej Warych, Aleksandra
Mirek, Monika Świątek, Amelia Józefowicz, Justyna Rosiak, Monika
Rogacka, Nikolina Polipowska, Dominik Węgielnik, Kacper Wróbel
• za oszczędzanie w SKO: Szymon Pacześny, Kamil Groberek, Witold Fijałkowski, Witold Chybczyński, Filip
Szafarz, Bartosz Szafarz
• za pracę w Gromadzie zuchowej „Wilamowskie skrzaty”: Agnieszka Bamberska, Karolina Ludwicka, Wiktoria
Kokorzycka
• za czytelnictwo: klasy I-III – Kamil
Groberek, klasy IV-VII – Monika
Świątek
Tytuł Przyjaciela Biblioteki nadany
został Wiktorii Kokorzyckiej, Monice
Świątek i Justynie Rosiak.
Wszystkim nagrodzonym serdecznie
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Mamy nadzieję, że tegoroczne wakacje
dla wszystkich były najwspanialsze,
najszczęśliwsze i wymarzone…
		

Joanna Binkiewicz
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Szymon Bugajak

Last minute - sport w roku szkolnym

2017/2018 w Szkole Podstawowej w Uniejowie
Ostatni tydzień roku szkolnego to od wielu lat tradycyjne imprezy sportowe - jedne o krótszym, drugie o dłuższym stażu.
Ze względu na rytm wydawniczy pisma nie było dane zamieścić o nich wzmianki w poprzednim wydaniu gazety. Szkoda by było
jednak, gdyby nie pozostał po tych zawodach jakiś ślad. A na koniec wieści z aren sportowych wojewódzkich i powiatowych,
na których kolejne triumfy odnosili uczniowie Szkoły Podstawowej w Uniejowie.
II Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów
Po raz drugi rozegrano w Uniejowie Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów. Zawody
o zasięgu powiatowym zgromadziły na starcie sześć drużyn. W finale, tak jak w roku ubiegłym, zagrały zespoły z Uniejowa
i Gimnazjum Zygry. Po ciekawej grze tym razem z końcowego zwycięstwa mogły cieszyć się podopieczne Macieja Gajdeckiego
- uczennice Szkoły Podstawowej w Uniejowie. Jednym słowem rewanż za ubiegłoroczną porażkę w finale udał się. Radości było
co niemiara, dziewczęta były mega zadowolone. Trzecie miejsce przypadło w udziale dziewczętom z Wartkowic. Wszystkie
drużyny wyjechały z Uniejowa z pamiątkowymi pucharami i dyplomami oraz z biletami wstępu do kompleksu Termy Uniejów,
ufundowanymi przez Burmistrza Miasta Uniejów i zapowiedziały, że za rok na pewno wrócą na kolejną edycję zmagań. Wszyscy
podkreślali, że to bardzo sympatyczne zawody.
W zwycięskim zespole występowały: Oliwia Pietrzak, Martyna Srogosz, Oktawia Ircha, Aleksandra Michalska, Weronika
Kujawa, Marta Pełka, Daria Dębowska, Katarzyna Górka, Zofia Grzelak i Maria Plak.
XVI Biegi Rekreacyjne „Do Gorących Źródeł”
Tradycyjnie, już od szesnastu lat w ostatnim tygodniu roku szkolnego rozgrywane są Gminne Biegi Rekreacyjne
„Do Gorących Źródeł” dla uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i przedszkolaków. Po raz pierwszy biegi zorganizowano
jako imprezę towarzyszącą, odbywającym się w Uniejowie Ogólnopolskim Dniom Wody. I tak już zostało, że organizowane
są w czerwcu, bo tradycja to podobno rzecz święta.

arch. SP w Uniejowie

Cieszy organizatorów – nauczycieli wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Uniejowie fakt, iż co roku w biegach
uczestniczy duża liczba uczniów i przedszkolaków. W tegorocznych biegach wystartowało ogółem 298 uczniów. Nagrody,
medale i dyplomy zapewnia Burmistrz Miasta Uniejów w ramach Zadania „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej”,
realizowanego przez Uczniowski Klub Sportowy GIMPULS - Uniejów.

Zwycięzcy II Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów i VIII Zawodów Gminnych w Pływaniu
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Chłopcy
1 m Adrian- Kurzawa - Uniejów
2 m Stanisław Charuba - Uniejów
3 m Szymon Dopieralski - Uniejów
1 m Dawid Pietrzak - Wilamów
2 m Wiktor Korczyński - Wielenin
3 m Borys Skrzak - Uniejów
1 m Szymon Kęcel - Uniejów
2 m Kacper Pizulski - Spycimierz
3 m Wojciech Tomczyk - Uniejów
1 m Wojciech Jakub - Wielenin
2 m Filip Szafarz - Wilamów
3 m Brajan Jończyk - Uniejów
1 m Bartłomiej Drubkowski - Wilamów
2 m Olaf Nockowski - Uniejów
3 m Radek Marek - Uniejów
1 m Tomasz Szymański - Uniejów
2 m Michał Jezierski - Uniejów
3 m Bartłomiej Nowak - Uniejów
1 m Gracjan Madajski - Uniejów
2 m Adrian Wypiorczyk - Uniejów
3 m Szymon Wojech - Wilamów
1 m Krystian Skalski - Wielenin
2 m Artur Antoniak - Wielenin
3 m Andrzej Warych - Wilamów
1 m Dominik Galoch - Uniejów
2 m Mateusz Napieraj - Uniejów
3 m Dawid Graczyk - Uniejów

arch. SP w Uniejowie

Wyniki zawodów:
Przedszkolaki – 5-latki
Dziewczęta
1 m Magdalena Dzieran - Uniejów
2 m Oliwia Paczesna - Wilamów
3 m Lena Przytuła - Uniejów
Przedszkole – 6-latki
1 m Anna Kozłowska - Wielenin
2 m Aleksandra Pawlak - Wielenin
3 m Amelia Baranowska - Uniejów
Szkoła podstawowa - klasy I - rocznik 2010
1 m Natalia Stachowiak - Uniejów
2 m Maja Perkowska - Uniejów
3 m Inga Olczyk - Uniejów
Klasy II-III - rocznik 2009
1 m Malwina Kaźmierczak - Uniejów
2 m Michalina Pasternak - Spycimierz
3 m Zuzanna Pacholczyk - Uniejów
Klasy III-IV - rocznik 2008
1 m Nina Bartosik – Uniejów
2 m Agnieszka Bamberska - Wilamów
3 m Katarzyna Graczyk - Wielenin
Klasy IV - rocznik 2007
1 m Agnieszka Kozłowska - Wielenin
2 m Aleksandra Gogol - Uniejów
3 m Marta Sibińska - Uniejów
Klasy V-VI
1 m Maja Matusiak - Uniejów
2 m Oliwia Jaśkiewicz - Wielenin
3 m Karolina Szczepańska - Uniejów
Klasy VII
1 m Julia Milczarek - Wielenin
2 m Natalia Milczarek - Wielenin
3 m Klaudia Milczarek - Wielenin
Klasy II-III Gimnazjum
1 m Klaudia Galoch - Uniejów
2 m Justyna Wojech - Uniejów
3 m Dominika Janicka - Uniejów
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Nauczyciel w-fu w SP w Uniejowie - Szymon
Bugajak wręcza dyplomy zwyciężczyniom XVI
Biegów Rekreacyjnych „Do Gorących Źródeł”

VIII Zawody Gminne
w Pływaniu
Czas szybko płynie i ani się
nie obejrzeliśmy już po raz ósmy
rozegrano Zawody Gminne
w Pływaniu. Zawody odbywają
w formule zamkniętej i są dostępne
tylko dla uczniów z gminy
Uniejów. Rywalizacja odbywa
się na dystansie 25 m stylem
dowolnym, w poszczególnych
rocznikach szkół podstawowych
i klas gimnazjalnych. W tym
roku rywalizowano w siedmiu
kategoriach wiekowych, oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.
Pierwsze
zawody,
które
odbyły się w 2010 roku to niezbyt liczna grupa startujących
Jednak z roku na rok lawinowo
przybywa startujących. Widać to

szczególnie po uczniach klas I-IV. Na pewno to zasługa programów z pływania, realizowanych w gminie Uniejów – „Umiem
pływać” oraz „Płyń bezpiecznie po zdrowie”.
Nauka i doskonalenie umiejętności pływania jest współcześnie coraz powszechniejszym elementem procesu kształcenia
dzieci i młodzieży. Pływanie traktowane jest jako jedna z podstawowych umiejętności, które powinien posiadać uczeń.
Poprzez pływanie podnosimy wydolność i sprawność wszystkich układów anatomicznych człowieka. Powszechnie wiadomo,
że ćwiczenia w wodzie i pływanie to jeden z najskuteczniejszych sposobów zapobiegania i korekcji wad postawy. Odciążenie
układu kostnego, a zwłaszcza kręgosłupa, pozwala na jego prostowanie się, a ćwiczenia mięśni szkieletowych w tych warunkach
– na ich wszechstronny rozwój i wzmacnianie.

>>>
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Wyniki zawodów:
Szkoła Podstawowa
Klasy I - rocznik 2010
1 m Natalia Stachowiak
2 m Maja Perkowska
3 m Lena Kowalska
Klasy II
1 m Julia Będzichowska
Klasy III - rocznik 2009
1 m Malwina Kaźmierczak
2 m Zuzanna Pacholczyk
3 m Zuzanna Grzelewska
Klasy III-IV - rocznik 2008
1 m Nina Bartosik
2 m Amelia Tomczyk
3 m Hanna Pęcherska
Klasy IV rocznik 2007
1 m Ana Marciniak
2 m Aleksandra Gogol
2 m Eliza Marosik
3 m Julia Kowalska
Klasy V-VI
1 m Amelia Perkowska
2 m Karolina Szczepańska
3 m Maria Plak
3 m Katarzyna Nadolna
Klasy gimnazjalne
1 m Julia Kotarska
2 m Ala Kotarska
3 m Martyna Srogosz

1 m Igor Marosik
2 m Tymon Jesiołowski
3 m Wojciech Tomczyk
1 m Błażej Wieczorek
2 m Mateusz Bugaj
1 m Jeremi Pamfil
2 m Eryk Kowalczyk
3 m Tymoteusz Jabłoński
1 m Aleksander Wegner

Cieszy fakt, iż duża grupa rodziców rozumie zalety
pływania i ochoczo przyprowadza swoje pociechy
na basen, by te nauczyły się obcowania z wodą,
a jednocześnie zadbały o zdrowie – bo przecież pływanie
to najlepszy sposób na utrzymanie i poprawę zdrowia.
Zawody od pierwszej edycji organizują nauczyciele:
Karolina Marosik, Sebastian Napieraj i Szymon Bugajak.
Mistrzowie Województwa Łódzkiego
w Lekkoatletyce
Mateusz Napieraj zdobył dwa złote medale podczas
Mistrzostw Województwa Łódzkiego w Lekkoatletyce.
Zwycięstwa w biegu na 100 m oraz w sztafecie 4 x
100 m zostały poparte najlepszymi wynikami w Polsce
w kategorii wiekowej M-16. Złote medale zostały
okraszone srebrnym w biegu na 300 m.
Bartek Swęderski został Mistrzem Województwa
Łódzkiego w biegu na 1000 m na tych samych zawodach.

1 m Miłosz Trzuskowski
2 m Igor Rybak
3 m Dawid Grubski

1 m Gracjan Madajski
2 m Bartosz Łuczak
3 m Bartek Kąpielski

1 m Stanisław Jeżka
2 m Bartek Czyżo
3 m Damian Tarcz

Mistrzowie Powiatu w Piłce Siatkowej Plażowej
Zawody Powiatowe zostały zdominowane przez
uczniów klas gimnazjalnych Szkoły Podstawowej
w Uniejowie. Tak w kategorii dziewcząt, jak i chłopców
nasi uczniowie wypełnili całe podium. Na najwyższym
stopniu stanęły Martyna Srogosz i Oliwia Pietrzak oraz
Bartek Czyżo i Mateusz Napieraj
Mistrzowie Powiatu w Piłce Nożnej Plażowej
Po raz pierwszy w historii rywalizacji szkolnej
konkurowano na szczeblu powiatu w tej dyscyplinie
sportu. Po latach, na łamach sportu szkolnego będzie

arch. SP w Uniejowie

można przeczytać wzmiankę, że zawody odbyły się w Uniejowie i pierwszymi triumfatorami zostali uczniowie z Uniejowa
w składzie: Damian Tarcz, Michał Derlacz, Bartek Czyżo, Damian Bartosiak i Mateusz Napieraj.

Mistrzowie Powiatu w Piłce Nożnej Plażowej

Mistrzowie Powiatu w Piłce Siatkowej Plażowej
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Lokalni instrumentaliści: Od lewej, obok Jarosława Trelińskiego, na gitarze
elektrycznej gra Marcin Jaśkiewicz

Gość specjalny koncertu - Karolina Skrzyńska, wspólnie z Raz Dwa
Trzy oraz grupą Integracyjną, w piosence „Nazywaj rzeczy po
imieniu”

Mirosław Madajski

Zespół Raz Dwa Trzy

we wspólnym koncercie z dziećmi oraz
niepełnosprawnymi artystami
Koncert w Uniejowie zespołu Raz Dwa Trzy zakończył pierwszą część projektu „Splątani
miłością do muzyki”.
16 czerwca 2018 r. przy Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie można było
usłyszeć wspaniałe kompozycje Adama Nowaka, Wojciecha Młynarskiego oraz Agnieszki
Osieckiej w niezwykłych aranżacjach z udziałem lokalnych artystów, dzieci oraz osób
niepełnosprawnych. Koncert poprowadziła Monika Mazur, a na scenie gościnnie pojawiła
się wybitna wokalistka oraz kompozytorka Karolina Skrzyńska. Zanim jednak na scenie
zobaczyliśmy zespół Raz Dwa Trzy publiczność rozgrzewali laureaci XVII Gminnego Festiwalu
Piosenki w Uniejowie oraz zespół GDP SQUAD.
Zespół Raz Dwa Trzy tworzą: Adam Nowak – gitara, wokal;
Grzegorz Szwałek – instrumenty klawiszowe, Mirosław
Kowalik – gitara basowa, Jarosław Treliński – gitara, Jacek
Olejarz – perkusja, Tadeusz Kulas – trąbka.
Grupa Integracyjna to młodzi wokaliści pochodzący
z trzech gmin powiatu poddębickiego: Uniejowa, Wartkowic
i Zadzimia; ze szkół 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.
Uczestnicy projektu przygotowywali się do koncertu bardzo
intensywnie od początku maja, biorąc udział w warsztatach
wokalno-instrumentalnych, emisji głosu i autoprezentacji,
choreografii, multimediach oraz próbach sekcyjnych.

>>>

50

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 4 / 62 / 2018

arch. T. Wójcik

>>>

60-cio osobowa Grupa Integracyjna: dzieci z gminy Uniejów, Wartkowice i Zadzimia. Skład uzupełniają utalentowani, niepełnosprawni artyści

Tradycją koncertów integracyjnych w Uniejowie jest udział
w koncercie, oprócz lokalnych, młodych wokalistów, także
miejscowych instrumentalistów, którzy od początku trwania
projektu towarzyszą uczestnikom podczas warsztatów. Są to:
Marcin Jaśkiewicz (gitara), Bartosz Wroniszewski (perkusja),
Mirosław Madajski (trąbka), Łukasz Mosiagin (gitara
basowa), Maksymilian Milczarek (puzon) oraz Maciej Janecki
(instrument klawiszowy).
Projekt potrwa do końca 2018 roku, a przed nami jeszcze
dwa koncerty – w Wartkowicach i Zadzimiu. Zanim to jednak
nastąpi (1 i 15 grudnia), od początku września grupa wraca do
ciężkiej pracy warsztatowej.

Partnerami projektu są: Uniejów Uzdrowisko Termalne,
Gmina Wartkowice, Gmina Zadzim oraz PGK TERMY Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęli: Witold
Stepień – Marszałek Województwa Łódzkiego, Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Piotr Kuropatwa – Wójt
Gminy Wartkowice, Krzysztof Woźniak – Wójt Gminy Zadzim.
Patronat medialny objęli: TVP 3 Łódź, Dziennik Łódzki,
Uniejowskie Strony, W Uniejowie, Echo Turku, nasze miasto.
pl i uniejow.net.pl.
Zadanie „Splątani miłością do muzyki” jest finansowane
w ramach budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego
na 2018 rok.

arch. T. Wójcik

Realizatorem projektu „Splątani miłością do muzyki” jest
Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni. Projekt koordynuje
Mirosław Madajski, a w realizacji warsztatów pomagają pedagodzy, pracujący na co dzień w gminach biorących udział
w projekcie: Magdalena Derlacz, Andrzej Czechowicz, Do-

rota Sowińska, Marta Kozanecka, Renata Klimczak, Martyna
Kaźmierczak i Anna Marciniak.

Występ dzieci przy uniejowskim zamku

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Uczestnicy Otwartego Letniego Turnieju Szachowego

Otwarty Letni Turniej Szachowy
W sobotę, 23 czerwca 2018 roku w Sali Rycerskiej
uniejowskiego zamku odbył się Otwarty Letni Turniej
Szachowy. W sobotnie przedpołudnie swój udział w turnieju
zgłosiło 30-tu zawodników, w tym ośmioro uczestników
warsztatów szachowych z M-GOK w Uniejowie. Partie
szachowe rozgrywano w systemie szwajcarskim, po 7 rund w
pięciu kategoriach wiekowych (OPEN, do lat 16, do lat 13, do
lat 10 i do lat 8 ). Po blisko czterogodzinnych rozgrywkach
wyłoniono zwycięzcę turnieju – 11 letniego Wojciecha
Kopaniewskiego z Brzezin, który swoją przygodę z szachami
rozpoczął pięć lat temu. Sędzią głównym turnieju był pan
Eugeniusz Walczak.
Zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe
tabliczki – dyplomy, pozostali uczestnicy nagrodzeni zostali
za udział w turnieju drobnymi upominkami. Nagrody
powędrowały również do najmłodszej uczestniczki – Julii
Kowal z Uniejowa oraz najmłodszego uczestnika – Jana
Stusio z Łodzi.

Tabela końcowa turnieju:
Kategoria OPEN: I - Wojciech Kopaniewski, II - Hubert
Olczyk, III - Jakub Kopaniewski
Kategoria do lat 16: I - Jakub Kopaniewski, II - Mateusz
Olczyk, III - Kacper Owczarek (M-GOK w Uniejowie)
Kategoria do lat 13: I - Michał Jędrzejczak, II - Aleks
Tyszkiewicz, III - Wiktoria Rzeźnicka
Kategoria do lat 10: I - Piotr Stepień, II - Melissa Kowalski,
III - Tymoteusz Tymiński
Kategoria do lat 8: I - Staś Michalik , II - Jan Stusio, III Mateusz Kowal (M-GOK w Uniejowie)
Organizatorzy: Urząd Miasta w Uniejowie, MiejskoGminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, Chess Company
W&W, PGK Termy Uniejów.
			

M-GOK w Uniejowie

Wianki nad rzeką Wartą w Uniejowie
Noc Świętojańska, zwana też Nocą Kupały, to święto wody
i ognia, obchodzone z 23 na 24 czerwca. Święto to związane
jest z rozpoczęciem lata.
W sobotę, 23 czerwca 2018 r. na plaży nad rzeką Wartą
w Uniejowie odbyła się wyjątkowa impreza – Wianki.
Z tej okazji przygotowane zostały liczne atrakcje. Imprezę
rozpoczęły warsztaty tradycyjnego wyplatania wianków

prowadzone przez panią Marię Pastwińską oraz konkurs na
„Najpiękniejszy wianek”, do którego zgłoszono w tym roku
aż 42 wianki. Szczęście uśmiechnęło się do Izabeli Rosik oraz
Kacpra Jaszczury. Chętni mogli wziąć udział w konkursie
„Szukanie kwiatu paproci”. Podczas Nocy Świętojańskiej
licznie zgromadzeni mieszkańcy i turyści mogli podziwiać
występy Zespołu Śpiewaczego Włościanki z Wielenina
i Kapeli ze wsi Wilamów. Tuż po ogłoszeniu zwycięzców
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wiankowego konkursu uczestnicy przeszli nad rzekę Wartę
i wianki zostały puszczone z nurtem rzeki.

Organizatorzy: Urząd Miasta Uniejów, Miejsko-Gminny
Ośrodek Kultury w Uniejowie, Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Uniejowie, PGK Termy Uniejów.
			

M-GOK w Uniejowie

arch. UM Uniejów

Niezapomnianych wrażeń na tegorocznych obchodach
dostarczyły uniejowskie kolumny ognia, które po raz pierwszy
zapłonęły wzdłuż plaży, a które przygotowały sołectwa:
Spycimierz, Łęg Baliński, Wola Przedmiejska, Ostrowsko,
Czepów, Lekaszyn oraz miasto Uniejów. Nad ich instalacjami
czuwał prof. Piotr Szwiec z Uniwersytetu Artystycznego

z Poznania. Duże emocje wzbudził pokaz tańca z ogniem
w wykonaniu Formacji SAMSARA. Noc wody i ognia
zakończyła widowiskowa fontanna ognia.

Ozdobiona liliami kaplica św. Bogumiła

Usypywanie herbu Uniejowa przez uczennice SP w Uniejowie, pod okiem
p. Elżbiety Bartnik

Karolina Szelągowska

VIII Festiwal Królestwo Lilii
Od 29 czerwca 2018 roku można było oglądać ukwieconą 1000 lilii kolegiatę w Uniejowie
oraz herb usypany z kolorowego piasku, znajdujący się przed jej wejściem, u podnóża
parkanu.
Dekoracje powstały w związku z VIII Festiwalem
„Królestwo Lilii”, którego idea zrodziła się dla uhonorowania
symbolu lilii widniejącej w herbie Uniejowa. Pomysł na
herb z kolorowego piasku został zainspirowany tegoroczną
uroczystością Bożego Ciała w Spycimierza, podczas której
Włosi ze Stowarzyszenia „Infioritalia” usypywali po raz
kolejny obraz z pyłu kwiatowego.

W usypywaniu herbu Uniejowa, w środę 27 czerwca, wzięły
udział uczennice Szkoły Podstawowej w Uniejowie: Eliza
Marosik, Joanna i Aleksandra Gogol, Zuzanna Czyżo, Anna
Człapa, Aleksandra Drubkowska, pod opieką nauczycielek
plastyki – pani Elżbiety Bartnik i pani Lidii Zaradzkiej.
Finał wydarzenia zbiegł się w czasie z XIV Turniejem
Rycerskim przy zamku w Uniejowie.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Piotr Witas

XIV Wielki Turniej Rycerski
Wczesnym popołudniem, 30 czerwca 2018 r. u podnóży uniejowskiego zamku,
po raz 14 w historii, rozpoczął się Wielki Turniej Rycerski.
miała również – najważniejsza na turnieju – publiczność,
udzielając się w zabawach plebejskich. W następnych
godzinach program znów gwałtownie przyspieszył, a to za
sprawą Xiążęcej Drużyny i ich nieustraszonych wierzchowców.
Panowie demonstrowali swoje zdolności we władaniu kopią
i szablą, nie omieszkali też zaprezentować kilku sztuk broni
palnej i ich możliwości (w zmaganiach ucierpiały jedynie
główki kapusty i balony). Organizatorzy uspokoili nieco
trybuny scenką rodzajową „Rycerze Arcybiskupa”, tylko po
to, aby znów porwać je inscenizacją bitwy o zamek. Pierwszy
dzień Wielkiego Turnieju Rycerskiego został zwyczajowo
zamknięty przemarszem publiczności z pochodniami
w okolice uniejowskiego rynku oraz rozpalającym pokazem
tańca z ogniem wykonanym przez formację Samsara.
Sobota była jednak tylko zwiastunem kolejnegoo, pełnego
wrażeń i atrakcji dnia…

arch. UM Uniejów

Aura pozwoliła zebranym skupić się na przebogatym
programie wydarzenia. Zaczęło się od całodziennej gry
zespołowej, w której należało wykazać się wiedzą o mieście
i okolicy, otwarcia jarmarku oraz powitania rekonstruktorów.
Potem było już coraz bardziej intensywnie, choć z kilkoma
przystankami dla złapania tchu. Łucznicy celowali do tarcz
na północnej stronie zamku, rycerze odziani w wiernie
odtworzone zbroje ścierali się między sobą (z użyciem
mieczy) oraz z najmłodszymi (z użyciem pianek), a odważni,
którym nie straszny był świst stali przy uchu, opowiadali
o dawnych strojach, mniej lub bardziej ludowych. Następni
w kolejności byli czescy sokolnicy z niezawodnej grupy
Vancos, udowadniający, że i kondor amerykański nie musi
być taki straszny (pod warunkiem, że ma się czym odwrócić
jego uwagę). Tradycyjnie prezentowali się także „Dworzanie”
z pokazem tańca dawnego przy kojącej muzyce, a swój czas
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Michał Kubacki

www.uniejow.net.pl

Gminne Zawody

Sportowo-Pożarnicze w Felicjanowie
Dziesięć drużyn pożarniczych OSP z terenu gminy Uniejów, w tym dwie kobiece, uczestniczyło w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych, które odbyły się 1 lipca 2018 roku
w Felicjanowie.
Podczas zawodów jednostki straży pożarnej z terenu gminy
Uniejów rywalizowały w trzech konkurencjach: musztrze,
ćwiczeniach bojowych oraz sztafecie pożarniczej 7x50 m
z przeszkodami. W klasyfikacji generalnej zawodów najlepsze
okazały się drużyny: 1 miejsce - OSP Wola Przedmiejska,
2 miejsce - OSP Felicjanów, 3 miejsce - OSP Brzeziny.
Najlepsi podczas zawodów okazali się druhowie z OSP
Wola Przedmiejska. Ich czas w bojówce wyniósł zaledwie 36
sekund!

W kategorii drużyn męskich powyżej 18 roku życia
startowały ponadto jednostki OSP z: Ostrowska, Spycimierza,
Wielenina i Zaborowa. W kategorii drużyn męskich do 18. roku
życia startowała drużyna OSP Ostrowsko, kobiet do 16. roku
życia - drużyna OSP Rożniatów i kobiet powyżej18. roku życia
- drużyna OSP Wielenin. Sędzią głównym zawodów był mł.
kpt. Paweł Kaszuba z Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Poddębicach.

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

Na scenie IRA
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Pani Jolanta Zięba-Gzik – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego i Pan
Mariusz Woźniczka - Dyrektor Generalny Earth Festival

arch. UM Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Dominika Rospara

Misja Earth Festival Uniejów 2018
zakończona!
Kilka dni dla Ziemi. To dużo czy mało? Wystarczająco, by udowodnić społeczeństwu, jak nasze
podświadome (a może świadome?) działania wpływają na powolną degradację środowiska,
a tym samym na życie zwierząt, roślin i... ludzi. Taki był główny cel wydarzenia Earth Festival
Uniejów 2018 (7-8 lipca). Czy został w stu procentach zrealizowany? Odpowiedź na to
pytanie pozostawiamy już uczestnikom festiwalu.

Zanim tak się stało, na uczestników eventu czekały jeszcze
inne, emocjonujące atrakcje. Kto by pomyślał, że pewnego
pięknego, lipcowego dnia będzie można ujrzeć w Uniejowie
łazika marsjańskiego czy pierwszy w Polsce elektryczny
samochód wyścigowy albo też pojeździć skuterem lub
rowerem elektrycznym! A to wszystko dla ekologii. Strefa
wynalazków to jedno z wielu miejsc, w których mogliśmy być
świadkami rozwoju nowej technologii i sztucznej inteligencji.
Drugim polem atrakcji była Strefa Aktywnego Wypoczynku.
To właśnie tam odwiedzający mieli okazję nie tylko
poobserwować, ale też przetestować działanie nowoczesnych
desek Sup Bass, czyli pompowanych desek, na których
można pływać i (uwaga!)… uprawiać jogę. Po chwilach
pełnych wrażeń czas na odpoczynek! O tym także pomyślano.

Na polanie Instytutu Zdrowia Człowieka wyznaczono Strefę
Harmonii z Ziemią, gdzie leżakując, odpoczywaliśmy i wsłuchiwaliśmy się w dźwięki natury.
Wieczór spędzony pod gołym niebem był dla wielu
szczególną okazją do relaksu. Aby skorzystać z tej cudownej,
lipcowej pogody, jaką podarowała nam natura w trakcie
festiwalu, obejrzeliśmy w plenerze, przy placu kolegiackim
filmy „z przesłaniem”, odnoszące się do małych zmian, które

arch. UM Uniejów

Początek lipca zapowiadał się imponująco. Piękna pogoda
sprzyjała przygotowaniom do koncertu, a słońce wywoływało
uśmiechy na twarzach uniejowskich przechodniów. Zarys
budowanej sceny nad Wartą wzbudzał emocje zarówno
mieszkańców Uniejowa, jak i turystów, przekonując tym
samym, że sobotnio-niedzielny festiwal będzie wydarzeniem,
które zapamiętamy na bardzo długo.

Nauka Tańca dla Ziemi na Rynku prowadzona przez Tomasza Barańskiego
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możemy wprowadzić do życia, aby świadomie chronić naszą
planetę.

Koncert znakomicie poprowadziła aktorka Anita
Sokołowska i znany prezenter telewizyjny Maciej Dowbor.
Cóż to był za weekend…

arch. UM Uniejów

Długo wyczekiwana niedziela była zwieńczeniem prężnych
przygotowań do festiwalu. Pokazy przeróżnych wynalazków,
prezentacje domków ekologicznych, sadzenie dębów przez
znane gwiazdy, nauka Tańca dla Ziemi poprowadzona przez
Tomasza Barańskiego i wiele innych, ciekawych atrakcji.
Dla osób, które szczególnie interesują się ekologią i nową
technologią, zorganizowane zostało tzw. Forum Ziemi. Była
to okazja do obejrzenia autorskich projektów poświęconych
ekologii i innowacjom oraz podzielenia się własnymi
przemyśleniami w zakresie ochrony środowiska.

No i wreszcie mowa o… wieczornym koncercie, na
który zawitały tłumy fanów. Nic dziwnego! Na pięknie
przygotowanej scenie czekały polskie gwiazdy ze swoimi
największymi hitami. Wśród grona artystów pojawiły się takie
postacie jak: Kayah, LemON, IRA, Agnieszka Chylińska,
Andrzej Piaseczny, Mrozu, Kamil Bednarek, GrubSon,
Tomek Kowalski, a także Dzieci z Teatru Studio Buffo. Moc
niezapomnianych wrażeń, mieszanka emocji i nieco nostalgii.
A to wszystko dla Uniejowa!

Pierwszy w Polsce elektryczny samochód wyścigowy

Od lewej Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek i aktorka Anita Sokołowska
podczas konferencji na zamku w Uniejowie

Maciej Bartosiak

„Pokonaj siebie Wheelchair”
8 lipca, przed południem, podczas gdy na scenie przed Termami trwały próby przed
koncertem „Gwiazdy dla Ziemi”, tuż obok także próbowano. Tyle, że nie śpiewać, bo „Pokonaj
siebie Wheelchair” to rywalizacja na wodzie, w powietrzu i na ziemi, w której wystartowały
osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. 15 uczestników niedzielnych zmagań, na
każdym etapie złożonej trasy, miało okazję udowodnić zarówno sobie, jak i dopingującym ich
na mecie rodzinom, przyjaciołom oraz publiczności, że niepełnosprawność wcale nie musi być
powodem, dla którego mieliby rezygnować na przykład z uprawiania sportu. Na ich twarzach
– bardziej niż zmęczenie niemałym wysiłkiem fizycznym – malowała się radość i emocje
wywołane m.in. tyrolskim zjazdem nad rzeką Wartą czy przejażdżka quadem – większość
z nich robiła to po raz pierwszy w życiu.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Tego typu rywalizacji dla osób niepełnosprawnych,
opartej na dyscyplinach sportów wyczynowych jeszcze w
Uniejowie nie było. W sumie na triathlonie odliczyło się 15
uczestników. Pokonanie trzech konkurencji wymagało od
nich wszystkich ogromnego wysiłku. Zmagania polegały
na zjeździe tyrolką na drugi brzeg Warty, przejażdżce
profesjonalnym quadem oraz pływaniu kajakiem.
Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Kopernik
Plus z Turku, z prezesem Dariuszem Piotrowskim na
czele oraz Andrzej Filas, nauczyciel z Uniejowa, który po
wypadku sam zmaga się z niepełnosprawnością.
- Na zawodach pojawili się ludzie z całej Polski. Dużo
osób było z Fundacji „Podaj dalej”, uczęszczających
tam w zajęciach dla niepełnosprawnych – relacjonuje
inicjator akcji. - Wciąż dostaję sygnały, że wszyscy po
imprezie są zadowoleni. Większość osób nie jeździła w
życiu na quadach, nie mówiąc już o tych, którzy są po
jakimś wypadku czy urazie. Dla nich to nowe, extremalne

przeżycie. Tak samo tyrolka. Dla nas, osób organizujących
zawody, największą satysfakcją był uśmiech uczestników –
dodaje Andrzej Filas.
Należy dodać, że impreza „Pokonaj siebie Wheelchair”
nie odbyłaby się bez cennego wsparcia od sponsorów
i zaangażowania ludzi dobrej woli.
Organizatorzy pragną serdecznie podziękować
nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Uniejowie,
wolontariuszom Stowarzyszenia Kopernik Plus z Turku
oraz pozostałym osobom, które wzięły na siebie cały stos
przeróżnych obowiązków zarówno w czasie przygotowań,
jak i podczas samej imprezy. Gorące podziękowania
należą się również Burmistrzowi Uniejowa - Józefowi
Kaczmarkowi, Prezesowi Spółki PGK „Termy Uniejów”
- Marcinowi Pamfilowi, Dominikowi Kaczmarkowi
z Pizzerii K-2 oraz Maciejowi Łuczakowi z VattenBall.

>>>

58

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 4 / 62 / 2018

arch. UM Uniejów

>>>

Puchary zwycięzcom wręcza Burmistrz Miasta Uniejów - Pan Józef Kaczmarek

Ważenie złowionych ryb

Roman Kowalewski

Turniej Wędkarski

o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów 2018
W dniu 14 lipca 2018 r. na starorzeczu „Kaczka” w miejscowości Człopy odbył się coroczny
Turniej Wędkarski o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów w Wędkarstwie Spławikowym.
W turnieju wzięło udział 43 zawodników, spośród nich
30-tu uczestnikom udało się złapać rybę. Turniej został
zorganizowany w godzinach popołudniowych (od g. 15.00 do
g. 19.00).
Pierwsze miejsce zajął Ryszard Garasimowicz, który złowił
72 ryby o wadze 4,59 kilograma, drugie miejsce Wiesław
Karolewski, który złowił 45 ryb o wadze 2,77 kilograma,
natomiast trzecie Tomasz Maj, który złowił 34 ryby o wadze
2,31 kilograma. Największą rybę złowił Jakub Rusek. Był to
leszcz o długości 41 centymetrów.
Podsumowanie turnieju oraz wręczenie pucharów i nagród
odbyło się na terenie stanicy wędkarskiej przy zbiorniku.
Puchary wręczył osobiście Burmistrz Miasta Uniejów - Pan

Józef Kaczmarek. Poza podium puchary wręczono także
w kategorii: największa ryba – Jakub Rusek, najmłodszy
uczestnik zawodów - Krzysztof Kulczycki. Wręczono także
statuetkę w kategorii specjalnej, otrzymał ją Piotr Walczak,
któremu ryba porwała wędkę na drugi brzeg.
Dla dziesięciu pierwszych miejsc przygotowano nagrody
rzeczowe, ponadto wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali
nagrody pocieszenia. Zostały one ufundowane przez Prezesa
PGK „Termy Uniejów” - Pana Marcina Pamfila.
Po turnieju wszyscy uczestnicy, goście oraz kibice zostali
poczęstowani ciepłym posiłkiem w postaci grochówki
i kiełbasek, przygotowanym przez kierownika Zagrody
Młynarskiej - Pana Ireneusza Stańczyka.

Aleksandra Zielonka

Festiwal Strażackich Orkiestr Dętych
21 lipca 2018 r. po raz 13-ty do Spycimierza przyjechały orkiestry z terenu gminy Uniejów,
aby zaprezentować się podczas Gminnego Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych.
Historia Festiwalu w Spycimierzu zaczęła się w 2005 r.
Wtedy to właśnie odbyło się pierwsze spotkanie muzyków. Od

tego spotkania Festiwal corocznie zapisuje się w kalendarzu
gminnych imprez kulturalnych.
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Festiwal rozpoczął się uroczystym przemarszem orkiestr
pod scenę, gdzie muzycy wykonali wspólnie utwór „Orkiestry
dęte”. Uczestników Festiwalu powitali: w imieniu gospodarzy
– dh Stanisław Pełka – Prezes OSP w Spycimierzu, dh Tadeusz
Chmielewski – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP
RP w Poddębicach, Janusz Kosmalski – Przewodniczący
Rady Miejskiej w Uniejowie oraz Jolanta Ilska – Radna Rady
Miejskiej w Uniejowie. Wydarzenie zgromadziło muzyków,
sympatyków orkiestr, druhów strażaków oraz zaproszonych
gości, wśród których znalazł się m.in. mł. bryg. mgr inż.
Wiesław Wydrzyński – Zastępca Komendanta Powiatowego
PSP w Poddębicach.
Podczas 13-ej edycji wydarzenia na scenie zaprezentowały
się kolejno: Młodzieżowa Orkiestra Dęta ZHP-OSP
w Uniejowie pod batutą Jakuba Pięgota, Orkiestra Dęta
OSP z Wielenina pod batutą Maksymiliana Milczarka oraz
gospodarze festiwalu – Orkiestra Dęta OSP Spycimierz
prowadzona przez dyrygenta Włodzimierza Smolarka.
Głównym celem Festiwalu była prezentacja dorobku
artystycznego orkiestr. Jak pokazały występy, dorobek muzyczny
orkiestr jest szeroki i często inspirowany nowymi kierunkami
muzycznymi. W repertuarze orkiestr znalazły się tradycyjne
marsze, muzyka filmowa, jak również zaaranżowane, znane
utwory rozrywkowe. Kilka niespodzianek dla zgromadzonej
publiczności przygotowała orkiestra gospodarzy Festiwalu.
Podczas występu zaprezentowali utwór „Zacznij od Bacha”
uwielbianego i nieodżałowanego piosenkarza i muzyka –
Zbigniewa Wodeckiego. Podczas jego wykonania solo na

trąbce odegrała Anna Smolarek – Łągiewczyk. Utwór „My
Heart Will Go On” z filmu „Titanic” zaśpiewała z orkiestrą
mieszkanka Spycimierza – Agata Górka. Na koniec Orkiestra
Dęta OSP Spycimierz odegrała jeden z najbardziej znanych
utworów rozrywkowych sezonu: „Miłość w Zakopanem”.
Skoczne rytmy rock polo tak spodobały się publiczności,
że orkiestra zagrała bis.
Wszystkie występujące orkiestry za uczestnictwo w Festiwalu otrzymały pamiątkowe nagrody. Imprezę zakończyła
zabawa taneczna.
Gospodarze dziękują za wsparcie Festiwalu mieszkańcom:
Józefowa, Leśnika, Łęgu Balińskiego, Zielenia oraz Spycimierza.
Organizatorzy imprezy: Ochotnicza Straż Pożarna w Spycimierzu, Urząd Miasta w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów”
Spółka z o. o. w Uniejowie oraz Miejsko – Gminny Ośrodek
Kultury w Uniejowie.
Sponsorzy: PGK „Termy Uniejów” Spółka z o. o.
w Uniejowie, K-Flex Polska Sp. z o.o., Geotermia Uniejów im.
S. Olasa Spółka z o. o., TUW Konin, Uzdrowisko Uniejów
Park – Instytut Zdrowia Człowieka, Bogdan Architekt,
Elżbieta i Jerzy Jankowscy, Witold Ochapski – Leśnictwo
Uniejów, QSERWIS Mechanika Samochodowa Zbigniew
Jankowski, GS „Samopomoc Chłopska” w Uniejowie, Józef
Wielogórka, Firma Handlowo-Usługowa „Remik” Piotr
Antoniak, Marian Włazałek.

>>>

60

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 4 / 62 / 2018

arch. UM Uniejów

>>>

Grupa taneczna Gwardia Gryfa z Wrocławia

Po piwnicach uniejowskiego zamku oprowadzał
wieżomistrz Andrzej Pietrzak

Piotr Witas

Jarmark Średniowieczny po raz 13.
W pierwszy weekend sierpnia aura nadal sprzyjała spędzaniu czasu na świeżym powietrzu.
Bywało co prawda gorąco, niemniej odpowiedni wybór lokalizacji – na przykład skąpanej
w cieniu i rześkich podmuchach przestrzeni pomiędzy uniejowskim zamkiem a Wartą –
usuwał jakiekolwiek niedogodności. Taki stan rzeczy sprzyjał sporej frekwencji na corocznym
Jarmarku Średniowiecznym, zapewniając przyjezdnym dwa dni atrakcji w atmosferze rodem
z Wieków Średnich.

Bogaty program tegorocznego Jarmarku pomieścił
także występ grupy Bona Viya, która dała koncert średniowiecznej muzyki w efektownych strojach z epoki oraz pokazy tańca dawnego w wykonaniu grupy młodzieżowej
„Dworzanie”. Miłośnicy mroczniejszej strony ludzkiej
natury mogli podziwiać bardzo widowiskowe starcia rycerzy
wyposażonych w wiernie odwzorowany ekwipunek, jak
również zmagania w turnieju łuczniczym i zawodach w rzucie
oszczepem. Na rodziny z dziećmi czekały: pokazy gier, zabaw
średniowiecznych oraz interaktywne miasteczko.

Podczas Jarmarku gościliśmy Mixer Regionalny na
wakacjach – strefę województwa łódzkiego na ulicy Zamkowej
wzdłuż Term Uniejów. W obrębie strefy znajdowały się
namioty z atrakcyjnymi stoiskami oraz kontenery z pokojami
pełnymi unijnych zagadek. Miłośnicy historycznych
ciekawostek mieli możliwość wzięcia udziału w spacerze
„Nie tylko zamek – ciekawostki drugiego brzegu Uniejowa”,
a także w warsztatach wikliniarskich oraz z papieroplastyki.
Była okazja do zapoznania się z propozycjami kulturalnymi
Łódzkiego Domu Kultury, który poprowadził dla chętnych
warsztaty malarskie. Z kolei miłośnicy kolejnictwa zwiedzali
stoisko Parowozowni Skierniewice z makietą kolejową
i historycznymi mundurami kolejowymi. Odbyły się warsztaty
dla dzieci, podczas których najmłodsi budowali i ozdabiali
m.in. makietę uniejowskiego zamku. Zaproponowano
również niespodzianki w postaci teatrzyków kukiełkowych
i warsztatów przygotowania pamiątki legionowej, kasyno
oficerskie oraz biuro Rekrutacyjne Legionów Polskich.
Udział we wszystkich wydarzeniach był bezpłatny.

Publiczność miała możliwość kibicować zawodniczkom
występującym w Biegu Dam, które musiały wykazać się
szybkością w obieraniu jabłka i szyciu, jak i uczestnikom
gry w bulle. Tradycyjnie już, można było zwiedzać piwnice
uniejowskiego zamku, a podzamcze oferowało entuzjastom
możliwość nabycia wytworów rękodzielniczych.
Organizatorzy zgodnie twierdzą, że wszystko to nie było
ich ostatnim słowem – za rok kolejny Jarmark Średniowieczny
w Uniejowie.

Pokazy tańca dawnego w wykonaniu Zespołu „Dworzanie”

arch. UM Uniejów

Gwiazdą edycji niewątpliwie była grupa taneczna Gwardia
Gryfa z Wrocławia, szerokiej publiczności znana z programu
„Mam Talent”. Artyści bardzo umiejętnie korzystają w swoich
występach z niezwykle widowiskowej włoskiej tradycji
sbandieratori, tj. żonglowania chorągwiami, której korzeni
można doszukać się już w XII wieku. Grupa dała kilka
pokazów po zmroku, jak również podczas przemarszu spod
zamku na uniejowski rynek – za każdym razem gromadząc
wokół siebie liczną widownię.
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Szina Sarnecka

IX Święto Alei im. SAT OKHA
W dniach 11-12 sierpnia 2018 r. w Uniejowie po raz kolejny przy kompleksie termalno-basenowym
stanęła wioska indiańska złożona z około 25 tipi. Turyści, którzy przybyli do Uniejowa oraz mieszkańcy
miasta mieli okazję zbliżyć się do kultury Indian i poznać ją w różnych aspektach. Święto Alei im. Sat Okha
to cykliczna impreza, która odbyła się już dziewiąty raz. Ma ona na celu przypomnieć postać Stanisława
Supłatowicza – Sat Okha, który w sposób szczególny przybliżył nam – Indianistom, kulturę Indian. Wielu
indianistów znało Stanisława Supłatowicza osobiście i w dużej mierze to on wspierał pasjonatów tej
kultury i motywował do rozwijania Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian. Sat Okh zasłynął jako pisarz,
gawędziarz oraz artysta, był także żołnierzem Armii Krajowej. Dzięki przychylności władz Uniejowa
możemy cieszyć się tym, że jedna z alei w przyzamkowym parku nosi jego imię.
Osoby, które w drugi weekend sierpnia przyszły do wioski,
mogły zobaczyć m.in. pokazy tańca Pow Wow. Tancerze
i tancerki przez około półtorej godziny tańczyli, prezentując
różne kategorie tańca Pow Wow, tj. Men’s Traditional,
Women’s Fancy Shawl, Jingle Dress, Women’s Traditional.
Na arenie tańca pojawiło się ponad 30 tancerek i tancerzy
w barwnych strojach, które wzorowane są na regaliach
rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Do wspólnej
zabawy zapraszaliśmy także publiczność, która mogła
uczestniczyć w tańcach międzyplemiennych, tańcach kręgu
oraz w konkursie – tańcu ziemniaka.
Po raz pierwszy na Indiańskim Lecie mogliśmy oglądać
Konfederację Tomahawki i Muszkiety, która przeniosła nas
do siedemnastowiecznej Ameryki. Mogliśmy obejrzeć na
żywo rekonstrukcję potyczki pomiędzy Indianami i patrolem
piechoty kontynentalnej z użyciem broni palnej i białej.
Tłum widzów obserwował bitwę, która odbywała się na
boisku sportowym tuż przy uniejowskich termach. Grupa
Tomahawki i Muszkiety pokazała także prezentację szpitala
polowego, modę Indian Leśnych, historyczną oraz modę
kontynentalną . Mogliśmy dowiedzieć się więcej o życiu
Indian Leśnych oraz zobaczyć prezentację musztry, do której

zostali zaproszeni także widzowie. Konfederacja Tomahawki
i Muszkiety w bardzo przyjemny, a momentami nawet zabawny
sposób przekazała sporą dawkę wiedzy na temat ówczesnej
Ameryki. W programie Indiańskiego Lata znalazły się także
pokazy indiańskiej gry Lacrosse w wykonaniu zespołu Ravens
Łódź , którzy także zachęcali publiczność do wspólnej gry.
W niedzielę mogliśmy spotkać się z Saguarro Mikie’m,
który przeniósł nas do Ameryki opowiadając i pokazując
broń z Dzikiego Zachodu. Końcowym elementem zarówno
sobotniego, jak i niedzielnego programu były koncerty
w wykonaniu zespołów Los Companieros, prezentujących
muzykę latynoską oraz Mariachi Los Amigos z muzyką
meksykańską. Koncerty cieszyły się dużym zainteresowaniem
publiki.
Indiańskie Lato odbywało się przy pięknej pogodzie
i zakończyło się wielkim sukcesem, jakim było dla nas wielu
odwiedzających.
Dziękujemy Urzędowi Miasta w Uniejowie, PGK „Termy
Uniejów” oraz Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury za
wielki wkład w organizację tej imprezy.
Do zobaczenia w przyszłym roku!

>>>
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Piotr Witas

XVII Piknik Sołtysów w Ostrowsku
W niedzielę, 12 sierpnia 2018 r. w Ostrowsku po raz kolejny odbył się Piknik Sołtysów
Gminy Uniejów. Drużyny z 6 sołectw i drużyna radnych zmagały się ze sobą w dziesięciu
konkurencjach, w których liczył się czas, refleks, precyzja i zwinność.
Przedstawiciele Ostrowska, Felicjanowa, Pęgowa,
Wielenina, Woli Przedmiejskiej i Lekaszyna oraz drużyna
Radnych Gminy Uniejów na czele z Przewodniczącym Rady
walczyli o zwycięstwo. Nagrodami były dofinansowania od
Burmistrza Miasta Uniejów – Józefa Kaczmarka w kwotach
2000 zł za I miejsce, 1500 zł za II miejsce i 1000 zł za III
miejsce. Pozostałe drużyny otrzymały po 500 zł za udział
w turnieju. Nagrody przeznaczone dla każdego sołectwa
są fundowane na poczet dofinansowania m.in. wycieczek
i działań mających integrować społeczności lokalne.
Najlepszymi drużynami ex aequo okazały się drużyna
z Ostrowska – gospodarz pikniku oraz drużyna z
Wielenina. Drugie miejsce zajął Pęgów, a trzecie Lekaszyn.

Oprócz ducha rywalizacji, który od początku zwiastował
znakomite widowisko dało się zobaczyć świetną zabawę.
Przed ogłoszeniem wyników wydarzenie uświetnił występ
zespołu „Włościanki” z Wielenina, który z energią i humorem porwał publiczność do zabawy.
Organizatorami XVII Pikniku Sołtysów byli: Burmistrz
Miasta Uniejów, Rada Miejska w Uniejowie, Rada
Sołecka Wsi Ostrowsko, OSP w Ostrowsku, PGK „Termy
Uniejów”, MGLSK Termy Uniejów/Ostrowsko oraz
M-GOK w Uniejowie.
			

M-GOK w Uniejowie

Aleksandra Zielonka

Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi
Już po raz piąty, na terenie trawiastym przy kompleksie termalno-basenowym w Uniejowie,
odbyły się Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów.
Zawody otworzył Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek wraz z radnymi Rady Miejskiej oraz Mariusz Pęcherzewski –
pomysłodawca zawodów. Zawody tradycyjnie rozpoczęły się od przejazdu zaprzęgów ulicami Uniejowa.
Konkurencje przeprowadzone zostały w sześciu kategoriach: juniorzy - zaprzęgi jednokonne oraz parokonne kucy; dorośli
- zaprzęgi jednokonne i parokonne kucy; zaprzęgi jednokonne i parokonne koni dużych. Na ostateczny wynik zawodów miała
wpływ szybkość oraz precyzja jazdy. Na parkurze czekało na zawodników 17 przeszkód, w tym jedna przeszkoda maratonowa.
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Warto wspomnieć, że zawody w powożeniu zaprzęgami są dyscypliną, w której kobiety współzawodniczą w konkurencjach
z mężczyznami.
Nad prawidłowością przejazdów czuwała komisja sędziowska w składzie: Krzysztof Rembowski – sędzia główny, Józef
Śląski – gospodarz toru oraz Tomasz Szymoniak – sędzia techniczny obsługujący fotokomórkę.
W wyniku przeprowadzonych zawodów puchary Burmistrza Miasta Uniejów wywalczyli:
Kategoria: juniorzy - zaprzęgi pojedyncze kucy
• 1 miejsce: zawodnik – Wojciech Rosiak, luzak – Zbigniew Nowakowski, kucyk – Nitro
Kategoria: juniorzy - zaprzęgi parokonne kucy
• 1 miejsce: zawodnik – Beata Potkańska, luzak – Klaudia Woźniak, kucyki: Kamis i Kamel
Kategoria: dorośli - zaprzęgi pojedyncze kucy
• 1 miejsce: zawodnik – Karolina Załęcka, luzak – Daniel Załęcki, kucyk – Sawana
• 2 miejsce: zawodnik – Karolina Załęcka, luzak – Daniel Załęcki, kucyk – Pogrom
Kategoria: dorośli - zaprzęgi parokonne kucy
• 1 miejsce: zawodnik – Filip Grudziński, luzak – Bartłomiej Nowicki, kucyki: Astrol i Astrillo
Kategoria: dorośli - zaprzęgi koni dużych – jednokonne
• 1 miejsce: zawodnik – Mateusz Głodny, luzak – Andrzej Głodny, koń – Doda
• 2 miejsce: zawodnik – Zbigniew Nowakowski, luzak – Kamil Janas, koń – Atos
• 3 miejsce: zawodnik – Roman Gronowalski, luzak – Michał Gronowalski, koń – Bonus
Kategoria: dorośli – zaprzęgi koni dużych – parokonne
• 1 miejsce: zawodnik – Mariusz Pęcherzewski, luzak – Wojciech Pęcherzewski, konie: Bazyl i Blancko
• 2 miejsce: zawodnik – Marcin Michalak, luzak – Kamil Janas, konie: Hejra i Hawinda
• 3 miejsce: zawodnik – Rafał Paszyński, luzak – Joanna Paszyńska, konie: Prezes i Cynamon.

Puchary wręczali: Burmistrza Miasta – Pan Józef Kaczmarek wraz z Radnymi Rady Miejskiej w Uniejowie oraz współorganizator zawodów – Pan Mariusz
Pęcherzewski

>>>

arch. UM Uniejów

Urząd Miasta w Uniejowie chciałby podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w zawodach, a zdobywcom pucharów
pogratulować zwycięstwa.
Szczególne słowa uznania kierujemy do pana Mariusza Pęcherzewskiego, współorganizatora zawodów, który mimo
ogromu pracy, jaki wkłada w organizację wydarzenia, nieustannie trzyma wysoki poziom zajmując czołowe miejsca w klasyfikacji.
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Uniejowskie drużyny piłkarskie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego – Panem
Witoldem Stępniem, trenerem Piotrem Kozłowskim i asystentem trenera Piotrem
Woźniakiem

Obecny na Mundialito Dyrektor Kancelarii Marszałka Woj. Łódzkiego – Pan
Marcin Młynarczyk m.in. z trenerem Piotrem Kozłowskim (od lewej)

Mirosław Madajski

Uniejów na Mundialito
Na ćwierćfinale i 1/16 zakończyły udział uniejowskie reprezentacje roczników 2009 i 2006
w turnieju wojewódzkim „MUNDIALITO”. Przedsięwzięcie, w które zaangażowane było m.in.
Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni oraz MGLKS TERMY Uniejów/Ostrowsko (organizacja
eliminacji dla rocznika 2006) zakończyło się finałami 2 i 3 czerwca 2018 roku. Obie reprezentacje
Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka w turniejach finałowych występowały jako
reprezentacja Urugwaju i obie zaliczyły bardzo dobre występy.
Pierwszy finał dla rocznika 2009 odbył się 2 czerwca na obiektach CSiR w Konstantynowie Łódzkim,
a drugi, 3 czerwca dla rocznika 2006 na obiekcie MOSiR
w Aleksandrowie Łódzkim. Finały w obu miastach były
fantastycznie przygotowane, a młodzi piłkarze mogli przeżyć
emocje na najwyższym „światowym” poziomie. Wszystkie,
24 zakwalifikowane ekipy rozgrywały swoje pojedynki
w 6 grupach. Każda w koszulkach narodowych państw
zakwalifikowanych do Mundialu w Rosji (w losowaniu
uczestniczył patron Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebi
Smolarek).
Skład drużyny rocznika 2009: Błażej Rybak, Gracjan
Bukowski, Witold Woźniak, Kacper Pizulski, Adam
Ignaczak, Jakub Kaźmierczak, Dawid Klementowski, Adam
Matuszak, Igor Zapędowski, Dominik Patora. Trener Piotr
Kozłowski. Asystent trenera Piotr Woźniak.
Klasyfikacja końcowa 2009: 1. Rosja (Lechia
I Tomaszów Mazowiecki), 2. Japonia (UKS SMS Łódź), 3.
Hiszpania (Lechia II Tomaszów Mazowiecki), 4. Portugalia
(Mazovia Tomaszów Mazowiecki), 5-8. Urugwaj (Termy

Uniejów), Szwecja (FA Bełchatów), Francja (Górnik Łęczyca), Chorwacja (Włókniarz Zelów).
Decydujący o miejscu pojedynek: ćwierćfinał:
Urugwaj (Termy Uniejów) – HISZPANIA (Lechia II Tomaszów Mazowiecki) 2:4.
Skład drużyny rocznika 2006: Antoni Stępień,
Adrian Kozłowski, Borys Wincenciak, Skiera Patryk,
Dominik Janowski, Igor Rybak, Błażej Jędrzejczak, Tobiasz
Kozłowski, Miłosz Trzuskowski, Brajan Gabryszak, Kacper
Pacholik, Konrad Tomczak. Trener Piotr Kozłowski
Klasyfikacja końcowa 2006: 1. Nigeria (Widok
Skierniewice), 2. Chorwacja (Sport Perfect Łódź), 3.
Portugalia (Pogoń Zduńska Wola), 4. Argentyna (Sokół
Aleksandrów Łódzki), miejsca 9-16 URUGWAJ (Termy
Uniejów).
Decydujący o miejscu pojedynek: 1/16 finału: Urugwaj
(Termy Uniejów) – Portugalia (Pogoń Zduńska Wola) 1:3.
Zadanie „MUNDIALITO” jest finansowane w ramach
budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018
rok.

www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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O elementy historyczne turnieju zadbał historyk Tomasz Wójcik

Mirosław Madajski

Dzieci Niepodległej w Uniejowie
23 czerwca 2018 r. na Kompleksie Boisk im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie odbył się
w duchu patriotycznym, niecodzienny turniej z okazji Dnia Dziecka. Turniej nosił nazwę „Dzieci
Niepodległej”. Okazją do rywalizacji była setna rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Zasłuchani i mile zaskoczeni tym faktem młodzi piłkarze
z ogromnym zaangażowaniem przystąpili do rozgrywek
z okrzykami na ustach: Najodważniejsi! (Bartos), Wiemy,
jak zwyciężyć! (Dąbrowski), Naprzód! (Kozietulski), Razem
silniejsi! (Kościuszko), Tylko zwycięstwo! (Piłsudski), Sława!
(Paderewski), Zawsze wierni! (Poniatowski), Pierwsi do walki!
(Wysocki), Nieustraszeni! (Plater), Mądrość i siła! (Traugutt).
Wręczenie nagród oraz grill dla wszystkich uczestników
turnieju zakończyły to wyjątkowe sportowo-patriotyczne
spotkanie.
Organizatorem turnieju było Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni ze wsparciem trenerów Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka. Turniej współfinansowany
był przez Fundację Grupy PERN, a pomoc finansową
z fundacji w wysokości 5.000 zł Uniejowskie Stowarzyszenie
Aktywni uzyskało w wyniku konkursu ofert.
Partnerami turnieju byli: Uniejów Uzdrowisko
Termalne, PGK Termy Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie, Fundacja
Grupy PERN, K-Flex Polska oraz sklep sportowy Olimpiko.
Turniej koordynował Piotr Kozłowski, opieką medyczną
zajął się Piotr Woźniak, konferansjerką Mirosław Madajski,
a pojedynki sędziowali: Tomasz Bartosik, Kamil Zych oraz
Marcin Gasiński.

arch. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka

W turnieju wzięły udział dwie akademie piłkarskie
z województwa łódzkiego: KKS Koluszki oraz Uniejowska
Akademia Futbolu Ebiego Smolarka.
Było sportowo, patriotycznie, nietypowo i bardzo
emocjonująco. Wyniki nie miały większego znaczenia, choć
obie akademie zagrały niezwykle ambitnie, a pojedynki były
bardzo wyrównane.
Łącznie wystąpiło 10 drużyn w 4 kategoriach wiekowych.
Drużyny nie grały pod swoją nazwą klubową. Nazwą drużyny
było bowiem nazwisko bohatera, którego dokonania pozwoliły
odzyskać upragnioną wolność.
Podczas zmagań hasła, które motywowały zawodników
w krótki, dosadny sposób charakteryzowały wybranego
bohatera. W najstarszej grupie, rocznik 2005-2006, zagrały
ekipy: Dąbrowski, Kozietulski, Bartos; w roczniku 2007-2008:
Kościuszko, Piłsudski i Paderewski; w roczniku 2009: Wysocki
i Poniatowski; a w najmłodszej grupie, roczniku 2010, Plater
i Traugutt.
W turnieju uczestniczyli wyjątkowi goście w osobach:
Euzebiusza Smolarka – patrona Uniejowskiej Akademii
Futbolu oraz Tomasza Wójcika – historyka, który w sposób
lekki, żartobliwy i ze sportowym entuzjazmem w głosie
przedstawił dzieciom bohaterów w walce o niepodległość.

Euzebiusz Smolarek zawsze wspiera swoją osobą ważne wydarzenia Uniejowskiej
Akademii Futbolu - na zdjęciu z drużyną gości z Koluszek

Poczet flagowy

>>>
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Kacper Śmiglewski

Piłkarz Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka - Kacper
Śmiglewski został powołany do Letniej Akademii Młodych Orłów.
Podopieczny trenerów Piotra Kozłowskiego i Tomasza Bartosika
po bardzo dobrym sezonie w reprezentacji rocznika 2005 otrzymał
szansę gry na wyższym poziomie zaawansowania. Cieszymy się bardzo
i gratulujemy!

arch. Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni

powołany do Letniej
Akademii Młodych Orłów
Kacper Śmiglewski

„Przyjaciele Uniejowskiego

Stowarzyszenia Aktywni”

Pan Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa jako pierwszy został
uhonorowany statuetką „Przyjaciela Uniejowskiego Stowarzyszenia
Aktywni”. Wyróżnienie przyznane zostało w podziękowaniu za systematyczne inspirowanie oraz wspieranie sportowej oraz artystycznej
działalności stowarzyszenia.
Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek wraz z Prezesem Stowarzyszenia - Piotrem
Kozłowskim i Wiceprezesem – Piotrem Woźniakiem podczas Walnego Zebrania

Wojciech Kaca

Medal dla Uniejowa w Mistrzostwach Świata
Reprezentanci Uniejowa po raz pierwszy brali udział i zdobyli brązowy medal w Mistrzostwach
Świata rozgrywanych w Finlandii.
W dniach 6-7 lipca 2018 roku odbywały się już po raz 25.
Mistrzostwa Świata w niezwykle unikalnej konkurencji o nazwie
„Noszenie Żon”, po fińsku „Eukonkanto”. Organizatorem Mistrzostw
Świata jest zaprzyjaźniona z Uniejowem fińska gmina Sonkajärvi.
W tym roku wystartowało 106 zawodniczek i za-wodników
z różnych krajów i kontynentów, czyli 53 pary. Główny bieg
z przeszkodami rozgrywany jest na trudnym dystansie 253.5 m.
Choć impreza ma charakter pikniku, to traktowana jest przez
uczestników, publiczność i media całkiem poważnie, dowodem na to
jest akredytacja 64 dziennikarzy i siedmiu stacji telewizyjnych z wielu
krajów. Telewizje z Włoch i Rosji nagrywały w tym roku materiał do
własnych filmów dokumentalnych o fińskich mistrzostwach.
Reprezentanci klubu biegacza z Uniejowa - Marta Kozanecka
i Artur Świstek zajęli trzecie miejsce w konkurencji sprintu, a w
konkurencji głównej zajęli miejsce dziewiąte. Zwycięzcami tegorocznej edycji zostali reprezentanci z Litwy, z czasem 1,05 min.,

poprawiając tym samym rekord toru. Nasi reprezentanci, startując po
raz pierwszy, osiągnęli niewątpliwy sukces sportowy, a także medialny.
Podczas defilady uczestników, otwierającej zawody, nasza para
wyglądała wspaniale. Zawodnicy wystąpili w strojach historycznych,
nawiązujących do tradycji zamku w Uniejowie, niosąc polską flagę
i tablicę z napisem „Uniejów Uzdrowisko Termalne”, co zostało
natychmiast zauważone przez publiczność i setki obiektywów
skierowanych w stronę naszej pary.
W porozumieniu z naszym partnerem, burmistrzem Sonkajärvi,
Simo Makinen uzyskaliśmy zgodę na korzystanie z praw autorskich do
organizacji zawodów, z myślą o ustanowieniu pierwszych Mistrzostw
Polski w konkurencji biegowej „Noszenia Żon”. Mistrzostwa będą
odbywały się w Uniejowie, w każdy drugi weekend czerwca,
z nadzieją, że staną się imprezą cykliczną, która wzbogaci paletę
uniejowskich atrakcji.
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No i na koniec kilka informacji o samym konkursie:
Starują osoby pełnoletnie, minimalna waga noszonej
Pani to 49 kg, maksymalna bez ograniczeń. Przed starem
odbywa się oficjalne ważenie. Jeżeli zawodniczka waży
mniej niż 49 kg wówczas sędziowie dodają parze różnicę
w postaci obciążników. Start odbywa się w grupach po
trzy pary jednocześnie. Nagrody i medale przewidziane
są w różnych konkurencjach, oczywiście najważniejszy
jest mierzony elektronicznie czas biegu, ale także
najlepiej dopingująca grupa kibiców, czy najbardziej
dowcipny kostium startowy lub najlepiej zbudowany
zawodnik konkursu itp. Jednym słowem dzieje się dużo
i wszystko na wesoło.
Drogie Panie, bądźcie łaskawe i wyrozumiałe dla
swych mężów, a będą Was nosić na rękach - przynajmniej
raz w roku.

Wojciech Kaca

Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego
Smolarka na obozie sportowo-językowym w Zębie
Woźniak, Tomasz Bartosik, Martyna Janiak, Kamil Zych,
Piotr Masiera, Marcin Gąsiński, Lidia Kozłowska, Monika
Woźniak i Monika Leśniewska.
Organizatorem wyjazdu było Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni.
Organizatorzy obozu pragną podziękować Panu
Józefowi Kaczmarkowi – Burmistrzowi Uniejowa, Panu
Marcinowi Pamfilowi – Prezesowi PGK TERMY Uniejów
Sp. z o.o. w Uniejowie oraz Panu Bartłomiejowi Grӧbnerowi
– Dyrektorowi Zarządzającemu K-Flex Polska Sp. z o.o.
za pomoc w przygotowaniu obozu oraz wsparcie finansowe
działań sportowych dla dzieci.
Organizatorzy dziękują również Panu Janowi TrebuniaTutka oraz Panu Andrzejowi Polakowi, wyjątkowym
mieszkańcom Podhala, dzięki którym mogliśmy poznać
piękno naszych Tatr.

arch. Uniejowska Akademia Futbolu
Ebiego Smolarka

W dniach 7-14 lipca 2018 r. 50-cio osobowa grupa
młodych sportowców z gminy Uniejów korzystała
z aktywnego wypoczynku w Zębie k/Zakopanego. Ząb to
rodzinna miejscowość mistrza olimpijskiego - Kamila Stocha.
W najwyżej położonej wsi w Polsce uniejowscy sportowcy
nie tylko odpoczywali, ale także pracowali nad techniką
i kondycją. Treningi odbywały się na boisku w Zębie oraz
w Nowym Bystrym. Oprócz treningów i sparingów
piłkarskich (Ferajna Warszawa oraz LZS Biali Biały
Dunajec) uczestnicy obozu brali udział w wielu wycieczkach
(m.in. Dolina Kościeliska, Jaskinia Mroźna, Wąwóz Kraków,
Gubałówka, Zakopane), poznali lokalną historię, twórczość
artystyczną mieszkańców, muzykę, instrumenty, piosenki,
a nawet tańce góralskie. Dopełnieniem obozu były spotkania
z językiem angielskim oraz kąpiele w basenach termalnych
w „Gorącym Potoku” w Szaflarach.
W obozie uczestniczyli (kadra obozu, trenerzy oraz
opiekunowie): Piotr Kozłowski (kierownik obozu), Piotr
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Piotr Kozłowski

Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego
Smolarka zakończyła sezon 2017/2018
W minionym sezonie 2017/2018 grały 4 reprezentacje Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego
Smolarka. Najstarsi z roczników 2005/2006 (trener Tomasz Bartosik i Piotr Masiera) wywalczyli
w swojej grupie MŁODZIKÓW III miejsce, zawodnicy z roczników 2007/2008 (trener Piotr
Kozłowski), w kategorii ORLIK zajęli II miejsce. Wśród najmłodszych – „ŻAKÓW” grały dwie
reprezentacje. Roczniki 2009 (trener Marcin Gąsiński) i 2010 (trener Kamil Zych) rozgrywały
swoje pojedynki turniejowo. Obie ekipy wypadły bardzo dobrze, szczególnie z rocznika 2009,
która zachwycała we wszystkich pojedynkach.
Gratulujemy i bardzo dziękujemy wszystkim zawodnikom oraz rodzicom. To był bardzo pracowity sezon.
Dziękujemy wszystkim osobom, instytucjom oraz
firmom, które cały sezon wspierały Akademię, a przede
wszystkim: Uzdrowisku Termalnemu Uniejów, PKG Termy
Uniejów Sp. z o.o. w Uniejowie, firmie K-Flex Polska
Sp. z o.o., MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko, Szkole
Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 r. w Uniejowie,
Szkole Podstawowej w Wieleninie, Szkole Podstawowej
w Wilamowie, sklepowi sportowemu Olimpiko.

arch. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka

Na zakończenie sezonu dwóch bramkarzy Akademii
spróbowało swoich sił w Bitwie Bramkarskiej, która po raz
kolejny odbywała się we Wrocławiu, a w której to biorą
udział najlepsi młodzi bramkarze z całej Polski. Trenerem
bramkarzy w Akademii jest Piotr Woźniak.
Podobnie jak w poprzednich edycjach, w roli głównej
wystąpił Błażej Rybak, który zajął II miejsce. Błażej
z każdym startem nabiera cennego doświadczenia i jest już
bardzo blisko triumfu w turnieju, czego z całego serca mu
życzymy. Bardzo dzielnie spisywał się również Kuba Plicha,
który swoją systematyczną pracą zrobił ogromne postępy.
Na razie do podium trochę zabrakło, ale w przyszłości?
Kto wie?

UNIEJOWSKIE STRONY

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

69

Z Uniejowa na Jasną Górę

			

arch. UM Uniejów

Po raz czwarty odbyła się sztafetowa pielgrzymka biegaczy
z Klubu Biegacza Geotermia Uniejów. Biegacze wystartowali 13
lipca o godzinie 20-tej i dotarli do wyznaczonego celu – Jasnej Góry
w Częstochowie nazajutrz, przed południem.
Mimo deszczu, 20 śmiałków w wyśmienitych humorach wyruszyło
z uniejowskiego rynku. Pierwszy, kilometrowy odcinek biegli wszyscy.
Dalej uczestnicy pielgrzymki przemierzali 5- lub 10-kilometrowe
fragmenty trasy na zasadzie sztafety, podczas gdy reszta regenerowała
siły, przemieszczając się między kolejnymi punktami autokarem.
Aura nie sprzyjała biegaczom. Wraz z początkiem biegu zaczęło
padać. Z relacji uczestników pielgrzymki wiemy, że deszcz towarzyszył
im przez dłuższy czas. Mimo trudnych warunków pogodowych
pielgrzymi biegli do Częstochowy całą noc, a na Jasną Górę dotarli
następnego dnia około godziny 11-tej.
Gratulujemy wysiłku i determinacji biegaczy podczas pokonywania
200 kilometrowej trasy biegu.
Klub Biegacza Geotermia Uniejów

Maja Ostrowska-Gralka

Wakacyjne zmagania karateków
przygotowania do egzaminów na czarne pasy, które przed
nimi w październiku. Na szczęście poza ciężkimi treningami
nie zabrakło również atrakcji i wypoczynku. Wolne chwile
sportowcy spędzali w wodzie, na kajakach lub plażowaniu.
Mieli również okazję zwiedzić Toruń oraz poszerzyć swoją
wiedzę w różnych dziedzinach w Toruńskim Centrum
Nowoczesności.

arch. Maja Ostrowska-Gralka

Wakacje sportowców przebiegły aktywnie. Jak co
roku, karatecy z całej Polski, od 16 do 22 lipca trenowali
w Ośrodku Rekreacyjnym „Półwysep Wądzyń”. Na
szkoleniu nie zabrakło zawodniczek Uniejowskiego Klubu
Karate Bassai, z których Oliwia Staniak zdała na stopień
1 kyu (ostatni brązowy pas), a najstarsze zawodniczki: Julia
Krokosz i Patrycja Kowlaczyk już na obozie rozpoczęły

Zawodniczki Uniejowskiego Klubu Karate BASSAI

>>>

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 4 / 62 / 2018

arch. PŚDS w Czepowie

70

„Bezpieczne Lato”

Marszałek Województwa Łódzkiego – Pan Witold Stępień z wizytą
w placówce

Mirosław Madajski

- 24-27 maja – Udział w 31. Ogólnopolskim Zlocie Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Stemplewie
- 28 maja – Zebranie Społeczności nr 4
- 28-29 maja – Malowanie kwietnych dywanów w Wilamowie z okazji Święta Bożego Ciała
- 30 maja – Spotkanie sportowców z Czepowa z władzami powiatu poddębickiego
- 1 czerwca – Przystąpienie do projektu „Przez rekreację i sport do zdrowia”
- 5 czerwca – Wędkujemy (zgoda PZW w Sieradzu)
- 7 czerwca – IX Otwarta Powiatowa Spartakiada dla Osób Niepełnosprawnych
w Czepowie
- 8 czerwca - Zebranie Społeczności nr 5
- 9-12 czerwca – Udział Radosława Kosa w XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach
Olimpiad
Specjalnych Katowice, Chorzów, Mikołów 2018 – srebrny medal w tenisie stołowym
- 15 czerwca – Wędkujemy (zgoda PZW w Koninie)
- 16 czerwca – Występ z Grupą Raz Dwa Trzy w ramach projektu „Splątani miłością
do muzyki”;
Damian Berczyński zwycięzcą czwartego biegu w ramach GRAND PRIX Koła
- 22 czerwca – Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej w Księżych Młynach
- 27 czerwca – Wianki w DPS w Skęczniewie
- 5 lipca – „Bezpieczne Lato” – pogadanka z policjantami z Komendy Powiatowej
w Poddębicach
- 11 lipca – Witold Stępień - Marszałek Województwa Łódzkiego odwiedził PŚDS
w Czepowie
- 12 lipca – Z wizytą w gospodarstwie agroturystycznym „Pod Bocianim Gniazdem”
w Lutomirowie
Radosław Kos ze srebrnym medalem w tenisie
- 13 lipca – Zebranie Społeczności nr 5

stołowym XI Ogólnopolskich Letnich Igrzyskach
Olimpiad Specjalnych Katowice, Chorzów,
Mikołów 2018

arch. PŚDS w Czepowie

Kalendarium najważniejszych wydarzeń Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie
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Michał Kaźmierczak

Sezon 2018/2019
za pasem
Chociaż poprzedni sezon mógł zakończyć się dużo lepiej, to niestety słaba dyspozycja w ostatnich meczach spowodowała, iż „Termalni” zakończyli sezon zaledwie na 12 miejscu, pomimo
iż jeszcze na 3 kolejki przed końcem mieliśmy szansę na zajęcie 8 miejsca.
W momencie pisania artykułu nasza drużyna rozegrała
już 2 mecze w nowym sezonie. Obydwa spotkania zakończyły
się bardzo pewnymi zwycięstwami naszej drużyny. Na
inauguracji, 15 sierpnia 2018 r., udało się pokonać Sokół II
Aleksandrów 4:2, a już 3 dni później w meczu otwierającym
sezon na Stadionie im. Włodzimierza Smolarka „Termalni”,
po fantastycznym meczu, pokonali zawsze silny LKS
Rosanów 6:2. Po takich początkowych wynikach możemy
z optymizmem spoglądać w kierunku tego sezonu. Liczymy,
że przy następnym wydaniu „Uniejowskich Stron” będziemy
mogli pozytywnie opisać podsumowanie rundy naszej
drużyny.
Tymczasem zapraszamy Państwa na wszystkie domowe
mecze naszej drużyny oraz do śledzenia na bieżąco strony
mglks.pl oraz fanpage naszej drużyny na Facebooku

arch. www.mglks.pl

Sezon 2018/2017 był długi i ciężki, pomimo iż dość
wcześnie zapewniliśmy sobie utrzymanie, to sama gra i wahania formy nie napawały huraoptymizmem.
Wobec powyższego Zarząd i Trener Mateusz
Zajdel szybko rozpoczęli przygotowania do nowego
sezonu. Rozpoczęto kompletowanie kadry i poszukiwania
sparingpartnerów. Nasza drużyna do Ligii przygotowywała
się przez ponad 5 tygodni. Podczas tego okresu rozegrała 6
sparingów, na co złożyły się 4 zwycięstwa, 1 remis i 1 porażka
(Szczegóły znajdują się na grafice, na zdjęciu znajdziecie
Państwo również podsumowanie sparingów). Szczególnie
interesującym ruchem transferowym jest wypożyczenie
młodych zawodników do klubu Wicher Dobra – gdzie nasza
uniejowska młodzież będzie zdobywać szlify w seniorskiej
piłce.
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Mirosław Madajski

Rekreacja i sport dla uczestników
czepowskiej placówki
1 czerwca 2018 r. rozpoczął się projekt „Przez rekreację i sport do zdrowia”. Zadanie realizowane
jest przez Centrum Promocji Sportu i Rekreacji DRAGON w Poddębicach. Bierze w nim udział
16-tu uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie.
w rekreacji wodnej, treningach karate, indywidualnych
i zespołowych grach plenerowych, a także w wędkarstwie.
Zadanie „Przez rekreację i sport do zdrowia” współfinansowane jest ze środków budżetu Województwa Łódzkiego.

arch. PŚDS w Czepowie

Zajęcia realizowane w okresie 01.06-31.12.2018r.
przez CPSiR DRAGON będą wykraczały poza ramy
czasowe zajęć w PŚDS, a także wzbogacą ofertę czepowskiej
placówki o znane i nowe aktywności. Beneficjenci zadania
spróbują swoich sił w zajęciach ze strzelectwa sportowego,
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Renata Skibińska

arch. R. Skibińska

Wakacyjne Dni Otwarte w filii
bibliotecznej w Rożniatowie
W trakcie pierwszych tygodni wakacji w filii bibliotecznej w Rożniatowie, jak co roku, odbywały się
Dni Otwarte dla najmłodszych i nie tylko mieszkańców Rożniatowa i okolic oraz dla dzieci, które
w tych okolicach spędzały wakacje. Odwiedzający mieli okazję zapoznać się z układem
tematycznym książek w placówce, nowościami wśród zgromadzonych woluminów, przejrzeć
asortyment, a przede wszystkim miło spędzić czas.
Spotkania, podobnie jak w poprzednich latach, miały bardzo elastyczny charakter, jeśli chodzi o formę spędzania czasu.
Zgromadzone dzieci rysowały, malowały, układały puzzle, grały w karty i gry planszowe, jak również czytały wiersze i bajki.
W tym roku, z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, dzieci najchętniej korzystały z ruchu na świeżym powietrzu.
Zarówno chłopcy, jak i dziewczynki zgodnie uznały grę w piłkę nożną za najbardziej interesujące zajęcie i najfajniejszą formę
wspólnego spędzenia czasu. Okrzykom radości i wzajemnego dopingu ze strony rodziców i kolegów obserwujących graczy nie
było końca. Na zakończenie urządzono mini piknik z lodami dla ochłody oraz przygotowano pamiątkowe dyplomy dla wszystkich
uczestników.
Beata Szymczak

Sylwia Szymańska

W tym roku każdego dnia zajęcia rozpoczynaliśmy
od zgadywanek łamigłówek, rebusów. Po porannej
gimnastyce umysłu przychodził czas na głośne czytanie
bajek, lepienie z plasteliny bohaterów bajek oraz zabawy
ruchowe, takie jak: chusta animacyjna, pokonywanie
toru przeszkód. Nie zabrakło atrakcji w postaci wielkich
baniek mydlanych oraz farbowania włosów (oczywiście
zmywalnymi farbkami). Jedną z największych atrakcji
było własnoręczne tworzenie lizaków oraz monet
z czekolady. Dużą frajdą okazało się także skręcanie
balonów oraz wykonywanie zmywalnych tatuaży.
Podczas zajęć manualnych dzieci wykonywały m.in.
świeczki decoupage, drzewka guzikowe oraz notesy
z filcu. Na zakończenie zajęć gościliśmy w Ochotniczej
Straży Pożarnej w Uniejowie. Panowie Strażacy udzielili
pokazu, podczas którego dzieci miały okazję zobaczyć jak
ratują ludzkie życie oraz dowiedziały się wielu cennych,
życiowych informacji. Uwieńczeniem Wakacyjnych Dni
Otwartych była degustacja smacznych lodów.

arch. M-GBP w Uniejowie

Wakacyjne Dni Otwarte w Bibliotece

Pokaz udzielania pierwszej pomocy i warsztaty tworzenia czekoladowych
lizaków i monet

>>>
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Zuchy i harcerze z Komendantem Hufca ZHP Uniejów – pwd. Małgorzatą Rosik

pwd. Małgorzata Rosik

Obóz Hufca ZHP Uniejów
w Pobierowie – Lato 2018

„Płonie ognisko i szumią knieje, drużynowy jest wśród nas…” śpiewali harcerze nad morzem przy
ognisku. W tym roku pogoda nas nie rozpieszczała. Mieliśmy słońce i deszcz, ale to wzmocniło
nasze charaktery.
Zuchy i harcerze dzielnie stawiali pierwsze kroki
w pionierce obozowej, uczyli się słać łóżka i dbać
o namioty. Zostały zawarte nowe znajomości. Pojechaliśmy
na dwie wycieczki, na wyspę Wolin do Centrum Słowian
i Wikingów, gdzie poznaliśmy zwyczaje sprzed wieków.
Czynnie uczestniczyliśmy w warsztatach z gliną, z muzyką
czy wyrabianiu ozdób z owczej wełny. Zwiedziliśmy
również Muzeum Regionalne w Wolinie. Dowiedzieliśmy
się, że Wolin to miasto Juliusza Cezara, tak mówi legenda,
to również słowiańska Wineta, która już w średniowieczu
znana była jako najbogatsze i największe miasto na całym
północnym i zachodnim wybrzeżu Bałtyku. Ciekawe
zbiory muzeum zachęcały do pogłębiania wiadomości.
Byliśmy również w Latarni Morskiej w Niechorzu,

zbudowanej w 1866 roku, trzeciej co do wysokości na
wybrzeżu Bałtyku, z której dzieci podziwiały okolicę.
Poznaliśmy przy okazji wszystkie latarnie, jakie są nad
Bałtykiem, w Parku miniatur latarni morskich. Odbyliśmy
również pieszą wycieczkę do Trzęsacza, gdzie na szczycie
klifowego brzegu wznosił się niewielki fragment ściany
kościoła, który przed laty zbudowany był 2 km od
brzegu. Następnie poszliśmy na krótkie, metalowe molo.
Były również liczne wędrówki wzdłuż morza, budowle
z piasku i inne przeżycia, o których jeszcze długo będziemy
pamiętać.
Szum morza i lasu w czasie zasypiania pod namiotem
to przyczyna naszych wyjazdów. Tego się nie zapomina.
Nawiązane znajomości cenimy przez długie lata.
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Rubrykę redaguje Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna w Uniejowie

O Uniejowie w prasie ogólnopolskiej
„Nad Wartą”, nr 31, 02.08.2018r.
„Nowe środki na inwestycje już są”
Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień
(…) przekazał trzy umowy na dofinansowanie kolejnych
inwestycji w gminie Uniejów. Łączna kwota wsparcia
dla wszystkich projektów przekracza kwotę 4 mln zł.
Pomoc finansowa Urzędu Marszałkowskiego umożliwi
przeprowadzenie modernizacji, a także rozbudowę sieci
wodno- kanalizacyjnej na obszarze aż 11 miejscowości (…)
Pierwsza z umów, która została podpisana przez Burmistrza
Uniejowa dotyczy współfinansowania przebudowy drogi
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości BrzezinyWielenin Kolonia (…)Urząd Marszałkowski dofinansuje
realizację tej inwestycji kwotą 234.950,00 zł. Środki
pochodzące z budżetu Województwa Łódzkiego zostały
przyznane gminie z tytułu wyłączania gruntów z produkcji
rolniczej. Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej
na terenie gminy Uniejów (...) Pierwszy zakwalifikowany
do wsparcia środkami unijnymi wniosek złożyła gmina
Uniejów. Zakres przewidzianych prac, mających na
celu uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gminy, obejmuje: budowę sieci kanalizacyjnej na
odcinku Zieleń - Spycimierz, budowę sieci wodociągowej
w miejscowości Lekaszyn oraz na odcinku Skotniki Kuczki wraz z modernizacją i rozbudową stacji uzdatniania
wody w Woli Przedmiejskiej. Kwota dofinansowania tego
złożonego projektu wyniesie 1 997 831,00 zł.
Drugi wniosek o pomoc w realizowaniu inwestycji
„wod-kan” został złożony przez PGK „Termy Uniejów”,

dlatego na (…) podpisaniu umów był także obecny Prezes
spółki. Marcin Pamfil odebrał z rąk Marszałka Województwa
dokument gwarantujący dofinansowanie projektu kwotą
1993 780,00 zł. W ramach zadania oczyszczalnia ścieków
w Spycimierzu zostanie zmodernizowana i powiększona,
a obecna sieć wodociągowa na terenie sołectw: Woda
Przedmiejska, Czekaj, Felicjanów, Wilamów, Człopy
i Wielenin Kolonia przebudowana, a także rozbudowana
w miejscach, do których dotychczas w wyżej wymienionych miejscowościach nie docierała.(…)

Ponad 30 mln na pozostałe inwestycje
Projekty infrastrukturalne, których dotyczą podpisane
umowy to nie jedyne plany inwestycyjne, na które
uniejowski Samorząd zdobył dofinansowanie ze środków
unijnych. Na ten moment łączna pula środków, które
w najbliższym czasie pozwolą sfinalizować dalszy rozwój
uzdrowiska przekracza 30 milionów złotych! (...) Spośród
projektów, które uzyskały unijne dofinansowanie znalazły
się między innymi bulwary, które całkowicie zmienią
obecne oblicze brzegu Warty i stworzą nową przestrzeń do
spędzania wolnego czasu. Ponadto „Termy” już niedługo
przystąpią do kolejnej rozbudowy kompleksu basenów
termalnych, bo zainteresowanie gości odwiedzających
obiekt stale wzrasta. To samo dotyczy bazy hotelowej,
która w sezonie letnim w Uniejowie ma pełne obłożenie,
dlatego jednym z projektów, które zdobyły unijne
dofinansowanie jest budowa apartamentowca, położonego
w bezpośrednim sąsiedztwie „Term”.

„Kino na leżakach”
Również tego lata miłośnicy kina plenerowego
w Uniejowie mieli okazję uczestniczyć w sensach filmowych.
W ramach „Kina na leżakach”, na plaży miejskiej przy
Termach Uniejów, zostały zaplanowane trzy projekcje
filmowe. Pierwszy film został wyświetlony 1 lipca. Była
to wówczas przezabawna, francuska komedia „Czym chata
bogata”. Kolejne projekcje odbyły się 21 lipca – na dużym

ekranie została zaprezentowana komedia obyczajowa
„PolandJa”, a 15 sierpnia – polska komedia romantyczna
„Porady na zdrady”.
Na osoby, które dotarły na miejsce wcześniej, czekały
dodatkowe atrakcje serwowane przez tegorocznych partnerów akcji.
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Zakłady pracy w gminie Uniejów
Dotychczas ukazało się 70 artykułów z tego cyklu. Wśród nich ośmiokrotnie zaprezentowano działalność związaną z rolnictwem. Przedstawiono gospodarstwa
rolne zajmujące się hodowlą: bydła (2-krotnie), trzody chlewnej, gęsi. Opisano
gospodarstwa: ogrodnicze, sadownicze i z wielohektarową plantacją porzeczek.
Było też o gospodarstwie biokulturowym z pasieką. Tym razem jest to…

Hodowla kóz mlecznych

Dawida Kozińskiego z Wielenina
Z chwilą, gdy pan Dawid zgodził się na opisanie
swojej działalności rolniczej postanowiłem „zgłębić
temat” i poszerzyć moją skromną wiedzę o hodowli kóz
w Polsce. Spośród bogatej literatury wybrałem „Wiadomości
Zootechniczne”, R. LV (2017) i zamieszczone tam „Aktualne
problemy hodowli kóz mlecznych w Polsce”. Mam nadzieję,
że znajdą się Czytelnicy „US”, których zaciekawią informacje
zawarte w tym obszernym artykule, oto niektóre z nich: /…/
W Polsce nie ma dużych tradycji chowu kóz. Jedynie na
terenach górskich i podgórskich oraz na Pomorzu populacje
kóz mlecznych były liczniejsze niż w innych rejonach /…/
Według powszechnego spisu rolnego z 2002 r. w Polsce było
ponad 193 000 zwierząt tego gatunku, w tym 111 tys. kóz
matek /…/ w czerwcu 2010 r. /…/ 117 268 szt., w tym 93 490
samic /…/ W kolejnych latach nastąpił nieznaczny spadek
pogłowia: 2012 – 89 942 szt. oraz 2013 – 81 700 szt. /…/
W 2010 r. kozy były utrzymywane w 27 785 gospodarstwach,
co oznacza znaczny spadek liczby stad utrzymujących te
zwierzęta w stosunku do roku 2002 (68 tys. gospodarstw)
/…/ Najwięcej kóz było utrzymywanych w województwach
wielkopolskim, małopolskim i podkarpackim /…/ W 2010
r. chów i hodowlę kóz prowadziło 1,2% ogólnej liczby
gospodarstw i 2,6% gospodarstw posiadających zwierzęta
gospodarskie /…/ Dostępne informacje z ostatnich lat nie
pozwalają na przeprowadzenie szczegółowej analizy obecnej
struktury populacji. Prawdopodobnie jednak od ostatniego

powszechnego spisu rolnego nie nastąpiły znaczące zmiany,
o czym świadczą dane z 2015 r. /…/ Z załączonego diagramu
„Struktura pogłowia dużych zwierząt gospodarskich
w Polsce w 2015 r.” wynika, że hodowla trzody chlewnej to
58,2%, bydła – 38,9%, koni – 1,7%, owiec – 0,7%, kóz –
0,5% /…/ Kozy są zwierzętami, które mogą być użytkowane
w wielu kierunkach (mleko, mięso, skóry – przyp. autora) /…/
W Polsce kozy o jednostronnie mlecznym kierunku użytkowania stanowią większość populacji /…/
(Rola kóz w produkcji żywności jest dwojaka – mięso
i mleko – przyp. autora) /…/ Rynek mięsa koziego w Polsce
praktycznie nie istnieje, zatem jego produkcja ma bardzo
małe znaczenie. Przyzwyczajenia Polaków sprawiają, że
popyt na koźlęcinę (koźlinę) jest znikomy /…/ Jest on w praktyce ograniczony do największych miast i związany z nieliczną
grupą smakoszy oraz restauracjami serwującymi potrawy
kuchni krajów arabskich. Prowadzona jest również sprzedaż
koźlęciny i jej przetworów bezpośrednio w gospodarstwach
lub w nielicznych
przyzagrodowych sklepikach /…/
W ostatnich latach w wielu krajach europejskich nastąpił
spadek spożycia mięsa i zmiana struktury asortymentowej,
na co znaczący wpływ miały choroby występujące u bydła
/…/ W tym świetle mięso kozie jawi się jako alternatywa,
będąc bowiem czerwonym mięsem o korzystnych walorach
odżywczych i dietetycznych z reguły jest wolne od bak-

www.uniejow.pl
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teryjnego i chemicznego skażenia. Jest przede wszystkim
mięsem chudym, o bardzo niskiej kaloryczności ze względu
na znacznie niższą zawartość tłuszczu, w tym również niską
zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych. W krajach
zachodnich koźlęcina jest podstawą wszelkich diet dla osób
odchudzających się /…/ Produkcja mleka koziego w 2002 r.
była szacowana na około 38 tys. t /…/ wielkość całkowitej
produkcji mleka w Polsce prawdopodobnie utrzymuje się na
stałym poziomie ok. 35 tys. t /…/ Ponad 90% tej produkcji
jest zagospodarowywane i przetwarzane na potrzeby własne
w gospodarstwach, w gospodarstwach agroturystycznych
lub w małych, przydomowych mleczarniach; sprzedawane
bezpośrednio lub we własnym sklepie, na stoiskach
jarmarcznych czy festynach regionalnych, dostarczane do
małych sklepów z tzw. „zdrową” lub „ekologiczną żywnością”,
ale także sprzedawane wysyłkowo. Tym niemniej, rynek mleka
koziego i jego przetworów zwiększa o 10–15% rocznie /…/
Niestety, brak funduszy na akcje promocyjne i propagandowe
ogranicza jego rozwój. Rozwija się jednak eksport naszych
kozich produktów, głównie do Czech, Rosji, Litwy, Estonii
i na Ukrainę. Do Polski produkty kozie są importowane
przede wszystkim z Francji i Grecji /…/ W Polsce istnieje
wiele gospodarstw utrzymujących stada kóz różnej wielkości
(od kilku do kilkuset kóz dojnych), które przetwarzają mleko
we własnych przetwórniach, wybudowanych bądź ze
środków własnych bądź przy wsparciu programu SAPARD
lub kredytów. W małych przetwórniach są wytwarzane
różnorodne produkty (twaróg, sery podpuszczkowe,
solankowe, dojrzewające, sery serwatkowe „ricotta”, jogurty,
masło, lody, wypieki, galanteria cukiernicza, chałwa serowa
kozia /…/ Wiele z nich trafiło na listy Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi /…/ jako produkty regionalne i tradycyjne
bądź ekologiczne /…/ Duże farmy o intensywnych systemach
utrzymania zwierząt najczęściej nie przetwarzają mleka we
własnym zakresie, lecz sprzedają je do jednej z czterech
mleczarni, prowadzących skup mleka koziego (Agro-Danmis,
Mleczarnia Turek Sp. z o.o., OSM Wart-Milk w Sieradzu oraz
Capra Campinos). Obecnie mleczarnie te skupują ponad
6% ogólnej produkcji mleka koziego od około 50 hodowców.
Ceny skupowanego mleka zależą od warunków jego dostawy.
Mleczarnia zapewniająca odbiór mleka bezpośrednio
z gospodarstw 2–3 razy w tygodniu oferuje niższe o 15–30%
ceny niż inne mleczarnie, do których hodowcy muszą mleko
dowieźć we własnym zakresie. Cena mleka od 2000 r. wzrosła
o około 30%. Mleko kozie w skupie jest dwukrotnie droższe
od krowiego. Ponadto, jego produkcja nigdy nie podlegała
ograniczeniom kwotowym /…/
Warto przedstawić jakie kozie produkty regionalne
i tradycyjne oraz ekologiczne wytwarzane są w niektórych
województwach. W dolnośląskim jest to ser zgorzelecki
i ser kozi łomnicki; w łódzkim – kozi twaróg Eufeminowa i
sery kozie z Drużbina; w wielkopolskim – serek twarogowy
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kozi witoldziński; w podkarpackim – bryndza kozia, ser kozi
„wołoski” biały lub wędzony, ser kozi Podkarpacki biały
i wędzony; w podlaskim – ser typu szwajcarskiego z Wiżajn.
Autorzy artykułu przedstawiają również analizę
opłacalności użytkowania kóz /…/ Cena 1 l mleka koziego
w sprzedaży bezpośredniej w końcu ubiegłego wieku wynosiła
nawet 7,00 zł. Obecnie wynosi ona około 5,00 zł. W przypadku
skupu przez duże mleczarnie cena ta systematycznie rośnie
– od 1,00 – 1,50 kilkanaście lat temu, do nawet do 3,00 zł
za litr /…/ Stada komercyjne liczą jednak od 50 do 800 kóz,
w związku z tym jednostkowy koszt utrzymywania zwierzęcia
(przede wszystkim koszt: robocizny, utrzymania budynków,
pozyskania mleka) jest znacznie niższy niż w małym stadzie.
Szacuje się, że stado liczące 100–150 kóz przynosi dochód
wystarczający na utrzymanie rodziny /…/ Wzrost popytu
na koźlęcinę mógłby podnieść opłacalność utrzymywania
stada kóz mlecznych. Obecnie nadliczbowe koźlęta (przede
wszystkim koziołki) w stadzie mlecznym podnoszą koszty
utrzymania stada poprzez konieczność ich utylizacji (dotyczy
to stad dużych, gdzie liczba koźląt znacznie przewyższa
potrzeby samozaopatrzenia czy możliwości sprzedaży
bezpośredniej) /…/ (Po pięciu miesiącach ciąży koza rodzi od
1 do 4 koźląt – przyp. autora).
Z cytowanego artykułu wynika również, że /…/ Chów
i hodowla kóz nie mają wielkich tradycji w Polsce, dlatego
też rolnicy utrzymujący małe stada kóz to przede wszystkim
pasjonaci /…/ Duże stada są już oparte na ekonomicznej
kalkulacji i osiągają zysk, przede wszystkim ze sprzedaży
mleka i/lub jego produktów /…/ Dużą barierą w zakupie
kozich produktów jest ich cena detaliczna w sklepie, gdyż jest
ona niejednokrotnie w sposób nieuzasadniony ustalona na
wysokim poziomie przez handel /…/
Taki stan rzeczy pan Dawid Koziński uzasadnia następująco: - Już na etapie produkcji – oczywiście w prywatnych
przetwórniach – cena spowodowana jest w dużym stopniu od
zużycia dużej ilości mleka na 1 kg sera. Do tego dochodzą
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koszty produkcji plus przyzwoity zarobek za bardzo
pracochłonną obróbkę i oczywiście koszty transportu, marże
handlowe itp. Daje to łączny koszt od 50 do 100 zł za 1 kg.

arch. R. Troczyński

Odwiedziłem hodowcę kóz mlecznych Dawida
Kozińskiego w Wieleninie dwukrotnie – aby dowiedzieć
się o nim jak najwięcej i naocznie zobaczyć ten rodzaj
działalności rolniczej.
Dziś 32-letni pan Dawid jest rodowitym mieszkańcem
Wielenina. Tutaj ukończył szkołę podstawową, był
pierwszym absolwentem gimnazjum w Uniejowie. Maturę
uzyskał w Liceum Profilowanym Zarządzania Informacją w
Poddębicach, aby następnie zostać inżynierem po ukończeniu
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Z myślą o prowadzeniu działalności rolniczej, uzyskaniu
uprawnień do przejęcia gospodarstwa i możliwości
skorzystania z programu unijnego „Młody Rolnik”, ukończył
też Technikum Rolnicze w Kaczkach Średnich. W 2006 roku
ożenił się z Marią, mają 10-letniego syna Jakuba i 2-letnią
córkę Liliankę.

Pan Dawid Koziński z synem Jakubem

Już jako informatyk multimedialny, rolnik, by
zos-tać jeszcze hodowcą kóz, ukończył dwa szkolenia
w tym kierunku - w Łodzi i w Instytucie Zootechniki
w Pawłowicach. Posiada prawo jazdy kategorii B
i C. Zapytany o hobby, zainteresowania, odpowiada: Głównie związane z gospodarstwem, w którym muszę być:
mechanikiem, elektrykiem, hydraulikiem, weterynarzem,
budowlańcem, spawaczem, płytkarzem… Wykonuję wszystko
sam, nie najmuję fachowców np. przerabiając stodołę na
garaże, a garaże na oborę.
Pierwszy raz z hodowlą kóz zetknął się będąc 11-latkiem.
W 1997 roku jego rodzice – Józef i Teodora zaczęli od
ośmiu kóz. Wówczas płody rolne z 12,5- hektarowego
gospodarstwa tylko w części przeznaczone były na
utrzymanie tych zwierząt. Pan Józef był wtedy, i jest nadal,
kierowcą ciężarówki. Dlatego też w tamtym czasie Dawid
pomagał mamie przy hodowli kóz.

Z żoną Marią zajął się hodowlą od 2007 roku, a oficjalnymi
właścicielami stada, po przepisaniu gospodarstwa, stali się od
2011 roku. Hodowla kóz mlecznych, bez konkretnej nazwy,
Wielenin 14, tel. 724 495 990, opiera się przede wszystkim
na produkcji mlecznej. Sporadycznie wyrabiają naturalne sery
białe podpuszczkowe (tylko na zamówienie). Prowadzą też
sprzedaż mleka bezpośrednio z domu – dużo osób przyjeżdża,
gdy ma ochotę na świeże kozie mleko lub zalecana jest
konieczność jego spożywania.
Jednak głównym odbiorcą mleka jest Mleczarnia w Turku,
z którą pan Dawid ma zawartą umowę kupna-sprzedaży.
Procedura jego dostarczania jest następująca: w czasie udoju
kozy przechodzą przez stanowisko udoju mechanicznego,
mleko zlewane jest do dwóch izolowanych, kwasoodpornych
schładzalników (pojemność 450 litrów i 550 litrów). Do
przewozu mleka do Turku (2-3 razy w tygodniu, w zależności
od zapotrzebowania) służą z kolei mobilne, na przyczepie
zbiorniki kwasoodporne (650 litrów, 250 litrów lub 200 litrów).
Rodzice pana Dawida 20 lat temu rozpoczynali hodowlę
od 8 kóz mlecznych, on zaczynał od 60 kóz dojnych.
Do tej pory jego największym osiągnięciem jest wyhodowanie
100 kóz mlecznych (posiada dwa kozły/capy/). Są to rasy:
uszlachetniona barwna i biała; wzbogacają stado o rasę
anglonubijską i sannejską. W okresie szczytu laktacji kozy te
dają od 1 do 3 litrów mleka dziennie; średni dzienny udój od
kozy to 2 litry.
Rozbudowywanie stada nie jest takie proste, jak wyjaśnia pan Dawid: - Głównym problemem w hodowli kóz
jest odchowanie młodych kózek do 1 roku życia. Są one
w tym czasie bardzo wrażliwe na żywienie i chorobę zwaną
wirusowym zapaleniem stawów i mózgu kóz przenoszonym
drogą powietrzną, na które brak lekarstwa. Szczególnie
narażone są osobniki w tym okresie życia, ponieważ mają słaby
układ odpornościowy i wątrobę.
Do obsługi stada kóz nie zatrudniają pracowników,
są samowystarczalni. Jedynie kilka razy w roku konieczna jest
pomoc zewnętrzna, np. do usuwania obornika. Niezbędna jest
natomiast spora ilość sprzętu: dojarka, schładzarki, zbiorniki
do transportu mleka, agregat prądotwórczy w przypadku
braku prądu. Do uprawy i sprzętu pasz na potrzeby hodowli
konieczne są traktory, kosiarki, przyczepy, samochód wraz
z przyczepami itp.
Pan Dawid zapytany o plany, zamierzenia na przyszłość,
odpowiada: - Planujemy powiększyć hodowlę do 200 sztuk kóz
dojnych, rozbudowę obory o większą halę udojową oraz zakup
przewodowej dojarki...
Pan Maciej Gramowski z miejscowości Bukowiec
w powiecie chodzieskim jest wśród hodowców największym
producentem. Utrzymuje największe stado w Polsce liczące
2 tys. kóz. Do tego pułapu panu Dawidowi jeszcze daleko.
Dlatego też naszemu młodemu hodowcy życzymy dalszego
rozwoju i powodzenia…

UNIEJOWSKIE STRONY

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

79

Ryszard Troczyński

arch. Slyfoto

Archeolog
Rekonstruktor
Damian Swat

Coraz więcej nowych ludzi osiedla się na terenie
Uniejowa i gminy. Są tego różne powody, ale często
to bardzo ciekawi ludzie, którzy mają dosyć spalin
i tłoku dużych miast. Chcieliby też zaznaczyć u Nas
swoją obecność poprzez działalność w lokalnych
stowarzyszeniach. Mają ciekawe zawody i pasje.

Pan Damian Swat pochodzi z Warmii, z Olsztyna.
W Uniejowie znalazł się dzięki Pani Gosi, która posiada
salon kosmetyczny w Uniejowie przy ul. Targowej.
Damian Swat od dawna interesuje się historią w sposób
namacalny, nie tylko książkowy. Skłoniło go to do
pójścia na archeologię w Łodzi. Tam poznał Panią Gosię.
W Uniejowie jest od 7 lat. Od ponad roku prowadzi
własną działalność gospodarczą – firmę archeoloiczną.
Polega to na nadzorach archeologicznych i badaniach
wykopaliskowych. Konserwuje zabytki, wykonuje analizy
mikroskopowe oraz fotografię lotniczą przy użyciu drona.
Zdjęcia takie są bardzo przydatne w archeologii, można
nawet znaleźć ślady osadnicze dawnych mieszkańców
tych ziem. Jak większość bohaterów moich artykułów ma

pasję, a jest nią rekonstrukcja historyczna. Pan Damian
wraz z innymi osobami założył „Grupę Rekonstrukcji
Historycznej Allenstein”, która od trzech lat działa jako
stowarzyszenie. Zajmują się rekonstrukcją żołnierzy
z czasu drugiej wojny światowej, walczących na terenie
Polski. Grupa jeździ po całej Polsce, a także za granicę
(Litwa, Rosja, Estonia). Można było ich zobaczyć po raz
drugi podczas Dni Dobrej w miejscowości Dobra, koło
Turku.
Myślę, że teren naszej gminy to świetne miejsce do
badań historcznych. Z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę Niepodległości można by urządzić rekonstrukcję
walk toczonych w okolicy Uniejowa, w trakcie drugiej
wojny światowej.

Trwa rekrutacja do „Grupy Rekonstrukcji Historycznej Allenstein”

arch. D. Swat

Jeżeli chcesz brać czynny udział w rekonstrukcjach historycznych z „GRH Allenstein” zapraszamy do kontaktu: grhallenstein@gmail.
com lub tel 501 055 396, znajdziesz nas również na Facebooku.

Inscenizacja w Szymbarku
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UNIEJOWSKIE
TRONY Sołtysów
KibiceSPikniku

W jednym gnieździe numer
pięć4 / 62 / 2018
małych bocianów...

Dziecinna radość i wiele krzyku
na sołtysowym jest pikniku.
Witold Smętkiewicz

Foto Fraszka

Ryszard Troczyński

Foto Historia

Foto Kontrasty

Ryszard Troczyński

Co i gdzie to jest ?

Foto Zagadka

Ryszard Troczyński

W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką
było zdjęcie budynku sklepu Delikatesy Centrum przy ulicy
Rynek 9 w Uniejowie.
Niestety nie otrzymaliśmy żadnej poprawnej odpowiedzi.
Kolejną foto zagadką jest obiekt położony na terenie gminy
Uniejów: Gdzie położony jest budynek umieszczony na
zdjęciu i co się w nim znajduje?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”,
wysyłane na numer tel. 517 138 165, czekamy do 30
września 2018 r.

Ryszard Troczyński

