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Rozmowa z trenerem
reprezentacji Polski U-20 w piłce nożnej
Panem Jackiem Magierą

Uroczyste otwarcie nowej części
kompleksu Termy Uniejów

Dzień Strażaka Województwa Łódzkiego w tym roku w Uniejowie

Trener Jacek Magiera (drugi od lewej) podczas zgrupowania w Uniejowie

Treningi Reprezentacji na boiskach im. Włodzimierza Smolarka

Dominika Rospara

Rozmowa z trenerem reprezentacji Polski
U-20 w piłce nożnej – Panem

Jackiem Magierą

Kadra Reprezentacji Polski U-20 trzykrotnie odwiedziła Uniejów i odbyła treningi przygotowawcze
do tegorocznych Mistrzostw Świata FIFA U-20.
Odpadliście w 1/8 finału, przegrywając 0:1 z Włochami. Panie Trenerze, jakie były Pana oczekiwania, ale
też obawy w związku z tym wydarzeniem?
Obaw nie było, bo jest to piękny, wspaniały turniej,
mogący pchnąć tych młodych ludzi do przodu, jeżeli
chodzi o ich kariery sportowe. W żadnym wypadku nie
było się czego bać, gdyż na takiej imprezie strach jest
złym objawem. Cieszyliśmy się, uśmiechaliśmy, byliśmy
szczęśliwi, że możemy grać na takiej imprezie. Naszym
celem było, oczywiście, wygrywać, grać jak najlepiej,
dawać radość kibicom. Aby tak się stało, pracowaliśmy
na to od dłuższego czasu, zawodnicy byli świadomi
tego, w jakim miejscu są, gdzie będą grać i kogo będą
reprezentować. Nie ma dla młodego człowieka ani dla
sportowca czegoś piękniejszego niż reprezentowanie
barw narodowych podczas tak wielkiej imprezy,
dlatego była to dla nas szansa i duże wyzwanie, aby
dobrze się zaprezentować. Taki występ to kapitalna
sprawa i z tego trzeba się tylko i wyłącznie cieszyć.
Czy po meczu z Japonią upewnił się Pan w przekonaniu,
że drużyna jest świetnie przygotowana do Mistrzostw
Świata?
Budowaliśmy zespół od września ubiegłego roku.

W każdym z tych spotkań praktycznie graliśmy
innym ustawieniem, innym składem po to, aby jak
najwięcej zawodników dostało szansę gry. Szukaliśmy
takich rozwiązań, aby na Mistrzostwach Świata być
kolektywem, aby nic nas nie zaskoczyło. Oczywiście,
każde zwycięstwo jest budujące, tym bardziej z
takim przeciwnikiem jak Japonia, preferującym w
pełni inny styl gry niż europejski. Cieszyliśmy się, że
wygraliśmy 4:1, bo to też buduje i pokazuje zespołowi,
że praca, którą wykonujemy na treningach nie idzie
na marne. Była to też radość spowodowana tym, że
strzeliliśmy piękne gole, takie, które oglądało się z
przyjemnością i pokazała je telewizja. Myślę, że był
to dla każdego z tych chłopaków duży bodziec do
pracy przed kolejnymi treningami i meczami. Z kolei
mecz z Niemcami był naszym ostatnim sprawdzianem
przed finałami Mistrzostw Świata. Choć przegraliśmy
(0:2), to wciąż był to dla nas proces i moment selekcji,
dlatego sprawdziliśmy różne ustawienia, aby każdy
z zawodników zagrał przez daną liczbę minut, która
pozwoliła pokazać się z jak najlepszej strony.
Byliście na trzech zgrupowaniach w Uniejowie.
Tak, byliśmy tu we wrześniu i w październiku ub.r. oraz
w marcu br.
Jak wyglądał tutaj Wasz dzień?
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arch. UM Uniejów

numer 3 / 67 / 2019

UNIEJOWSKIE STRONY

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

Dzień był bardzo intensywny. W zależności od
tego, jaki był tutaj dzień tygodnia, nasze zadania
podzieliliśmy na różnego rodzaju obowiązki.
Najważniejsze, oczywiście, były treningi i regeneracja,
praca indywidualna, grupowa. Regenerowaliśmy
się w Hotelu Lawendowe Termy. Jest to znakomity
hotel pod każdym względem. Mieliśmy tam spokój,
znakomitą obsługę i ludzi nam przychylnych. Każdą
naszą zachciankę spełniano, jak należy.
Przecież to w końcu reprezentacja!
Tak jest, ale z tego co zaobserwowałem, każdy gość
w tym hotelu jest tak samo traktowany, także świadczy
to o całym pionie zarządzającym. Świetne warunki
w hotelu, świetna kuchnia, świetne boisko do treningu…
Boisko im. Włodzimierza Smolarka spełniało Wasze
oczekiwania?
Jak najbardziej. Płyta była znakomicie przygotowana.
Pan Zbyszek Kuglarz dbał o nią. Mieliśmy światło,
podgrzewane boisko. Kiedy chcieliśmy to zraszaliśmy
murawę, co pomagało w przeprowadzaniu treningów.
Boisko było do naszej dyspozycji przez całą dobę, także
mogliśmy sobie planować treningi, jak chcieliśmy.
Czyli rozumiem, że reprezentacja kojarzona jest
z Uniejowem?
Jak najbardziej! Ja uważam, że reprezentacja, którą
prowadzę, będzie zawsze kojarzona z Uniejowem.
Mamy tutaj zasadzone dwa dęby - jeden im. Reprezentacji Polski do lat 20, drugi moim imieniem. Dziękujemy
za to, że zostaliśmy w ten sposób docenieni i że na
stałe zapiszemy się w Uniejowie jako ci ludzie, którzy
przygotowywali się tutaj do wielkiej imprezy, ale także
zrobili coś dla społeczeństwa - zasadzili drzewa.
Pozostaje nam tylko powiedzieć: polecamy się na
przyszłość!
Na pewno będziemy pamiętać.
Trenowali już u nas piłkarze z różnych klubów: Widzew
Łódź, Ruch Chorzów,
Cracovia, ale też Pana sentymentalna Legia Warszawa
i Raków Częstochowa. Jak Pan sądzi, dlaczego Uniejów
jest odpowiednim miejscem dla piłki nożnej?
Jest tu klimat, jest tu spokój podczas treningów,
jesteśmy z dala od korków i od zgiełku miasta, z dala
od szybkości życia. Tutaj można się wyciszyć, tutaj
można się skoncentrować na pracy. Są tu dobre
warunki, ale i dobry klimat. Uśmiech ludzi, bijąca od
nich dobroć, zrozumienie i współpraca. To jest coś, co

UNIEJOWSKIE STRONY

3

na pewno zawsze będzie mi się kojarzyło z Uniejowem.
Nie ukrywam, że w przyszłości to miejsce będzie przeze
mnie odwiedzane, a także polecane innym, bo coś, co
jest dobre, trzeba polecać.
Takie rekomendacje są bardzo cenne. Zmieńmy nieco
tor naszej rozmowy i skierujmy ją w stronę Pana osoby
- trenera i piłkarza. Co uważa Pan za swój największy
sukces w piłce nożnej?
Wydaje mi się, że jestem cały czas sobą i to jest
największy sukces, niezależnie od tego, co osiągałem.
Jako piłkarz zdobyłem w Polsce z drużyną Legii Warszawa
wszystko, co jest możliwe do zdobycia w polskiej piłce,
czyli Mistrzostwo Polski, Puchar Polski, Puchar Ligi,
Superpuchar. Rozegrałem 232 mecze na poziomie
Ekstraklasy, strzelając 25 goli. To są sukcesy jako
zawodnika. Jako trener zdobyłem z drużyną Mistrzostwo
Polski, a także wyszliśmy z grupy Ligi Mistrzów, grając
z Realem Madryt, Sportingiem Lizbona, z Borussią
Dortmund. Później rywalizowaliśmy w 1/16 z finalistą
Ligi Europa - Ajaxem Amsterdam. To są momenty, które
zawsze będą w mojej pamięci, natomiast najważniejsze
dla mnie jest to, aby pozostać sobą, by starać się robić
wszystko, aby pomagać innym, ciągnąć ich w górę,
wymagać, by stali się dobrymi sportowcami, a przede
wszystkim dobrymi ludźmi. To jest najważniejsze.
Wraz z bratem Markiem jesteście ściśle związani ze
sportem. Kto zakorzenił w obu Panach taką pasję?
Myślę, że Mistrzostwa Świata w 1982 roku, które były
rozgrywane w Hiszpanii. Ja wtedy jako dziecko z otwartą
buzią oglądałem finały Mistrzostw Świata. Moim idolem
był wtedy Boniek, Smolarek, Buncol, Młynarczyk zawodnicy, których oglądałem w telewizji, którym
kibicowałem. W późniejszym czasie miałem okazję tych
ludzi poznać. Dla mnie był to zaszczyt, że przy jednym
stole mogę zjeść z nimi obiad, kolację, możemy wspólnie
porozmawiać. Jesteśmy, można powiedzieć, na stopie
piłkarskiej. To świadczy o tym, że znajdujemy się wysoko
w tej hierarchii, natomiast Marek w pewnym momencie
zajął się siatkówką. I tutaj na pewno nasze drogi gdzieś
się rozdzieliły, jednak oprócz sportu łączy nas przede
wszystkim to, że jesteśmy rodzeństwem, rodziną.
Życzę Panu i drużynie reprezentacji wielu sukcesów.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich, a Burmistrza
w sposób szczególny.
Dziękuję bardzo za rozmowę i do zobaczenia!
Dominika Rospara
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67. wydanie „Uniejowskich Stron” zawiera bogatą porcję informacji o realizowanych inwestycjach oraz
inicjatywach i wydarzeniach podejmowanych przede wszystkim w przeciągu dwóch ostatnich miesięcy.
W tym wydaniu przeczytacie Państwo artykuły o następujących inwestycjach: wodno-kanalizacyjnych,
drogowej, modernizacji i budowie gminnego oświetlenia, pracach konserwatorsko-restauracyjnych w uniejowskiej Kolegiacie, rozbudowie „Term Uniejów”, czy też o nowej ścieżce dydaktycznej „Zieleń”, do przejścia
której gorąco zachęcamy.
W ciągu tego czasu miały miejsce m.in. Wojewódzkie Obchody Dnia Strażaka, obchody 25-lecia nadania
imienia płk. pil. Szczepana Ścibiora SP w Wieleninie, 7 urodziny Uzdrowiska Uniejów, uroczyste otwarcie
prezbiterium w Kolegiacie i rozbudowanych basenów, a także Dni Partnerskie Gminy Uniejów z udziałem
zagranicznych przedstawicieli naszych miast partnerskich. Maj i czerwiec były tak bogate w wydarzenia, że
wszystkich praktycznie nie sposób wymienić. Krótka ich zapowiedź, w formie kalendarium, zachęcająca do
przeczytania znajduje się oczywiście w artykule Burmistrza Uniejowa „Z prac Samorządu”, a szczegółowa ich
relacja na łamach poszczególnych stron czasopisma.
Wywiadu do obecnego wydania udzielił trener Reprezentacji Polski U-20 (drużyny występującej na tegorocznych Mistrzostwach Świata FIFA U-20 w Polsce) – Pan Jacek Magiera, o swoim zakładzie pracy opowiedziała
właścicielka gabinetów balneologiczno-kosmetycznych „Estetic” w Uniejowie – Pani Sylwia Nita, a o swojej pasji
do pojazdów wodnych – Pan Andrzej Kaczka.
Życzymy miłego czytania

Szkolenia dla mieszkańców
27 maja 2019 roku gmina Uniejów podpisała
umowę o powierzeniu grantu w ramach Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn.
„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców
województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” na
kwotę 148 320,00 zł. Koordynacją projektu oraz nadzorem zajmuje się Referat Oświaty w Uniejowie.
W ramach projektu zostaną przeprowadzone
szkolenia dla mieszkańców naszej gminy, zakupione

laptopy w ilości 24 szt., które po skończonym projekcie
zostaną przekazane do szkół podstawowych na terenie
gminy.
Projekt ma na celu podniesienie kompetencji i kwalifikacji mieszkańców gminy Uniejów. Dlatego też serdecznie zapraszamy mieszkańców do wpisywania się
na listy uczestników. Listy dostępne są w szkołach od
10.05.2019r.
					

Referat Oświaty

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje
społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

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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Powrót do wieków średnich
z Danielem Olbrychskim
Spis treści
2.

Rozmowa z trenerem reprezentacji Polski U-20 w piłce nożnej Panem Jackiem Magierą – Dominika Rospara
4. Szkolenia dla mieszkańców – Referat Oświaty
6. Z prac Samorządu – Józef Kaczmarek
9. Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie – Mirosław Madajski
10. Kwiatowe dywany na Boże Ciało w Spycimierzu
– Agnieszka Olczyk
11. Kolejna inwestycja drogowa dobiega końca
– Agnieszka Owczarek
12. Prace w Kolegiacie zakończone – Agnieszka Owczarek
13. Inwestycje wodno-kanalizacyjne - Agata Koszyka
15. Na placu budowy znaleziono ludzkie szczątki i stare naczynia
ceramiczne - Agnieszka Owczarek
16. Nowości na ścieżce dydaktycznej „Zieleń” – Maciej Bartosiak
18. Dobiegł końca projekt „Europa przyszłości”
– Agnieszka Owczarek , Aleksandra Zielonka
20. Rozbudowane baseny dostępne od początku wakacji
– Agnieszka Owczarek
21. Nowa kładka w pobliżu Term – Agnieszka Owczarek
21. Woda z Geotermii płynie w świat – Paweł Wroniszewski
24. Odsłonięcie prezbiterium i tort na 7 urodziny Uzdrowiska
- Agnieszka Owczarek
25. „Pełnoletni” Dziesięciolatek – Dyrektor, pracownicy,
podopieczni Ośrodka w Czepowie
26. Wyjazd studyjny do Szreniawy – Anna Kurzawa
27. Promocja miasta w ogólnopolskich mediach
– Agnieszka Owczarek
28. Uroczyste otwarcie nowej części kompleksu „Termy Uniejów”
– Agnieszka Owczarek
29. Studenci zakończyli rok akademicki – Agnieszka Owczarek
30. Aktywne Lato z Radiem Zet w Uniejowie – Agnieszka Owczarek
30. Zakończenie roku artystycznego – Agnieszka Owczarek
31. Ciekawostki z przedszkola – Ewa Urbaniak, Wioletta Gralka,
Marta Pajor, Karolina Bednarek, Monika Bartnik, Małgorzata
Kaźmierczak, Angelika Kurpik, Romana Kozińska, Małgorzata Dzieran
34. Co (było) słychać w szkole w Uniejowie – Wiesława Stawicka,
Agnieszka Krzesłowska, Agnieszka Pajor, Joanna Pawlak, Małgorzata
Antoniak, Magdalena Derlacz, Elżbieta Bartnik, Agnieszka Kaczmarek,
Joanna Wieczorek, Anna Bugajak, Ewelina Kołata, Lidia Zaradzka,
Joanna Wójcik, Ewa Trzmielewska, Małgorzata Rybak, Urszula
Świerczyńska, Anna Komodzińska, Teresa Gadzinowska, Joanna
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Wicherkiewicz, Mirosława Wiśniewska
40. Sukcesy młodych sportowców – Szymon Bugajak
41. Kino plenerowe TVN na „Termach Uniejów”
– Agnieszka Owczarek
42. Nasz Patron - nasza duma, czyli 25-lecie nadania imienia płk. pil.
Szczepana Ścibiora Szkole Podstawowej w Wieleninie i inne wieści
- Beata Maciejewska, Jolanta Kwaśniewska, Daniela Kwiatosińska,
Barbara Fligiel, Martyna Janiak, Piotr Masiera
51. Wiosenna aktywność wilamowskich uczniów – Wioleta
Pietrzykowska, Izabela Wojtczak, Ewa Trzmielewska, Beata Kos,
Sylwia Wrąbel, Anna Gazda, Izabela Wróbel, Mariola Ewa Pawłowska,
Magdalena Pajor
57. Kalendarium najważniejszych wydarzeń z Czepowa
– Mirosław Madajski
57. Ruszył projekt „Sport i rekreacja samo zdrowie”
– Mirosław Madajski
58. Nagrody dla restauratorów i degustatorów VI Uniejowskiego
Festiwalu Smaków – Agnieszka Olczyk
60. W Uniejowie silniki zaryczały – motocykliści dopisali
– Maciej Bartosiak
61. Wędkarze z uniejowskiego Koła otworzyli sezon świetnymi
wynikami – Maciej Bartosiak
61. Na Majówce było smacznie i wesoło – Agnieszka Owczarek
62. Świętowaliśmy 228. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja
– Marta Pokorska
63. Powrót do wieków średnich z Danielem Olbrychskim
– Agnieszka Owczarek
64. Wernisaż prac Adama Grabowskiego – Agnieszka Owczarek
65. Uniejów na Dniach Otwartych Funduszy Europejskich
– Marta Pokorska
66. Dzień Strażaka Województwa Łódzkiego w tym roku w Uniejowie
– Krzysztof Janiak, Maciej Bartosiak
68. „Pietra Ligure in fiore” z udziałem spycimierskiej delegacji
– Maciej Bartosiak
70. I Drużynowy Turniej Wędkarski w Uniejowie – Maciej Bartosiak
70. Przedstawicielki naszej gminy na Kongresie w Opocznie
– Nina Kalas
71. Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie wystaw pokonkursowych
– M-GOK w Uniejowie
73. Udany debiut młodych wokalistów na Festiwalu Piosenki
SOLLA 2019 - M-GOK w Uniejowie
73. Podopieczni z Czepowa na Olimpiadzie – Mirosław Madajski
74. III Turniej Wędkarski z okazji Dnia Dziecka – Rafał Przybylak
75. Dzień Dziecka oraz „Z orłem na piersi” okazją do spotkania
z wybitną piłkarką – Mirosław Madajski
76. Dzieci z Wilamowa świętowały swój Dzień – Maciej Bartosiak
77. V ExTermynator tylko dla wytrwałych – Agnieszka Owczarek
78. Uniejów organizatorem Pierwszych Otwartych Mistrzostw Polski
w Noszeniu Żon 2019 – Agnieszka Owczarek
79. W Wilamowie bawiono się już po raz XI – Edyta Miśkiewicz
80. Gwiazdy i nie tylko na „Earth Festival” Uniejów 2019 – Biuro
Prasowe Festiwalu
81. II edycja „Water Trial Air – pokonaj siebie Wheelchair”
Uniejów 2019 – Agnieszka Owczarek
82. 2 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulotnej – prof. Marek Sak
83. Wianki nad Wartą w Uniejowie – Agnieszka Owczarek
84. Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński
85. Andrzej Kaczka - nomen omen wodniak z Uniejowa
– Ryszard Troczyński
87. Komiks Polipowska&Wroniszewski

/63/ 28 89 787

Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy skład i opracowanie graficzne, Marta Pokorska, Ryszard Troczyński.
Małgorzata Antoniak, Elżbieta Bartnik, Monika Bartnik, Maciej Bartosiak, Karolina Bednarek, Anna Bugajak, Szymon Bugajak, Magdalena Derlacz, Małgorzata Dzieran, Barbara
Fligiel, Teresa Gadzinowska, Anna Gazda, Wioletta Gralka, Krzysztof Janiak, Martyna Janiak, Agnieszka Kaczmarek, Józef Kaczmarek, Nina Kalas, Małgorzata Kaźmierczak, Ewelina
Kołata, Anna Komodzińska, Beata Kos, Agata Koszyka, Romana Kozińska, Agnieszka Krzesłowska, Angelika Kurpik, Anna Kurzawa, Jolanta Kwaśniewska, Daniela Kwiatosińska,
Beata Maciejewska, Mirosław Madajski, Piotr Masiera, Edyta Miśkiewicz, Agnieszka Olczyk, Agnieszka Owczarek, Agnieszka Pajor, Magdalena Pajor, Marta Pajor, Joanna Pawlak,
Mariola Ewa Pawłowska, Wioleta Pietrzykowska, Rafał Przybylak, Dominika Rospara, Małgorzata Rybak, prof. dr hab. Marek Sak, Wiesława Stawicka, Urszula Świerczyńska, Ewa
Trzmielewska, Ewa Urbaniak, Joanna Wicherkiewicz, Joanna Wieczorek, Mirosława Wiśniewska, Izabela Wojtczak, Joanna Wójcik, Sylwia Wrąbel, Paweł Wroniszewski, Izabela
Wróbel, Lidia Zaradzka, Aleksandra Zielonka, Biuro Prasowe „Earth Festival”, dyrektor, pracownicy, podopieczni Ośrodka w Czepowie; M-GOK w Uniejowie, Referat Oświaty.
Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.
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Z prac Samorządu

Józef Kaczmarek

maj - czerwiec 2019

Rozstrzygnęliśmy przetarg na sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych w Uniejowie przy ul.
Targowej 27 i ul. Ireny Bojakowskiej 2.
Dokonaliśmy zamiany lokali mieszkalnych pomiędzy
gminą Uniejów a osoba fizyczną.
Zakupiliśmy nieruchomość zabudowaną w miejscowości Spycimierz o pow. 0,1900 ha.
Dokonaliśmy zakupu 2 działek niezabudowanych
w miejscowości Ostrowsko o pow. 0,1929 ha.
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” podpisaliśmy umowę o powierzeniu
grantu na kwotę 148 320,00 zł. Realizowany projekt
przewiduje: szkolenia dla mieszkańców naszej gminy,
zakup 24 laptopów, przekazanych po zrealizowaniu
projektu do szkół podstawowych w gminie. Zapisy na
szkolenia prowadzą szkoły w Wieleninie, Wilamowie
i Uniejowie, a koordynacją projektu zajmuje się Referat
Oświaty.
Na ukończeniu są prace związane z budową drogi
wewnętrznej ul. Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa
w ramach projektu pn.: „Uzbrojenie wydzielonych
terenów aktywizacji gospodarczej w gminie Uniejów”,
założeniem którego było zaprojektowanie oraz
przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 72 typu
rondo z drogą gminną nr 111152E i ulicą TPU oraz
budowa tejże drogi wewnętrznej. Inwestycja została
opisana w osobnym artykule na łamach gazety.
Zakończona została inwestycja polegająca na
rozbudowanie kompleksu „Termy Uniejów” o dodatkowe
atrakcje w postaci m.in. basenów, zjeżdżalni, plaży.
Z kompleksu będzie mogło skorzystać od teraz dwa
razy więcej gości w tym samym czasie. Koszt realizacji
inwestycji wyniósł gminę prawie 23 mln zł, przy
wkładzie „Term Uniejów” w kwocie 4 mln zł. Szczerzej
o inwestycji i oficjalnym otwarciu obiektu przeczytacie
Państwo w oddzielnym artykule w niniejszym wydaniu.
W ramach zadań polegających na usprawnieniu
pracy zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę
planujemy gruntowny remont stacji uzdatniania
wody w Ostrowsku. Końca dobiegają prace związane
z gruntowną przebudową ciągu technologicznego
Stacji Uzdatniania Wody w Woli Przedmiejskiej.
Trwają też prace modernizacyjne SUW w Uniejowie
związane z włączeniem do pracy dodatkowego zbior-

nika zapasu wody. Zaplanowane są modernizacje
obiektów oczyszczalni ścieków w gminie. Inwestycja dot.
uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej i należy
obecnie do jednej z największych realizowanych w gminie.
W ramach dofinansowania realizowane są trzy projekty
inwestycyjne. Kwota pozyskanych dotacji na działania
opiewa na 17 mln zł, przy wydatkach zaplanowanych na
ok. 32 mln zł – szczegółowy opis inwestycji w artykule
opublikowanym na łamach tego numeru.
Ogłosiliśmy przetarg na roboty budowlane w zakresie budowy nowoczesnego przedszkola integracyjnego
w Uniejowie.
Podpisaliśmy umowę z Wojewodą Łódzkim na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr
111162E w miejscowości Ostrowsko, gm. Uniejów”. Kwota dofinansowania to 1 471, 793 zł.
Otrzymaliśmy dotację od Marszałka Województwa,
ze środków pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji
gruntów rolnych, na „Modernizację drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w miejscowości Uniejow – droga za
wałem” o dł. niecałego kilometra na kwotę 225 tys. zł.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Tęcza” w Turku wyszła
z inicjatywą remontu nawierzchni ciągu komunikacyjnego
przy termomodernizowanych, spółdzielczych budynkach
wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 2 i 2A. Gmina
Uniejów zobowiązała się do partycypacji w kosztach
poprzez zakup kostki brukowej.
Uniejowskie Stowarzyszenie „Aktywni” podpisało
umowę z LGD „PRYM” na dofinansowanie projektu pn.:
„Uniejowskie dziedzictwo myśliwskie – doposażenie koła
łowieckiego w stroje myśliwskie oraz wydanie publikacji
– przewodnika myśliwskiego” dla Koła Łowieckiego nr
16 „Gęgawa” w Uniejowie. Przyznane środki to wartość
37 538, 95 zł.
Jesteśmy na końcowym etapie inwestycji polegającej
na budowie Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole
Podstawowej w Uniejowie. Obiekt będzie składał się
z: siłowni plenerowej wyposażonej w urządzenia do
ćwiczeń, strefy relaksu ze stołami do piłkarzyków,
szachów i warcabów, 12 ławek, kosze na śmieci, stojak
na rowery, zieleni i trawników, ogrodzonego placu zabaw
wyposażonego w linarium, zestaw wielofunkcyjny,
poręcze z pomostem linowym, zestaw wspinaczkowy,
motor sprężynowiec oraz wiatę z ławostołem, Wartość
zadania to 296.053,62 zł, przy dofinansowaniu na kwotę
100 tys.
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Nadal trwają prace w parku, w ramach inwestycji pn.
„Przeciwdziałanie degradacji środowiska na terenie
Nadwarciańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
w Uniejowie poprzez budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”. Wykonawcą robót jest konsorcjum
firm z Uniejowa: PPHU „EKOINŻBUD” Piotr Peraj
i FHU Instal Bogdan Wieczorek. Wartość inwestycji
wynosi 3 159 147,95 zł, a termin jej realizacji upływa 30
kwietnia 2020 r.
Podpisaliśmy umowę na wykonanie dokumentacji
projektowej zadania pn. „Spycimierski gród atrakcją
turystyki kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów”.
W związku z przypadającą w tym roku 15-tą rocznicą
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej realizowaliśmy
projekt pn. „Europa przyszłości”. W ramach przedsięwzięcia na terenie miasta pojawiły się elementy
wystroju przestrzeni nawiązujące do kolorów flag Unii
Europejskiej, państw przynależących do Wspólnoty
Europejskiej i krajów partnerskich Uniejowa. Na terenie
miasta i przy wejściu do zamku pojawiały się obrazy
i figury przestrzenne. Dziękuję uczniom i nauczycielom
za włączenie się do akcji i namalowanie nich unijnych
łapek – które możecie Państwo podziwiać na ulicach
miasta – oraz unijnych skrzynek na skwerku miejskim.
Zachęcam do zapoznania się z artykułem opisującym to
przedsięwzięcie.
Podpisaliśmy umowę na realizację inwestycji polegającej na modernizacji i budowie oświetlenia w ciągach
komunikacyjnych i przestrzeniach publicznych. Dzięki
temu powstanie innowacyjny system zarządzania energią
- nowoczesna instalacja sterowania oświetleniem.
Zadanie będzie realizowane pn. „Budowa, przebudowa
i modernizacja oświetlenia publicznego w Uniejowie”,
a jej rozpoczęcie nastąpi niebawem. Całkowity koszt
inwestycji opiewa na sumę 3 997 500,00 zł. Projekt
współfinansowany jest ze środków UE - gmina otrzyma
na to zadanie 2 874 919,66 zł. Również o tej inwestycji
przeczytacie Państwo na łamach gazety.
Zrealizowaliśmy kolejną misję gospodarczą pn.
„Prezentacja potencjału gospodarczego przedsiębiorców z regionu łódzkiego z różnych branż na arenie
międzynarodowej”, współfinansowaną z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 w ramach projektu „Zwiększenie
międzynarodowej rangi gospodarczej Regionu Łódzkiego
poprzez działania prowadzone w zakresie promocji
gospodarczej regionu przez gminę Uniejów”. Relacja
z misji z udziałem zagranicznych partnerów została
opisana w artykule zatytułowanym „Dni Partnerskie
Gminy” - zachęcam do przeczytania.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych – firmy,
cukiernie, piekarnie, koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne i pojedyncze osoby do wzięcia
udziału w konkursie kulinarnym na opracowanie
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Uniejowskiej Bogumiłki, która stanie się symbolem i wizytówką miasta. Termin zgłoszeń upływa ostatniego
września br. (Szczegóły w Dziale Promocji UM Uniejów
i w artykule opisanym na łamach gazety).
Podczas zakończenia roku szkolnego 2018/2019
zostały wręczone coroczne jednorazowe Stypendia
Burmistrza Miasta Uniejów za wysokie wyniki w nauce
uczniom szkół podstawowych z terenu gminy Uniejów
oraz nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości
artystycznej i działań kulturowo-oświatowych. Uczniowie
otrzymali stypendia w wysokości od 200 do 1000 zł,
przy czym najwyższe kwoty powędrowały do młodzieży
z najwyższymi wynikami w nauce. Łącznie zostało nagrodzonych 86 uczniów, a pula przeznaczona na stypendia
wyniosła 48 200 zł.
Wydarzenia:
Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja obchodziliśmy dokładnie w dniu, kiedy święto to przypada.
Placem uroczystości stał się tradycyjnie Rynek w Uniejowie przy Pomniku Bohaterów Września1939 roku - str.
62.
Kapryśna pogoda nie przestraszyła członków Uniejowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców Turystycznych, aby zorganizować „Majówkę na polanie” i dlatego
też 4 maja w parku zebrało się szerokie grono ludzi
oczekujących dobrej zabawy - str. 61.
IV Jarmark Średniowieczny odbył się w tym roku
wyjątkowo w dniach 4-5 maja. Widzowie mogli podziwiać
pokaz husarii, którego gościem specjalnym był aktor
Daniel Olbrychski. Ponadto, podczas imprezy można
było m.in. napawać wzrok zmaganiami rycerzy na polu
turniejowym i widowiskami średniowiecznymi - str. 63.
11 maja miały miejsce Wojewódzkie Obchody Dnia
Strażaka. Strażackie Święto rozpoczęło się nabożeństwem w intencji strażaków, natomiast oficjalna
część obchodów była kontynuowana przy Zamku
Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Podczas uroczystości m.in.
zostały wręczone odznaczenia oraz ogłoszone wyniki
wojewódzkiego etapu konkursu „Strażak Roku” - str. 66.
W maju delegacja Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało” wyjechała do włoskiego miasta
Pietra Ligure na VI edycję Festiwalu „Pietra Ligure in fiore”
– największego w Europie pokazu kwietnych dywanów.
Spycimierski zespół ułożył obraz przedstawiający dwa
motywy przewodnie: Krzyż oraz Hostię w kielichu.
Udział w Festiwalu był dla naszej delegacji okazją do
zaprezentowania i promocji rodzimej tradycji na forum
międzynarodowym i wymiany doświadczeń w zakresie
technik układania kwietnych dywanów - str. 68.
W tym roku, 1 maja obchodziliśmy 15. rocznicę wejścia
Polski do Unii Europejskiej. W ramach tego wydarzenia
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Uniejów przyłączył się do akcji „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”. Z tej okazji wszyscy mieszkańcy
województwa łódzkiego, którzy 10 maja korzystali
z kąpieli w basenach termalnych, otrzymali 20% zniżki
za wstęp do kompleksu „Termy Uniejów” - str. 65.
W dniach 10-12 maja, w ramach VI akcji Dni Otwartych
Funduszy Europejskich i 15-lecia członkostwa Polski
we Wspólnocie Europejskiej, Uniejów promował na
swoim stoisku lokalne produkty, ale przede wszystkim
inwestycje dofinansowane środkami unijnymi. Dni
Otwarte miały miejsce w trzech miejscowościach - str.
65.
13 maja Szkoła Podstawowa w Wieleninie obchodziła
jubileuszową, 25. rocznicę nadania szkole imienia płk.
pil. Szczepana Ścibiora. W ramach obchodów odbyła
się Msza Święta i oficjalna część uroczystości, na
której delegacje złożyły kwiaty i wieńce pod tablicą
upamiętniającą bohaterskiego patrona, a młodzież
zaprezentowała patriotyczny występ słowno-muzyczny,
prezentując losy patrona - str. 42.
17 maja dyrekcja, pracownicy oraz podopieczni PŚDS
w Czepowie świętowali 10-lecie działalności placówki,
która tak naprawdę została założona 18 lat temu, ale
jako powiatowa działa od 10 lat. Podczas uroczystości
została przypomniana m.in. historia powstania Ośrodka.
Podopieczni dali występy przed zaproszonymi gośćmi
i wręczyli upominki. Na zakończenie był poczęstunek
w postaci urodzinowego tortu - str. 25.
18 maja w sali wystawowej Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa odbyła się wystawa prac Pana Adama
Grabowskiego – Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dąbia.
Wśród prac znalazły się krajobrazy, inspiracje czerpane
z natury oraz poczet królów polskich. Organizatorem
wydarzenia było TPU z Panią Prezes – Urszulą Urbaniak
- str. 64.
Również 18 maja, we wczesnych godzinach porannych, Koło Wędkarskie nr 16 z Uniejowa zorganizowało
po raz pierwszy, na kanale „Kaczka” w Człopach, I Drużynowy Turniej Wędkarski. Turniej spotkał się z dużym
zainteresowaniem. O tym, kto zwyciężył dowiecie się
Państwo z artykułu na str. 70.
Wspaniały koncert dla swoich ukochanych mam
dały dzieci z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie przy
amfiteatrze uniejowskiego zamku w dniu 27 maja.
Mama jest pierwszą osobą, którą dziecko spotyka
na swojej drodze życia, zatroskaną o dziecko, o jego
istnienie i przyszłość. Dla nich to właśnie, dla swoich
mam przedszkolaki przygotowały wspaniały występ opis wydarzenia w artykule „Ciekawostki z przedszkola”
na str. 32.
W dniach 31 maja-2 czerwca „Termy Uniejów”
przygotowały dla najmłodszych liczne atrakcje. Przy
uniejowskim kompleksie termalnym powstała specjalna

strefa animacji Radia ZET oferująca moc atrakcji, takich jak: karaoke, koło fortuny, strefa bajkowych postaci. Dzieci mogły skorzystać ze zniżek do term oraz
pobliskiego Termalnego Parku Linowego. Powstała
strefa dmuchawców, a miłośnicy podwodnych harców
spróbowali nurkowania na basenie na rafie koralowej.
31 maja Szkoła Podstawowa w Uniejowie przygotowała
Dzień Dziecka i „Dzień bez przemocy” na boiskach
im. Smolarka. Podczas happeningu podsumowano rok
działań na rzecz walki z przemocą, prowadzonej w ramach
programu profilaktyczno-wychowawczego - str. 38.
1 czerwca Koło Wędkarskie nr 16 z Uniejowa było
tym razem organizatorem III Turnieju Wędkarskiego
z okazji przypadającego Dnia Dziecka. Wzięli w nim udział
najmłodsi wędkarze wraz z rodzicami. O najlepszych,
najmłodszych wędkarzach turnieju przeczytacie Państwo
na str. 74.
5 czerwca na spotkaniu „Z orłem na piersi” Uniejowskie
Stowarzyszenie Aktywni gościło znaną piłkarkę – Ewę
Pajor - str. 75.
Dzień Dziecka dla najmłodszych mieszkańców Wilamowa, przygotowany przez placówkę szkolną i KGW
w Wilamowie 7 czerwca, przewidywał liczne atrakcje
i wręczenie nagród w konkurach - str. 76.
8 czerwca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Uniejowie przeprowadzono Letni Turniej Szachowy
o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów na IV i III kategorię
szachową. Turniej wygrał i puchar zdobył Rafał Mamenas.
II miejsce zajął Kacper Owczarek, a III Jan Stusio. Trzecią
kategorię szachową zdobyli: Rafał Mamenas i Kacper
Owczarek, czwartą Eryk Kowalczyk.
9 czerwca wystartował V „ExTermynator”. Błoto,
mokradła, mnóstwo adrenaliny i zabawy – tak najkrócej
można by zdefiniować uniejowski bieg, który z roku na rok
przyciąga coraz więcej uczestników - str. 77.
I Otwarte Mistrzostwa w Noszeniu Żon miały miejsce
8 czerwca po biegu ekstremalnym i wymagały również
wytrzymałości i dobrej kondycji. Wzięły w nim udział
pary składające się z mężczyzny i kobiety, które miały
do pokonania metodą „na barana, przez ramię” odcinek
253,5 m. Relacja o mistrzostwach i zwycięskich parach
znajduje się na str. 78.
W weekend 8-9 czerwca na gościnnej plaży nad Wartą
przy termach czekało wiele atrakcji w specjalnie przygotowanych strefach w związku z wydarzeniem Earth
Festival. Uniejów 2019, którego zwieńczeniem był koncert „Gwiazdy dla Ziemi” transmitowany przez Telewizję
Polsat - str. 80.
10 czerwca Uniejów świętowaliśmy 7. rocznicę przyznania miastu statusu uzdrowiska połączoną z oficjal-nym
otwarciem prezbiterium podczas Mszy Świętej, w której
uczestniczył Ordynariusz Diecezji Włocławskiej – Jego
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Ekscelencja Biskup Wiesław Alojzy Mering - str. 24.
14 czerwca w uniejowskim Ośrodku Kultury dobiegły
końca zajęcia artystyczne realizowane w ramach roku
artystycznego 2018/2019 - str. 30.
Również 15 czerwca mieszkańcy Wilamowa i chętni
do wzięcia udziału w XI Jarmarku Wilamowskim spotkali
się przy strażnicy OSP. Czekały na nich atrakcje – jakie,
przeczytacie Państwo na str. 79.
15 czerwca Uniejów był areną wyjątkowych zmagań
sportowych osób niepełnosprawnych podczas II edycji
„Pokonaj siebie Wheelchair” Water Trial Air - str. 81.
W dniach 19-23 czerwca gościliśmy w Uniejowie,
także w dniu Bożego Ciała w Spycimierzu, stacje telewizyjne TVN, TVN 24 i TVN 24 BIS, ekipę letniej trasy
Radia Zet oraz kino plenerowe TVN na termach - str.
27, 30, 41.
W wigilię św. Jana 23 czerwca M-GOK w Uniejowie
przygotował coroczne Wianki. Dla uczestników, oprócz
konkursu na najładniejszy wianek i puszczana wianków
na Warcie, zorganizowano plenerowe warsztaty plecenia wianków, konkursy, szukanie kwiatu paproci oraz
występy zespołów. Na terenie gminy, prawie we wszys-
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tkich miejscowościach zapłonęły ogniska świętojańskie str. 83.
W Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej,
w Spycimierzu i Wilamowie odbyły się uroczystości
Bożego Ciała połączone z procesją eucharystyczną po
kwietnych dywanach (ułożonych z żywych kwiatów przez
parafian pierwszej miejscowości i namalowanych farbami,
w kolorach biało-czerwonych i granatowo-żółtych na
15-lecie Polski w UE, przez uczniów SP w Wilamowie
i pomocy nauczycieli w Wilamowie) - str. 10.
2 Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulotnej miał miejsce w dn. 22-23 czerwca w Uniejowie. Celem Festiwalu
było zrealizowanie ulotnych dzieł sztuki niczym kwietne
dywany w Spycimierzu. Na Festiwalu spotkali się artyści pedagodzy oraz studenci akademii sztuk pięknych
- str. 82.
Tradycyjnie, serdecznie dziękuję organizatorom i współorganizatorom wydarzeń odbywających się na terenie
gminy Uniejów. Dziękuję parafiom, instytucjom, szkołom,
stowarzyszeniom oraz spółkom za zaangażowanie, wkład
pracy oraz czas poświęcony w przygotowanie imprez
i uroczystości.

Mirosław Madajski

Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie
kwiecień - czerwiec 2019 r.

W okresie kwiecień - czerwiec 2019 r. odbyły się
trzy sesje Rady Miejskiej w Uniejowie (sesje nr VIII,
IX i X), a w porządku każdej z nich było przewidziane
wprowadzenie zmian do budżetu gminy Uniejów na
2019 r. oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2019-2040.
19 kwietnia 2019 r. odbyła się VIII sesja Rady
Miejskiej w Uniejowie, na której wyrażono zgodę na
wydzierżawienie na okres kilku miesięcy fragmentu
gruntu z przeznaczeniem pod ogródek gastronomiczny
ze stolikami konsumpcyjnymi obok lokalu gastronomicznego przy ul. Tureckiej w Uniejowie. Wyrażono
także zgodę na sprzedaż na rzecz Energa – Operator
S.A. działki nr 1297/1 w Uniejowie z przeznaczeniem
pod budowę stacji transformatorowej.
Na IX sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, która odbyła
się 27 maja br., zostały uchwalone dwie uchwały
z zakresu pomocy społecznej: „Strategia Rozwiązywania
Problemów Społecznych Gminy Uniejów na lata 2019-

2029” oraz „Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018
rok dla gminy Uniejów”. Radni wyrazili także zgodę na
zaciągnięcie długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi oraz zgodę na sprzedaż w drodze przetargu
niezabudowanej nieruchomości na osiedlu w Uniejowie.
Wprowadzone zostały ponadto zmiany w wykazie inkasentów opłaty uzdrowiskowej.
Na XI sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, która odbyła się
10 czerwca 2019 r., podjęto szereg decyzji finansowych.
W efekcie uchwalone zostały trzy uchwały zmieniające
budżet gminy Uniejów na 2019 r., wprowadzono
zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata
2019-2040, wyrażono zgodę na ustanowienie hipoteki,
emisję obligacji oraz objęcie dodatkowych udziałów
przez gminę Uniejów w Spółce „Geotermia Uniejów” Sp.
z o.o. z siedzibą w Uniejowie. Kolejny raz zmieniono także
wykaz inkasentów opłaty uzdrowiskowej i ustalono wzór
wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.

>>>
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Agnieszka Olczyk

Kwiatowe dywany na Boże Ciało

w Spycimierzu

20 czerwca 2019 r. to dzień, w którym katolicy obchodzili Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa, w Polsce potocznie nazywaną Bożym Ciałem.

Obecny na Uroczystości Bożego Ciała (pierwszy od lewej) Marszałek
Województwa Łódzkiego – Pan Grzegorz Schreiber

arch. UM Uniejów

Święto to ma już ponad 700 lat tradycji,
jednak jego historia jest znacznie starsza i sięga aż
średniowiecza. Procesje eucharystyczne w dniu
Bożego Ciała wprowadzono później niż samo
święto. W Polsce procesja odbywa się po liturgii
eucharystycznej. Na ulicach miast i wsi buduje się
cztery ołtarze odwołujące się do czterech Ewangelii.
Zwyczajowo w Boże Ciało dekoruje się także ulice,
którymi przechodzi procesja, a także przyozdabia okna
religijnymi symbolami, obrazami i figurami. W czasie
procesji niesione są również obrazy przedstawiające
świętych, śpiewane są pieśni o Najświętszym
Sakramencie, a dzieci całą drogę procesji posypują
kwiatami lub ich płatkami. Wszystko to jest
wyrażeniem radosnego i dziękczynnego charakteru
tego święta.

Prace w Spycimierzu zaczynają się już na kilka
dni przed uroczystością, kiedy to zbierane są kwiaty
i pomysły na nowe wzory dywanów. W sam dzień
Bożego Ciała działania rozpoczynają się wcześnie
rano. Najpierw usypywana jest ziemia stanowiąca
bazę pod pachnące kompozycje, a następnie powstałe
elementy upiększane i zdobione są kwiatami, liśćmi,
trawą, korą. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak
i w tym roku członkowie delegacji z Włoch wykonali
własny kwietny obraz.

arch. UM Uniejów

arch. UM Uniejów

W sposób szczególny tradycję Bożego Ciała
kultywują mieszkańcy Spycimierza. To właśnie tutaj,
dla upamiętnienia i upowszechnienia pięknej, ponad
dwustuletniej tradycji, na odcinku 2 kilometrów
układane są kwietne dywany.

Ceremonia Święta Bożego Ciała w Spycimierzu
rozpoczęła się o godzinie 17.00 uroczystą Mszą Świętą,
którą poprowadził ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz
– proboszcz uniejowskiej parafii. Po zakończeniu
nabożeństwa spod Kościół pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Spycimierzu ruszyła eucharystyczna,
kolorowa procesja z pocztami sztandarowymi, asystą
honorową, przybyłymi na uroczystość gośćmi,
mieszkańcami oraz turystami, którzy specjalnie na
tę okazję przyjechali nawet z najdalszych zakątków
Polski.
W uroczystości wzięły również udział zagraniczne delegacje z miast partnerskich gminy Uniejów,
obecne na Dniach Partnerskich w Uniejowie (1824.06.2019 r.) z: Włoch, Łotwy, Węgier, Gruzji, Białorusi i Finlandii.

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

Kolejna inwestycja drogowa
dobiega końca
Dobiegają końca prace budowlane w zakresie budowanej od początku ulicy Towarzystwa
Przyjaciół Uniejowa - inwestycji o wartości ponad 10 mln zł.

Do realizacji zamówienia zostało wybrane Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach,
które złożyło najkorzystniejszą ofertę przetargową,
opiewającą na kwotę 10.425.853,00 zł. Poddębicka
firma ma już na swoim koncie realizację kilku inwestycji
w Uniejowie, m.in: przebudowę skrzyżowania ulic:
Dąbskiej, Polnej oraz Wschodniej. Poza pracami stricte
budowlanymi wykonawca zobowiązany był sporządzić
kompletną dokumentację budowlaną, wykonawczą
i techniczną w zakresie skrzyżowania typu rondo wraz
z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowej (ZRID). W pierwszej kolejności
przystąpiono do prac związanych z budową ulicy
Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa. Wiązało się to
z wcześniejszym położeniem przepompowni EPS,
sieci kanalizacyjnej, deszczowej, wodociągowej oraz
elektroenergetycznej i teletechnicznej.
Budowa drogi dojazdowej jest już na ukończeniu.
Wykonane zostały prace związane z podbudową,
w tym krawężników, obrzeży, przygotowano miejsca

wydzielone pod parkingi i deptak, położono nawierzchnie granitowe. „Mobilizujemy wszystkie możliwe siły
przerobowe, aby ukończyć zadanie zgodnie z planem”
– skomentował kierownik budowy, inżynier Marek Bojanowski.
Przebudowa ronda związana jest z realizowaną
przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” inwestycją, w ramach której, w części
uzdrowiskowej Uniejowa powstaje 4 gwiazdkowy
Aparthotel. Budowa luksusowego obiektu realizowanego
przez warszawską firmę Budimex ma zostać ukończona
do sierpnia bieżącego roku. Wobec tej inwestycji budowa
drogi dojazdowej, choć liczącej zaledwie 200 m długości,
jest kluczowa, aby zapewnić dostęp do drogi krajowej
nr 72. Natomiast przebudowa drogi krajowej nr 72
w miejscu skrzyżowania z nowopowstałą ulicą i budowa
ronda niewątpliwie poprawi układ komunikacyjny, ponieważ powszechnie wiadomo, że ronda ograniczają
występowanie sytuacji kolizyjnych.
Uniejów na inwestycję drogową musi przeznaczyć
z własnego budżetu 6,5 mln zł. Pozostała kwota pochodzi
ze środków unijnych. Warto przy tym dodać, że oferta
poddębickiego PRD była i tak dużo bardziej korzystna,
bo o połowę tańsza od stołecznego Budimexu, który
również przystąpił do przetargu.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

arch. UM Uniejów

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pod
nazwą: „Uzbrojenie wydzielonych terenów aktywizacji
gospodarczej w gminie Uniejów”, a jej głównym
założeniem było zaprojektowanie oraz przebudowa
skrzyżowania drogi krajowej nr 72 typu rondo z drogą
gminną nr 111152E i ulicą Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa oraz budowa drogi wewnętrznej ulicy
Towarzystwa Przyjaciół Uniejów wraz z infrastrukturą
techniczną.

>>>
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Prace w Kolegiacie zakończone
W ostatnim czasie dało się odczuć ogromne poruszenie związane z pracami konserwatorskorestauracyjnymi w Kolegiacie.

Wybór stylistyki ukończonego sklepienia, udekorowanego ugwieżdżonym niebem, nie był przypadkowy,
ani wbrew pozorom prosty. Wiąże się to z ogromnymi
zniszczeniami, jakim kolegiata uległa podczas wojny
po 39 roku. Miasto zostało zbombardowane, co było
fatalne w skutkach również dla uniejowskiego kościoła.
W wyniku pożaru spalił się dach, a później zawalił
osłabiony fronton, zrywając na dużej przestrzeni
sklepienie. Świątynia przez cały okres trwania wojny
była niezabezpieczona, a tym samym narażona na
dalsze, pogłębiające się zniszczenia.
Kościół odbudowano dopiero po wojnie, jako
wspólne dzieło ks. Góry i parafian. Pokryto wówczas
sklepienie nawy głównej i szczytu, nadając temu
ostatniemu nieco inny kształt. Jednak nie była to
rekonstrukcja z przywróceniem dekoracji sztukatorskiej. Być może ze względu na niesprzyjający
kościołowi klimat polityczny, w którym nie przykładano
wagi do rewitalizacji obiektów, zwłaszcza sakralnych.
Zachowało się też bardzo niewiele przekazów, które
dałyby wyczerpujący obraz sklepienia prezbiterium.
Pozostały więc domniemania. Niemniej w trakcie prac
konserwatorskich odkryto pojedyncze fragmenty
znajdujące się tuż nad ołtarzem. Udało się również
dotrzeć do przedwojennej fotografii, na której widać
część sklepienia. Odkrytą dekorację przeniesiono na
kolejne żebra sufitu.
Zatem ogólna koncepcja jest częściowo własną
kreacją konserwatorów, ale zgodną z tym, co zachowało
się za ołtarzem. Te fragmenty zaznaczano podczas prac
konserwatorskich nadając im nieco jaśniejszy odcień

barwy. Na pierwszy rzut oka ów detal jest zupełnie
niedostrzegalny, ale wpatrując się wnikliwie z bliska
można istotnie zauważyć tą subtelną różnicę. Mówiąc
o sklepieniu nie można pominąć też wmontowanych
autentycznych kamieni gotyckich w miejscach przecięcia
żeber.
Konserwatorzy dokonali renowacji figuralnej polichromii wpisanej w rejestr zabytków autorstwa Leona
Zdziarskiego z 1904 roku. „Po skomplikowanych zabiegach technicznych, w tym podklejaniu odspojonych
tynków i usunięciu obecnego opracowania malarskiego,
przystąpiono do tej najprzyjemniejszej pracy, jaką było
odrestaurowanie malowideł”– wyjaśniła pani Monika
Bystrońska-Kunat.
Na ścianie sąsiadującej z zakrystią odkryto trzy
kompozycje figuralne. Dwie z nich były dość dobrze
widoczne z zachowaniem postaci i ich ustawienia. W
trzecim malowidle zachowała się częściowo figura anioła
na chmurze. Konserwatorzy przypuszczają, że chodzi o
scenę zwiastowania. Poniżej linii malowideł, podobnie jak
na ścianie przeciwnej, znajduje się namalowany szereg
arkad, które również wyszły spod ręki Zdziarskiego. Co
ciekawe, w miarę postępu prac było widać, że owe arkady
namalowano operując perspektywą, co nadało im efekt
trójwymiarowości. Wreszcie, na wysokości ok. 2 metrów
od posadzki, po zdjęciu kolejnych warstw tynków nie
odnotowano żadnych malowideł. Przypuszcza się zatem,
że również i wcześniej była to jednobarwna płaszczyzna,
niezagospodarowana malarskimi kompozycjami.

arch. UM Uniejów

Ukończenie sklepienia to kolejny etap prac konserwatorskich wykonywanych przez firmę STACCO ART.
Moniki Bystrońskiej-Kunat, które trwały od blisko
roku w Kolegiacie pw. WNMP. W grudniu 2018 roku
zakończono prace przy ołtarzu głównym. Restauracja
odbyła się w tempie niemal ekspresowym. Wiązało
się to z dofinansowaniem pozyskanym z Urzędu
Marszałkowskiego w wysokości 61 000 zł z ogólnej
puli przewidzianej na ołtarz, opiewającej na kwotę
170 000 zł, przy czym jednym z warunków otrzymania
subwencji było terminowe oddanie ołtarza do końca
ubiegłego roku kalendarzowego.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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tryki wpłynęły tylko nieznacznie na ogólny harmonogram.
„Bardzo dobrze, że działania przy instalacji prowadzone
były właśnie podczas konserwacji i restauracji malowideł
ściennych. Wykonawcy prac elektrycznych mieli
świadomość ich prowadzenia w obiekcie zabytkowym
i znajdujących się tam malowideł ściennych. Prace
przebiegały sprawnie. Ksiądz proboszcz starał się
odpowiednio ułożyć ich kolejność. Było to trudne
i niestety często zależne od terminów rozliczenia
pozyskanych dotacji. Ksiądz infułat nadzorował prawidłowy przebieg prac w Kolegiacie, a dzięki dobrej atmosferze w Uniejowie mogły one przebiegać sprawnie” –
wyjaśnia pani Monika Bystrońska-Kunat.
Mieszkańcy Uniejowa zapewne z niecierpliwością
oczekiwali nowego wystroju, nie tylko ze względu na
jego wartość historyczno-artystyczną. Ta część świątyni
otrzymała nowe życie w przeciwieństwie do poprzedniej,
nadgryzionej zębem czasu stylistyki.

arch. UM Uniejów

Prace w prezbiterium nie były szczególnie uciążliwe
dla parafian, wśród których dało się słyszeć opinie, że
dzięki temu „podczas mszy ksiądz jest jakby bliżej ludzi,
dosłownie i w przenośni”.

O ile przy ołtarzu część prac można było wykonać
w pracowni konserwatorskiej, restauracja polichromii,
poza nielicznymi drobnymi detalami sztukaterii, w
zdecydowanej części odbyła się w świątyni. Jednakże
dzięki wyłączeniu prezbiterium prace przebiegały
planowo. Równolegle rozpoczęte prace z zakresu elek-

Odnowienie prezbiterium to koszt 500 000 zł. Całość
kwoty (poza wspomnianym dofinansowaniem ołtarza)
to wkład własny parafii, a jednocześnie największa i najbardziej kosztowna inwestycja w przeciągu ostatnich
kilku dekad. To jednak nie koniec planów. Gospodarz
świątyni, ks. infułat Andrzej Ziemieśkiewicz składa już
kolejne wnioski o dotacje, dzięki którym będzie możliwe przeprowadzenie prac przywracających świątyni jej
dawny blask.

Agata Koszyka

Inwestycje wodno-kanalizacyjne
Inwestycje związane z infrastrukturą wodną i kanalizacyjną stanowią istotny element rozwoju
lokalnego. W związku z intensywnym rozwojem gminy Uniejów zarówno w zakresie inwestycji
turystycznych, jak i naturalną ekspansją lokalnych obszarów przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową koniecznym stało się rozwijanie również infrastruktury technicznej.
Aby zachować wysokie tempo rozwoju oraz
umożliwić wysoki standard świadczenia usług
związanych z zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków, przewidziano realizację zarówno
nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacji,

jak i modernizację wielu przestarzałych odcinków
sieci wodociągowych powodujących wysokie ryzyko
wystąpienia awarii i braku zasilania w wodę oraz
przebudowę przeciążonych odcinków kanalizacji
wpływających na uciążliwości dla mieszkańców.

>>>
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Dotychczas wybudowano już odcinki sieci na
obszarach wiejskich, w tym w Wieleninie Kolonii,
Lekaszynie oraz na odcinku wsi Skotniki i Kuczki.
Trwają prace nad kanalizacją w obszarze drogi relacji
Uniejów-Spycimierz oraz na ukończeniu są wodociągi
Człopy i Wilamów. Ponadto, zrealizowano już
przebudowę sieci wodociągowej na obszarze ulicy
Wiśniowej i kanalizacji na ul. Targowej w Uniejowie,
a także nową magistralę wodociągową na ulicy
Portowej – która nie stanowi co prawda wodociągu,
do którego możliwe będą nowe przyłącza, jest
natomiast odcinkiem umożliwiającym włączenie
do systemu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
nowego ujęcia (zlokalizowanego na nieruchomości
zakupionej dzięki uprzejmości p. Agaty Witkowskiej),
planowanego do uruchomienia w celu zapewnienia
wymaganej ilości dostarczanej do mieszkańców
aglomeracji Uniejów wody pitnej.
W kontekście zapewnienia wymaganej ilości wody
pitnej warto wspomnieć również o planowanych
oraz realizowanych inwestycjach związanych z modernizacją i przebudową Stacji Uzdatniania Wody.
W ramach zadań mających na celu usprawnienie
pracy zbiorowego systemu zaopatrzenia w
wodę, przewidziano gruntowny remont stacji
uzdatniania wody w Ostrowsku. Planowana nowa
SUW posiadać będzie, oprócz nowego budynku
wyposażonego w układ filtracji zapewniający
wymagane parametry wody spożywczej, również
zbiorniki zapasu wody posiadające możliwość pracy
lato/zima w związku z letniskowym charakterem
zaopatrywanej miejscowości. Na ukończeniu
pozostają prace związane z gruntowną przebudową
ciągu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody
w Woli Przedmiejskiej. Zadanie, oprócz wymiany
wyposażenia istniejącej SUW, obejmuje dostawę
zbiorników wody uzdatnionej oraz pompowni II
stopnia celem zabezpieczenia zapasu ilości wody w
okresach zwiększonego jej poboru oraz zapewnienia
stabilizacji ciśnienia wody podawanej do sieci
wodociągowej. Trwają również prace modernizacyjne
SUW w Uniejowie związane z włączeniem do pracy
dodatkowego zbiornika zapasu wody uzdatnionej.
Ciekawym aspektem realizowanej inwestycji jest
również doposażenie układu technologicznego
w drugi stopień uzdatniania wody. Rozwiązanie
takie jest rzadko spotykane w lokalnych systemach
zakładów wodociągów i kanalizacji w związku
z brakiem wymagań prawnych w zakresie poprawy
parametrów użytkowych wody pitnej. Uniejów, idąc
krok do przodu, zaplanował poprawę standardów
dostarczanej do użytkowników wody celem
ułatwienia turystyczno-hotelarskiej działalności
zaopatrywanych mieszkańców. Rozwiązanie jest
w fazie optymalizacji oraz modelowych testów

funkcjonalnych, stąd też jego efekty spodziewane są
wraz z zakończeniem sezonu letniego 2019 r.
Dodatkowym aspektem jest zachowanie standardów związanych ze stopniem oczyszczania
ścieków mających ogromny wpływ na walory
ekologiczne i środowiskowe obszaru posiadającego
status uzdrowiska, stąd też przewidywane są modernizacje gminnych obiektów oczyszczalni ścieków.
Przewidziano rozbudowę oczyszczalni ścieków w
Uniejowie, w zakresie m.in. uruchomienia i doposażenia oraz rozbudowy kluczowych bloków ciągu
technologicznego celem zwiększenia przepustowości
istniejącego obiektu. Ponadto, inwestycja przewiduje
doposażenie układu w elementy przeznaczone do
ścieków z domieszką solanki na potrzeby obsługi
lokalnego rynku podmiotów korzystających z walorów
tego medium. W chwili obecnej trwają również prace
nad modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków
w Spycimierzu, gdzie realizacja obejmuje kompletną
wymianę układu technologicznego z przestarzałego
systemu biologicznego oczyszczania ścieków na
obecnie stosowany system dostosowany do wymagań
przepisów prawa.
Inwestycja związana z uporządkowaniem gospodarki
wodno-ściekowej jest jedną z największych realizowanych obecnie w gminie Uniejów. Nie bez
znaczenia pozostaje fakt, że na rozwój infrastruktury
wodno-ściekowej gmina Uniejów, przy współpracy
z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej „Termy
Uniejów”, będącym gestorem sieci wod-kan na ternie
gminy Uniejów pozyskała dofinansowanie ze środków
Unii Europejskiej.
W ramach przedmiotowego dofinansowania przez
oba podmioty realizowane są równolegle aż trzy
projekty inwestycyjne. Dwa z nich (tj. „Uporządkowanie
gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy
Uniejów w zakresie budowy sieci kanalizacji na odcinku
Zieleń – Spycimierz oraz budowa sieci wodociągowej
na obszarze wsi Lekaszyn oraz na odcinku Skotniki
– Kuczki wraz z modernizacją i rozbudową stacji
uzdatniania wody w Woli Przedmiejskiej” – którego
beneficjentem jest gmina Uniejów oraz „Przebudowa
z rozbudową oczyszczalni ścieków w Spycimierzu wraz
z budową i przebudową sieci wodociągowej na obszarze
wsi: Wola Przedmiejska, Czekaj, Felicjanów, Wilamów,
Człopy i Wielenin Kolonia na terenie gminy Uniejów”
– którego beneficjentem jest spółka „Termy Uniejów”),
realizowane są z udziałem środków na operacje typu
Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania
„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną
i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Trzeci, największy z projektów inwestycyjnych
pn.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
w aglomeracji Uniejów, obejmuje swym zakresem:
budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 8,489
km, w tym budowę kanalizacji sanitarnej w Uniejowie
na ul. Wiśniowej, Targowej, Dąbskiej, Orzechowej,
Konopnickiej, Szkolnej, Kościelnej, Portowej, a także
kanału tłocznego pod rzeką Wartą i kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Brzeziny oraz Ostrowsko.
Projekt obejmuje także budowę sieci wodociągowej
o łącznej długości 12,499 km, w tym w Uniejowie
na ul. Sienkiewicza, Dąbskiej, Kościelnickiej, biskupa
W. Owczarka, Kościelnej, Polnej, Miodowej, Bł.
Bogumiła, Reymonta, Wiśniowej, Kwiatowej, Lipowej, Różanej, Tęczowej, Makowej i Portowej oraz
rozbudowę stacji uzdatniania wody w Uniejowie
i Ostrowsku, a także rozbudowę oczyszczalni ścieków
w Uniejowie. Realizowany jest przez gminę Uniejów
i posiada dofinansowanie z Europejskiego Funduszu
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Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020.
Łączna kwota przyznanych dotacji na powyższe
działania zakontraktowana została na poziomie 17 mln
zł, przy kwotach wydatków całkowitych planowanych
na około 32 mln zł.
Zakończenie wszystkich działań mających na celu
usprawnienie systemu zbiorowego zaopatrzenia
w wodę oraz zbiorowego odprowadzania i oczyszczania
ścieków zaplanowane jest na połowę 2020 roku.
Do tego czasu należy zdaniem autora uzbroić
się w cierpliwość oraz dużą dozę wyrozumiałości,
ponieważ zmiany na lepsze wymagają czasem znacznego zaangażowania mocy przerobowych oraz
zintensyfikowania prowadzonych działań. Nie mniej
liczymy na efekty.

Agnieszka Owczarek

Na placu budowy znaleziono ludzkie
szczątki i stare naczynia ceramiczne
Trwają prace modernizacyjne skweru im. I. Bojakowskiej. W trakcie badań wykopaliskowych
wydobyto i zabezpieczono ludzkie szczątki.
Skwer u zbiegu ulic Targowej i I. Bojakowskiej zamienił się w plac budowy w związku z inwestycją mającą
na celu kompletną przebudowę i modernizację terenu,
realizowaną przez zgierskie Przedsiębiorstwo Handlowo
– Usługowe Mariusz Forfecki. Skwer znajduje się
w pobliżu dawnej granicy lokacyjnej i bramy miasta.
W trakcie badań archeologicznych, prowadzonych
przy okazji inwestycji, natknięto się na ludzki szkielet.
Szczątki wydobyto 18 kwietnia br. z głębokości 70
cm, w miejscu, gdzie powstanie komora pod przyszłą
fontannę.

Koordynująca badania wykopaliskowe archeolog Anna
Rychlewska wyjaśniła, że na podstawie oceny wstępnej
można przypuszczać, że jama grobowa pochodzi
z XIX w. lub z pierwszej połowy XX w. Zatem znalezisko
jest dość świeże. Sposób wykonania jamy grobowej na
względnie niskiej głębokości może świadczyć o szybkim
i sekretnym pochówku, ale nie w wyniku np. epidemii,
bo wówczas ciała były chowane w innym położeniu. Nie
ma również śladów świadczących o innych pochówkach
w tym miejscu. Mamy zatem do czynienia z pojedynczym
incydentem – komentuje archeolog.

O zdarzeniu została niezwłocznie powiadomiona
policja i prokuratura. Sprawę zgłoszono także do
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Znalezisko
nie wpłynęło znacząco na postęp prac ziemnych,
wykonywanych w ramach inwestycji. Po tym, jak
technicy policyjni zabezpieczyli szczątki, po kilku
godzinach prace zostały wznowione. Sprawą zajęła
się Prokuratura Rejonowa w Poddębicach, a szczątki
przekazano do dalszych badań w celu ustalenia,
z jakiego okresu dokładnie pochodzą.

Prace archeologiczne prowadzone na głębokości ponad trzech metrów ujawniły także fragmenty starych
chałup, które znajdowały się w miejscu dzisiejszego skweru. Jedną z nich jest chałupa tzw. szachulcowa, a więc
budynek drewniany i oblepiony gliną. Na podstawie oględzin stratograficznych wnioskuje się, że dom się spalił,
zawalił i powstało zasypisko. Właśnie w owe zasypisko
wkopana była jama grobowa. Na podstawie tego, co
wydobyto i posegregowano z wykopu, budynek można
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datować na XVII wiek. Poniżej zachował się kolejny
budynek z piwniczką, który najprawdopodobniej
pochodzi z okresu późnego średniowiecza.
Oprócz chałup odkryto również stare naczynia ceramiczne. Z chałupy szachulcowej wydobyto m.in.
dzbanek, natomiast z niższego obiektu wykopano garnek
i fragmenty innego dzbanka. Budynki były częściowo
mieszkalne. Ciężko natomiast stwierdzić, czy odbywała
się tu jakaś produkcja. Jedynie duże nagromadzenie
gliny może świadczyć o pewnej produkcji garncarskiej
w przypadku pierwszego obiektu. Natomiast w warstwach niższych znaleziono wiele wytopków żużli
żelaznych, które mogą pochodzić z produkcji żelaznej.
Ale jest to poszlaka, bo wszystko jest zniszczone.

Prace archeologiczne toczyły się równolegle do
realizowanej inwestycji, nie spowalniając jej znacząco.
Jeśli dany fragment terenu nie ujawnia śladów wykopaliskowych, sporządza się stosowną dokumentację
techniczną i przesuwa się dalej uwalniając dany wykop.
Dzięki temu można było już przygotować np. nieckę
pod fontannę. Badania są jednak niezbędne, ponieważ
Uniejów chlubi się metryką sięgającą XIV wieku, a co za
tym idzie wszelkie prace wykonywane powyżej pewnej
głębokości objęte są nadzorem konserwatorskim.

arch. UM Uniejów

Niemniej, jest to ciekawe znalezisko, ponieważ
ogólnie teren Uniejowa jest wielokrotnie przekopany,
m.in. przez instalacje. Duża część powierzchni ma
nawiezioną ziemię. Nasypy sięgają blisko dwóch metrów
i ciężko jest się przez nie przekopać. Zważywszy, że
tutaj wszytko ładnie i widocznie się zachowało pod
kątem stratograficznym i to na głębokości 3,2 m,
można je uznać za wartościowe znalezisko – komentuje
p. Anna Rychlewska.

Maciej Bartosiak

Nowości na ścieżce dydaktycznej „Zieleń”
Ścieżka dydaktyczna „Zieleń” przebiega przez „Uroczysko Zieleń”, będące częścią Uniejowskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu i położone w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowego parku
przy Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, w strefie uzdrowiskowej „A”. Pomysłodawcami ścieżki
byli ówczesna zastępca nadleśniczego Danuta Lewandowska i leśniczy Witold Ochapski. Potrzeba
budowy takiego miejsca wynikała z dużego ruchu turystycznego w okolicach Uniejowa, a ów teren
był idealny do utworzenia przez wojewodę Łódzkiego Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego
„Uroczysko Zieleń”. W budowie ścieżki brali udział myśliwi z Koła Łowieckiego „GĘGAWA” w Uniejowie. Z dostarczonego przez nadleśnictwo drewna pobudowali wiatę z miejscem na ognisko.
Ścieżka dydaktyczna „Zieleń” ze względu na
walory przyrodnicze należy do Uniejowskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu jako część obszaru Natura
2000 „Dolina Środkowej Warty”. Obejmuje najciekawsze miejsca blisko 80 ha kompleksu, uwzględniającego
- oprócz lasów łęgowych - starorzecza Warty i śródleśne
łąki.
W ubiegłym roku, we współpracy z samorządem
gminy Uniejów oraz przy udziale środków z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Łodzi, Nadleśnictwo Turek przeprowadziło
gruntowną modernizację ścieżki. Zmodyfikowano pierwotny przebieg ścieżki, jej obecna długość wynosi 2,7
km, a czas przejścia szacuje się na 1,5 do 2 godzin.
- Dzięki budowie dwóch mostów – kładek rozwiązano
problem fragmentów podmokłych i starych zalewów Warty,
okresowo niedostępnych dla spacerowiczów – opowiada
Witold Lewandowski z Nadleśnictwa Turek. - Na ścieżkę
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można wejść w dwóch miejscach, gdzie ustawione są duże
tablice informacyjne z mapą i zaznaczonymi najciekawszymi
punktami postojowymi. Powstały rampy zjazdowe z wału
przeciwpowodziowego przy nowo budowanym centrum
konferencyjnym „Term Uniejów”, umożliwiające zjazd na
wózkach osobom niepełnosprawnym.
Warto zaznaczyć, że cała trasa ścieżki edukacyjnej
posiada usprawnienia dla osób niepełnosprawnych
i poruszających się na wózkach. Przez szczególnie trudne odcinki poprowadzono kładki. Znaczną część trasy
utwardzono. Tam, gdzie można przejść i przejechać
wózkiem, pozostawiono teren bez żadnej ingerencji,
dzięki czemu ścieżka wygląda bardziej naturalnie.
Także wiata z ogniskiem, zlokalizowana na początku
ścieżki przy wale przeciwpowodziowym, została
wyremontowana. Na całej trasie rozmieszczono
elementy małej architektury: stoliki, ławki oraz kosze
na śmieci, które umożliwiają dłuższy pobyt na terenie
uroczyska. Bez obaw o warunki, można zabrać ze sobą
prowiant i zaplanować przejście ścieżką z przerwami na
piknikowanie. Nie od dziś wiadomo, że przebywanie na
łonie natury poprawia apetyt, a zaręczamy, że stolika
z takimi widokami i ptasim koncertem nad głową nie
znajdą Państwo w żadnej restauracji.

lasów, od zająca po łosia. Na każdej sylwetce znajduje
się kod QR, który po zeskanowaniu kamerą smartfona
przekierowuje na stronę internetową Nadleśnictwa
Turek. W zakładce „Turystyka → Ścieżka Zieleń” opisane
są zwierzęta i dodatkowo jeden z tematów edukacyjnych.
Są to: łoś i las łęgowy, sarna i łąka śródleśna, jeleń
i starorzecze Warty, dzik i las rezerwuarem wody, bobry
i ich działalność, zając i funkcje martwych drzew.
Przebudowa ścieżki została wykonana przez Nadleśnictwo Turek w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie
degradacji środowiska na terenie Nadwarciańskiego
Obszaru Chronionego Krajobrazu w Uniejowie poprzez
budowę i modernizację infrastruktury turystycznej”,
współfinansowanego ze środków unijnych. Cały projekt,
z uwagi na duży obszar oddziaływania, jest realizowany
przez uniejowski samorząd w partnerstwie z Lasami
Państwowymi. Całkowity koszt modernizacji ścieżki
wyniósł około miliona złotych, przy czym prawie połowę
tej kwoty (477 tys. zł) pokryło dofinansowanie środkami
zewnętrznymi. Część projektu, za którą odpowiada
gmina Uniejów, jest w trakcie realizacji.

- Na „Niwce”, będącej starorzeczem Warty, wybudowano platformę widokową, z której można obserwować
ptactwo wodne, roślinność wodną, a także przy niskim stanie
wody, widoczne na przeciwległym brzegu, wejścia do nor
bobrów. Podczas spaceru można obserwować zmieniający
się krajobraz oraz różne ekosystemy i bogactwo bytującej
tam flory i fauny – zachęca dalej Pan Lewandowski.
arch. UM Uniejów

Na trasie zrezygnowano z typowych tablic edukacyjnych i zastąpiono je (w sześciu punktach), wykonanymi z blachy, makietami zwierząt w naturalnej
wielkości. Dzięki temu odwiedzający mogą ocenić różnice
wielkości zwierząt bytujących na terenach naszych
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Agnieszka Owczarek

Aleksandra Zielonka

Dobiegł końca projekt

„Europa przyszłości”
15-ta rocznica przystąpienia Polski do Unii Europejskiej stała się inspiracją dla Uniejowa
do stworzenia projektu dekoracji przestrzeni miejskiej dla uczczenia funkcjonowania Polski
w strukturach unijnych.
Uniejów, jak mało który z samorządów, szczególnie
odczuł napływ środków unijnych, które pomogły gminie
rozwinąć skrzydła wspomagając inwestycje i stymulując
jej rozwój. Unijna pomoc stopniowo, ale dynamicznie
zmienia uzdrowisko oraz jego infrastrukturę, podnosząc
ustawicznie komfort mieszkańców. W tym kontekście
świętowania 15-tego jubileuszu akcesu wydaje się
wręcz „powinnością wobec tych, którzy nas do Unii
wprowadzili” – mówi Józef Kaczmarek, Burmistrz Uniejowa.

Pierwszym etapem realizacji projektu było wyeksponowanie państw w postaci graficznych przesłań
z poszczególnych państw, nawiązujących treścią do:
historii, elementów krajobrazu, malarstwa, wynalazków,
wybitnych postaci oraz elementów ludowych. W efekcie
powstał między innymi szlak artystyczny składający się
z 34 elementów zlokalizowanych w przestrzeni miejskiej
Uniejowa (31 obrazów oraz 3 figur przestrzennych:
szwedzkiego konika z Dalarna, portugalskiego koguta
z Barcelos oraz postaci Marii Skłodowskiej-Curie). Autorką wykonanych prac jest Bogna Stępień – plastyczka,
właścicielka „Zagrody Plastycznej” w Dalikowie.
W ramach drugiego etapu realizacji zawisły dekoracje w postaci banerów ulicznych mających kształt
proporców zawierających flagi narodowe.
Trzecim elementem dekoracji są poziome murale na ulicach Uniejowa w postaci dłoni, których wypenieniem są kolory flag państwowych. Ten ostatni
element jest efektem długoletniej współpracy gminy
Uniejów z Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi, z której strony czerpią obopólne korzyści. Studenci mają możliwość korzystania

arch. UM Uniejów

W związku z jubileuszem powstał projekt wystroju
przestrzeni miejskiej nawiązujący kolorystycznie do
krajów Unii Europejskiej, kolorów flag państw wchodzących w struktury Unii Europejskiej oraz krajów,
z których pochodzą miasta partnerskie Uniejowa.
z plenerów w Uniejowie, a w zamian miasto korzysta
z potencjału kreatywności studentów i pedagogów tej
uczelni.
W II semestrze roku akademickiego 2018/2019
na Wydziale Wzornictwa i Architektury Wnętrz w
Pracowni Działań Artystycznych dla Wnętrz i Krajobrazu
pod kierunkiem prof. Marka Saka, studenci w ramach
ćwiczeń programowych stworzyli koncepcje dekoracji
rocznicowych dla miasta. Prace obejmowały dwa tematy:
projekty dekoracji z okazji rocznicy wejścia Polski do
Unii Europejskiej dla przestrzeni miejskiej Uniejowa
i projekty muralu na stary młyn. Koncepcje na dekoracje
przestrzeni Uniejowa wykonali: Ewelina Bogus, Patrycja
Gołębiewska, Paulina Gryc, Paula Gwardyś, Damian
Jędrzejewski, Justyna Klauz, Urszula Makarewicz, Gaja
Olewińska, Hanna Petrova, Damian Pietrzak, Marta
Piórkowska, Ewelina Rogalska, Weronika Trudnos,
Anna Ziemińska, Lilianna Żukowska - studenci studiów
magisterskich.
Artystyczne wizje na mury starego młyna przedstawili: Magdalena Alex, Zuzanna Gołda, Ewa Gregorczyk, Paulina Kawczyńska, Karolina Kawula, Mag-
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dalena Koszyk, Aleksandra Ławska, Agata Majewska,
Kinga Nycz, Gabriela Piłat, Emilia Pisarczyk, Weronika
Rupniewska, Karolina Rybak, Aleksandra Stobiecka,
Julia Szczepańczyk, Grzegorz Tryba, Julia Woskresińska
- studenci studiów licencjackich.
Projekt autorstwa Pauli Gwardyś został szczególnie
zauważony. Posiadał szczególny potencjał, aby wyzwalać
zaangażowanie społeczne młodzieży, a poprzez danie
możliwości realizowania go młodzieży szkolnej przekazywać jej wartości obywatelskie.
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ul. Rynek z ul. J. Kilińskiego i ul. Targową (odcinek od
sklepu „Groszek” do kwiaciarni). Malowanie unijnych
łapek zakończyła Szkoła Podstawowa z Wielenina,
która w dniu 28 maja uzupełniła dekoracje na odcinku
od dzwonnicy do skrzyżowania z ul. Przechodnią. Od tej
pory wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz państwa
miast partnerskich Uniejowa mają swoje miejsce na
uniejowskich ulicach.

Motywem przewodnim i inspiracją stały się dłonie
będące symbolem siły, działania, mocy i wsparcia. Dłonie
w projekcie wypełnione zostały kolorami nawiązującymi
do flag poszczególnych państw UE. W efekcie,
w przestrzeni miejskiej Uniejowa powstały malowidła
na kładce oraz ulicach: Bł. Bogumiła, Rynek i Tureckiej.
W projekt malowania zaangażowani zostali uczniowie
ze wszystkich placówek oświatowych gminy.

Z końcem maja zakończyła się również realizacja
projektu „Europa przyszłości”. 29 czerwca 2019 r. połączone siły uczniów ze szkół podstawowych z Uniejowa,
Wielenina i Wilamowa zakończyły swój udział w projekcie
realizując jego ostatni element – „unijne klomby”. Reprezentacje poszczególnych szkół pomalowały skrzynie
z kwiatami w stylistyce nawiązującej do kolorów
i symboliki flagi Unii Europejskiej. Efekty wykonanej
przez uczniów pracy można podziwiać na uniejowskim
skwerku, obok fontanny termalnej.

W dniu 20 maja, jako pierwsi, malowali najmłodsi
przedstawiciele społeczności uniejowskiej, czyli dzieci
przedszkolne, którym pomagali rodzice oraz pedagodzy
z Miejskiego Przedszkola w Uniejowie. Unijnymi łapkami
udekorowali kładkę łączącą miasto z częścią turystyczną
Uniejowa. Kolejne dłonie powstały na ul. Tureckiej. Ich
autorami byli uczniowie, rodzice i nauczyciele Publicznej
Szkoły Podstawowej w Spycimierzu. Następnie realizację
projektu kontynuowali uczniowie Szkoły Podstawowej
w Uniejowie, którzy pod okiem pedagogów malowali
unijne łapki na ul. Bł. Bogumiła, na wysokości Placu
Chrystusa Króla oraz przed urzędem miejskim. Uniejowski rynek również została udekorowany. Uczniowie
Szkoły Podstawowej z Wilamowa wraz z pedagogami
pomalowali odcinek jezdni pomiędzy skrzyżowaniami

Informujemy, że zrealizowane w przestrzeni
miejskiej Uniejowa dekoracje będzie można podziwiać
do końca listopada.

arch. W. Olczyk

arch. UM Uniejów

W związku z zakończeniem całości projektu
chcieliśmy serdecznie podziękować wszystkim uczniom,
pedagogom i dyrektorom szkół, którzy realizowali projekt
oraz rodzicom, którzy dzielnie wspierali w realizacji
projektu swoje dzieci.
Szczególne podziękowania
kierujemy do pani Elżbiety Bartnik, która od początku
koordynowała działania artystyczne uczniów oraz była
pomysłodawcą „unijnych klombów”. Wyrazy wdzię-czności kierujemy również do pracowników PGK „Termy
Uniejów” Spółka z o. o. oraz pana Jacka Świątczaka,
którzy pomagali instalować w przestrzeni miejskiej
poszczególne elementy dekoracji.
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Agnieszka Owczarek

Rozbudowane baseny dostępne
od początku wakacji
Nowe baseny, zjeżdżalnie, plaża, więcej leżaków, mnóstwo atrakcji i świetnej zabawy dla dzieci
i dorosłych czeka dla gości rozbudowanego kompleksu termalno-basenowego, którzy odwiedzą
nas wraz z początkiem wakacji.
Kolejna rozbudowa basenów termalnych w Uniejowie została zakończona. Od długiego weekendu,
rozpoczynającego się w „Boże Ciało” 20 czerwca
miłośnicy kąpieli będą mogli skorzystać z zupełnie
nowych atrakcji w kompleksie basenowym.
Do dyspozycji gości będzie teraz dużo większa
powierzchnia basenów zewnętrznych, w tym nowy,
całoroczny basen rekreacyjny, wypełniony wodą
solankową, wyposażony w leżanki i ławeczki rurowe
z masażem powietrznym, masażem karku. Powstały
również stanowiska do masażu ściennego z zasysaniem
powietrza, gejzery, kaskada wodna oraz armatki. Łączna
powierzchnia lustra wody nowej niecki wynosi prawie
800 mkw. W sąsiedztwie pojawiła się też zielona plaża
dla spragnionych słonecznych kąpieli.
Po rozbudowanie kompleksu „Termy Uniejów”
z basenów może korzystać dwa razy więcej gości w tym
samym czasie. Większa ilość dostępnych szafek, nowe
niecki basenowe i dodatkowe kasy biletowe pozwolą

zapomnieć o długich kolejkach i wyczekiwaniu na wejście.
Więcej atrakcji czeka przede wszystkim na dzieci.
W miejscu dotychczasowego brodzika z małą zjeżdżalnią
powstał zamek wodny z kilkoma mniejszymi zjeżdżalniami,
siatka wspinaczkowa z pływającymi atrakcjami.
– „Budowa nowych atrakcji dla dzieci to wyjście
naprzeciw potrzebom gości kompleksu, którzy oczekiwali
tego typu inwestycji” – powiedział Marcin Pamfil, Prezes
Spółki „Termy Uniejów”. Dodał również, że oprócz samej
rozbudowy basenów i ulepszenia infrastruktury całego
obiektu wprowadzone zostaną również atrakcyjne bilety
rodzinne.
– „Jesteśmy praktycznie jedynym obiektem w kraju,
w którym dzieci do lat 7 wchodzą bezpłatnie. Teraz
wprowadzamy bilety rodzinne. Kierowane one będą
do rodzin odwiedzających „Termy Uniejów” z dziećmi
starszymi niż te, które obejmuje darmowe wejście” –
dodaje Prezes.
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Agnieszka Owczarek

Nowa kładka w pobliżu Term
Budowa kładki zapewniającej bezpośrednią komunikację między budowanym Aparthotelem i „Termami
Uniejów” dobiegła końca. Jej budowa była jednym
z etapów inwestycji pn.: „Uzbrojenie wydzielonych
terenów aktywizacji gospodarczej w gminie Uniejów”
polegającej na zaprojektowaniu oraz przebudowie
skrzyżowania drogi krajowej nr 72 typu rondo z drogą
gminną nr 111152E i ul. Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa, a także budowie drogi wewnętrznej ul.
Towarzystwa Przyjaciół Uniejów wraz z infrastrukturą
techniczną.

targową, opiewającą na kwotę 10.425.853,00 zł. Część
kwoty udało się pozyskać ze środków unijnych. Mimo to
gmina musi wyłożyć ze swojego budżetu 6,5 mln zł.
Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

arch. UM Uniejów

W ramach zadania powstała drewniana kładka,
która posiada również dodatkowe przejście z myślą
o osobach niepełnosprawnych, poruszających się na
wózkach inwalidzkich. Powstanie pomostu wpłynie
na ogólną estetykę otoczenia, ale przede wszystkim
poprawi przepustowość i warunki ruchu, a tym samych
wpłynie na bezpieczeństwo i komfort pieszych.

arch. prof. Mikołaj Kokociński

Do realizacji całego zamówienia zostało wybrane
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. w Poddębicach, które złożyło najkorzystniejszą ofertę prze-

Po produktach na bazie naszej solanki, ogórkach i algach,
które już od jakiegoś czasu promują Uzdrowisko Uniejów,
czas na … barszcz z buraków i żurek.

Woda z Geotermii płynie w świat
Nowe artykuły spożywcze produkowane są
przez firmę Hydrogroup z Uniejowa. Oprócz tego,
że smaczne, to jeszcze bardzo zdrowe. Nie zawierają
konserwantów, a mąka do produkcji żurku i buraki
do produkcji barszczu pochodzą od regionalnych
dostawców. Cieszy zatem bardzo fakt, że drużyna

„Zabierz Uniejów do domu” powiększyła się o kolejnych graczy na rynku.
Niektóre nasze produkty mają bardzo duże zaplecze
naukowe. 11 kwietnia 2019 r. Prezes Geotermii
Uniejów im. Stanisława Olasa - Jacek Kurpik podpisał
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List Intencyjny z Wydziałem Biologii Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o współpracy
w zakresie prowadzenia badań hodowli alg w wodach
termalnych z wykorzystaniem uzyskanej biomasy na
cele przemysłowe. Ze strony Uczelni wolę współpracy
podpisał Pan prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek,
Dziekan Wydziału Biologii.
To właśnie profesorowie tego wydziału, z Zakładu Hydrobiologii, tj. m.in. prof. Maciej Gąbka,
koordynują hodowlę naszych alg i przeprowadzają ich
badania, ale także promują nasz unikatowy produkt
w kraju i na świecie poprzez różne publikacje i udział
w konferencjach.
Paweł Wroniszewski: Czym dla świata nauki jest
Międzynarodowa Konferencja o algach?
Prof. Mikołaj Kokociński: W konferencji, która
odbywa się co 3 lata w różnych regionach świata,
uczestniczy od 150 do 300 osób (na naszej uczestniczyło w sumie 250 uczestników). Następna odbędzie
się w USA. Konferencja ta skupia specjalistów
z całego świata zajmujących się ekologią, toksycznością
cyanobakterii
(sinic),
zakwitami
sinicowymi,
przyczynami ich występowania, jak i możliwościami
ich ograniczania, przewidywania itd. Także opisywaniem i poznawaniem nowych metabolitów
wtórnych (w tym toksycznych) produkowanych
przez sinice, genów odpowiedzialnych za ich syntezę
i całych szlaków metabolicznych. Podsumowując,
konferencja jest okazją do zapoznania się z wynikami
badań dotyczącymi najstarszej grupy organizmów
żyjących na świecie, a sprawiających coraz więcej
problemów poprzez ograniczanie naszych zasobów
wody pitnej, a także ich rekreacyjnego wykorzystania.
Paweł Wroniszewski: Jakie tematy Uniwersytet
prezentował na wcześniejszych Kongresach?
Prof. Mikołaj Kokociński: Dotyczyły one ekologii
i toksyczności rodzimych, jak i obcych gatunków
sinic występujących w Polsce i Europie ŚrodkowoWschodniej.
Paweł Wroniszewski: Co w tym roku ciekawego
i nowatorskiego przedstawili przedstawiciele naukowi ze świata?
Prof. Mikołaj Kokociński: Dużo nowych wyników
dotyczących możliwości zastosowania nowoczesnych

technik molekularnych, np. sekwencjonowania
nowej generacji - metody pozwalającej na badania
całych genomów. Innymi słowy bez mikroskopu
jesteśmy w stanie poznać, do pewnego stopnia,
jaki jest skład taksonomiczny cyanobakterii
w badanym środowisku, jakie toksyny mogą one
produkować oraz jakie bakterie, czy nawet wirusy
mogą im towarzyszyć. Takie badania byłoby dobrze
przeprowadzić z naszą matą z Uniejowa.
Paweł Wroniszewski: Z jakim zainteresowaniem
spotkały się algi termalne z Uniejowa i Uzdrowisko
Uniejów?
Prof. Mikołaj Kokociński: Bardzo dużym, już otrzymałem pierwsze zaproszenia do współpracy z dwóch
ośrodków w Polsce i jednego z zagranicy. Uzdrowisko
też wzbudziło zainteresowanie, kilka osób pytało
się jak dojechać do Uniejowa z Krakowa, bo chcieli
odwiedzić to miejsce po konferencji.
Paweł Wroniszewski: A jakie znaczenie dla tej
dziedziny nauki ma Międzynarodowa Konferencja
„Ewolucja i bioróżnorodność glonów”?
Prof. Mikołaj Kokociński: Konferencja służy
przede wszystkim dzieleniem się, przekazywaniem
najnowszych osiągnięć, wyników naukowych uczestnikom konferencji, z którymi można na bieżąco
przedyskutować te wyniki oraz uzyskać od niech
cenne uwagi, komentarze. Na konferencjach często
powstają też nowe pomysły i inicjowane są nowe
zespoły badawcze.
Paweł Wroniszewski: Czy dla uczestników konferencji nasze termalne algi mogą być nowatorskim
odkryciem na skalę światową?
Prof. Mikołaj Kokociński: Na pewno bardzo
unikatowe w skali świata jest środowisko, w którym
występują nasze maty sinicowe, czyli sztuczny
zbiornik wypełniony wodą termalną o niepowtarzalnym składzie chemicznym. Tym samym badania
zbiorowiska glonów i sinic występujących w tym
miejscu mogą przynieść wiele nowych, cennych
danych dla wiedzy na temat tych organizmów.
			
			

Dziękuję za rozmowę
Pawel.Wroniszewski@onet.pl
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Barszcz z buraków i żurek na bazie
solanki termalnej z Uniejowa
Najwyższa jakość
Jesteśmy jedynym producentem barszczu z buraków i żurku na bazie wody termalnej, co wyróżnia
nas na rynku krajowym na tle innych producentów.
Naturalne składniki
Woda wykorzystywana do produkcji barszczu
z buraków i żurku wydobywana jest z odwiertu
w Uniejowie z głębokości ok. 2000 m pod powierzchnią ziemi, a jej temperatura wynosi
67-70°C. Posiada właściwości lecznicze potwierdzone wymaganymi świadectwami.
Znajdujące się w niej substancje mineralne korzystnie wpływają m.in. na przemianę materii
i pomagają w redukcji zmarszczek i cellulitu.
Minerały, które są wyjątkowo cenne to m.in.:
- chlorek sodu - wspomaga leczenie chorób dermatologicznych i ma bardzo dobry wpływ na przemianę materii
- jodki i fluorki - nieocenione przy kuracjach
pitnych, związanych z niedoborami jodu i fluoru
- kwas metakrzemowy - wykazuje korzystne
działanie dla uwodnienia skóry i poprawy jej elastyczności
Buraczki czerwone do produkcji są nabywane
u regionalnych dostawców i w bardzo wysokiej
jakości. Odpowiednia odmiana daje wyrazisty
kolor i smak. Mąka do produkcji żurku jest również
nabywana u regionalnych dostawców.

Naturalnie smaczny
Aby zapewnić jak najlepsze walory smakowe dla
naszych odbiorców, nie stosujemy żadnych konserwantów.

Promocja lokalnych produktów
z Uniejowa na targach
rolno-spożywczych
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Odsłonięcie prezbiterium i tort
na 7 urodziny Uzdrowiska

arch. UM Uniejów

Uroczystości uświetniło wielu znamienitych
gości, m.in. Burmistrz Uniejowa, Józef Kaczmarek
wraz z małżonką, Starosta Powiatu Poddębickiego –
Małgorzata Komajda, Poseł na Sejm RP, Piotr Polak.
Wśród przybyłych znaleźli się również konserwatorzy –

Państwo Monika i Marcin Kunat, przedstawiciele Urzędu
Marszałkowskiego, Kapituły Uniejowskiej oraz cechy
i mieszkańcy.
Po liturgii eucharystycznej ks. Infułat Andrzej
Ziemieśkiewicz podziękował za przybycie i wkład
wszystkim władzom samorządowym i powiatowym,
instytucjom oraz parafianom, dzięki którym „można
dokonywać rzeczy niemożliwych”. Szczególne wy-razy
wdzięczności skierował również do Urzędu Marszałkowskiego przywołując udzielone dofinansowanie
na ołtarz. Podziękował gościom, przedstawicielom
Kapituły Uniejowskiej i biskupowi Meringowi za okazywaną życzliwość i wsparcie w realizacji przedsięwzięcia.

Biskup dokonał uroczystego poświęcenia nastawy
i prezbiterium przypominając, że świątynia uniejowska
należy do jednego z najstarszych obiektów sakralnych
w diecezji włocławskiej. „Zawsze patrzyłem na piękno
i majestat tej świątyni, ale brakowało mi ducha, który byłby w stanie zmobilizować instytucje i pojedyncze osoby,
aby przywrócić obiektowi jego piękno. Prezbiterium
jest świadectwem ciężkiej pracy wielu osób. Gratuluję
mieszkańcom Uniejowa, że wnoszą ducha pobożności
i szacunku dla tradycji. Gratuluję księdzu infułatowi,
burmistrzowi i wszystkim, którzy pomagali w tej wielkiej
sprawie” – mówił ksiądz biskup.
Po mszy św. ks. infułat w imieniu Burmistrza
Miasta Uniejów i Prezesa PGK „Termy Uniejów” zaprosił
wszystkich przybyłych na słodki poczęstunek – tort
z okazji siódmych urodzin przyznaniu miastu statusu
uzdrowiska.

arch. UM Uniejów

Uroczystości zbiegły się ze Świętem Zesłania
Ducha Świętego, znanym powszechnie jako Zielone
Świątki. W drugi dzień uroczystości, obchodzony jest
w Parafii Uniejów odpust ku czci św. Bogumiła.
Tegoroczny odpust miał jednak charakter szczególny,
ponieważ podczas koncelebrowanej Mszy Świętej
o godzinie 11.30 Biskup Diecezji Włocławskiej, Wiesław
Alojzy Mering poświęcił odnowioną nastawę ołtarzową
i prezbiterium, nad którymi przez ponad rok pracowała
firma Stacco Art Moniki Bystronskiej-Kunat.

arch. UM Uniejów

10 czerwca 2019 r. odsłonięto i poświęcono odrestaurowane prezbiterium uniejowskiej kolegiaty. Po uroczystej Mszy Św. z udziałem Jego Ekscelencji Biskupa Wiesława Alojzego Meringa
pokrojono tort na siódme urodziny Uzdrowiska.
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„Pełnoletni” Dziesięciolatek

Jubileusz był okazją do podsumowania działalności
ośrodka przez gospodarza imprezy Macieja Grubskiego
– dyrektora placówki. Jak podkreślił podczas jubileuszu
dyrektor, podopieczni przez te 10 lat odnotowali wiele
sukcesów na różnych polach aktywności: pięciokrotnie
wywalczyli Puchar Marszałka Województwa Łódzkiego
dla najlepszej drużyny w Wojewódzkiej Olimpiadzie
Osób Niepełnosprawnych. W 2015 r. wygralizgierskie
eliminacje do Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości
Teatralno-Muzycznej
Osób
Niepełnosprawnych
Intelektualnie „Albertiana” i wystąpili na deskach
Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Po drodze
były też sukcesy sportowe i artystyczne o randze
wojewódzkiej, nagrane płyty, nagrody w konkursie
plastycznym „Sztuka jak Balsam” i wiele, wiele innych,
zarówno większych, jak i mniejszych. Najważniejsze,
że podopieczni systematycznie korzystają z treningów
terapeutycznych i są obecni w życiu społecznym. Dzięki
współpracy z zaprzyjaźnionymi stowarzyszeniami:
Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „DRAGON”
w Poddębicach oraz Uniejowskim Stowarzyszeniem
Aktywnipodopieczni biorą udział w niezwykle atrakcyjnych projektach sportowych i kulturalnych. Trenują karate, śpiewają w koncertach np. z Mietkiem
Szcześniakiem, Moniką Kuszyńską i wieloma innymi
artystami.
Gościem specjalnym i jednocześnie konferansjerem
był znany aktor Robert Moskwa. Podczas Jubileuszu
wręczono pamiątkowe medale i upominki dla gości
oraz dla pracowników i uczestników. Następnie
odbył się pokaz karate oraz koncert artystyczny
w wykonaniu podopiecznych placówki. Wspólny grill,
prezentacja multimedialna przedstawiająca dorobek
pracy terapeutycznej, gry i zabawy, a także konkurencje
sportowe z medalami dopełniły piękny, jubileuszowy
dzień. Obchody zakończyły się występem recitalowym
Roberta Moskwy. Wzięło w nim udział duże grono
gości, co świadczy o szacunku dla pracy placówki oraz
potrzebie jej kontynuowania.

arch. PŚDS w Czepowie

17 maja br. Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie obchodził 10. rocznicę
istnienia. Data powstania placówki wspierającej osoby z niepełnosprawnością w Czepowie sięga
2001 roku. Ówczesnym założycielem było „Stowarzyszenie Integracji ZORZA”, a jego prezesem
Małgorzata Wójcik-Powłoka. Za datę powstania PŚDS przyjmuje się 15 maja 2009 roku. Od 10
lat Środowiskowy Dom Samopomocy jest „powiatowy”.

Jubileuszowy tort pokroili goście

W jubileuszu wzięli udział przedstawiciele parlamentu, samorządu, lokalnych instytucji oraz pracownicy i podopieczni PŚDS w Czepowie wraz z rodzicami.
Na wydarzeniu obecni byli: Przemysław Błaszczyk – Senator RP, Ewa Marciniak – Zastępca
Dyrektora RCPS w Łodzi, Małgorzata Komajda –
Starosta Poddębicki, Piotr Majer – Wicestarosta Poddębicki, Sebastian Romanowski – Przewodniczący
Rady Powiatu Poddębickiego, Andrzej Bartnik –
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poddębickiego,
Piotr Kozłowski – Członek Zarządu Rady Powiatu
Poddębickiego, Piotr Binder – Radny Rady Powiatu
Poddębickiego, Władysław Skwarka – Dyrektor
Łódzkiego Oddziału PFRON, Mirosław Madajski –
Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie, Grzegorz
Kucharzyk – Przewodniczący Komisji Gospodarczej
Rady Miejskiej w Uniejowie, Stanisław Pietrzak –
Sołtys Czepowa, Romana Dominiak - Naczelnik Wydz.
Zdrowia, Pomocy Społecznej, Oświaty i Kultury;
Agnieszka Dulas – pedagog w ZPEWiR w Stemplewie,
Edyta Miśkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wilamowie, Elżbieta Goszczyk – Dyrektor SP w
Wieleninie, Romana Kozińska – Dyrektor Miejskiego
Przedszkola w Uniejowie, Marianna Polasińska –
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Występ „Pozytywki”

Dyrektor PSP w Spycimierzu, Robert Palka - Dyrektor
M-GOK w Uniejowie, Zofia Kwapis-Leśniewicz Kierownik M-GOPS w Poddębicach, Jolanta Figurska
- Kierownik M-GOPS w Uniejowie, Jolanta Turkowska Kierownik GOPS w Wartkowicach, Ilona Kubis-Kałucka
Dyrektor PCPR w Poddębicach, Sylwia Kamińska-

Tereszkiewicz - Dyrektor DPS w Skęczniewie, Monika
Kabacińska-Antczak - Dyrektor DPS w Gostkowie,
Marek Szczepaniak – Dyrektor ŚDS w Łęczycy, Renata
Wodziak – Dyrektor PŚDS w Pęczniewie, Monika
Szczęsny – Kierownik ŚDS w Woli Zbroszkowej,
Jan Bujnowicz – Prezes Olimpiady Specjalne Polska
– Łódzkie, Stanisław Olas – były Starosta Powiatu
Poddębickiego, Współzałożyciel PŚDS w Czepowie,
Piotr Woźniak – Prezes Uniejowskiego Stowarzyszenia
Aktywni, Irena Wandolska – Główny Specjalista ds.
p.poż. i BHP Ośrodka Szkoleniowego w Poddębicach,
Urszula Patora – p.o. Dyrektora PUP w Poddębicach, kpt.
Radosław Cieślikowski – p.o. Komendanta Powiatowej
PSP w Poddębicach; media: Iwona Łechtańska-Pańczyk
– Redaktor „Echa Turku”, Krzysztof Kaniecki – Redaktor
„Dziennika Łódzkiego” oraz dodatku „Nad Wartą”,
Marta Pokorska – Redaktor Naczelny „Uniejowskich
Stron”, Michał Kubacki – Redaktor Naczelny Portalu
„uniejow.net.pl”.
		

Dyrektor, pracownicy, podopieczni
Ośrodka w Czepowie

Anna Kurzawa

Wyjazd studyjny do Szreniawy
25 maja 2019 r. odbyła się wizyta depozytariuszy projektu ze Spycimierza w Muzeum
Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, w ramach zadania pn.
„Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu-ochrona i wzmacnianie
tradycji” i została dofinansowana w ramach programu Kultura Ludowa i Tradycyjna. Przewodnikiem
był doktor etnologii, kustosz tutejszego Muzeum - Pan dr Arkadiusz Jełowicki.
Na terenie Muzeum znajdują się m.in. budynki,
w których przedstawiono historię rolnictwa od VIII do
XVIII wieku, wiata z maszynami rolniczymi, odwzorowano
budynki dawnej gorzelni, kuźni i telmacharnii. Obok
znajduje się wystawa samolotów rolniczych. Turyści
mogą zwiedzić folwark z żywymi zwierzętami i zapoznać
się również z różnymi formami pszczelarstwa. Budynki
Muzeum zostały zbudowane w stylu neogotyckim
i nawiązywały do średniowiecznych zamków
Kolejnym etapem wycieczki były warsztaty. Głównym tematem warsztatów była archiwizacja i udostępnianie dokumentacji niematerialnego dziedzictwa
kulturowego na przykładzie Muzeum, które poprowadził

pan dr Arkadiusz Jełowicki. Opisał on po krótce historię
Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu RolnoSpożywczego w Szreniawie, przedstawił inne muzea
związane z rolnictwem znajdujące się w najbliższej okolicy.
Muzeum w Szreniawie powstało w 1964 r.,
a w 1975 r. uzyskało status Muzeum Narodowego.
Jest ono miejscem spotkań badaczy, ekspertów
i łącznikiem z depozytariuszami. Ma na celu wzmacnianie i dowartościowywanie lokalnych tradycji. Muzeum
posiada Dział Badań Dziedzictwa Kulturowego Wsi
i Rolnictwa, który od ponad 30 lat dokumentuje materialne dziedzictwo kulturowe wsi, a od ponad 7 lat prowadzi
badania nad jego niematerialną częścią.
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Muzeum przeprowadziło bardzo duży projekt
badawczy – obejmujący południową część województwa
wielkopolskiego. Projekt zajął 3 lata i swoim zasięgiem
objął: 7 powiatów, 42 gminny, 667 miejscowości. Zespół,
który kierował projektem to: Anna Weronika Brzezińska,
Arkadiusz Jełowicki i Wojciech Mielewczyk (kierownik
projektu). Zespół badaczy to ok. 30 osób, składał się z:
doktorantów, studentów, muzealników, freelancerów,
pracowników GOK, WKZ, NID I inni. Przeprowadzono
około 1407 wywiadów, w którym wzięło udział ponad
2000 respondentów. Zebrano 7000 fotografii, wideo
i innych materiałów. Rezultatem tych badań jest 8 tomowy Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego.
Pierwszy tom tego Atlasu poświęcony jest metodologii,
a następne poszczególnym powiatom. Dalsza część
wykładu dotyczyła sposobów, metod i etapów dokumentowania, archiwizowania i upowszechniania wiedzy
o niematerialnym dziedzictwie kulturowym. Przykładem
upowszechniania informacji może być zorganizowanie
wystawy, czy publikacja książki.
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Z wykładu dowiedzieliśmy się, że kulturę ludową można
podzielić na: tradycyjną, chłopską i wsi. Jest to podział
ze względu na miejsce, warstwę społeczną i sposób
przekazu. Na kulturę ludową składa się kultura materialna,
czyli techniczno-użytkowa i kultura symboliczna składająca się ze: zwyczaju, obyczaju, obrzędu i rytuału.
Trzecia część wykładu to obrzędowość doroczna
najważniejszych świąt – Wielkanocy, Zielonych Świątek,
Bożego Ciała, Matki Boskiej Zielnej, Bożego Narodzenia.
Przedstawione zostały cechy charakterystyczne, kwiaty
i zioła występujące w każdym poszczególnym święcie.
Będąc w Muzeum można skorzystać z okazji i wybrać się na wycieczkę na wieżę widokową, z której widać
piękną panoramę Poznania i bliskich okolic.
Wyjazd dofinansowano ze środków Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu
Promocji Kultury.

arch. M-GBP w Uniejowie

Drugi wykład poprowadziła mgr Karolina Echaust,
asystent muzealny. Tematem przewodnim były „Kwiaty
i zioła w polskiej kulturze ludowej”. Wykład podzielony został
na 3 części. Pierwsza część dotyczyła Niematerialnego
Dziedzictwa Kulturowego, czyli: praktykowania tradycji
i zwyczajów, wykonywania tradycyjnego rzemiosła
i rękodzieła podtrzymującego pamięć historyczną. Dotyczył
także przechowywania wiedzy tradycyjnej, muzycznej
i widowiskowej oraz wszelkich innych przejawów mających
na celu podtrzymanie tradycyjnej działalności człowieka.
Przykładami Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego
są m.in.: szopkarstwo, haft kaszubski, dudy, bartnictwo,
sokolnictwo, dywany kwietne, dziady śmigustne i lajkonik.
Druga część wykładu poświęcona była kulturze ludowej.
Agnieszka Owczarek

Promocja miasta

w ogólnopolskich mediach
W czerwcu zawitała ponownie do Uniejowa stacja telewizyjna TVN. W ramach kampanii, w dniach19-23
czerwca, reporterzy nagrywali i transmitowali materiał na żywo. Intensywna promocja miasta wiązała się z cyklem
nadchodzących wydarzeń, które stanowiły bardzo mocny akcent uniejowskiego kalendarza imprez:
- 19 czerwca widzowie mogli obejrzeć wejścia pogodowe w Programie „Dzień Dobry TVN”, w godz. 8.30-11.00,
z kompleksu termalno-basenowego w związku z inauguracją nowej rozbudowanej części kompleksu.
- 20 czerwca, w godz. 9.55-16.55, stacje TVN 24 i TVN 24 BIS przygotowywały wideo relację ze Spycimierza,
znanego z wyjątkowej oprawy Święta Bo-żego Ciała.
- 21 czerwca, w godz. 10.20-16.55, stacje TVN 24 i TVN 24 BIS ponownie nadawały z „Term Uniejów”.
- W dniach 22-23 czerwca, w godz. 8.30-11.00, w ramach wejść na żywo w „Dzień Dobry TVN” Uniejów
ponownie promował kompleks z nowo otwartą częścią „Term Uniejów”. Dodatkowo, 23 czerwca mocnym akcentem była prezentacja uniejowskiej kuchni regionalnej.

>>>
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Agnieszka Owczarek

Uroczyste otwarcie nowej części
kompleksu „Termy Uniejów”
19 czerwca 2019 r. odbyła się uroczysta inauguracja rozbudowanego kompleksu termalnobasenowego, który pochłonął blisko 23 mln zł.
Inwestycja związana z rozbudową trwała zaledwie kilka miesięcy. Tak ekspresowe tempo
zapewnił wykonawca wyłoniony na łamach przetargu – Spółka Polimex Budownictwo z Siedlec.
Ten sam, który zrealizował wcześniejszy etap rozbudowy basenów.
-„Jesteśmy świadkami pewnego etapu inwestycji
z wykorzystaniem wody termalnej na tym terenie. Tą
kielnią 18 października 2018 r. razem z naszymi partnerami, także z zagranicy, wmurowywaliśmy kamień
węgielny. Dzisiaj, po ośmiu miesiącach, obiekt zostaje
oddany do użytku. To najlepiej świadczy o firmie, które
realizowała zadanie” – mówił podczas uroczystego
otwarcia Józef Kaczmarek – burmistrz Uniejowa.
W uroczystościach wzięło udział bardzo wielu
gości, m.in. parlamentarzyści: Senator RP - Przemysław
Błaszczyk, Posłowie na Sejm RP: Piotr Polak i Marek
Matuszewski, Ambasador Gruzji - Ilia Darchiashvili,
przedstawiciele firmy Polimex oraz Budimex.
Wśród gości byli także: przedstawiciele - Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego, Sejmiku Województwa
Łódzkiego, instytucji wojewódzkich i powiato-wych,
Zarząd Powiatu Poddębickiego, włodarzy zaprzyjaźnionych miast i gmin, uczelni wyższych, służby zdrowia, duchowieństwa, służb mundurowych, prezesi i dyrektorzy banków, prezesi i trenerzy klubów piłkarskich,
właściciele i prezesi firm, delegacje z miast partnerskich
gminy Uniejów (z Włoch, Łotwy, Węgier, Gruzji, Białorusi
i Finlandii), przedstawiciele Samorządu Gminy Uniejów
– Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie wraz
z radnymi, zastępcą burmistrza Uniejowa i sołtysami,
dyrektorzy jednostek gminnych, media.
Z okazji otwarcia wszyscy uczestnicy wrzucili
do nowego basenu monety, a z kąpieli, jako pierwszy,
skorzystał burmistrz.

Powiększone termy są źródłem dodatkowych
możliwości dla rozwoju gminy, ale przede wszystkim
poprawią komfort odwiedzających miasto turystów,
którzy często musieli ustawiać się w długich kolejkach do
wejścia.
Z okazji otwarcia basenów na gości czekała niespodzianka: każdy uczestnik otrzymał pamiątkową
monetę – replikę tzw. polskiego dukata z wizerunkiem
Władysława Łokietka. Moneta zachowała się w zaledwie
jednym egzemplarzu, który aktualnie znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
Podczas wydarzenia zaakcentowano nadchodzące
Boże Ciało w Spycimierzu: w basenowych nieckach
pojawiły się pływające dekoracje kwiatowe.
Uroczystości były okazją do wielu słów uznania
i gratulacji, które popłynęły w kierunku Burmistrza
Uniejowa. - „Józef Kaczmarek to wizjoner, któremu udaje
się wprowadzić swoje wizje w czyn, m.in. dlatego, że ma
zawsze przyjaźnie otwarte dłonie. Nie da się uścisnąć
czyjejś dłoni mając ściśnięte pięści” – podsumowała
Starosta Powiatu Poddębickiego - Małgorzata Komajda.
Na zakończenie wydarzenia uczestnicy obejrzeli
występ łotewskiego zespołu „Młodzi Latgalczycy” z partnerskiego miasta Krāslava na Łotwie.
Przypominamy, że inwestycja jest współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020, w kwocie 12,5 mln zł. Pozostała kwota
to wkład własny samorządu.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Studenci zakończyli rok akademicki
14 czerwca 2019 r. Słuchacze oficjalnie zakończyli i podsumowali kolejny rok nauki w Sali
Rycerskiej Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie.

W uroczystościach wzięło udział ponad 300
osób. Wśród zgromadzonych gości, oprócz samych
Słuchaczy, którzy wszyscy, bez wyjątku, otrzymali
promocję na kolejny rok nauki, znaleźli się m.in.: dr
Iwona Wieczorek – Dyrektor Narodowego Instytutu
Samorządu Terytorialnego, Małgorzata Komajda –
Starosta Powiatu Poddębickiego, Józef Kaczmarek –
Burmistrz Uniejowa, Robert Przybyła - Z-ca Dyrektora
Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,
Mirosław Madajski – Przewodniczący Rady Miejskiej
w Uniejowie, Danuta Pecyna – Radna Rady Powiatu
Poddębickiego, Piotr Kozłowski – p.o. Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Uniejowie, Robert Palka – p.o.
Dyrektora M-GOK w Uniejowie.
Uroczystość była okazją do podsumowania
działalności Uniwersytetu w minionym roku akademickim. Zaprezentowano przedsięwzięcia i inicjatywy, jakie w tym czasie udało się przeprowadzić.
Duża w tym zasługa Prezes Zarządu, Urszuli Urbaniak,
która z wielkim zaangażowaniem i pasją działa na
rzecz Uniwersytetu i jest pomysłodawczynią oraz
inicjatorką przedsięwzięć popularyzujących naukę,
kulturę i sztukę.
W części oficjalnej Pani Prezes, oprócz podsu-

mowania, skierowała słowa podziękowania wobec
zaprzyjaźnionych instytucji, które współpracują
i wspierają działalność Uniwersytetu. „Z roku na rok
na terenie naszego środowiska lokalnego zmieniamy
wizerunek osoby starszej. To również dzięki działaniom samorządu i instytucji mu podległych” – mówiła Prezes.
Szczególne wyrazy wdzięczności w formie pamiątkowej tabliczki odebrała dr Iwona Wieczorek
z Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego za
współpracę z zakresu edukacji i profilaktyki zdrowia.
Ten rok akademicki Uniejowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku zakończył w liczbie 233 słuchaczy
rekrutujących się z terenu: Uniejowa, Turku, Koła i Przykony. W ramach zajęć Seniorzy brali udział
w warsztatach plastycznych i wykładach o zróżnicowanej tematyce. Oprócz wykładów i spotkań
okolicznościowych przez cały okres odbywały się systematyczne zajęcia komputerowe, sportowe i językowe.
Rok akademicki 2018/2019 dobiegł końca
– w związku z tym życzono sobie owocnego odpoczynku wakacyjnego oraz powrotu w zdrowiu na jesienne zajęcia.

>>>
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Aktywne Lato z Radiem Zet w Uniejowie
Aktywne Lato z Radiem Zet wyruszyło w wakacyjną trasę, a pierwszym miejscem, do którego zawitało był
Uniejów 23 czerwca. Prowadzącym Mobilne Studio Radia Zet była Agnieszka Kołodziejska.
Rozgłośnia odwiedzi łącznie 11 miast, a motywem
przewodnim trasy będzie aktywny wypoczynek i zdrowy
styl życia. Nie dziwi więc, że wśród odwiedzanych miejsc
znalazł się Uniejów. Kompleks termalno-basenowy
wydaje się idealnym miejscem na aktywny, zdrowy
wypoczynek połączony z mnóstwem świetnej zabawy.
W plenerowym studiu Radia ZET została pokazana
praca od kuchni i zdrowe zmęczenie się z instruktorką
fitness, która zaprezentowała jak przyjemnie i efek-

tywnie ćwiczyć. Usłyszeliśmy jak wartościowo się
odżywiać, poczęstowaliśmy zdrowymi koktajlami i wodą
o wspaniałych właściwościach. Było dużo sportu! Piłka
nożna, siatkówka i koszykówka, piłkarzyki, gry i konkursy
dla całych rodzin. Premierę miała nowa linia kosmetyków
wytwarzanych na bazie słynnej, uniejowskiej wody
termalnej. W programie uwzględniono gry i zabawy
dla rodzin z dziećmi, konkursy z nagrodami i wiele niespodzianek

Agnieszka Owczarek

Zakończenie roku artystycznego
W naszej gminie jest wiele utalentowanych młodych ludzi, którzy realizują swoje pasje poprzez uczestnictwo w zajęciach artystycznych organizowanych przez Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury w Uniejowie.
14 czerwca 2019 r. odbyło się oficjalne zakończenie roku artystycznego 2018/2019 Ośrodka Kultury
w Uniejowie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.:
Mirosław Madajski - Przewodniczący Rady Miejskiej oraz
Tomasz Wójcik - Radny Rady Miejskiej.
P.o. Dyrektora Ośrodka Kultury - Robert Palka
podsumował rok oraz zaprezentował osiągnięcia podopiecznych. W Ośrodku prowadzone były zajęcia

wokalne, plastyczne, multimedialne, szachowe i gitarowe, w których uczestniczyło łącznie 80 osób w przedziale wiekowym 4-20 lat. Szczególną popularnością
cieszyły się zajęcia wokalne, prowadzone przez Justynę
Łomnicką, absolwentkę Szkoły Muzycznej II stopnia
w Łodzi i zawodowo instruktora śpiewu w Ośrodku
Kultury w Poddębicach. W zajęciach uczestniczyło aż 26
młodych osób, które pod bacznym okiem Pani Justyny od
marca do czerwca br. nabywały i rozwijały umiejętności
w zakresie: śpiewu, emisji głosu, artykulacji i prezentacji
artystycznej. Ten z pozoru krótki, aczkolwiek wytężony
czas pracy, przyniósł już pierwsze efekty w postaci nagród
i wyróżnień w konkursach regionalnych. Studio wokalne
przy M-GOK może poszczycić się m.in. 4 nagrodami na
Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej SOLLA
2019 oraz III miejscem w Jubileuszowym XXV Przeglądzie Piosenki o Łodzi „Łódzkie Skrzydła” 2019.

arch. UM Uniejów

Po części oficjalnej podsumowującej mijający sezon
zajęć artystycznych, zaprezentowano koncert, w którym
wystąpili uczestnicy studia wokalnego.
W ostatniej części spotkania instruktorzy zajęć
przygotowali niespodziankę – wręczyli uczestnikom własnoręcznie przygotowane torby personalizowane z imieniem i emblematem zajęć.

UNIEJOWSKIE STRONY

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

31

Ciekawostki z przedszkola
Przedszkolne gotowanie – warsztaty kulinarne
Obserwując zapał towarzyszący dzieciom w czasie
„prac kuchennych” postanowiłam zorganizować 17 maja
2019 r. w naszym przedszkolu warsztaty kulinarne pod
hasłem „Przedszkolne gotowanie”. W grupie 5-latków
odbyło się wielkie pieczenie babeczek. Te zajęcia to
fascynująca podróż do świata smaków, zapachów i kolorów. Dzięki zabawie w gotowanie, w prosty i przyjemny sposób można wspierać dziecko w poznawaniu
zmysłowym i rozumieniu przez nie otaczającego go
świata. Zaproszeni rodzice dzieci oraz pani kucharka
byli specjalnymi gośćmi, którzy pomagali i wspierali
w działaniach kulinarnych młodych kucharzy.
Na początku zajęć przedszkolaki rozpoznawały
i nazywały przygotowane produkty, omawiały przybory
wykorzystywane w przygotowywaniu ciast, aż w końcu
po założeniu fartuszków i umyciu rąk zabrały się za
robienie babeczek. Z przygotowanych produktów,
z pomocą pań dzieci mieszały mikserem składniki oraz
nakładały ciasto do papierowych foremek. Babeczki
upieczone i wystudzone zostały udekorowane polewą
czekoladową. Zapach piekących się babeczek wypełnił
całe przedszkole. Przedszkolaki świetnie się bawiły
i z przyjemnością próbowały swoich wypieków. Pieczenie
i własnoręczne dekorowanie przygotowanych smakołyków
sprawiło dzieciom wiele radości, zabawy i uśmiechu.
Była to nie tylko wspaniała zabawa w cukierników, ale
i cenna lekcja zawodu. Podczas pieczenia babeczek dzieci
i rodzice wzięli udział w zabawach muzyczno-ruchowych.
Dzięki tym zajęciom wszyscy mogliśmy się zintegrować,
dobrze pobawić i nauczyć się aktywnie współdziałać
w grupie. Udział w warsztatach kulinarnych pozwolił
dzieciom rozwinąć zainteresowania kulinarne, nauczył
organizacji swoich działań, odpowiedniego planowania
oraz zachowania higieny podczas przyrządzania
posiłków. Przedszkolaki rozwinęły swoją kreatywność,
samodzielność i sprawność manualną. Zdobyte umiejętności dzieci będą mogły wykorzystać w życiu codziennym.
				

Ewa Urbaniak

Czyste powietrze wokół nas
W ramach współpracy z Powiatową Stacją
Sanitarno-Epidemiologiczną w Poddębicach 17 maja 2019
r. po raz kolejny odwiedziła nasze przedszkole pani Marta
Bukowska, która przeprowadziła atrakcyjne zajęcia w
grupie VII i VIII w ramach realizowanego Ogólnopolskiego
Przedszkolnego Programu Edukacji Antytytoniowej „Czyste powietrze wokół nas”.

Istotne jest, aby od najmłodszych lat uczyć dzieci
umiejętności radzenia sobie z zachowaniami, które mogą
być dla nich szkodliwe. Podczas zajęć przedszkolaki,
na podstawie przygód Zielonego Dinka, dowiedziały
się o zanieczyszczeniach środowiska przyrodniczego
i negatywnych jego skutkach dla naszego zdrowia.
Utrwalając zdobyte wiadomości 6-latki wykonały prace
plastyczne pod hasłem „Dinusiowe przygody”. Następnie
pani Marta opowiedziała, z jakich substancji składa
się papieros, jak umiejętnie radzić sobie w sytuacjach,
w których inne osoby przy nich palą, a także jakie są
szkodliwe skutki palenia papierosów oraz wdychania dymu
papierosowego. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem
uczestniczyły w zajęciach, na zakończenie których
wykonały znak zakazu palenia. Starszaki otrzymały ulotki
dotyczące zwiększenia świadomości rodziców na temat
znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci.
Dzięki zorganizowaniu takiej akcji dzieci wykształciły
świadomą postawę ochrony własnego zdrowia przed
szkodliwym wpływem dymu tytoniowego i dymów przemysłowych.
Dziękujemy pani Marcie za poświęcony czas, miłą
atmosferę podczas zajęć oraz upominki dla przedszkolaków.
			

Wioletta Gralka, Marta Pajor

Przedszkolaki dla Unii Europejskiej
W dniu 20 maja 2019 r. dzieci 4-letnie z oddziału
III w ramach projektu realizowanego przez gminę
Uniejów pt. „Europa przyszłości” z okazji 15-lecia Polski
w Unii Europejskiej wzięły udział w niecodziennej akcji
malowania „unijnych łapek” na kładce łączącej miasto
z częścią turystyczną Uniejowa. Do akcji przystąpili także
rodzice dzieci, którzy z wielkim zaangażowaniem włączyli
się w pomoc swoim pociechom. Naszym zadaniem było
namalowanie 19 flag państw partnerskich, w tym także
flagi Polski i Unii Europejskiej. Malowanie „Unijnych
łapek” przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Udział
dzieci uświadomił im jak ważne są symbole narodowe
wszystkich państw i, że trzeba się do nich odnosić
z szacunkiem. Wszyscy z wielkim zaangażowaniem
i uśmiechem na twarzy podjęli się tego niecodziennego
zadania.
				

Karolina Bednarek

Przedszkolaki z wizytą w LO w Poddębicach
W czwartkowe przedpołudnie 23 maja grupa VII
dzieci 6-letnich wraz ze swoimi paniami wybrała się na
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Koncert z okazji Dnia Matki w wykonaniu dzieci z oddziału V, VI, VIII

wycieczkę do Poddębic. Zostaliśmy zaproszeni przez pana
Piotra Kowalczyka - Prezesa Stowarzyszenia „Licealista”
na zajęcia i zabawy: „Maria Konopnicka - dzieciom”
oraz „Jak chemia w zabawę się zmienia”. Dla dzieci sam
wyjazd to ogromna frajda, a jeszcze z takimi atrakcjami
to już ogromna radość. Pobyt w liceum rozpoczęliśmy od
spotkania z panią Wiolettą Pawlak, która wprowadziła
dzieci w tematykę zajęć, następnie przedszkolaki na
moment mogły przenieść się „w czasie” na spotkanie
z patronką L.O. w Poddębicach - Marią Konopnicką,
w której postać wcieliła się uczennica liceum. Po
wysłuchaniu pięknych wierszy: „Stefek Burczymucha”,
„Pranie” czy „Sposób na laleczkę” wszystkie dzieci
wykonały ilustracje do wybranego utworu, a następnie
starsze koleżanki zaproponowały zabawy muzycznoruchowe przy utworach „Jesteśmy jagódki” czy „Gąski
do domu”. Było dużo śmiechu i radości, nikt się nie
nudził. Sześciolatki w nagrodę za prezentowaną wiedzę
i zachowanie na szóstkę otrzymały super nagrody:
zakładki do książek, odblaski i kolorowe woreczki - plecaki.
Z entuzjazmem udaliśmy się do kolejnej sali, gdzie czekała
na nas Czarodziejka wraz ze swoimi uczniami. Okazało
się, że trafiliśmy do laboratorium chemicznego i tam się
działo… same czary. Uczniowie pod kierunkiem pani
Mirosławy Kuźnickiej zaprezentowali przedszkolakom
przeróżne doświadczenia i eksperymenty: „Kameleon”,
„Wulkan”, „Pasta słonia”, „Balon samopompujący”, „Lampa
Lawy”, „Lokomotywa” itp. Na zakończenie mali chemicy
pod okiem doświadczonych kolegów wykonywali
„Slimy”, które w prezencie zabrali do domu, oczywiście
dziewczynki prosiły o dużą ilość brokatu. Nadszedł czas
pożegnania, a tu jeszcze jedna niespodzianka - słodki
poczęstunek, oczywiście zjedzony przez przedszkolaków
z apetytem.

W dniu 24 maja 2019 r. dzieci z oddziału II i III
wybrały się na Dni Otwartych Koszar w Jednostce
Wojskowej w Leźnicy Wielkiej. Po dotarciu na miejsce
dzieci zostały przywitane przez żołnierza, który został
naszym przewodnikiem. Przedszkolaki miały możliwość
obejrzeć samochody należące do Jednostki Wojskowej,
a także zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie w samochodzie.
Po obejrzeniu wystawy samochodów zostaliśmy
poczęstowani przepyszną wojskową grochówką. Podczas
naszego pobytu mieliśmy możliwość zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie z Myszką Miki, a także spędzić miło
czas na placu zabaw. Z uśmiechem na twarzy i głową
pełną wspomnień wróciliśmy do przedszkola.
				

Karolina Bednarek

Gminne Obchody Dnia Matki w Uniejowie
Dzień Matki to szczególny i najpiękniejszy dzień
w roku, któremu towarzyszy magiczna atmosfera. W
tym dniu wszystkie Mamy obchodzą swoje święto, a
dzieci mogą okazać im swą miłość i szacunek. Wszystkie
przedszkolaki zapraszają tego dnia do przedszkola, a trzy
przedszkolne grupy organizują gminne obchody tego
szczególnego dnia.
W tym roku Koncert dla Mam odbył się 27 maja
na amfiteatrze przy uniejowskim Zamku. W pięknym
otoczeniu uniejowskiego parku odbyły się występy
pod hasłem: „Dla Ciebie Mamo”. Wzięły w nim udział
dzieci 5 i 6- letnie z trzech grup przedszkolnych. Na
uroczystość przybyły całe rodziny dzieci, mieszkańcy
miasta oraz zaproszeni goście. 5-latki zaprezentowały się
w inscenizacji „Biedronki” w przepięknych, specjalnie na
tę okazję przygotowanych strojach. Występ urozmaicony
był instrumentacją oraz tańcem biedronek i motyli.
6-latki z grupy VI i VIII swą miłość do mamy przekazały
w formie wierszy, gry na instrumentach, również tych
niekonwencjonalnych, inscenizacji oraz tańców. Dzieci
miały stroje i rekwizyty dopasowane do przekazywanych
treści. Występy dzieci z poszczególnych grup przeplatane
były piosenkami dla mam w języku polskim i angielskim
oraz zabawami integracyjnymi dla dzieci i dorosłych.

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie

Chcę być żołnierzem

Bardzo dziękujemy nauczycielom i licealistom za
przygotowanie wspaniałych warsztatów. Podziękowanie
kierujemy również do mamy Michasi, pani Agnieszki
Kujawy, dzięki której braliśmy udział w tak wartościowym
przedsięwzięciu.
				

Wioletta Gralka

VI Festyn Rodzinny w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie
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Po raz kolejny przedszkolaki zaprezentowały swoje
artystyczne umiejętności, które poprzedzały liczne,
nierzadko wyczerpujące próby i przygotowania. Na zakończenie dzieci wręczyły mamom upominki oraz zostały
obdarowane słodyczami.

Przedszkole otwarte dla wszystkich
Rekrutacja dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny dobiegła końca. Aby dzieci i rodzice mogli zapoznać się
z placówką, dziećmi już uczęszczającymi i pracownikami,
mogli nas odwiedzić podczas Dni Otwartych 28 i 29 maja.
Wówczas, w poszczególnych grupach dzieci wspólnie
się bawiły i poznawały się wzajemnie. Rodzice mieli
możliwość zapoznać się z pracą nauczycieli, placówką
oraz uzyskać informację na nurtujące ich tematy związane
z przyjściem ich pociech do przedszkola.
Cieszymy się, że tyle osób skorzystało z naszej
propozycji. Mamy nadzieję, że pomoże to szybciej zaadoptować się dzieciom we wrześniu, a rodzice ze spokojem i zaufaniem powierzą nam swoje dzieci.
				

Romana Kozińska

Wizyta w Teatrze
„Kopciuszek” jest to bajka znana wszystkim dzieciom. Tym razem przedszkolaki miały możliwość obejrzeć
spektakl w prawdziwym teatrze. W dniu 31 maja 2019
r. dzieci z oddziału II i III pod opieką Pań: Małgorzaty
Dzieran i Karoliny Bednarek uczestniczyły w wycieczce
do Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu. Bajka
dostarczyła dzieciom wielu wrażeń. Aktorzy zaprosili
do poznania świata tytułowej bohaterki, Kopciuszka,
który wszyscy oglądali z zafascynowaniem. Sceny
humorystyczne wywoływały ogólny śmiech. Dzieci bawiły
się doskonale. Oprócz tego poznały teatr i panujące tam
zwyczaje oraz miały okazję sprawdzić swoje umiejętności
właściwego zachowania się w miejscach publicznych
kulturalnych. Po spektaklu dzieci, w sali zabaw „ HaliGali”,
miały możliwość rozwijać swoją sprawność fizyczną
podczas zabaw na różnorodnych, znajdujących się tam
urządzeniach. Zmęczeni, ale z uśmiechem na twarzy
i głową pełną wspomnień wróciliśmy do przedszkola.
				

Karolina Bednarek

Bawmy się wesoło! – VI Festyn Rodzinny w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie
Festyn rodzinny zapisał się na stałe w kalendarzu
imprez organizowanych przez Miejskie Przedszkole
w Uniejowie. W sobotnie przedpołudnie ogród przedszkolny tętnił życiem, zebrały się całe rodziny, aby
wspólnie świętować.

arch. UM Uniejów

Monika Bartnik, Małgorzata Kaźmierczak,
Angelika Kurpik

Przedszkolaki z rodzicami po namalowaniu „unijnych łapek” na kładce w
związku z obchodami 15-lecia przystąpienia Polski do UE

Tegoroczny festyn, połączony z obchodami Dnia
Dziecka, odbył się 1 czerwca pod hasłem „Bawmy się
wesoło”. Celem imprezy było zachęcanie rodziców do
wspólnych zabaw ze swoimi dziećmi, a także dostarczenie
uczestnikom wielu okazji do radości, śmiechu i dobrego
nastroju. Rodzinne świętowanie rozpoczęło się o godzinie
11:00. Pani Dyrektor - Romana Kozińska powitała
serdecznie wszystkich przybyłych gości i zaprosiła do
wspólnego i aktywnego spędzenia wolnego czasu.
Następnie głos zabrała Pani Dorota Kubiak - Zastępca
Naczelnika Wydziału Zdrowia, Pomocy Społecznej,
Oświaty i Kultury Starostwa Poddębickiego, która
wręczyła na ręce Pani Dyrektor Przedszkola upominek
przekazany przez Panią Starostę - Małgorzatę Komajdę.
Wtym roku organizatorzyzaproponowali uczestnikom
urozmaicony pogram i wiele atrakcji, tj.: malowanie
twarzy, plecenie kolorowych warkoczyków, malowanie
na folii, mini figloraj, kącik rozwijania zmysłów, strefę
plastycznej twórczości, pokazy cyrku „O-Bimbolando”
i fotobudkę cieszącą się niesamowitym zainteresowaniem.
Podczas pikniku wszyscy mogli również zasmakować
pysznych domowych wypieków, przygotowanych przez
rodziców, skosztować potraw z grilla, napić się kompotu
ze świeżych owoców. Pojawiło się także stoisko z tak
lubianymi przez dzieci popcornem i watą cukrową. Wśród
tańców, pląsów, zabaw muzyczno-ruchowych, aerobiku,
konkursów, nie zabrakło również marynarzy, w których
role wcielili się odważni tatusiowie i przedszkolaki.
W czasie trwania festynu Pani Dyrektor również
wręczyła podziękowania dla osób wspierających działania
naszej placówki. W miłej atmosferze czas szybko minął.
Obserwując uśmiechnięte twarze dorosłych i dzieci,
odnosiło się nieodparte wrażenie, że piknik rodzinny w
takiej formie – wspólnej zabawy – to strzał w dziesiątkę!
Z imprezy pozostało wiele fotografii, dzięki czemu
wspaniała zabawa i niecodzienna atmosfera zostaną na
długo w pamięci.
Rodzicom dziękujemy za pomoc i ogromne zaangażowanie, a wszystkim uczestnikom za cudowną zabawę.
Marta Pajor, Wioletta Gralka, Małgorzata Dzieran
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Co (było) słychać w szkole w Uniejowie?

5 kwietnia poznaliśmy wyniki VII Ogólnopolskiego
Konkursu Czytelniczo-Literacko-Plastycznego dla szkół
podstawowych i gimnazjum zorganizowanego przez
Centrum Edukacji „Lectura” z Aleksandrowa Łódzkiego.
Brawo dla uczennicy Katarzyny Górki z kl. III a gim., op.
Elżbieta Bartnik. Katarzyna zajęła III miejsce w kategorii:
praca plastyczna kl.VIII-VIII SP i kl. III gim. Gratulujemy!
			
Agnieszka Krzesłowska
10 kwietnia odbył się Wojewódzki Konkurs Pieśni
i Piosenek Patriotycznych „Na Biało-Czerwoną Nutę”
organizowany przez Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz
Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2 w Łodzi. Nasze
dziewczęta z klasy VIIIa: Weronika Kujawa, Weronika
Napieraj i Natalia Izydorczyk zaśpiewałyna głosypieśń
„Dziś idę walczyć Mamo!”.
Konkurs obejmował całe województwo łódzkie,
była duża konkurencja, bo aż 149-ciu wykonawców w
trzech kategoriach wiekowych. Udało się i nasza szkoła
otrzymała wyróżnienie w województwie, a dziewczęta
po trzy punkty, które liczyły się do świadectwa
po ukończeniu klasy VIII. Jest to niewątpliwie
dużeosiągnięcie i sukces dziewcząt i może w życiu
przyda im się w karierze edukacyjnej. Może kiedyś
usłyszymy o wokalistkach z Uniejowa…
			
Agnieszka Pajor
W dniach 10-12 kwietnia, w hali sportowej SP
w Uniejowie, przeprowadzono egzaminy gimnazjalne
dla ogółem 55 uczniów. Egzaminy miały formę
pisemną. Uczniowie mieli okazję wykazać się zdobytą
wiedzą i umiejętnościami z zakresu: historii i wiedzy o

społeczeństwie, języka polskiego, przedmiotów przyrodniczych, matematyki i języka nowożytnego: angielskiego, poziom podstawowy i poziom rozszerzony
(48 uczniów) i języka niemieckiego, poziom podstawowy
(7 uczniów). Uczniowie z zaangażowaniem i w skupieniu
rozwiązywali zadania: zamknięte i otwarte oraz wykorzystali przeznaczony czas. Dyrekcja, nauczyciele, koleżanki, koledzy bardzo mocno „trzymali za nich kciuki”.
			
			
Agnieszka Krzesłowska
Już od 11 lat mieszkańcy Uniejowa i młodzież szkolna
gromadzą się na Placu Dębów Katyńskich, aby upamiętnić
ofiary zbrodni z 1940 roku. W tym roku uroczystość
patriotyczna odbyła się 12 kwietnia z udziałem rodzin
katyńskich, władz miasta, duchowieństwa, harcerzy
i zuchów.Po części artystycznej, w wykonaniu młodzieży
gimnazjalnej, odczytano Uniejowską Listę Katyńską.
Była też modlitwa za poległych, którą poprowadził ks.
infułat Andrzej Ziemieśkiewicz. Następnie młodzież
rozniosła pod dęby zapalone znicze, symbole naszej
pamięci. Uroczystość zakończyło złożenie kwiatów
pod pomnikiem przy dźwiękach werbla. Spotkanie
przygotowały: Magdalena Derlacz, Małgorzata Antoniak,
Joanna Pawlak.
			
Joanna Pawlak
Po raz kolejny GZ Krasnonutki 12 kwietnia wzięła
udział w XXVII Festiwalu Piosenki Zuchowej i Harcerskiej,
który odbył się w Zespole Placówek EdukacyjnoWychowawczych i Rehabilitacyjnych w Stemplewie.
Podczas piątkowych przesłuchańzuchy miały okazję
wysłuchać piosenek o tematyce harcersko-turystycznej
z ciekawą oprawą sceniczną.Po przesłuchaniach i wspa-

Wycieczka kl. VII SP i kl. III Gimnazjum do Niemiec i Francji

arch. SP Uniejów

4 kwietnia 2019r. odbył się I Powiatowy Konkurs
Języka Angielskiego „It’s a piece of cake”. Organizatorem
była Szkoła Podstawowa nr 1 im. Lotników Polskich
w Poddębicach. Do rywalizacji przystąpiło 42 uczestników z 9 szkół podstawowych z terenu powiatu:
Bałdrzychowa, Domaniewa, Niemysłowa, Pęczniewa
z filią w Brzegu, Poddębic, Porczyn, Uniejowa, Wartkowic i Zygier. Uczniowie przez 60 minut mierzyli się
z testem leksykalno-gramatycznym. Najlepsza z naszych
reprezentantek, Olga Wincenciak z kl.VIIIb, zajęła III
miejsce. Ponadto wyróżnienie i tytuł Laureata uzyskała
Martyna Kowalczyk z kl. VIIIa. Życzymy dalszych
sukcesów!
			
Wiesława Stawicka

UNIEJOWSKIE STRONY
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niałej zabawie odbyło się ogłoszenie werdyktu. Radości
było co nie miara, ponieważ Krasnonutki zdobyły
I miejsce i otrzymały nagrodę specjalną dla najmłodszych
zuchów. Nagrodzeni zostali także soliści: I miejsce Eliza
Wojtczak, II miejsce Marcel Kwieciński i III miejsce Natalia
Warych. Po tych pełnych emocji chwilach nadszedł czas
na pieczenie kiełbasek i zabawy integracyjne. Humory
dopisywały i roznosiły się echem po okolicy.
			
pwd. Małgorzata Antoniak,
			
pwd. Magdalena Derlacz
W tym roku egzamin ósmoklasisty został przeprowadzany po raz pierwszy. Jego wprowadzenie jest
konsekwencją reformy edukacji – wydłużenia nauki
w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat.
Egzamin trwał od 15 do 17 kwietnia. W poniedziałek,
45 ósmoklasistów przystąpiło do egzaminu z języka
polskiego, który był jedną z trzech części egzaminu
ósmoklasisty. We wtorek uczniowie pisali egzamin
z matematyki, a w środę z języka angielskiego. Uczniowie
z zapałem i w skupieniu rozwiązywali zadania zamknięte,
otwarte. Mnóstwo szczęścia i powodzenia życzyli:
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, koleżanki i koledzy.
Mamy nadzieję, że wyniki zapewniły uniejowskim
ósmoklasistom świetny start do wymarzonej szkoły
średniej.
			
Agnieszka Krzesłowska
25 kwietnia kolejny raz zabrzmiały głosy naszych
wychowanków w Łodzi. Jedna z przyszłych absolwentek
szkoły podstawowej – Natalia Izydorczyk- uczennica
klasy VIII a wzruszyła nas piosenką Agnieszki Osieckiej
„Kochankowie z ulicy Kamiennej” i patriotyczną pieśnią
„A te skrzydła połamane” Ernesta Brylla uczestnicząc
w Jubileuszowym XXV Przeglądzie Piosenki o Łodzi,
„Łódzkie Skrzydła” 2019. Kolejne emocje za nami.
			

Agnieszka Pajor

Na sesji Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Starostwie Powiatowym w Poddębicach 25 kwietnia Justyna Wawrzyniak, uczennica klasy III a gimnazjum, otrzymała dyplom i nagrodę za zajęcie II
miejsca w województwie w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Zapobiegajmy Pożarom”. Nagrody wręczył dh Tadeusz Chmielewski. Wręczono również
podziękowania nauczycielom za przygotowywanie
uczniów do konkursów z wiedzy pożarniczej.
			

Elżbieta Bartnik
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Uniejowska Akademia Kompetencji Kluczowych
to nazwa projektu unijnego, który realizujemy wspólnie
ze SP w Wieleninie i SP w Wilamowie. Łączna wartość
projektu to 1 589 303,89 zł. Od 25 lutego ruszyły zajęcia
w 46 grupach: wyrównawcze z edukacji polonistycznej
i matematycznej, języka polskiego i matematyki oraz
rozwijającez przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia),
z TIK (technologii informatyczno-komunikacyjnych),
z przedsiębiorczości, języka angielskiego i języka
niemieckiego, a także zajęcia logopedyczne i gimnastyka
korekcyjna. W poniedziałki i wtorki uczniowie mieli
możliwość korzystania z dodatkowych odwozów po 8.
godzinie lekcyjnej tak, by każdy miał szansę na udział
w wybranych zajęciach.W projekcie przewidziano
6 wyjazdów edukacyjnych – pierwszy z nich odbył się
w czerwcu do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
dla uczniów kończących naukę w naszej szkole, a kolejne
w przyszłym roku szkolnym dla pozostałych uczestników
projektu. W ramach projektu odbędą się też szkolenia
dla nauczycieli na temat nowoczesnych metod pracy
z uczniem zdolnym i uczniem o specjalnych potrzebach
edukacyjnych oraz korzystania z narzędzi TIK w procesie
nauczania (każdy nauczyciel śr. 64 – 96 godzin szkoleń).
Powstaną nowe pracownie: fizyczna i chemiczna - łączny
koszt ok. 128 tys. zł, informatyczna – ok. 174 tys.,
a kilka innych zostanie doposażonych w nowe pomoce
dydaktyczne oraz sprzęt elektroniczny na kwotę ok.
86,5 tys. zł.Powyższe zadania Uniejowskiej Akademii
Kompetencji Kluczowych mają na celu poprawę jakości
kształcenia, doskonalenie kompetencji uczniówi
nauczycieli, doposażenie pracowni oraz rozszerzenie
oferty zajęć pozalekcyjnych.
Koordynatorki projektu:
Agnieszka Kaczmarek, Joanna Wieczorek
Uczniowie z grupy „Dworzanie” rozkładali namioty
obok Domu Pracy Twórczej, by uczestniczyć w dniach
4-5 maja w XIV Jarmarku Średniowiecznym. Pierwsze
majowe dni przywitały nas niską temperaturą powietrza,
ale dwie noce spędzone pod namiotami zahartowały
nas i jeszcze bardziej połączyły. Niektórzy nocowali
i występowali po raz pierwszy. Przy rytmach muzyki
średniowiecznej zespół zaprezentował tańce chłopskie
i dworskie. Chętni widzowie zapraszani przez zespół mieli
możliwość nauczyć się tańca dawnego Maltańskiego.
Wszystkim członkom zespołu i rodzicom dziękuję
za pomoc przy rozstawianiu i demontażu obozowiska.
			

Elżbieta Bartnik
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Zuchy i harcerze Hufca ZHP Uniejów spotkali
się 4 maja na corocznej Majówce, która odbyła się
w pełnej zieleni sceneriiparku. Zorganizowana została
przez Stowarzyszenie Przedsiębiorców Turystycznych
w Uniejowie. Po raz kolejny GZ Krasnonutki
przygotowała majsterkę dla najmłodszych, podczas
której świetnie bawili się również dorośli. Dzięki
barwnym motylom polana zamieniła się w kolorową
łąkę. Harcerze przyrządzili specjały według własnych
receptur – palce lizać, instruktorzy mogli pochwalić
się własnymi wypiekami i smażonymi plackami ziemniaczanymi, na które był duży popyt. Czas upływał
w miłej atmosferze podczas zabaw i pląsów, nikomu
nie chciało się wracać do domu.
		
		

pwd. Małgorzata Antoniak,
pwd. Magdalena Derlacz

Dzień Europejski 7 maja to impreza zorganizowana
w związku z obchodami 15-lecia przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej. W jej ramach odbył się koncert
piosenki anglo - i niemieckojęzycznej w wykonaniu
grupy uczniów klasy IV oraz: Marianny Stefańskiej (VIIa),
Natalii Izydorczyk, Weroniki Kujawy, Weroniki Napieraj
(VIIIa), Julii Kaczorowskiej (III a gimnazjum), Alicji
Kotarskiej i Julii Kotarskiej (III b gimnazjum). Ponadto
uczniowie kl. III b gimnazjum zaprezentowali skecz,
a grupy reprezentujące wszystkie klasy 7-8 i III gimnazjum
wzięły udział w quizie językowo-kulturowym. Wygrała
go klasa III c przed III a i III b. Na miejscu 4. uplasowała
się 7b. Zwycięskie drużyny odebrały gratulacje, dyplomy
i słodkie upominki. Na koniec uczestnicy częstowali się
tradycyjną niemiecką sałatką.
Wiesława Stawicka, Anna Bugajak, Ewelina Kołata,
Agnieszka Pajor, Lidia Zaradzka, Joanna Wójcik
Kolejni dobrzy ludzie wspierają dzieci i młodzież
z gminy Uniejów. Tym razem nasza szkoła wzbogaciła
się o nowy traktor ogrodowy Stiga, który pozwoli
utrzymać w wysokiej kulturze ponad dwuhektarowe
tereny zielone wokół szkoły.
Dyrekcja, pracownicy wraz z uczniami bardzo
dziękuję firmie K-Flex Polska, Baras i US „Aktywni” za
wspieranie działalności uniejowskiej szkoły.
W dniach 13-17 maja uczniowie klas trzecich
gimnazjum oraz siódmych szkoły podstawowej wzięli
udział w wycieczce szkolnej do Niemiec i Francji. Trasa
wycieczki obejmowała takie miasta, jak: Poczdam,
Berlin, Offenburg, Strasburg. Celem wycieczki było

poznanie historii, kultury, tradycji, zabytków, życia
społecznego zwiedzanych miast. Ponadto, uczniowie
mogli wykorzystać nabyte na lekcjach umiejętności
komunikowania się w języku niemieckim w różnych
sytuacjach dnia codziennego, a także poszerzyć słownictwo z języka niemieckiego.
Pierwszy dzień rozpoczął się od zwiedzania
rokokowego Pałacu Sanssouci w Poczdamie wzniesionego na zlecenie Fryderyka II Wielkiego oraz Pałacu
Cecilienhof, w którym tzw. wielka trójka ustaliła zasady
reorganizacji Europy po II wojnie światowej. Na koniec
cała grupa pod opieką pilota przespacerowała się po
imponujących ogrodach otaczających Pałac Sanssouci
założonych w stylu francuskim.
Drugiego dnia uczniowie odwiedzili najbardziej
znane miejsca stolicy Niemiec. Zwiedzanie rozpoczęli
od wjazdu na Wieżę Telewizyjną, by spojrzeć na miasto
z wysokości 203 metrów, ponieważ tutaj znajduje się
platforma widokowa.W tym dniu uczestnicy wycieczki
zobaczyli ponadto: Bramę Brandenburską, Reichstag z
jego szklaną kopułą, Plac Poczdamski z nowoczesnym
centrum biurowo-rozrywkowym, Katedrę Berlińską,
Nowy Odwach, najstarszy w Berlinie Uniwersytet
Humboldtów, Czerwony Ratusz, Pomnik Ofiar Holocaustu, Chackpoint Charlie - dawne przejście pomiędzy
Berlinem Wschodnim a Zachodnim, East Side Galery.
Po długiej podróży do Strasburga w trzecim dniu
wycieczki i noclegu w tutejszym hotelu przyszła kolej
na wizytę w Offenburgu, mieście położonym tuż przy
granicy z Francją, z którym Uniejów nawiązał kontakt
przed rokiem i które, podobnie jak Spycimierz, słynie
z układania dywanów kwietnych. Dzięki serdeczności
władz miasta oraz uprzejmości dyrekcji Klosterschulen
uczniowie zwiedzili najpierw centrum miasta, następnie
gościli w przyklasztornej szkole żeńskiej. Dyrektor szkoły
oprowadził grupę po gmachu szkoły, przedstawił krótko
jej historię, jednak szczególnym wydarzeniem, które na
długo zapadnie naszym uczniom w pamięci, okazały
się hospitacje lekcji: matematyki, języka angielskiego,
biologii, języka francuskiego, plastyki, podczas których
uczniowie mieli okazję nie tylko przyjrzeć się metodom
pracy nauczycieli niemieckich, lecz również nawiązać
kontakty z młodzieżą.Drugą cześć dnia uczestnicy
wycieczki spędzili w urokliwym Strasburgu, mieście,
gdzie nowoczesność łączy się z przeszłością. Tutaj grupa
przespacerowała się najpierw pod siedzibę Parlamentu
Europejskiego, następnie udała się do tzw. Serca
Strasburga, które stanowi położona na rzece Ill rozległa
wyspa wraz z jej dominującą budowlą: katedrą Notre
Dame (Najświętszej Marii Panny). Duże wrażenie wywarła
na uczniach zabytkowai malownicza dzielnica rybaków
i grabarzy, tzw. Petite France, znana z kolorowych
domków, położonych na rzeką, wraz z przylegającymi do
nich kanałami.

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

Piątego dnia wycieczki czekała wszystkich długa
droga powrotna do Polski. Jednak, jeśli ma się za sobą
tyle wrażeń, emocji i wspomnień, kolejne kilometry
mijają bardzo szybko.Krótko przed północą autokar
zatrzymał się na placu szkolnym w Uniejowie.
Mamy nadzieję, że obejrzane miejsca, poznani
ludzie i smaki skosztowanych potraw sprawią, że wycieczka będzie należeć do tych niezapomnianych.
Ponadto w Dzienniku Offenburger Tagesblatt
ukazał się artykuł o naszej wizycie w Offenburgu wraz z
naszymi wrażeniami i podziękowaniami dla pracowników
Urzędu Miasta i Dyrekcji Szkoły Klasterschulen.
Agnieszka Kaczmarek, Anna Bugajak,
Ewa Trzmielewska, Małgorzata Rybak
14 maja w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie odbył się Gminny Konkurs Matematyczny
dla najlepszych matematyków z klas trzecich szkół
podstawowych. Naszą szkołę reprezentowali: Julka
Będziechowska, Nina Górka i Błażej Wieczorek.
Uczniowie wytężali umysły, bo zadania były trudne.
Zwyciężyła uczennica naszej szkoły - Nina Górka. Dzieci
z rąk pana wiceburmistrza - Janusza Kosmalskiego
i dyrektor szkoły w Wilamowie - pani Edyty Miśkiewicz
otrzymały piękne nagrody.Życzymy dalszych sukcesów!
			
Urszula Świerczyńska
Powiatowa debata młodzieżowa „Od niepełnosprawności do Godności” została zorganizowana 16
maja w Poddębicach przez Poradnię PsychologicznoPedagogiczną w Poddębicach na Dzień Godności Osób
Niepełnosprawnych. Uczestniczyli w niej uczniowie klas
VIII oraz klas III gimnazjalnych ze szkół podstawowych
funkcjonujących na terenie powiatu poddębickiego.
Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objęła
Małgorzata Komajda, Starosta Powiatu Poddębickiego.
Naszą szkołę reprezentowali następujący uczniowie:
Marianna Stefańska, kl. VII a, Łucja Majda, kl. VII a,
Aleksandra Sęczkowska, kl. VII a, Weronika Król, kl. III
c/ gim., Patrycja Pacholczyk kl. III c/gim.
			
Anna Komodzińska
18 maja w sali wystawowej Towarzystwa Przyjaciół
Uniejowa odbył się wernisaż prac malarskich Adama
Grabowskiego. Uczniowie klasy II a i II b wraz z wychowawczyniami i p. Joanną Pawlak udali się do
rodzimej galerii, aby poznać specyfikę miejsca oraz
wysłuchać legend i faktów związanych z władcami
Polski. Zwiedzających przywitała Prezes TPU - Urszula
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Urbaniak, która interesująco opowiedziała o obrazach
i ich twórcy. Natomiast p.Joanna Pawlak zebrała historię
Polski do wzmacniającej pigułki, bogatej w ważne
historycznie fakty i zabawne anegdoty związane z przeszłością.Teraz możemy być spokojni, galeria sztuki nie
będzie kojarzyła się dzieciom z centrum handlowym,
ale z miejscem magicznym, gdzie akt twórczy wypełnia
wnętrza, a radosne spotkanie z historią rozbudzi chęć
dotarcia do innych wydarzeń historycznych.
Teresa Gadzinowska, Joanna Pawlak,
Joanna Wicherkiewicz
20 maja w Szkole Podstawowej w Wieleninie odbył
się XVI Gminny Konkurs Recytatorski pod nazwą „Czy
to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?”. W konkursie
brali udział uczniowie szkół podstawowych i oddziałów
przedszkolnych z gminy Uniejów, wyłonieni w szkolnych
eliminacjach. Ogółem wystąpiło 36 recytatorów.
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Uniejowie odnieśli
sukcesy w następujących kategoriach: klasy I-III:
I miejsce - Szymon Zgoda, III miejsce - Antonina Siwiec
- op. Joanna Wicherkiewicz;klasy IV-VI: III miejsce Jere-mi Pamfil - op. Agnieszka Krzesłowska, III miejsce
- Antoni Kowalski - op. Jolanta Chajdas;klasy VII-VIII: I
miejsce - Łucja Majda - op. Mirosława Wiśniewska.
Sponsorami nagród byli: Urząd Miasta w Uniejowie,
Bartłomiej Gröbner - Dyrektor Zarządzający w K-Flex
Polska, ks. Infułat Andrzej Ziemieśkiewicz i Uniejowskie
Stowarzyszenie Aktywni.
Joanna Wicherkiewicz, Mirosława Wiśniewska
21 maja w Szkole Podstawowej w Poddębicach
odbyły się Powiatowe Potyczki Matematyczne. Do
konkursu przystąpiło około 100 uczniów z powiatu
poddębickiego. Wśród nich nie zabrakło także
reprezentacji naszej szkoły.Miło nam poinformować,
że po trudnych matematycznych zmaganiach wśród
nagrodzonych uczestników znaleźli się nasi uczniowie
uzyskując lokaty: I miejsce - Kacper Wójcik z kl. VI b, II
miejsce - Tobiasz Bartosiak z kl.Vc, Witold Leśniewski
z kl. VII a, Aleksandra Bamberska z kl. IIIb gimnazjum, III
miejsce - Kamil Pruchlat z kl.V b - Marianna Stefańska
z kl.VIIa.
Serdecznie gratulujemy sukcesu naszym uczniom
i nauczycielom: Katarzynie Pruchlat, Annie Zbytniewskiej, Jolancie Wieczorek, Januszowi Stawickiemu.
22 maja odbyły się testy kompetencji z języka
polskiego i matematyki dla klas III-VII.

>>>
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Elżbieta Bartnik, Lidia Zaradzka

28 maja w naszej szkole odbyły się Gminne
Potyczki Ortograficzne. W konkursie wzięło udział
35 uczniów z czterech szkół podstawowych gminy
Uniejów. Najmłodsi uczestnicy konkursu z klas II-III SP
pisali test ortograficzny, a w nim dyktando z lukami,
natomiast uczniowie od klasy IV wyłącznie dyktanda
z wieloma pułapkami ortograficznymi, sprawdzające
znajomość zasad w praktyce.Oto zwycięzcy:klasy
II-III:Nina Górka - SP Uniejów - Mistrz Ortografii,
Oliwia Kwiatkowska - SP Uniejów - Wicemistrz
Ortografii, Michalina Suleja - SP Uniejów - Wicemistrz
Ortografii; klasy IV-V: Tobiasz Bartosiak - SP Uniejów
- Mistrz Ortografii|, Hanna Pęcherska - SP Uniejów
- Wicemistrz Ortografii, Weronika Szypowska - SP
Wielenin - Wicemistrz Ortografii; klasy VI-VII: Michalina
Wappa - SP Uniejów - Mistrz Ortografii, Maja Wappa
- SP Uniejów - Wicemistrz Ortografii, Nadia Ircha SP Uniejów - Wicemistrz Ortografii; klasy VIII SP i III
G: Damian Bartosiak - Gimnazjum Uniejów - Mistrz
Ortografii, Aleksandra Bamberska - Gimnazjum Uniejów
- Wicemistrz Ortografii, Klaudia Antosik - SP Wielenin Wicemistrz Ortografii.
Gratuluję Mistrzom, a za pracę włożoną w przygotowanie i przeprowadzenie potyczek dziękuję Paniom:
Małgorzacie Antoniak, Jolancie Chajdas, Magdalenie
Derlacz, Monice Jabłońskiej, Agnieszce Krzesłowskiej,
Małgorzacie Niteckiej, Agnieszce Pajor, Mirosławie
Wiśniewskiej.
			
Agnieszka Kaczmarek
Grupa uczniów z SP Uniejów, Wielenin i Wilamów
23 maja malowała skrzynki kwiatowe ozdabiając je
unijnymi gwiazdkami.Działania zakończyły malowanie
związane z projektem „Europa przyszłości”. W ramach
projektu powstały ostatnie elementy przestrzeni w postaci „unijnych kwietników”.
			
			
Elżbieta Bartnik

Jak co roku, 29 maja w naszej szkole odbył się
egzamin na kartę rowerową. Uczniowie klas czwartych
przystąpili do sprawdzianu wiadomości teoretycznych
oraz praktycznych. W egzaminie uczestniczyli policjanci
z Komendy Powiatowej w Poddębicach oraz Komendy
Miejskiej w Uniejowie. Wszyscy uczniowie uzyskali
pozytywne wyniki i otrzymają pierwsze w swym życiu
prawo jazdy na rower. Młodym rowerzystom życzymy
szerokich ścieżek rowerowych!
				
Lidia Zaradzka
31 maja w Szkole Podstawowej w Uniejowie odbył
się Szkolny Dzień bez Przemocy, którego celem było
eliminowanie działań agresywnych wśród uczniów
w szkole oraz poza nią, integrowanie uczniów w poczuciu
bezpieczeństwa, ukazanie metod radzenia sobie z agresją
oraz sposobów na aktywne spędzanie czasu. Happening
uroczyście rozpoczął uczeń klasy VIa – Cyprian Antreou,
który przypomniał Kodeks Szkoły bez Przemocy, a cała
społeczność szkolna głośno powtarzała jego główne
tezy. Ów Kodeks od kilku już lat jest drogowskazem
i wytycza nam szlak wszelkich działań podejmowanych
w naszej szkole w ramach jednego z priorytetów
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Następnie wszystkie
klasy wraz z wychowawcami, bawiąc się przy tym
świetnie, zaprezentowały konkursowe stroje, hasła
oraz transparenty wymyślone i przygotowane w ramach
zajęć wychowawczych. Z kolei uczennice klas VII i III
gimnazjum przedstawiły swoje talenty, rozwijane pod
kierunkiem p. Karoliny Marosik i p. Magdaleny Tylki.
Zaprezentowane układy taneczne i gimnastyczne
wywołały zachwyt na twarzach wszystkich uczestników
imprezy. Następnie w atmosferze wzajemnej akceptacji,
szacunku, głosząc społeczności lokalnej zdecydowane
„NIE dla przemocy”, uczniowie pod eskortą Policji
i Straży barwnymkorowodem przeszli ulicami naszego
miasteczka, idąc w kierunku Boisk im. W. Smolarka, gdzie
na wszystkich uczestników przemarszu czekała słodka
niespodzianka – bułka i soczek ufundowane przez „Termy
Uniejów”.Pełni sił i nowej energii uczniowie aktywnie
włączyli się do dalszej, wspólnej zabawy zorganizowanej
przez nauczycieli wychowania fizycznego: p. Szymona

Szkolny dzień bez przemocy ph. „Dużo wrażeń, dużo mocy bawmy się już zawsze bez przemocy!” kl. Ic SP

arch. SP Uniejów

23 maja grupa uczniów z klasy V i VI przystąpiła
do malowania w trzech miejscach na ulicy Bł. Bogumiła
(na wysokości Placu Chrystusa Króla, przed Urzędem
Miasta oraz na odcinku jednokierunkowym jezdni) flag
unijnych i miast partnerskich pod kierunkiem nauczycieli:
p. Elżbiety Bartnik i p.Lidii Zaradzkiej. Flagi namalowane
zostały z okazji 15 lat przystąpienia Polski do Unii
Europejskiej. Choć było chłodno, ale w przyjemnej
atmosferze wszyscy pracowali sprawnie w dobrych
humorach. Mamy nadzieję, że nasze murale poziome
zostaną docenione przez oglądające je społeczeństwo.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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W kategoriach V-VI i VII-VIII + gimnazjum
recytowało 20 uczniów. Kacper Wójcik zajął II miejsce
(najwyższe) w kategorii klas IV-VI w Powiatowym XXVIII
Konkursie Sztuki Recytatorskiej. Recytował fragmenty:
„Pana Tadeusza”- księga 12 i „Małego Księcia” - spotkanie
z Lisem. Brawo!
			
Agnieszka Pajor

Grupa uczniów z klasy V i VI z dyrektorem Piotrem Kozłowskim
i opiekunkami Elżbietą Bartnik i Lidią Zaradzką

Bugajaka, p. Sebastiana Napieraja, p. Tomasza Bartosika.
Na pięknej murawie w pełnym słońcu odbył się radosny
turniej rzutów karnych pod hasłem: „Atak na bramkę –
nie na kolegę”, którego zwycięzcami zostali następujący
uczniowie: Mateusz Kowal z kl. IIa, Adrian Polipowski
z kl. IVa,Borys Wincenciak z kl. VIa oraz Bartosz
Łuczak z kl. VIIa. Na zakończenie happeningu, na hali
sportowej podsumowaliśmy konkurs międzyklasowy
oraz wręczyliśmy nagrody, którymi były bony pieniężne
ufundowane przez Radę Rodziców. Zwycięzcami okazały
się:w kategorii klas I-III - klasa II b; w kategorii klas IVVI – klasa IV c; w kategorii klas VII-VIII i III gimnazjum
- klasa III b gimnazjum. Nagroda Specjalna została
przyznana klasie I b. Brawo Wy, Uczniowie! Brawo My,
Nauczyciele! Brawo dla całej Społeczności szkolnej!
Koordynatorki happeningu: Agnieszka Kaczmarek,
Anna Komodzińska
5 czerwca uczniowie klas VIII SP oraz III gimnazjum uczestniczyli w prelekcji przeprowadzonej
przez przedstawicieli Urzędu Celnego w Łodzi, której głównym celem było zapobieganie hazardowi.
Uzależnienie od hazard dotyka coraz większą liczbę
młodych ludzi, którzy angażują się w gry internetowe za
pieniądze lub za punkty zamieniane na pieniądze. Gry
takie, wirtualne kasyna, obstawianie wyników meczów
sportowych nie jest wyłącznie rozrywką, zabawą lecz
także grą hazardową, której konsekwencje, skutki
prawne i społeczne dotykają nie tylko graczy, ale także
ich rodziny.
			
Anna Komodzińska
W Poddębickim Domu Kultury i Sportu spotkały
się 5 czerwca dzieci, którym „coś w duszy gra…” i pragną
podzielić się swoją wrażliwością na piękno słowa
w liryce i prozie.

Wycieczki:
28.03-1.04 Obóz językowy: Angielski na wesoło,
czyli We LoveEuroweek - Szkoła liderów - Lądek-Zdrój,
31 uczniów, op. Anna Rafalska, Jolanta Chajdas;
13.04 Pieszy IX Rajd „Z Jajem”ph. „Nie zabieraj
głośnika - wejdź nogą do strumyka!” – Gmina Parzęczew
- Gmina Dalików, klasy VII SP , kl. III gimnazjum, 11 km,
op. Ewa Trzmielewska, Renata Pełka;
24.04 Trzydniowa wycieczka klas: VIa, VI b,
Kazimierz Dolny – Sandomierz – Nowa Słupia, op. Anna
Rafalska, Karolina Marosik, Magdalena Tylki;
6.04 Wycieczka klas: Ic, IIc, Teatr im. Wojciecha
Bogusławskiego w Kaliszu, spektakl „Trójka na głowie”
i warsztaty matematyczno-teatralne, Gołuchów, op.
Małgorzata Antoniak, Magdalena Derlacz;
7.05 Wycieczka klas: I a i I b, Toruń, Centrum
Nowoczesności Młyn Wiedzy, Dom Mikołaja Kopernika,
Krzywa Wieża, Muzeum Piernika, op. Dorota Bamberska,
Joanna Wójcik;
8-10.05 Wycieczka kl. V a, b, c - Skalne Miasto –
Praga – Kotlina Jeleniogórska, op. Elżbieta Bartnik,
Jolanta Chajdas, Anna Komodzińska, Anna Zbytniewska;
13-14.05 Dwudniowa wycieczka klas: II a i II b,
Kotlina Jeleniogórska –Wrocław- Karpacz - Miasteczko
Westernowe, op. Teresa Gadzinowska, Joanna Wicherkiewicz, Lidia Zaradzka;
13-17.05 Pięciodniowa wycieczka uczniów klas
trzecich gimnazjum oraz siódmych szkoły podstawowej
Niemcy - Francja (Poczdam, Berlin, Offenburg, Strasburg), op. Agnieszka Kaczmarek, Anna Bugajak, Ewa
Trzmielewska, Małgorzata Rybak;
15-17.05 Trzydniowa wycieczka klas: VIIIa ,VIIIb,
VII a, Skalne Miasto – Brno – Morawski Kras - Kotlina
Kłodzka; op. Aneta Sowa, Halina Wielogórka, Katarzyna
Pruchlat, Mirosława Wiśniewska;
18.05Jubileuszowy XL Zlot do Środka Polski, Puchar
Wójta Gminy Piątek dla najlepszej drużyny w kategorii
klas IV-VIII, dla drużyny z naszej szkoły „Szyszunie”, op.
Ewa Trzmielewska, Renata Pełka;
21.05Wycieczka klas: Ic i IIc, Toruń, Krzywa
Wieża, Muzeum Piernika, Centrum Nowoczesności
Młyn Wiedzy, Planetarium, op. Małgorzata Antoniak,
Magdalena Derlacz.
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Szymon Bugajak

Sukcesy młodych
sportowców
To już ostatnie w tym roku szkolnym wieści z aren sportowych, na których rywalizowali się uczniowie
Szkoły Podstawowej w Uniejowie. Tradycyjnie, jest się czym pochwalić…

Piłkarze najlepsi
Grupa młodsza, czyli uczniowie klas piątych
i szóstych powetowała sobie drugie miejsce
w zawodach powiatowych w halowej piłce nożnej
i na otwartych boiskach nie dała rówieśnikom
z powiatu żadnych szans wygrywając w cuglach cały
turniej. Czternaście drużyn, które rywalizowało na

boiskach w Uniejowie musiało obejść się smakiem
patrząc na efektowną grę uczniów z Uniejowa.
Mistrzami Powiatu zostali: Borys Wincenciak, Jakub
Warych, Miłosz Trzuskowski, Eryk Polipowski,
Adrian Wypiorczyk, Dawid Bartosik, Sebastian
Galoch, Konrad Tomczyk, Błażej Jędrzejczak, Antoni
Stępień, Igor Rybak, Krystian Stempel.

arch. SP w Uniejowie

Medalowe żniwo lekkoatletów
Zaczynamy od królowej sportu, czyli lekkoatletyki. Z workiem medali wrócili z zawodów
powiatowych nasi uczniowie. W grupie starszej,
czyli w rywalizacji klas siódmych-ósmych i gimnazjalnych - Mateusz Napieraj zdobył tytuł Mistrza
Powiatu w biegu na 100 m, 300 m i w skoku
w dal. Bartosz Swęderski był bezkonkurencyjny
w biegu na 1000 m. Arkadiusz Jaśkiewicz okazał
się najlepszy w pchnięciu kulą. Najdalej w powiecie
pchnęła kulą Katarzyna Górka. Drugie miejsca
wywalczyli: Marianna Stefańska w biegu na 300 m
i w skoku w dal, Bartek Czyżo w biegu na 300 m,
Damian Tarcz w biegu na 1000 m. Trzecie miejsca
zajęli: Wiktoria Rosiak w skoku w dal, Rafał Olczyk
w biegu na 300 m, Bartek Czyżo w pchnięciu kulą,
Gracjan Madajski w biegu na 100 m, Karolina
Szczepańska w skoku w dal. W grupie młodszej
Borys Wincenciak zdobył tytuł Mistrza Powiatu w
czwórboju LA. Indywidualnie okazał się najlepszy
w biegu na 1000 m. Maria Plak wywalczyła
pierwsze miejsce w rzucie piłeczką palantową.
Drugie miejsca zdobyli: Borys Wincenciak w biegu
na 60 m i w skoku w dal, Martyna Grzelak w skoku
w dal i rzucie piłeczką palantową, Eryk Polipowski
w skoku w dal. Z trzecich miejsc mogli się cieszyć:
Sebastian Galoch za bieg na 1000 m i Maria Plak
za skok w dal.

III Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza
Miasta Uniejów
Po raz trzeci w hali sportowej w Uniejowie
rywalizowały dziewczęta w Powiatowym Turnieju
Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów. Po raz drugi z rzędu najlepsze okazały się
dziewczęta z Uniejowa. Na koniec sezonu zaprezentowały bardzo dobrą formę, pokonując
wszystkie drużyny bez straty seta. Drugie miejsce
przypadło zawodniczkom z Wartkowic, a trzecie
dziewczętom z Poddębic. Nasze Mistrzynie grały w
składzie: Zofia Grzelak, Maja Matusiak, Aleksandra
Michalska, Marta Pełka, Nadia Ircha, Maria
Plak, Oliwia Pietrzak, Katarzyna Górka, Martyna
Kaźmierczak, Alicja Kotarska, Sylwia Gortat, Julia
Kaczorowska.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Puchar Komendanta Powiatowej Policji w Poddębicach
Kolejny puchar za zajęcie pierwszego miejsca
w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta
Powiatowej Policji w Poddębicach stanął w gablocie
Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Uniejowie. To
zawody jakby stworzone dla uczniów naszej
szkoły, bo nieprzerwanie od kilku lat zdobywają
najcenniejsze trofeum. Tym razem tego zaszczytu
dostąpili: Bartłomiej Adamczyk, Patryk Bugajak,
Adam Graczyk, Krystian Grubski, Bartosz Kąpielski,
Dmytro Shvets, Gracjan Madajski, Bartosz Łuczak,
Witold Leśniewski,, Łukasz Pietrzak.
Powiatowa piłka nożna
Nie mieli szczęścia najstarsi piłkarze
reprezentujący Szkołę Podstawową w Uniejowie
podczas zawodów powiatowych w piłce nożnej. W
walce o pierwsze miejsce albo ulegali przeciwnikom
w rzutach karnych, albo wydawałoby się pewne
zwycięstwo wymykało im się w ostatniej chwili.
Tak było i w rywalizacji dziewcząt, jak i w rywa-

Pływanie
Tradycyjnie, na koniec roku szkolnego rozegrano zawody gminne w pływaniu. Organizatorów
zawodów cieszy duża frekwencja uczestników
i z roku na rok coraz wyższy poziom zawodów.
W poszczególnych rocznikach Mistrzami
okazali się: klasy II: Maja Perkowska i Igor Marosik,
klasy III: Julia Będziechowska i Błażej Wieczorek,
klasy IV: Nina Bartosik i Jeremi Pamfil, Klasy V:
Ana Marciniak i Antoni Stępień, Klasy VI: Michalina
Wappa i Borys Wincenciak, klasy VII-VIII: Nadia
Ircha i Bartosz Kąpielski, gimnazjum: Alicja Kotarska
i Bartosz Swęderski

arch. SP w Uniejowie

arch. SP w Uniejowie

lizacji chłopców. Pozostało więc cieszyć się z tytułu
Wicemistrzów Powiatu.
Szkołę reprezentowali: Aleksandra Bieżyńska,
Martyna Kaźmierczak, Aleksandra Michalska, Katarzyna Górka, Daria Dębowska, Weronika Król,
Damian Tarcz, Bartosz Czyżo, Damian Bartosiak,
Sebastian Kolasa, Piotr Lodziński, Szymon Szczepuła, Rafał Olczyk, Michał Derlacz.

Agnieszka Owczarek

Kino plenerowe TVN na „Termach Uniejów”
W weekend (21 i 22 czerwca) odbył się pokaz
kina plenerowego TVN na terenie kompleksu
termalno-basenowego. Ekipa stacji TVN przygotowała
nie lada atrakcje dla Uniejowian i turystów. Na
terenie „Term Uniejów” pojawiło się letnie kino pod
chmurką, podczas którego można było obejrzeć

nieodpłatnie popularne w ostatnim czasie produkcje
kinowe. Wejście na projekcję filmową znajdowało
się przy nowym, letnim wejściu na kompleks (nie
wymagało zakupu biletu na basen). Natomiast ci,
którzy przebywali na terenie obiektu, również mogli
skorzystać z atrakcji
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Nasz Patron - nasza duma, czyli 25-lecie

nadania imienia płk. pil. Szczepana Ścibiora
Szkole Podstawowej w Wieleninie i inne wieści

arch. UM Uniejów

Wśród gości byli: delegaci władz Wojskowej
Akademii Technicznej w Warszawie, córka Szczepana
Ścibiora - Magdalena Sopyło, wnuk Rafał i prawnuki,
przedstawiciele władzy powiatowej w Poddębicach,
władz miasta Uniejów, reprezentanci zaprzyjaźnionych
instytucji i firm, dyrektorzy placówek oświatowych,
prezesi jednostek OSP, sołtysi pobliskich wsi,
emerytowani pracownicy szkoły, rodzice uczniów
oraz przedstawiciele Komitetu Nadania Szkole
Imienia przed dwudziestu pięciu laty. Pani Dyrektor
w przemówieniu nawiązała do minionych wydarzeń,
gdy z inicjatywy ówczesnego dyrektora - pana Józefa
Kaczmarka, podjęto starania, by szkoła zyskała
imię płk. pil. Szczepana Ścibiora. Jak zaznaczyła,
sama nie brała udziału w przygotowaniach, ale
z perspektywy czasu oceniła, że „wybór był trafny
i głęboko przemyślany, a cała społeczność szkolna jest
dumna ze swego Patrona”. Podziękowała fundatorom
i darczyńcom, którzy przyczynili się do realizacji tego
szczytnego zadania, gdyż stało się ono motywacją do
pilnej nauki, szacunku do wiedzy oraz kształtowania
patriotycznych postaw uczniów. Krótki zarys życia
naszego Patrona przedstawiła nauczycielka - pani
Martyna Janiak odczytując wiersz „List otwarty”,
nadesłany na tę okazję przez literata Henryka Myśliwca. Następnie w obecności pocztu sztandarowego
uczniowie odnowili ślubowanie. Później pani dyrektor
wspierana przez nauczycielkę - panią Barbarę Fligiel
w szczególny sposób wyraziła wdzięczność osobom
i instytucjom, które na przestrzeni lat, wspierając naszą
placówkę, przyczyniły się do wzrostu osiągnięć na
różnych polach jej działalności. Statuetkę „Przyjaciel

arch. UM Uniejów

W życiu człowieka, rodziny, społeczeństwa
bywają takie chwile, do których często się powraca,
pamięta ze względu na wagę wydarzeń. Dla
społeczności szkolnej w Wieleninie takim epizodem
było nadanie placówce w 1994 roku imienia płk. pil.
Szczepana Ścibiora. Szkoła zyskała Patrona i sztandar.
Ten fakt stał się zobowiązaniem i zadaniem dla
wszystkich pracowników, aby kształtować uczniów
stawiając za wzór Patrona. Z jego niedługiego,
zakończonego tragicznie życia wyróżniają się
wartości: wiara, rodzina, poświęcenie dla bliźnich,
przywiązanie do Ojczyzny, sumienność, pracowitość,
upór i odwaga. Można je streścić krótko: „Bóg, Honor,
Ojczyzna”. I te trzy słowa, odnosząc je do Patrona,
stały się fundamentem w funkcji wychowawczej
dumnie realizowanej od wielu lat w naszej szkole.
Właśnie 13 maja br. społeczność szkolna
przeżywała uroczystość 25-lecia nadania imienia.
Świętowanie rozpoczął udział uczniów, pedagogów
i gości we Mszy świętej w miejscowym kościele,
koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. infułata
Andrzeja Ziemieśkiewicza - proboszcza uniejowskiej
parafii. Współcelebransami byli: miejscowy ks.
proboszcz i ks. Dariusz Ziemniak - proboszcz parafii
Spicymierz. Oprawę liturgiczną przygotowała
młodzież z katechetką. Podczas homilii ks. proboszcz
Jarosław Olszewicz poczynił refleksje na temat
miłości do Ojczyzny. Dalsza część uroczystości odbyła
się na placu szkolnym. Wciągnięto flagę na maszt
i odśpiewano hymn państwowy. Następnie pani
dyrektor Elżbieta Goszczyk powitała uczestników
uroczystości.
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Malowanie unijnych łapek na 15-tą rocznicę
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej przez
uczniów (z pomocą nauczycieli) wszystkich
szkół z terenu gminy

Dzień Strażaka Województwa Łódzkiego w Uniejowie

25-lecie nadania imienia płk. pil. Szczepana Ścibiora
Szkole Podstawowej w Wieleninie

arch. UM Uniejów
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Dzień Dziecka oraz „Z orłem na piersi” okazją do spotkania z wybitną piłkarką – Ewą Pajor

Powrót do wieków średnich z Danielem Olbrychskim – Jarmark Średniowieczny

III Turniej Wędkarski dla dzieci
z okazji Dnia Dziecka

Uniejów organizatorem Pierwszych Otwartych
Mistrzostw Polski w Noszeniu Żon 2019

II edycja „Water Trial Air – pokonaj
siebie Wheelchair”

V ekstremalny bieg przełajowy ExTermynator

arch. UM Uniejów / www.uniejow.net.pl
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Gwiazdy dla Ziemi, czyli „Earth Festival” Uniejów 2019

Odsłonięcie prezbiterium i tort na 7 urodziny Uzdrowiska Termalnego Uniejów

Uroczyste otwarcie nowej części kompleksu „Termy Uniejów”

Dni Partnerskie Gminy Uniejów

arch. UM Uniejów
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Malowanie kwiatów na trasie procesji i Uroczystość Bożego Ciała w Wilamowie

Kwiatowe dywany na Boże Ciało w Spycimierzu

Wianki na Wartą w Uniejowie

XI Jarmark Wilamowski

arch. UM Uniejów
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Szkoły”, ufundowaną przez Radę Rodziców, grono
pedagogiczne przyznało: córkom Patrona - paniom
Barbarze Sopyłło i Magdalenie Sopyło z rodzinami,
panu Józefowi Kaczmarkowi - Burmistrzowi Miasta
Uniejów, Bankowi Spółdzielczemu w Poddębicach,
Firmie K-Flex oraz Wojskowej Akademii Technicznej
w Warszawie. Po wręczeniu statuetek głos zabrali
zaproszeni goście, wyrażając podziękowania za
przeżycia związane z uroczystością oraz życzyli
pomyślnego dalszego rozwoju i sukcesów placówki.
Wzruszające słowa wypowiedział absolwent szkoły
- pan Piotr Kozłowski, związany z nią przez wiele
lat, najpierw jako uczeń, a następnie nauczyciel
wychowania fizycznego. Dziś jest Dyrektorem
Szkoły Podstawowej w Uniejowie oraz Członkiem
Zarządu Powiatu Poddębickiego. Pan Piotr,
wobec zgromadzonych na uroczystości, złożył
świadectwo. Podkreślił, że ta szkoła, nauczyciele
i Patron ukształtowali go, mieli wpływ na decyzje
i działania, w wyniku których, tak wiele osiągnął,
a dziś jest dumny z tego powodu. Zwracając się
do uczniów podkreślił, że powinni, za przykładem
Patrona, kierować się w życiu ważnymi wartościami
i zawsze ich strzec. Po przemówieniach delegacje
złożyły kwiaty przy obelisku poświęconym pamięci
naszego Bohatera. W dalszej części, już w budynku
szkoły, odbyło się podsumowanie konkursu
literackiego dla uczniów i absolwentów „Patronowi
talenty swe składamy”. W wyniku przedsięwzięcia
została wydana III część tomiku poezji o Patronie.
Autorzy-laureaci odczytali nagrodzone utwory.
Pomysłodawczynią konkursu była polonistka pani Jolanta Kulej-Kwaśniewska. Na zakończenie
uroczystości goście oglądali występ uczniów
poświęcony Patronowi pt. „On wiedział, co to Bóg,
Honor, Ojczyzna”. Był to montaż słowno-muzyczny
wsparty zdjęciami archiwalnymi dokumentującymi
wydarzenia z życia Szczepana Ścibiora. Opracowania
dokonała i występ przygotowała katechetka Beata

Maciejewska. Odpowiednio dobrane liryczne utwory,
recytowane na tle muzyki, przemiennie z życiorysem
Patrona i wizualizacja, wywoływały na twarzach
odbiorców wzruszenie i łzy. Efekty pracy „aktorów”
poprzedzone były żmudnymi próbami, które nie tylko
szlifowały talenty, ale także były lekcją żywej historii
tragicznych losów bohaterów powojennej Polski.
Po występie uczniowie rozdali widzom okolicznościowe
foldery, wykonane przez katechetkę, upamiętniające
jubileuszową uroczystość. Nie był to jedyny motyw
wspomnieniowy, gdyż uczestnicy spotkania mogli
powrócić do przeszłości oglądając prezentację
multimedialną, wykonaną przez nauczycielki – p. Barbarę Fligiel i p. Beatę Maciejewską. Pokaz składał
się ze zdjęć ukazujących nadanie szkole imienia w
1994 roku i różnych form świętowania rocznic na
przestrzeni ćwierćwiecza. Archiwalne fotografie przywoływały wzruszenia i uśmiech, ale przede wszystkim
wspomnienia ludzi i zdarzeń minionego czasu. Po bardzo obfitej i urozmaiconej uczcie duchowej, przyszedł
czas na ucztę dla ciała. Pierwszym jej akordem był
ogromny tort jubileuszowy. Dzielony gospodarską
ręką rodziców wystarczył dla wszystkich. Następnie
uczniowie delektowali się potrawami z grilla, a goście
zjedli obiad. Zanim rozpoczęliśmy posiłek, pani dyrektor
Elżbieta Goszczyk skierowała słowa podziękowania:
gościom za obecność, a wszystkim ludziom dobrej
woli, instytucjom oraz rodzicom za różnoraką pomoc
w zorganizowaniu i przeprowadzeniu uroczystości.
I tak oto 25-lecie nadania Szkole Podstawowej
w Wieleninie imienia płk. pil. Szczepana Ścibiora
stało się historią. Społeczność szkolna znów przez
kolejne lata będzie strażnikami pamięci o Patronie.
Uczniowie będą wspominać dzień, gdy ich szkoła
przestała być anonimowa, bezimienna, a ciągle nowe
dzieci w sztafecie pokoleń poznają osobę Patrona. On
swoją postawą pomoże im wybierać dobro, uczyć się
patriotyzmu, a gdyby przyszedł czas próby i świadectwa
- bronić Boga, Honoru i Ojczyzny, tych ideałów, którym
był wierny nasz Bohater. Można mieć nadzieję, że
z takim Patronem szkoła w Wieleninie zawsze będzie
ostoją wartości kształtujących człowieczeństwo.
			

Beata Maciejewska

„Patronowi naszemu talenty swoje składamy”
Wiersze uczniów i absolwentów o patronie
„Zastygła krwi kropla ostatnia
Nim powiedziano ostatnie zdanie
W pamięci zostanie życie szlachetnie oddane”
Te piękne słowa to fragment utworu laureatki
konkursu na wiersz o Patronie Szkoły, Szczepanie
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Serdecznie dziękuję również Burmistrzowi Miasta
Uniejów - Panu Józefowi Kaczmarkowi za wsparcie
finansowe, dzięki któremu możliwa była realizacja
naszych zamierzeń - wydanie tomiku wierszy.
Jesteśmy niezwykle dumni i szczęśliwi, mogąc
uczyć się i pracować w szkole, która nosi imię płk. pil.
Szczepana Ścibiora, którego heroizmu i poświęcenia
nigdy nie zapomnimy. „Można odejść na zawsze, by
stale być blisko”.
			
Jolanta Kwaśniewska
Poznajemy zakłady w okolicy – wycieczka
zawodoznawcza do K-Flexu
W dniu 8.05.2019 r. w ramach doradztwa zawodowego klasa VII i VIII była na wycieczce w zakładzie produkcyjnym K-Flex – specjalizującym się
w produkcji materiałów ze spienionego kauczuku
do izolacji termicznej i akustycznej w Wieleninie
Kolonii, w pobliżu szkoły. Celem zwiedzania zakładu
było poznanie środowiska pracy w najbliższej okolicy,
zapoznanie się z zawodami oraz z procesem produkcji
materiałów izolacji kauczukowej. W trakcie wycieczki
uczniowie zobaczyli, jak wygląda tak ogromny zakład
od środka i poznali proces produkcji produktów do
izolacji termicznej i akustycznej, z którymi mają do
czynienia na co dzień. Po obejrzeniu hali produkcyjnej
uczniowie dowiedzieli się, jakie zastosowanie mają
produkty wytworzone w tym zakładzie i jak ważne
są one w codziennym życiu. Była to bardzo ciekawa
i pouczająca wycieczka, która dała nam odpowiedź na
pytanie: „Jak to jest zrobione?”.
Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Bartłomiejowi Gröbnerowi oraz wszystkim, którzy

SP Wielenin

Ścibiorze. „Dzieci piszą wiersze, choć nie wiedzą, że
są poetami” - powiedział Marek Teschke. To prawda,
że to dzieci piszą najlepsze wiersze, dlatego należy
rozwijać ich twórczą aktywność. 25. rocznica nadania
szkole imienia płk. pil Szczepana Ścibiora i przekazania
sztandaru była świetną okazją do ogłoszenia
konkursu poetyckiego na wiersz o Patronie Szkoły.
Wzięli w nim udział nie tylko uczniowie naszej
szkoły, a także absolwenci. Dzięki niepowtarzalnym
tekstom, których autorami są właśnie uczniowie,
powstał zbiorek poezji „Patronowi talenty swoje
składamy” - dedykowałam go rodzinie Szczepana
Ścibiora. Jest to już III część, pierwszy zbiorek
powstał w 15. rocznicę nadania szkole imienia, drugi
w 20. rocznicę. Opracowaniem i szatą graficzną
zajęła się polonistka - Jolanta Kwaśniewska. Tuż
przed prezentacją przepięknie wydanej książki córka
Szczepana Ścibiora - Pani Magdalena Sopyło złożyła
autograf. Dokonując wpisu, oznajmiła, że są to dla
niej bardzo wzruszające chwile. Dla zwycięzców
nadeszła podniosła chwila - podsumowanie
konkursu. Laureaci odebrali nagrody z rąk wnuka
naszego Patrona, Pana Rafała Sopyło. W kategorii
- absolwenci I miejsce zajęła Milena Kudanowska,
II miejsce - Kinga Gdańska, III miejsce - Marzena
Kaczka. W kategorii - uczniowie: I miejsce - Tobiasz
Gdański, Natalia Nowińska, II miejsce - Vanessa
Karcz, Zuzanna Kozłowska, III miejsce - Aleksandra
Kozłowska i Tobiasz Kozłowski.
Laureaci pierwszych miejsc zaprezentowali
własne wiersze (wiersz M. Kudanowskiej recytowała
ucz. kl. VIII - Vanessa Karcz). Jubileuszowe Obchody
Święta Patrona Szkoły utwierdzają nas w przekonaniu,
że Szczepan Ścibior jako Patron doskonale inspiruje
do twórczej pracy uczniów i absolwentów szkoły
w Wieleninie.
Mam nadzieję, że wydanie tej pozycji będzie
nie tylko doskonałym sposobem na uhonorowanie
talentu i trudu najmłodszych poetów, ale przede
wszystkim hołdem dla naszego Patrona. Oddaliśmy
mu honor! Oddaliśmy mu cześć! Jesteśmy dumni
z tego, że patronem naszym jest. Wszystkim
laureatom konkursu gratuluję i życzę, aby nigdy
nie zatracili swojej wrażliwości i nie wstydzili się
przelewać swoich uczuć na papier.
Po części oficjalnej wyjątkowi goście - córka,
wnuk i prawnuki pułkownika pilota Szczepana
Ścibiora zostali obdarowani pamiątkowym egzemplarzem książki.
Składam serdeczne podziękowania dla Pana
Bartłomieja Gröbnera - Dyrektora Zakładu K- Flex,
który ufundował nagrody dla laureatów konkursu.
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pomogli nam bezpiecznie zwiedzać i poznawać
zakład, a w szczególności p. I. Pokorskiemu i p. D.
Kwaśniewskiemu.
Uczniowie w SP Wielenin poznają
różne zawody
Uczniowie klasy VII i VIII, w ramach doradztwa
zawodowego, mieli w roku szkolnym 2018/19
okazję poznać niektóre zawody. Podczas spotkania
przedstawiciele profesji prezentowali młodzieży
charakterystykę każdej pracy. Pierwszym przedstawicielem był Komendant Państwowej Straży
Pożarnej w Poddębicach, p. R. Cieślikowski, który
przybliżył młodzieży zawód strażaka. Funkcjonariusz
zaprezentował charakterystykę
pracy
straży
pożarnej, wskazał drogi, jakimi chętni mogą ubiegać
się o przyjęcie do służby oraz odpowiedział na
szereg skomplikowanych pytań wystosowanych
przez uczniów. Na drugim spotkaniu pan Igor
Pokorski, Menedżer Produktu Izolacje Akustyczne
z firmy K-FLEX przedstawił uczniom wiadomości o
tym zakładzie, który produkuje izolacje techniczne
z kauczuku syntetycznego przeznaczone dla:
chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji, ogrzewnictwa,
w tym techniki solarnej, instalacji sanitarnych,
przemysłowych, chemicznych oraz instalacji gazów
technicznych. Ponadto, oferuje też materiały do walki
z hałasem i innych wszechstronnych zastosowań
akustycznych. Przybliżył też zawody, które można
spotkać w tym zakładzie produkcyjnym. Ostatnie
spotkanie zawodoznawcze odbyło się z policjantem,
st. sierż. Dariuszem Gumińskim. W przystępny
sposób opowiedział o wymogach formalnych
oraz postępowaniu kwalifikacyjnym do zawodu
policjanta oraz udzielił informacji dotyczących
doboru do służby. Szczegółowo przedstawił
procedurę kwalifikacyjną do policji, składającą się
z kilku etapów, w tym badań psychologicznych, testu
wiedzy, testu sprawności fizycznej, szczegółowych
badań lekarskich. Spotkania cieszyły się dużym
zainteresowaniem wśród młodzieży.
			

Daniela Kwiatosińska

„Podróż po Europie”
Uczniowie klas IV-VIII mieli za zadanie zebrać,
usystematyzować i zaprezentować informacje na
temat krajów należących do Unii Europejskiej. Każda
klasa wylosowała jeden kraj i uczniowie podzieleni
na grupy, przez dwa miesiące, zbierali informacje na
jeden z przydzielonych bloków tematycznych:
Ogólne wiadomości o danym kraju, położenie,
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tradycje, itp.
Znane osoby ze świata kultury i nauki.
Kulinaria. Przepisy, potrawy do degustacji.
Zabytki i atrakcje turystyczne.
Ciekawostki – nauka kilku słów w danym języku,
znane marki, muzyka, sport.
Efekty swoich prac każda klasa reprezentowała
w formie prezentacji, wystawek, plansz informacyjnych itp. w czasie przerw międzylekcyjnych.
Dodatkową atrakcją była degustacja wybranych
słodyczy lub potraw charakterystycznych dla danego
kraju. Uczniowie z klasy VIII zaprosili kolegów
i koleżanki z klas młodszych do słonecznej Hiszpanii;
klasa VII przedstawiła wielkie królestwo – Wielką
Brytanię; klasa VI oprowadziła nas po stolicy mody
– Francji; klasa V opowiedziała nam o kraju pizzy
i makaronu, czyli zaprezentowała Włochy; klasa IV
odwiedziła naszego zachodniego sąsiada – Niemcy.
Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana
Gabriela Wagnera, właściciela restauracji „Wabik” za
ufundowanie pizzy dla uczniów naszej szkoły.
				

Barbara Fligiel

Powiatowe Potyczki Matematyczne
W dniu 21 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej
w Poddębicach odbyły się Powiatowe Potyczki
Matematyczne. Naszą szkołę reprezentowali laureaci
Gminnego Konkursu Matematycznego w osobach:
Kacper Szafarz, Jakub Koziński z klasy IV i Vanessa
Karcz z klasy VIII. Kacper Szafarz zdobył II miejsce w
kategorii klas IV.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
„Sprawiedliwa niesprawiedliwość”, czyli Dzień
Godności Osób Niepełnosprawnych w SP Wielenin
23 maja br. w naszej szkole obchodziliśmy
Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych. Na tę
okazję z inicjatywy katechetki zostały zaproszone
dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym z pobliskiego
zaprzyjaźnionego Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego (ZPEWIR) w Stemplewie. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie pt. „Sprawiedliwa niesprawiedliwość - niech słońce świeci
dla niepełnosprawnych dzieci”, przygotowane przez
nauczycielki: p. Jolantę Wawrzyniak i p. Beatę
Maciejewską. Przy pomocy kolorowych strojów, ruchu,
tańca i komentarzy, na tle barwnych dekoracji, dzieci
pokazały swoje artystyczne talenty. Treść widowiska
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skoncentrowana była wokół niepełnosprawności
z przesłaniem, że osoby z deficytami poszukują
akceptacji i przyjaźni wśród otaczającego ich świata
i zdrowych rówieśników. Chcą także być kochane i na
miarę swych możliwości żyć jak wszyscy inni. Występ
spodobał się publiczności, która nagrodziła artystów
gromkimi brawami, a przy okazji dowiedziała się
o wielu innych talentach młodych artystów.
Spotkanie miało duże walory wychowawcze.
Uświadomiło uczniom naszej szkoły, jak cenne jest
zdrowie i sprawność intelektualna, które otrzymali
w darze od Boga. Na zakończenie pobytu w naszej
placówce wychowankowie SOSW zostali zaproszeni
na słodki poczęstunek, który skonsumowali z radością i wdzięcznością.
			
Beata Maciejewska
„Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie…”
XVI Gminny Konkurs Recytatorski
16. edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego
odbyła się w Szkole Podstawowej im płk. pil.
Szczepana Ścibiora w Wieleninie. Do udziału w tej
artystycznej rywalizacji przystąpiło 36-ciu uczniów
z czterech szkół podstawowych z gminy Uniejów.
Są takie uczucia i przeżycia, o których trudno
opowiedzieć zwyczajnymi słowami, uczucia, które
niosą z sobą trochę magii, które są tak głębokie
i wyjątkowe, że tylko artysta może je wypowiedzieć.
Do takich uczuć należy niewątpliwie przyjaźń i miłość.
To one zostały tematem przewodnim tegorocznego
XVI Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Czy to jest
przyjaźń, czy to jest kochanie?”. Konkurs przygotowała
i przeprowadziła pani Jolanta Kwaśniewska.
20 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej
w Wieleninie
zebrali się mistrzowie recytacji,
by zaprezentować wybrane przez siebie utwory
nawiązujące do uczucia przyjaźni i miłości. Wysłuchaliśmy wierszy opowiadających o tej prawdziwej,
wyjątkowej przyjaźni, ale również o tej fałszywej,
tak pięknie przedstawionej w wierszu Ignacego
Krasickiego „Przyjaciele”. Młodzi recytatorzy
wypowiedzieli też piękne słowa o miłości, które
wyszły spod piór polskich poetów. Trudu wyłonienia
laureatów podjęła się komisja w składzie: Dorota
Kubiak, Robert Palka, Janusz Kosmalski, ks. infułat
Andrzej Ziemieśkiewicz. Ciekawy repertuar oraz
wysoki i wyrównany poziom wykonawców sprawiły,
że jurorzy nie mieli łatwego zadania, aby wyłonić
zwycięzcę. Tak naprawdę zasługiwał na to każdy
z uczestników.
Po burzliwych naradach ogłoszono wyniki:
kategoria: przedszkole: I - Hanna Marciniak

- Wielenin, II - Gabriela Antreou – Uniejów, III Aleksandra Skiera - Wilamów
kategoria: klasy I-III: I - Szymon Zgoda – Uniejów,
II - Jan Kołodziejek – Wilamów, III - Antonina Siwiec
- Uniejów
kategoria: klasy IV-VI: I - Ilary Controllo, II Izabela Rosik – Wielenin, III - Jeremi Pamfil, Antoni
Kowalski - Uniejów
kategoria: klasy VII-VII: I - Łucja Majda – Uniejów,
II - Dominik Kolasa, III - Aleksandra Kozłowska,
Vanessa Karcz - Wielenin.
Zwieńczeniem tej przepięknej poetyckiej rywalizacji było wręczenie dyplomów, podziękowań i
nagród, w którym wziął udział Bartłomiej Gröbner
- Dyrektor Zarządzający K-Flex. Dyplomy i podziękowania otrzymali również opiekunowie, a także
zaproszeni goście.
Składamy serdeczne podziękowania sponsorom,
którzy ufundowali nagrody i wsparli nas finansowo.
Należą do nich: Dyrektor Bartłomiej Gröbner,
Burmistrz Miasta - Józef Kaczmarek, Uniejowskie
Stowarzyszenie „Aktywni”. Dziękujemy również ks.
infułatowi - Andrzejowi Ziemieśkiewiczowi, który
podarował dodatkowe nagrody dla uczestników
konkursu.
Żyjemy w czasach niezbyt przychylnych dla
miłośników poezji, jednak ten konkurs to dowód, że
istnieją tacy, którzy potrafią dostrzec magię słowa
i czarować obrazami utkanymi z wersów i strof.
Wszystkim recytatorom życzymy odnalezienia w życiu
prawdziwych przyjaciół.
Dzień Matki w klasie VII
24 maja 2019 r. uczniowie klasy VII wraz
z wychowawczynią p. Jolantą Kwaśniewską
zorganizowali spotkanie dla mam z okazji Dnia Matki.
W klasowej uroczystości wzięła udział również Pani
Dyrektor - Elżbieta Goszczyk. Aby podkreślić uroczysty
charakter święta, wszyscy przyszli odświętnie ubrani,
zadbaliśmy również o wygląd sali. Nie tylko wielcy
poeci sławią słowem drogie nam osoby. Uczniowie
klasy VII również potrafili pięknie wyrazić własne
uczucia. Życzenia, wiersze, piosenki, a także miłe
niespodzianki – certyfikaty super mamy- sprawiły,
że na twarzach zgromadzonych mam gościł uśmiech,
ale też pojawiały się łzy wzruszenia. Konkursy
pozwoliły mamom przekonać się, czy znają swoje
dzieci i dostarczyły wiele humoru. Spotkanie odbyło
się w miłej atmosferze, przy melodiach piosenek
o Matce w wykonaniu: Anny German, Wioletty Villas
i Mieczysława Fogga. Po emocjach, jakich dostarczyły
dzieci, był też czas na słodki poczęstunek i miłą
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pogawędkę.
Bardzo dziękujemy za przybycie i wzięcie udziału w naszej wspólnej zabawie. Mamy nadzieję, że
udało się nam namalować uśmiechy na twarzach
wszystkich naszych mam. Jeszcze raz za czułe serce,
za mądre nakazy Wszystkim Mamom dziękujmy - sto
razy!
			
Jolanta Kwaśniewska
Spacerkiem po Berlinie i Poznaniu
Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Berlina i Poznania w dniach
30-31 maja. W tym czasie mieli okazję zwiedzić
jedno z najbardziej rozpoznawalnych miast na
świecie. Wycieczka cieszyła się bardzo dużym
zainteresowaniem i już we wrześniu mieliśmy
komplet uczestników. Zwiedzanie Berlina zaczęliśmy
przy East Side Gallery. Jest to galeria -pomnik
dla wolności, stworzona przez artystów z całego
świata na fragmencie Muru Berlińskiego. Następnie
przejechaliśmy obok jednej z najstarszych części
Berlina Nikolaiviertel, widzieliśmy Aleksanderplatz
oraz Czerwony Ratusz. Spacerkiem przeszliśmy
od Wyspy Muzeów, aleją Unter den Linden na
Gendarmenmarkt. Obejrzeliśmy dawne przejście
graniczne Checkpoint Charlie oraz Pomnik Holocaustu
Żydów. Ostatnim i najważniejszym punktem
programu była oczywiście Brama Brandenburska oraz
Reichstag. Brama Brandenburska bez wątpienia jest
najbardziej rozpoznawalnym zabytkiem Berlina. Trafia
tu każdy, kto odwiedza miasto. Wszyscy uczniowie
byli zaskoczeni otwartością napotkanych ludzi.
Następnego dnia zwiedziliśmy najważniejsze zabytki
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Poznania oraz uczestniczyliśmy w przezabawnych
warsztatach odbywających się w Rogalowym Muzeum
Poznania. Poznaliśmy tam tajniki wypiekania Rogali
Świętomarcińskich i mieliśmy okazję spróbować tych
pysznych wypieków. To była kolejna, bardzo udana
wycieczka. Kierowniczką wycieczki była p. Martyna
Janiak, a opiekunami: p. Anna Bugajak, p. Małgorzata
Nitecka oraz p. Piotr Masiera.
				

Martyna Janiak

Dzień Dziecka
Jest wiele dni w roku, które dzieci lubią
najbardziej, niewątpliwie jednym   z nich jest Dzień
Dziecka. Trudno się temu dziwić skoro w tym dniu
na dzieci czeka wiele ciekawych atrakcji. Rada
Rodziców zadbała o to, aby wszyscy uczniowie naszej
szkoły spędzili Dzień Dziecka ciekawie i na świeżym
powietrzu. Do dyspozycji mieli wynajęte specjalnie
na tę okazję ogromne, dmuchane
zjeżdżalnie
i zamki, kule wodne oraz trampolinę. Ludowy Zespół
Śpiewaczy „Włościanki” z Wielenina umilał czas
wspólnie z animatorem– Panem Maciejem Janeckim
– prowadzącym zespół, który zachęcał wszystkie
dzieciaki do wspólnej zabawy. Dla fanów piłki nożnej
zorganizowano mecz z udziałem szczególnego gościa
– Ewy Pajor - znakomitej piłkarki i jednocześnie
absolwentki naszej szkoły. Dla wszystkich dzieci
zorganizowano grilla, punkt z pyszną watą cukrową
oraz prażoną kukurydzą, a na koniec imprezy panie
z zespołu częstowały wszystkich lodami. To był
przepiękny dzień.
				
Piotr Masiera

Wiosenna aktywność wilamowskich uczniów
Wycieczka do Trójmiasta i Malborka
W dniach 24-26 kwietnia 2019 r. odbyła się
trzydniowa wycieczka do Trójmiasta i Malborka. W
wyjeździe uczestniczyło 47 uczniów z klas III-VIII
oraz czworo opiekunów – Wioleta Pietrzykowska,
Sylwia Wrąbel, Magdalena Pajor i Joanna Binkiewicz.
Wyjechaliśmy 24 kwietnia o godzinie 6:15
sprzed budynku szkoły. Kilkugodzinna podróż
w miłym towarzystwie minęła nam bardzo szybko.
Gdy wysiedliśmy z autobusu, wyruszyliśmy zwiedzać
Gdańsk – na Starym Mieście podziwialiśmy m.in.

znakomicie oddającą niepowtarzalny klimat i charakter ulicę Mariacką, Bazylikę Mariacką, zwaną
często „Koroną Gdańska”, największą w Europie
świątynią wybudowaną z cegły. Potężne jej mury
i wieże wznoszą się wysoko nad panoramą miasta
oraz nad rozległą okolicą. Wyczerpującą wędrówkę
po schodach wysokiej wieży wynagrodził widok z jej
szczytu. Później zobaczyliśmy m.in.: słynnego Neptuna,
Żurawia oraz Bramy: Zieloną i Złotą. Następnie
przejechaliśmy autobusem zwiedzać Westerplatte miejsce wyjątkowe, którego historia porusza i skłania
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do refleksji. Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć
ponownie udaliśmy się do autobusu, aby przejechać
do Sztutowa – miejsca noclegu. Na miejscu czekała
na nas pyszna, dwudaniowa obiadokolacja. Po posiłku
był czas na przeniesienie bagaży i zakwaterowanie.
Następnie po chwili odpoczynku pospacerowaliśmy
w kierunku oddalonego o 2 km morza. Radość
z dotarcia do celu była ogromna, tym bardziej, że
niektórzy po raz pierwszy w życiu ujrzeli morze.
Ci odważniejsi zdecydowali się nawet zamoczyć
w wodzie stopy. Niestety, czas szybko minął i trzeba
było wracać do hotelu i zbierać siły na następny dzień.
Drugiego dnia wstaliśmy o 7.30. O godzinie
8.00 udaliśmy się na stołówkę na pyszne śniadanie.
Dostaliśmy również prowiant na drogę. Najedzeni
ruszyliśmy w kierunku Gdańska, gdzie wysłuchaliśmy
koncertu organowego w Oliwie oraz zwiedziliśmy
tamtejszy park. Następnie przejechaliśmy do Gdyni,
gdzie weszliśmy na pokład niezwykłego żaglowca „Dar
Pomorza”. Z wielkim zainteresowaniem oglądaliśmy
kolejne pomieszczenia, nie mogąc oprzeć się wrażeniu,
że na tym statku czas zatrzymał się w miejscu. Później
spacerowaliśmy po Bulwarze, gdzie był czas na
zakup pamiątek. Po krótkich zakupach popłynęliśmy
statkiem do Sopotu, gdzie spacerowaliśmy po molo
i ulicy Monte Casino. Byliśmy pod wielkim wrażeniem
tego miejsca oraz ilości turystów, mimo iż sezon
jeszcze się nie rozpoczął. Niestety musieliśmy już
wracać na zaplanowaną na 17.30 obiadokolację. Po
posiłku nie wszyscy mieli ochotę na długi spacer nad
morze. Część z nas została w ośrodku, korzystając
z atrakcji tego miejsca: boisk, siłowni i placu zabaw. Po
toalecie wieczornej o godzinie 22.00 wszyscy poszli
spać, wiedząc, że jutro kolejny dzień pełen wrażeń.
Ostatni dzień wycieczki rozpoczął się również
o 7.30. Po śniadaniu, posprzątaniu pokoi, spakowaniu

Uczestnicy wycieczki do Trójmiasta

się i wykwaterowaniu, pożegnaliśmy gospodarzy
ośrodka i podziękowaliśmy za wspaniałą gościnę. Po
godzinie dziewiątej byliśmy już gotowi na przejazd
autobusem do zamku w Malborku. Zwiedzanie całej
twierdzy zajęło nam sporo czasu, ale udało się nam
poznać dzieje zamku oraz obejrzeć wnętrza, wystawy
i zbiory na Zamku Wysokim i Średnim, Pałac Wielkich
Mistrzów oraz część Tarasów. Na tym zakończyliśmy
naszą wycieczkę, a wisienką na torcie był jeszcze
posiłek w drodze powrotnej, w restauracji McDonald.
O godzinie 18.30 byliśmy pod szkołą w Wilamowie,
gdzie czekali stęsknieni rodzice.
Wycieczkę można zaliczyć do tych wyjątkowo
udanych, które pozostają w pamięci na bardzo długo.
							
			
Wioleta Pietrzykowska
Warsztaty przyrodniczo-ekologiczne w Lesie
Łagiewnickim
6 i 7 maja nasza szkoła wzięła udział w wycieczce
do lasu łagiewnickiego, gdzie odbyły się warsztaty
przyrodniczo-ekologiczne z tematem przewodnim
„odpady”. Po przybyciu na miejsce czekali na
nas ekolodzy z Ośrodka Edukacji Ekologicznej
„Świat Przygód”. Głównym tematem warsztatów
była segregacja odpadów, czyli zbieranie odpadów do
specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na
rodzaj materiałów, z których zostały wyprodukowane.
Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia
ilości odpadów podlegających utylizacji przez odzysk
surowców nadających się do ponownego użytku lub
przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych
materiałów (recykling). Po krótkim przypomnieniu
zasad segregowania odpadów uczniowie, w ramach
utrwalenia poznanych wiadomości, mieli posegregować śmieci do odpowiednich pojemników. W
trakcie zajęć dzieci poznały również pożytecznych
mieszkańców lasów. Oglądały plansze przedstawiające
różne owady oraz cykle ich rozwoju. Obejrzały też
eksponaty trzmieli, pszczół i wiele innych. Ponadto
szukali owadów żyjących w lesie, rozpoznawali
i wsłuchiwali się w drzewa. Każdy za pomocą
stetoskopu mógł „zbadać” drzewo. Wszystkie
wiadomości przekazywane były w sposób aktywny,
przez zabawę. Część grupy dostała od pana ekologa
peleryny maskujące i ukryła się w lesie, druga grupa
miała za zadanie ich odszukać. Sprawiło im to wiele
radości i przyjemności. Drugą zabawą były zawody
międzygrupowe, polegające na dojściu do celu w
,,mozaikowych okularach”. Każdy mógł się przekonać,
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jak widzą owady. Na zakończenie całych warsztatów
na ręce. Czwartoklasiści zaopatrzeni w dodatkową
uczniowie malowali gipsowe figurki przedstawiające
wiedzę i umiejętności będą, miejmy nadzieję,
owady.
doskonałymi cyklistami w przyszłości. Zadowoleni
Wycieczka zorganizowana była w ramach reawróciliśmy do szkoły, gdzie czekał na nas pyszny obiad.
lizacji zadań z projektu ekologicznego i finansowana
						
ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
							 XVII Gminny Konkurs Matematyczny Klas III
			
Izabela Wojtczak
Swoją siedemnastoletnią historię ma już Gminny
Konkurs Matematyczny klas III w Wilamowie, który
Czy fizyka jest trudna i nudna?
corocznie odbywa się w naszej szkole. Jak zawsze, ze
Na to pytanie mogą odpowiedzieć uczestnicy
wszystkich szkół udział w nim biorą najlepsi młodzi
warsztatów fizycznych, które odbyły się 7 maja
matematycy.
w naszej szkole. Ich organizatorkami były panie Ewa
W tegorocznych potyczkach matematycznych,
Trzmielewska i Magdalena Pajor. Uczniowie klas
organizowanych przez p. Beatę Kos i p. Magdalenę
młodszych, którzy jeszcze nie poznają tej dziedziny
Pajor, trzecioklasiści wykazali się kreatywnością
nauki w szkole, mogli aktywnie uczestniczyć
i umiejętnością logicznego myślenia.
w pokazach. Ci, którzy zgłębiają fizyczną wiedzę na
Konkurs odbył się 14 maja w Szkole Podstawowej
lekcjach mogli popisać się znajomością i umiejętnością
w Wilamowie. Przystąpiło do niego 10 uczniów.
analizy zjawisk fizycznych. Jak przekłuć balon, żeby
Komisja w składzie: p. M. Pajor, p. B. Kos, p. U.
nie pękł? Czy butelka z wodą może zastąpić okulary?
Świerczyńska, p. M. Andrysiewicz i p. M. Polasińska
Które jajko jest ugotowane, a które nie? Na te i inne
wyłoniła laureatów:I miejsce - Nina Górka ze SP
pytania można było poznać odpowiedź w to wtorkowe
Uniejów, II miejsce - Ewa Tomaszewska, III miejsce
popołudnie. Gromkimi brawami nagrodzone zostały p.
- Mikołaj Polipowski ze SP Wilamów, wyróżnienia:
Magdalena Pajor i Marita Józefowicz, uczennica klasy
Maksymilian Okrasa ze SP Wielenin, Kacper Pizulski
VI, za koncert gry na... kieliszkach. Hitem był wjazd
ze SP Spycimierz.
bez napędu pod górkę dwóch stożków złączonych
Nagrody zwycięzcom i wyróżnionym, ufundowane
podstawami. I to jest właśnie fizyka!
przez Miejsko-Gminną Komisję ds. Rozwiązywania
Mamy nadzieję, że te zajęcia rozbudziły w młoProblemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkodzieży chęć poznawania świata, który nas otacza.
manii w Uniejowie, wręczyli pani dyrektor - Edyta
							
Miśkiewicz i wiceburmistrz Uniejowa - pan Janusz
			
Ewa Trzmielewska
Kosmalski. Po otrzymaniu nagród i po obiedzie
uczestnicy integrowali się z pozostałymi uczniami
Szkolenie przyszłych „cyklistów”
naszej szkoły. Dzieci bardzo zadowolone z nagród oraz
Po raz kolejny uczniowie klasy IV z naszej
miłego przyjęcia w naszej szkole szczęśliwe wróciły do
szkoły w dniu 7 maja, w ramach lekcji techniki, brali
domu.
udział w zajęciach dydaktycznych z wychowania
komunikacyjnego organizowanego przez WORD na
				
Beata Kos
terenie Szkoły Podstawowej w Wieleninie.
Zajęcia prowadzone były dwuetapowo. Najpierw
VII Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny
z zakresu wiedzy teoretycznej z przepisów ruchu
24 maja w Szkole Podstawowej w Wilamowie
drogowego w celu przygotowania się do egzaminu na
odbył się II Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny.
kartę rowerową, a następnie od strony praktycznej. Na
Organizatorkami konkursu były Izabela Wojtczak
sali gimnastycznej powstało mobilne miasteczko ruchu
i Wioleta Pietrzykowska. Konkurs zorganizowany
drogowego, w którym uczniowie mogli sprawdzić
został dla uczniów klas IV-VI z terenu naszej gminy.
znajomość znaków drogowych i umiejętności
Komisja w składzie: p. Izabela Wojtczak, p. Małporuszania się po drodze. Na zakończenie zajęć
gorzata Rybak i p. Elżbieta Goszczyk wyłoniła lauwszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowe książeczki
reatów: klasa IV:I miejsce - Zuzanna Adamczyk– SP
– komiksy, które również związane są tematycznie
Wilamów, Jakub Pietrzak – SP Wielenin, II miejsce:
z realizowanymi zagadnieniami, a także plany lekcji.
Maja Gapsa, Witold Chybczyński- SP Wilamów,
Uczniowie, którzy wg pana prowadzącego popełnili
wyróżnienie: Maja Księżak– SP Wielenin; klasa Vnajmniej błędów podczas poruszania się na ulicach
VI:I miejsce - Wiktoria Stołowska, II miejsce: Kacper
„miasteczka”, otrzymali w nagrodę opaski odblaskowe
Wróbel, III miejsce: Nikolina Polipowska – SP Wilamów,
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udaliśmy się do Zagrody Młynarskiej, gdzie zjedliśmy
obiad. Następnie wysłuchaliśmy koncertu kapeli Spod
Baszty, a chętne zuchy i harcerze mogli zwiedzić
wiatrak, a także udać się na przejażdżkę motorem.
Na zakończenie Agnieszka Bamberska i Karolina
Ludwicka zaprezentowały piosenkę „Hej, przyjaciele”.
Ostatnim punktem pobytu w Uniejowie była msza
święta w pobliskiej Kolegiacie. Po pełnym wrażeń
dniu w Uniejowie wróciliśmy do Stemplewa. Wszyscy
wzięli jeszcze udział w zabawie tanecznej i pokazie
fajerwerków. W niedzielę po śniadaniu rozpoczęliśmy
pakowanie i składanie łóżek.
Po dwóch dniach pełnych atrakcji bardzo
zmęczeni, ale zadowoleni wróciliśmy do domów.
Laureaci oraz uczestnicy Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego

Adam Doliński– SP Wielenin, wyróżnienie: Bartosz
Kazimierski– SP Wielenin.
Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe zakupione w ramach realizacji programu
z edukacji ekologicznej „Odpady segregujesz-Ziemię
ratujesz!”, dofinansowanego przez Wojewódzki
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi.
Dziękujemy uczniom z udział w konkursie, a nagrodzonym gratulujemy!
				

Izabela Wojtczak

Zlot drużyn w Stemplewie
W dniach 24-26 maja zuchy z gromady zuchowej
„Wilamowskie skrzaty” oraz harcerze z drużyny
harcerskiej „Wilamowskie Orły” wraz z druhnami
Sylwią Wrąbel i Wioletą Pietrzykowską udali się na
32. Ogólnopolski Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku
do Stemplewa.
Zlot rozpoczęliśmy od zakwaterowania w namiotach, następnie udaliśmy się na apel. Po uroczystym otwarciu zlotu wzięliśmy się za tworzenie
naszych totemów z drewna oraz innych dostępnych
materiałów. Piątek okazał się dniem warsztatów.
Najpierw robiliśmy kolczyki dla swoich mam, później
ramki na zdjęcia, a na końcu naszyjniki z zawieszkami
z gliny. Po kolacji udaliśmy się na wspólne ognisko,
podczas którego nastąpiła prezentacja wszystkich
drużyn.
W sobotę po śniadaniu udaliśmy się autokarami
do Uniejowa. Tam czekała na nas gra miejska, a na
poszczególnych punktach przeróżne zadania do
wykonania. W międzyczasie otrzymaliśmy również
bułki słodkie i lody. Po wykonanych zadaniach

				

Sylwia Wrąbel

Warsztaty z pedagogiem
W dniu 27 maja 2019 r. odbyły się w naszej
szkole warsztaty z panią pedagog - Iwoną Ostrowską
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach. Tematyka była różnorodna: w klasie IV „ Dobre maniery i odpowiedzialność”, w klasie V „ Tolerancja, współpraca, umiejętność radzenia sobie
z porażką (problem obrażania się)”, w klasie VI - „ Odpowiedzialność za swoje zachowanie. Radzenie sobie
z porażką”, w klasie I i II - „ Zgodna współpraca w zespole”.
				

Anna Gazda

Przedszkolaki na urodzinach Baby Jagi
27 maja przedszkolaki uczestniczyły w niezwykłych urodzinach, które odbyły się w Miejskim
Domu Kultury w Turku. Były to urodziny Baby Jagi.
Wszystkie dzieci zaśpiewały Babie Jadze „Sto lat”
w języku angielskim. Na urodziny przyszli także
Gargamel i smerfy. Było to pełne humoru i zabawnych
scen przedstawienie, w czasie którego dzieci tańczyły
i śpiewały. Następnie aktorzy zaprezentowali dzieciom
wiersz Jana Brzechwy pt. „Rzepka”. W role zwierzątek,
które pomagały dziadkowi wyrwać ogromną rzepkę
wcielały się dzieci z widowni. Niestety, nasze maluchy
nie zostały wybrane. Może za rok to my będziemy
aktorami.
				
Izabela Wróbel
Europejski Dzień Języków Obcych
29 maja w naszej szkole odbył się Dzień Języków
Obcych. W holu głównym przywitał nas napis
ozdobiony kilkoma flagami krajów europejskich
informujący o tym wydarzeniu. Na korytarzach po-
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korytarzu wywieszona została gazetka tematyczna.
Pożytecznej akcji towarzyszyła doskonała zabawa.
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Taniec dziewczynek z klasy IV z okazji Dnia Języków Obcych

Anna Gazda

Dzień Mamy i Taty w przedszkolu
3 czerwca przedszkolaki obchodziły najważniejsze
święto - Dzień Mamy i Taty. Przygotowania do tej
imprezy trwały od kilkunastu dni. Codziennie dzieci
ćwiczyły swoje role na próbach, aby jak najlepiej
zaprezentować się przed ważną publicznością –
rodzicami. Występ rozpoczęli Wiktoria z Kacprem,
którzy przywitali przybyłych gości. Następnie były
wierszyki o mamie i tacie, przeplatane piosenkami.
Potem starszaki przedstawiły zabawną scenkę
o Małgorzatce, która wyhodowała w swoim ogródku
warzywa dla mamy. Zostawiła koszyk, bo wołał ją
tata i wtedy zjawiły się zwierzęta, które także chciały
poczęstować swoje mamy sałatą. Oczywiście Małgosia
zgodziła się i podzieliła sałatą z zajączkiem, gąską
i kozą. Następnie chłopcy zaprezentowali scenkę
o zabieganym tacie, który zgubił podczas spaceru
w parku swoje dzieci.
Na zakończenie dzieci wręczyły rodzicom laurki
i złożyli życzenia. Nie zabrakło również gorących
uścisków i całusów.
				
Izabela Wróbel

jawiły zdjęcia słynnych Brytyjczyków i plakaty
prezentujące atrakcje turystyczne Wielkiej Brytanii.
Na terenie szkoły zawisły też afisze z dowcipnymi
napisami w języku angielskim, ciekawostkami na
temat popularnych języków obcych, a w centralnym
miejscu - afisz z powitaniami w języku: angielskim,
francuskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim.
Każda klasa wywiesiła na drzwiach swojej pracowni
plakat na temat wybranego przez siebie kraju
europejskiego. W widocznych miejscach pojawiły
się karteczki informacyjne z napisami w języku
angielskim, aby uczniowie mogli utrwalić słownictwo
poznane na lekcjach.
Mamy nadzieję, że już nikt nie zapomni, jak
się nazywa po angielsku: gabinet dyrektora, pokój
Gminny Konkurs Języka Angielskiego
nauczycielski, szafki na buty, stołówka czy schody.
4 czerwca w Szkole Podstawowej w Wilamowie
W czasie przerw uczniowie niektórych klas wykonali
odbył się Gminny Konkurs Języka Angielskiego,
przygotowane na tę okoliczność piosenki w języku
którego organizatorką była Mariola Ewa Pawłowska.
angielskim i włoskim. Jednak największym przebojem
Konkurs został zorganizowany dla uczniów klas IV-VIII
tego dnia była „Zorba” zaprezentowana przez
z terenu naszej gminy.
dziewczęta z klasy czwartej, które na tę okoliczność
Komisja w składzie: p. Mariola Ewa Pawłowska,
sprawiły sobie piękne stroje. Taniec tak bardzo
p. Ewelina Kołata, p. Wiesława Stawicka i p. Martyna
spodobał się publiczności, że tancerki musiały go
Janiak wyłoniła laureatów: klasy IV i V:I miejsce –
ponownie zatańczyć, porywając w tan prawie całą
Nadia Białczak, Aleksander Wegner – SP Uniejów, II
szkołę.
miejsce – Kamil Pruchlat – SP Uniejów, Jakub Koziński
Mamy nadzieję, że Dzień Języków Obcych nie
– SP Wielenin, III miejsce – Cynthia Karcz, Weronika
tylko dostarczył uczniom radości i zabawy, ale przede
Szypowska – SP Wielenin; klasy VI i VII: I miejsce wszystkim rozbudził w nich zainteresowanie innymi
Witold Leśniewski, II miejsce – Michalina Wappa,
kulturami i tak ważną w naszych czasach tolerancję.
III miejsce – Maja Wappa – SP Uniejów; klasy VIII: I
							
miejsce – Klaudia Antosik SP – Wielenin, II miejsce –
			
Mariola Ewa Pawłowska
Wiktoria Grabska, III miejsce – Olga Wincenciak – SP
Uniejów.
Światowy Dzień bez Tytoniu
Wymienieni uczniowie otrzymali dyplomy i naW ramach Światowego Dnia bez Tytoniu w naszej
grody rzeczowe. Dziękujemy uczniom z udział w konszkole odbył się happening, przygotowany przez
kursie, a nagrodzonym gratulujemy!
chłopców z klasy drugiej, pod kierunkiem pani Anny
Gazdy. Uczniowie rozdawali chorągiewki z rysunkiem
			
Mariola Ewa Pawłowska
zdrowych płuc, balony oraz ulotki. Na dolnym
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Gminny Konkurs „Coś z niczego”
7 czerwca odbyło się rozstrzygnięcieGminnego
Konkursu Plastyczno-Technicznego „Coś z niczego”
dla klas I-III. Celem konkursu było: szerzenie
troski o środowisko naturalne wśród dzieci oraz
wykorzystanie łatwo dostępnych materiałów ekologicznych i surowców wtórnych do wytworzenia ciekawych zabawek.
W trakcie oceniania prac i wyłaniania laureatów komisja brała pod uwagę: oryginalność
interpretacji tematu, kompozycję, samodzielność
i staranność wykonania prac oraz różnorodność
użytych materiałów. Komisja stwierdziła duże
zainteresowanie konkursem oraz wysoki poziom
artystyczny prezentowanych prac. Ocena i wyłonienie
laureatów spośród tak dużej ilości dostarczonych na
konkurs prac, gdzie każda jest niepowtarzalna i ma
swój urok, była bardzo trudna. Wzięto pod uwagę:
indywidualność, oryginalność, pomysłowość.
Komisja dokonała wyboru następujących prac
i przyznała miejsca: I miejsce - Ewa Tomaszewska,
Amelia Spytkowska - Szkoła Podstawowa w Wilamowie, II miejsce - Marcel Kwieciński, Szymon
Kęcel- Szkoła Podstawowa w Uniejowie, III miejsce
- Kacper Pizulski- Publiczna Szkoła Podstawowa
w Spycimierzu, Alan Palka - Szkoła Podstawowa
w Wilamowie, wyróżnienie: Wojciech Wilczyński
- Szkoła Podstawowa w Wilamowie, Igor Ilski Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu, David
Pietrzak- Szkoła Podstawowa w Wilamowie.
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionychprac
zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami
oraz nagrodami rzeczowymi zakupionymi w ramach
realizacji programu z edukacji ekologicznej „Odpady
segregujesz-Ziemię ratujesz!”, dofinansowanego
przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.
Szkolny Festiwal Piosenki Ekologicznej
7 czerwca w naszej szkole odbył sięSzkolny
Festiwal Piosenki Ekologicznej, któregocelem była
popularyzacja proekologicznych postaw dzieci i młodzieży wyrażana poprzez własną ekspresję, czyli
piosenkę oraz promowanie treści ekologicznych
poprzez działalność artystyczną i dobrą zabawę.
W Festiwalu Piosenki Ekologicznej dzieci
prezentowały na wysokim poziomie swoje umiejętności wokalne w trzech kategoriach wiekowych:
pierwsza kategoria – klas P, druga kategoria – klasy
I-III i trzecia kategoria – klasy IV-VIII. Jeden lub

kilku uczestników mogli wykonać jedną piosenkę
o tematyce ekologicznej. Utwory można było wykonywać a capella, półplayback lub z własnym
akompaniamentem. Oceniając występy dzieci, jury
brało pod uwagę: muzykalność, interpretację utworu,
wartość artystyczną prezentacji i dobór repertuaru.
Komisja po wysłuchaniu wszystkich utworów
przyznała: w pierwszej kategorii – przedszkole –
wyróżnienie: Aleksandra Skiera i Oliwia Pacześna;
w drugiej kategorii – klasy I-III – I miejsce – Cyprian Kowalczyk, II miejsce - Amelia Spytkowska, Filip Warych,
III miejsce - Elżbieta Maruszak; wtrzeciej kategorii klasy IV-VIII - I miejsce - Zuzanna Adamczyk, II miejsce
- Martyna Paczesna, Maja Gapsa, III miejsce - Monika
Rogacka.
Wszyscy zwycięzcy festiwalu zostali nagrodzeni
pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi
zakupionymi w ramach realizacji programu z edukacji
ekologicznej „Odpady segregujesz-Ziemię ratujesz!”,
dofinansowanego przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom.
							
			
Izabela Wojtczak
Gminny Konkurs „Problem z odpadami – dzikie
wysypiska śmieci”
Uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu Fotograficznego „Problem z odpadami – dzikie wysypiska
śmieci” odbyło się 7 czerwca w naszej szkole. Konkurs
przeznaczony był dla uczniów klas IV-VIII z terenu
naszej gminy. Celem konkursu było aktywne oraz
badawcze podejście do ochrony środowiska i przyrody
poprzez wytropienie dzikiego wysypiska śmieci
i sfotografowanie go.
Komisja spośród otrzymanych prac przyznała
następujące miejsca i wyróżnienia:I miejsce - Maja
Gapsa, II miejsce - Nikolina Polipowska, III miejsce Agnieszka Bamberska - Szkoła Podstawowa w Wilamowie, Tomasz Cichomski - Szkoła Podstawowa
w Wieleninie, wyróżnienia: Amelia Józefowicz, Wiktoria Stołowska - Szkoła Podstawowa w Wilamowie.
Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac
zostali uhonorowani pamiątkowymi dyplomami oraz
nagrodami rzeczowymi zakupionymi w ramach realizacji programu z edukacji ekologicznej „Odpady
segregujesz – Ziemię ratujesz!”, dofinansowanego
przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
							
			
Magdalena Pajor
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Mirosław Madajski

Kalendarium najważniejszych wydarzeń z Czepowa
18 kwietnia
25 kwietnia
9 maja
15 maja
16 maja
17 maja
21 maja
23 maja
24 maja
24-26 maja
29 maja
4 czerwca

arch. PŚDS w Czepowie

7 czerwca
13 czerwca

- Śniadanie Wielkanocne w PŚDS w Czepowie
- IX Igrzyska Pod Dachem - podsumowanie i rozdanie dyplomów
- Rozstrzygnięcie 3. edycji konkursu czytelniczego pt. „Niezwykła moc zwykłego czytania”
- Zakończenie prac nad płytą „Pozytywki”
- Powiatowa Młodzieżowa Debata pt. „Od niepełnosprawności do godności” w Starostwie 		
Powiatowym w Poddębicach
- Jubileusz 10-lecia powstania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Czepowie
- Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego w Łodzi
- Udział w XIV Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka
2019”
- Majówka w Domu Pomocy Społecznej w Skęczniewie. Temat: „Lata 60-te”
- Udział w XXXII Ogólnopolskim Zlocie Drużyn Nieprzetartego Szlaku w Stemplewie
- Pogadanka z policjantami z Komendy Powiatowej Policji w Poddębicach pt. „Bezpieczne lato”
- Wędkujemy na zbiorniku „Kaczka” (Wędkowanie było możliwe dzięki zgodzie Polskiego Związku
Wędkarskiego Oddz. Konin oraz Koła Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie)
- Dzień Godności Osób Niepełnosprawnych w Księżych Młynach
- Plener malarski w ŚDS w Żeronicach

Pogadanka z policją

Podopieczni na XXXII Ogólnopolskim Zlocie Drużyn Nieprzetartego Szlaku w
Stemplewie

Ruszył projekt „Sport i rekreacja samo zdrowie”
Zadanie „Sport i rekreacja samo zdrowie” współfinansowane jest ze środków z województwa łódzkiego.

arch. PŚDS w Czepowie

1 czerwca 2019 r. rozpoczął się projekt „Sport
i rekreacja samo zdrowie”. Zadanie realizowane jest
przez Centrum Promocji Sportu i Rekreacji „Dragon”
w Poddębicach. Bierze w nim udział 15 uczestników
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy
w Czepowie.
Zajęcia, realizowane w okresie 1.06-31.12.2019r.
przez CPSiR „Dragon”, wykraczać będą poza ramy
czasowe zajęć w PŚDS, a także wzbogacą ofertę
czepowskiej placówki o znane, a także o nowe
aktywności. Beneficjenci zadania spróbują swoich
sił w zajęciach ze strzelectwa sportowego, w rekreacji wodnej, treningach karate, indywidualnych
i zespołowych grach plenerowych, a także w wędkarstwie.

>>>

58

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 3 / 67 / 2019

>>>
Agnieszka Olczyk

Nagrody dla restauratorów i degustatorów
VI Uniejowskiego Festiwalu Smaków
19 kwietnia 2019 roku zapewne z ogromną niecierpliwością oczekiwało szerokie grono
osób biorących udział w Festiwalu Smaków – mieszkańcy Uniejowa, turyści, którzy w dniach
13-14 kwietnia bardzo licznie odwiedzili nasze miasto i wcielili się w role degustatorów, a także
Ci, których owe wydarzenie dotyczy zawsze najbardziej – restauratorzy wraz z szefami kuchni
i pracownikami lokali – czyli ogłoszenia wyników konkursu.
W tegorocznej edycji Festiwalu Smaków wzięło
udział 14 restauracji. Mieliśmy możliwość spróbowania
14 dań głównych na bazie lub z dodatkiem ziemniaka
oraz 10 deserów na bazie lub z dodatkiem jabłka. Spośród
nich komisja konkursowa i goście Festiwalu wybrali
najsmaczniejsze potrawy i tym samym Laureatów „Lilii
Smakosza”.
Przypominamy, że zwycięzcami VI Uniejowskiego
Festiwalu Smaków zostali:
• W ocenie Jury, w kategorii danie główne: I miejsce
– Gościniec „Nad Wartą” za „Uniejowski ziemniak
w mundurku”, II miejsce – Hotel Uniejów****
ecoActive&Spa, Restauracja LaRegina za „Kugel
ziemniaczany”, III miejsce – Restauracja Parkowa
w Uzdrowisku Uniejów Park za „Duet doskonały”.
• W ocenie Jury, w kategorii deser: I miejsce – Hotel
Uniejów**** ecoActive&Spa, Restauracja LaRegina za
„Kompresowane jabłko”, ex aequo II miejsce – Hotel &
Spa**** Kasztel Uniejów, Restauracja Kasztelańska za
„Sambuk z uniejowskich jabłek” i Restauracja Zorbas
za „Nadwarciański przysmak jabłkowy”, III miejsce
– Restauracja Herbowa na Zamku za „Legendarną
pokusę”.
• W ocenie Gości, w kategorii danie główne: I miejsce
– Restauracja Herbowa na Zamku za „Rycerskie
doznanie”, II miejsce – Gościniec „Nad Wartą” za
„Uniejowski ziemniak w mundurku”, III miejsce – Hotel
Uniejów**** ecoActiv&Spa, Restauracja LaRegina za
„Kugel ziemniaczany”.
• W ocenie Gości, w kategorii deser: I miejsce – Hotel
Uniejów**** ecoActive&Spa, Restauracja LaRegina
za „Kompresowane jabłko”, II miejsce – Restauracja
Herbowa na Zamku za „Legendarną pokusę”, III
miejsce – Karczma w Zagrodzie Młynarskiej za „Jabłko
z uniejowskim miodem w cieście”.
Zwycięzcy VI Uniejowskiego Festiwalu Smaków
zostali ogłoszeni na VIII Sesji Rady Miejskiej w Uniejowie.
Nagrody uczestnikom Festiwalu wręczyli: Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Mirosław Madajski –
Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie oraz Tomasz
Wójcik – Radny Rady Miejskiej w Uniejowie i jednocześnie

członek komisji konkursowej. Uroczystość poprowadziła
Agnieszka Olczyk – koordynator konkursu i członek
komisji konkursowej.
Poziom tegorocznej edycji był tak wysoki, że nie można
było pozwolić, aby którykolwiek z restauratorów wyszedł
z uroczystości z przysłowiową „pustą ręką”. Zwycięskie
restauracje otrzymały tablice „Lilia Smakosza” informujące
gości o zdobyciu tytułu Najbardziej Smakowitego Miejsca
w Uniejowie. Zdobywcy II i III miejsc dostali dyplomy
z gratulacjami, a wszyscy pozostali uczestnicy VI Festiwalu
Smaków podziękowania za doskonałą współpracę
i zaangażowanie włożone w organizację wydarzenia.
Specjalne gratulacje dla najlepszych w tym roku restauracji,
a więc dla zdobywców I- III miejsca, przekazała również
przewodnicząca komisji konkursowej VI Uniejowskiego
Festiwalu Smaków – Wicestarosta Łańcucki – pani Barbara
Pilawa-Kraus, która podziękowała im za wysokie walory
smakowe oraz estetykę podania potraw i życzyła dalszych
sukcesów i satysfakcji z podejmowanych przedsięwzięć.
Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom, a wszystkim
Uczestnikom VI Uniejowskiego Festiwalu Smaków
dziękujemy za udział w wydarzeniu.
Jest już tradycją, że nagrody za udział w Uniejowskim
Festiwalu Smaków otrzymują nie tylko restauracje za
przygotowanie najsmaczniejszych potraw, ale także osoby,
które podczas trwania akcji degustacyjnej odwiedzają
restauracje, próbują potraw festiwalowych i wybierają
wśród nich swoich faworytów. W tym roku nie mogło być
inaczej. Udało nam się zebrać łącznie 280 Paszportów
Degustatora. Wśród nich znalazło się 17, które nie spełniały
wszystkich wymaganych kryteriów ważności ustalonych
w regulaminie, dlatego zostały uznane za nieważne.
Nagrody dla degustatorów rozlosowane zostały
spośród 263 paszportów.
Wyniki losowania przedstawiały się następująco:
• Zaproszenie na uroczysty obiad dla dwóch osób
w zwycięskich restauracjach w Uniejowie (tych, które
zajęły I miejsca w obu kategoriach i w ocenach zarówno
degustatorów, jak i komisji konkursowej), których
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Nagrodę dla Gościńca „Nad Wartą” odbiera
właściciel – pan Zbigniew Krajewski

•

•

•

•

•

•

•

W imieniu właścicieli Hotelu Uniejów****
ecoActive&Spa nagrodę odbiera kucharz
Restauracji LaRegina

Fundatorami byli właściciele poszczególnych restauracji,
otrzymali: Pan Krzysztof Niechciałkowski z Szamotuł
Wielkopolskich, Pani Marta Bukowska z Uniejowa, Pan
Maciej Korbelak z Komornik, Pan Maksymilian Lisiecki
z Poznania.
Zaproszenie na słodki poczęstunek deserowy dla dwóch
osób w restauracjach w Uniejowie (tych, które zajęły II
miejsca w obu kategoriach i w ocenach zarówno degustatorów, jak i komisji konkursowej), których Fundatorami
byli właściciele poszczególnych restauracji, otrzymali: Pan
Jarosław Fabrykowski i Pan Robert Wereszko z Łodzi, Pani
Iwona Łuczak z Uniejowa, Pani Zuzanna Augustyniak i Pan
Jerzy Kartus z Białej Rawskiej.
Zabieg na ciało – Czekoladowa wariacja w Uzdrowisku
Uniejów Park, którego Fundatorem był Instytut Zdrowia
Człowieka. Uzdrowisko Uniejów Park, otrzymała Pani
Krystyna Rygiel z Głowna.
Karnet okolicznościowy na zabiegi do gabinetu balneologicznego (Kąpiel perełkowa, Body Detox, Solarium)
w Geotermii Uniejów im. Stanisława Olasa, którego
Fundatorem była Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa,
otrzymali: Pan Przemysław Jakubowski z Wielkopolski,
Pani Ewelina Palka z Orzeszków-Kolonii, Pani Anna
Kocemba-Tokarska z Kalisza.
Voucher na zabieg Diamond’s of Beauty Thermal do
wykorzystania w salonie kosmetycznym Beauty Thermal
w Uniejowie, którego Fundatorem był Salon Beauty
Thermal w Uniejowie, otrzymała: Pani Aldona Szymkowiak
z Uniejowa.
Bon podarunkowy o wartości 150 zł do wykorzystania w
Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczym w Uniejowie, którego
Fundatorem było Centrum Rehabilitacyjno-Lecznicze
w Uniejowie, otrzymał Pan Mariusz Golski z Białegostoku.
Zaproszenie na 2-godzinną grę w kręgle w Klubie Nautilus
w „Termach Uniejów”, którego Fundatorem było PGK
„Termy Uniejów” sp. z o.o., otrzymali: Pani Marta Gębura
z Warszawy, Pani Anna Włodarska z Uniejowa.
Voucher dla jednej osoby na wybraną trasę w Termalnym
Parku Linowym, którego Fundatorem była firma VattenBall
– Maciej Łuczak, otrzymali: Pani Alicja Mondra z Poddębic,

Pani Anna Jatczak (od lewej) i kelnerka restauracji z nagrodą
dla Restauracji „Herbowa” na Zamku

Pan Krystian Rosiak z Wichertowa, Pani Marta Antoniak
z Uniejowa, Pani Agata Ambroży-Bęgier z Gąsina.
• Voucher dla dwóch osób na spływ kajakowy rzeką Wartą
– trasa Księże Młyny-Uniejów, którego Fundatorem
była firma VattenBall – Maciej Łuczak, otrzymał Pan
Łukasz Szafoni z Łodzi.
• Karnety wstępu dla dwóch osób do Kompleksu
Termalno-Basenowego „Termy Uniejów”, którego
Fundatorami było PGK „Termy Uniejów” sp. z o.o.,
otrzymali: Pani Ewa Waszak z Bydgoszczy, Pan Jacek
Kacprzak z Leśnika, Pan Piotr Kosiński z Konina, Pan
Tomasz Pawlak z Borysewa, Pani Halina Kozanecka
z Pudłówka, Pani Nicola Malinowska, Pani Anna
Kwiatkowska i Pan Artur Parada z Uniejowa, Pani Alicja
Szelągowska z Malanowa, Pani Bogusława Antoniak
z Woli Przedmiejskiej.
• Zestawów książek: „Gotowanie jest super” Adama
Kozaneckiego, „Czas na smaki. Kulinarny Uniejów” oraz
„Tradycja kulinarna Uniejowa”, którego Fundatorem był
Urząd Miasta w Uniejowie, otrzymali: Pani Katarzyna
Obolewska z Poddębic, Pan Piotr Kosiński z Konina,
Pani Magdalena Wojewoda z Komornik, Pan Dawid
Kowalczyk z Wartkowic, Pani Aleksandra Kurpiewska z
Uniejowa.
Wśród 263 ważnych Paszportów Degustatora znalazł
się również jeden wyjątkowy, który zasłużył na nagrodę
specjalną. Otrzymał ją Pan Michał Godziński z Uniejowa
za odwiedzenie wszystkich festiwalowych restauracji
i skosztowanie wszystkich festiwalowych dań głównych
i deserów. Nagroda specjalna to: zaproszenie na obiad
dla dwóch osób w jednej, wybranej przez degustatora
restauracji, spośród wybranych restauracji festiwalowych;
karnet wstępu dla dwóch osób do Kompleksu TermalnoBasenowego „Termy Uniejów”, karnet okolicznościowy na
zabiegi do gabinetu balneologicznego (Kąpiel perełkowa,
Body Detox, Solarium) w Geotermii Uniejów im. Stanisława
Olasa oraz książki kulinarne.
Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom i już teraz
zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Festiwalu
Smaków.
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W Uniejowie silniki zaryczały
– motocykliści dopisali
W niedzielne popołudnie 28 kwietnia Uniejów zadebiutował w roli gospodarza imprezy dla
motocyklistów i miłośników jednośladów. Niecierpliwie wyczekiwana każdej zimy inauguracja
sezonu jest dla każdego moto-fana prawdziwym świętem. Najlepszym dowodem na słuszność
tej tezy była frekwencja – tak wysoce wzorowa, że przerosła chyba nawet oczekiwania samego
organizatora:
- Wszyscy byliśmy pozytywnie zaskoczeni ogromnym
zainteresowaniem. I to nie tylko wśród okolicznych
właścicieli jednośladów – a przepraszam, swój udział
mocno zaznaczyli także entuzjaści quadów – więc nie
tylko jednośladów – relacjonuje Pan Darek – Ja byłem
pochłonięty organizacją, ale koledzy, którzy od lat biorą
udział w takich imprezach, szacują, że w głównej części
imprezy wzięło udział nawet 500 motorów!
Pomysłodawcą wydarzenia był założyciel tutejszej
przystani motocyklowej „Moto Banit” - Pan Dariusz
Banicki. Miejsce przyjazne motocyklom i motocyklistom
to połączenie samoobsługowego warsztatu, sklepu
z częściami i akcesoriami do motocykli, punktu gastro-

nomicznego i pola namiotowego, czyli taki przyczółek
dla podróżującego motocyklem.
Miłośnicy jednośladów, którzy przyjechali do
Uniejowa rozpoczęli spotkanie o godzinie 11:00 na placu
kościelnym uniejowskiej kolegiaty. To tam odprawiona
została msza święta w intencji motocyklistów, po
której odbyło się poświęcenie maszyn.
Po mszy motocykliści przejechali na parking
przy ul. abpa Jakuba Świnki, gdzie widowiskowy
pokaz zaprezentował Mistrz Świata w stuncie Marcin Głowacki. Następnie motocykliści wzięli udział
w paradzie motocykli, po której udali się na dalszą część
imprezy do Przystani „MotoBanit”.
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Wędkarze z uniejowskiego Koła otworzyli sezon
świetnymi wynikami
ryb) Mirosław – z wynikiem 2,17 kg – uplasował się na
trzecim miejscu.
Zawody wygrał Witold Przytuła, łowiąc ryby o łącznej
wadze 3,67 kg. Witold w styczniu odebrał Grand Prix
Koła, czyli Puchar Przechodni Mistrza Koła nr 16 w Uniejowie za rok 2018. Drugie miejsce, z niewiele mniejszym
wynikiem: 3,45 kg, zajął Robert Gralka, a trzecie – wspomniany wcześniej – Mirosław Leśniewski.

arch. UM Uniejów

Nie tylko motocykliści rozpoczynali sezon. Na starorzeczu „Kaczka” w Człopach odbył się 28 kwietnia
pierwszy w tym roku wędkarski turniej inauguracyjny
pn. „Wiosna 2019”. Organizatorem zawodów było Koło
Wędkarskie nr 16 w Uniejowie. W turnieju wzięło udział
42 zawodników, w tym jedna kobieta. Zbiórkę wędkarzy
i losowanie stanowisk ustalono na godz. 6:00-7:45.
Gwizdek zezwalający na zarzucanie wędek zabrzmiał
punktualnie o 8:00. Czas zawodów ustalono na 4 godziny, czyli do południa.
Mimo niesprzyjającej pogody – wędkarze narzekali
na niską temperaturę oraz porywisty wiatr, który ruszył
się w ostatniej godzinie zawodów – tegoroczny sezon
wędkarski w Uniejowie rozpoczęto całkiem niezłymi
wynikami. Podczas ważenia, tuż po zakończeniu
zawodów, komisja aż w 3 przypadkach postanowiła
osobno sprawdzić rozmiar, a także gramaturę największych okazów. Pod tym względem najlepszy był
Mirosław Leśniewski, który złowił 46-centymetrowego
leszcza. W ogólnej klasyfikacji (łączna waga złowionych

Agnieszka Owczarek

Na Majówce było smacznie i wesoło

Znaczne ochłodzenie i wisząca w powietrzu ulewa nie przestraszyły organizatorów sobotniej „Majówki na polanie”,
a zatem tradycyjne spotkanie we wnętrzach Zamkowego Parku i w tym roku się odbyło!
Co do samej imprezy – atmosferę panującą na polanie
najtrafniej można określić słowami „było smacznie
i wesoło”. Jak to w plenerze – była pyszna grochówka, na
którą zapraszał Jarek z „Zielonego Zacisza”, pani Wanda
z panią Olą częstowały jabłkami, tuż obok grillowała
„Gospoda pod Brzozami”, a ze słodkimi wypiekami,
z goframi, pizzerkami na łasuchów czekały Jola, Beata
i Lilianna z Koła Gospodyń Wiejskich z Wilamowa.

arch. UM Uniejów

Pomysłodawcą powrotu do organizowania zabaw
na kultowej polanie jest Uniejowskie Stowarzyszenie
Przedsiębiorców Turystycznych, zrzeszające właścicieli
noclegów, pokoi gościnnych, pensjonatów, domków
letniskowych, restauracji i zajazdów oraz usług
rekreacyjnych. Ciesząca się sentymentem, a więc
także i ogromną sympatią mieszkańców majówka rok
rocznie ściągała do parku całe rodziny. W tym roku
powodzenie imprezy stanęło pod znakiem zapytania ze
względu na niekorzystne prognozy meteorologiczne na
długi, majowy weekend, ale wbrew kaprysom pogody
przedsiębiorcy stawili się: w parku i na wysokości
zadania. Obawy o przejęcie zainteresowania turystów
zrodził odbywający się w tym samym czasie u podnóża
zamku - Jarmark Średniowieczny. Wnioskując po
stylizowanych na średniowieczne strojach niektórych
gości, można z powodzeniem stwierdzić, że to właśnie
majówka ściągnęła ludzi z Jarmarku.
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Świętowaliśmy 228. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja
3 maja 2019 roku obchodziliśmy 228. rocznicę uchwalenia przez Sejm Czteroletni w 1791
roku pierwszej nowoczesnej w Europie i drugiej na świecie Konstytucji mającej na celu poprawę
sytuacji politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
Gminne Obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Uniejowie z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej I Dywizjonu Lotniczego z Leźnicy Wielkiej rozpoczęły się od
zbiórki uczestników przy Domu Harcerza i przemarszu
pod Pomnik Bohaterów Września1939 roku na Rynku
w Uniejowie. Po wprowadzeniu na plac uroczystości
Wojskowej Asysty Honorowej przez Dowódcę Kompanii
Honorowej – ppor. Michała Marczyńskiego, Dowódca
Uroczystości – por. Bartosz Gabryszak złożył meldunek
Dowódcy I Dywizjonu Lotniczego w Leźnicy Wielkiej –
mjr. Krzysztofowi Michałowskiemu. Dowódca dokonał
przeglądu pododdziałów i przywitał się z żołnierzami.
Przy dźwiękach hymnu państwowego podniesiono flagę
państwową na maszt przez poczet flagowy w składzie:
Dowódca Pocztu Flagowego – plut. Jacek Kanderski,
Flagowy – st. kpr. Damian Grzelakowski i Asysta – kpr.
Antoni Jóźwiak. Po odegraniu hymnu państwowego
przez Orkiestrę Dętą ZHP-OSP Uniejów, prowadzący
uroczystość – Robert Palka przywitał przybyłe
delegacje, poczty sztandarowe, asystę honorową oraz
mieszkańców miasta i gminy. Po okolicznościowym
przemówieniu wygłoszonym przez Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Uniejowie – Mirosława Madajskiego,
nawiązującym do uroczystości majowych i 15-lecia
wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, por. Kuba
Waryków odczytał Apel Pamięci. Po odczytaniu Apelu
nastąpiło oddanie salwy honorowej przez Wojskową
Asystę Honorową oraz odegranie Mazurka 3 Maja
przez orkiestrę dętą. Następnie delegacje złożyły
wiązanki kwiatów, a na zakończenie orkiestra odegrała
Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego „My, Pierwsza
Brygada”.

Wartę Honorową przy Pomniku pełnili: kpr. Marta
Michalska i sierż. Krzysztof Popławski.
Po zakończeniu obchodów na Rynku uroczystości
kontynuowano w uniejowskiej Kolegiacie podczas
Mszy Świętej odprawionej przez ks. Infułata Andrzeja
Ziemieśkiewicza – proboszcza uniejowskiej parafii.
Przed Mszą Świętą występ artystyczny nawiązujący do
wydarzenia 3 Maja dali uczniowie Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów Września 1939 roku w Uniejowie.
Usłyszeliśmy również Chór Żeński „Kantylena”.
W uroczystości wzięli udział: w imieniu Senatora
RP Przemysława Błaszczyka – Dyrektor Biura – Pani
Ewelina Niciak-Kaftan, Starosta Powiatu Poddębickiego
– Pani Małgorzata Komajda, Przewodniczący Rady
Powiatu Poddębickiego – Pan Sebastian Romanowski,
Członek Zarządu – Pani Beata Przybylska, Radny
Powiatu – Pan Stanisław Katusza oraz liczne delegacje
z terenu gminy Uniejów, w tym: duchowni uniejowskiej
parafii, przedstawiciele Urzędu Miasta Uniejów, Rady
Miejskiej w Uniejowie, policji, organizacji, stowarzyszeń,
partii politycznych, banków, szkół, instytucji, cech
rzemieślniczych, sołectw oraz jednostek Ochotniczych
Straży Pożarnych Gminy Uniejów.
Organizatorami Gminnych Obchodów Święta Konstytucji 3 Maja byli: Burmistrz Miasta Uniejów, Rada
Miejska w Uniejowie, Proboszcz Parafii pw. św. Floriana
w Uniejowie, Dyrektor Szkoły Podstawowej im.
Bohaterów Września 1939 roku w Uniejowie, Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie, Prezes PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
www.uniejow.pl
www.facebook.com/uniejow
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Powrót do wieków średnich
z Danielem Olbrychskim
Pierwszego dnia Jarmarku, a więc w sobotę 4 maja, gościem specjalnym widowiskowego pokazu husarii był Daniel Olbrychski – ikona kina polskiego,
znany m.in. z ekranizacji wielkich dzieł historycznych
literatury polskiej. W dwóch kolejnych wejściach
wcielał się w role królów. Pierwszym z nich był Stefan
Batory, nazywany prawdziwym twórcą polskiej
husarii ze względu na przeprowadzone reformy
militarne, dzięki którym husaria została ostatecznie
zdefiniowana i wyodrębniona jako osobny rodzaj
wojsk kawaleryjskich. W drugiej odsłonie aktor wcielił
się w postać króla Jana III Sobieskiego, przywołując
bitwę pod Wiedniem w 1683 r. uznawaną za moment
największej chwały dla polskich husarzy. Widowiskowy
pokaz okraszony komentarzami i ciekawostkami
pana Daniela Olbrychskiego był nie tylko okazją do
pokazania niemałych umiejętności dawnej formacji
wojskowej, ale bez wątpienia stanowił żywą lekcję
historii.
Przez dwa dni trwania Jarmarku na polu turniejowym
widzowie mogli podziwiać zmagania rycerzy w wykonaniu m.in. Uniejowskiej Akademii Rycerskiej oraz
pokaz rzymskich legionistów – antycznej formacji
wojskowej. Również i te występy nie ograniczały
się jedynie do rekonstrukcji walk, ale dały licznie
zgromadzonej publiczności możliwość pogłębienia
wiedzy historycznej w temacie rycerstwa i armii rzymskiej.
Tegoroczną edycję Jarmarku, podobnie jak w roku
ubiegłym, uświetniły widowiska średniowieczne w wykonaniu Teatru Rozrywki „Trójkąt” z Warszawy. W tym
roku, w repertuarze teatru znalazły się dwa spektakle
„Mroki średniowiecza” i „Czego nie wiecie o królach”.
Jak na jarmarki przystało, nie mogło zabraknąć
kramów, na których można było kupić pamiątki rodem
z wieków średnich, zakosztować lub zaopatrzyć się w
butelkę miodu pitnego oraz podpatrzeć i spróbować
własnych sił w warsztatach rzemieślniczych odtwarza-
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Długi weekend majowy upłynął pod znakiem imprezy rodem z wieków średnich, która od
kilkunastu lat wprowadza i przybliża klimat dawnej epoki w sercu termalnego uzdrowiska. Jedną
z głównych atrakcji był pokaz „Husaria Polska – u szczytu potęgi” w wykonaniu Sandomierskiego
Ośrodka Kawaleryjskiego.

jących dawne rzemiosła, jak np.: toczenie naczyń
glinianych na kole garncarskim, wykonywanie papieru
ręcznie czerpanego czy tkanie na krośnie.
Organizatorzy wykorzystali również przestrzeń
Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich, dając możliwość
zwiedzania obiektu ze skrybą, a podziemia zamkowe
posłużyły za muzeum, w którym zaprezentowano
średniowieczne narzędzia tortur. W programie nie
mogło zabraknąć też pokazu dawnych strojów,
pokazu i nauki tańca w wykonaniu uniejowskiej
grupy „Dworzanie”, a w pobliżu pola turniejowego
postawiono interaktywną wioskę zabaw z myślą o najmłodszych uczestnikach jarmarku.
Dwudniowe przedsięwzięcie istotnie nawiązywało
do typowych średniowiecznych jarmarków, gdzie
przeplatały się: rzemiosło, taniec, muzyka i tradycje
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ludowe. Tak jak w dawnej epoce jarmarki należały do
najważniejszych wydarzeń lokalnych społeczności
średniowiecznej Europy, tak również XIV edycja
Jarmarku Uniejowskiego zgromadziła ogromną liczbę
uczestników, a przyzamkowa lokalizacja jeszcze pełniej
podkreślała i oddawała klimat minionych wieków.
Pomimo napiętego programu udało się odbyć krótką
rozmowę z panem Danielem Olbrychskim.
Co spowodowało, że zgodził się Pan ponownie wziąć
udział w pokazie husarii
w Uniejowie? DO: Na mój pierwszy przyjazd do
Uniejowa namówił mnie mój przyjaciel i animator
rycersko-konnych pokazów, Aleks Jarmuła. Pierwszy
raz byłem rok temu i było bardzo miło. Gdy Aleks
powiedział, że tym razem mogę wystąpić jako
podwójny król, dosiąść konia, a potem opowiadać na
temat historii Polski i polskiej jazdy, z przyjemnością się
zgodziłem i jestem po raz drugi.

O tym, że doskonale jeździ Pan konno, krążą już
legendy. Ponoć czyta Pan w siodle scenariusze
przygotowując się do roli. Kiedy zrodziła się ta pasja,
przy okazji ról filmowych, czy już wcześniej? DO: Przy
okazji filmów, choć podobnie jak wiele innych sportów,
uprawiałem jeździectwo już wcześniej. Ale wiąże się
to przede wszystkim z moimi rolami, np. „Popiołami”
Andrzeja Wajdy.
Brał Pan udział w wielu ekranizacjach wielkich dzieł
literatury polskiej: Trylogia Sienkiewicza, Popioły,
Ziemia obiecana. I można by tak wymieniać bez
końca. Jak Pan myśli, dlaczego Polacy tak chętnie
oglądają filmy dotyczące losów Polski, a postaci
literackie trafiają w potrzeby współczesne? DO:
Nie wiem, ja byłem wychowywany na Sienkiewiczu,
Mickiewiczu i Wyspiańskim. Ciężko mi powiedzieć,
jak jest z czytaniem u polskiej młodzieży, ale jeśli nie
czyta może dzięki filmom ociera się nieco o literaturę.
Filmy o losach Polski wiążą się z naszą przeszłością
historyczną. Czegokolwiek byśmy nie dotknęli, rymuje
się to z problematyką braku suwerenności, a więc
kwestią niezwykle istotną dla każdego Polaka.
Kwestie z Pana filmów recytują cale pokolenia.
Dzięki filmom wpisał się również w kanon literatury,
bo dajmy na to, myśląc o Kmicicu ma się Pańską twarz
przed oczami. DO: Być może, choć jak już mówiłem
nie wiem, jak jest dzisiaj z czytaniem. Gdy nie było
jeszcze ery komputerów i telewizji, wszyscy czytali,
bo książki były piękną i jedyną rozrywką, a potem
już pracowała wyobraźnia. W tej chwili wyobraźnię
zastępują inscenizacje filmowe. Niemniej zachęcałbym
do czytania, bo czytanie to wiedza, która uszlachetnia.
			

Dziękuję za rozmowę.

Agnieszka Owczarek

Wernisaż prac Adama Grabowskiego
8 maja sala wystawowa siedziby Towarzystwa Przyjaciół Uniejowa wypełniła się pracami
malarskimi autorstwa Pana Adama Grabowskiego – Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dąbia.
Otwarcia ekspozycji dokonała Prezes TPU – Pani
Urszula Urbaniak, która powitała wszystkich przybyłych
gości oraz przybliżyła sylwetkę artysty przywołując
kilka faktów z jego biografii.
Pan Adam po różnych perypetiach, które naznaczyły

jego biografię, osiadł w Dąbiu, ale pasji malarskiej,
mimo iż towarzyszyła mu od dzieciństwa, poświęcił
się dopiero w wieku emerytalnym. Jak sam twierdzi,
maluje „z nudów”, ale jego talent nie pozostał długo
anonimowy. Zwracali się do niego konserwatorzy

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

zabytków sakralnych, malował i odtwarzał prezbiteria
– pomalował m.in. Kościół w Świnicach Warckich oraz
w Chwalborzycach. Wykonał kilkadziesiąt prac na
Ołtarze Bożego Ciała, w tym również dla pobliskiego
Wilamowa. Od 2003 roku działa aktywnie
w Towarzystwie Przyjaciół Dąbia, w którym aktualnie
pełni prezesurę. W tym czasie organizował plenery
ogólnopolskie, a także ujawnił swoje talenty pisarskie
(„Kościół co nad Nerem” (2009), „Nasze 10-lecie 20022012” (2012), „Krzyże przydrożne, kapliczki i figury
wolnostojące” (2017), „Zanikające zawody, profesje
i zajęcia”( 2017). To właśnie ten talent stał się iskierką
do zacieśnienia przyjaźni i współpracy z TPU, przy okazji
wydawania publikacji o św. Bogumile.
W prezentowanej ekspozycji dało się zauważyć
akcent sakralny, ale nie tylko. Wśród prac znalazły się
krajobrazy, inspiracje czerpane z natury oraz poczet
królów polskich na podstawie twórczości Matejki.
Ten ostatni tylko w części ma charakter odtwórczy,
ponieważ znane powszechnie wizerunki władców są
narysowane. Zatem malowane olejnie wersje portretów
dają duże pole do własnej interpretacji.
Na spotkanie z Panem Adamem przybyło wielu gości,
w tym również przedstawiciele władz samorządowych
Dąbia, z burmistrzem Panem Tomaszem Ludwickim
i Przewodniczącym Rady - Panem Wacławem Zworniczakiem na czele. Wśród gości znaleźli się także
działacze samorządowi poprzednich kadencji, dyre-
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ktorzy ośrodków kultury oraz wielu innych gości.
„O tym, jak ważną postacią społeczności Dąbia jest Pan
Adam, świadczą dzisiejsi, licznie zgromadzeni goście,
którzy mimo licznych obowiązków dnia codziennego,
zgromadzili się, by docenić i uhonorować działalność
artysty” – mówił pan burmistrz Ludwicki. Zwrócił również uwagę na niezwykle bogatą wiedzę historyczną
Pana Adama nazywając go „encyklopedia starego
stylu”. I niewątpliwie dało się to zauważyć podczas późniejszych rozmów w części nieoficjalnej.
Pan Adam otrzymał również pamiątkową tabliczkę,
jako dowód uznania, którą w imieniu TPU wręczyła p.
Joanna Wicherkiewicz, uniejowska poetka. Wernisaż
był doskonałą okazją do spotkania ze sztuką, ale też do
wymiany doświadczeń.
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Marta Pokorska

Uniejów na Dniach Otwartych Funduszy Europejskich
1 maja 2004 roku przeszedł do grona najważniejszych dat w historii naszego kraju za sprawą
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, stając się pełnoprawnym członkiem Wspólnoty.
Uniejów w ogromnym stopniu rozwinął skrzydła dzięki unijnym funduszom i błyskawicznie
zaczął tętnić życiem. Unijne środki w 80 procentach zmieniły nie tylko oblicze miasta, stając się
uzdrowiskiem, ale również infrastrukturę, drogi i szkoły.
W ramach tegorocznej, VI akcji Dni Otwartych Funduszy Europejskich i 15-lecia członkostwa Polski w Unii
Europejskiej uczestniczyliśmy w trzech wydarzeniach
mających miejsce w Łowiczu, Zduńskiej Woli oraz
Tomaszowie Mazowieckiem w dniach 10-12 maja.
Na naszym stoisku promowaliśmy przede wszystkim
inwestycje dofinansowane środkami unijnymi, ale
również lokalne produkty. Do stoiska Uniejowa
odwiedzających przyciągało wielkie zdjęcie znajdujące
się w jego wystroju – najbardziej znanej, sztandarowej

inwestycji, będącej obecnie na końcowym etapie
rozbudowy, czyli kompleksu termalno-basenowego
„Termy Uniejów”, możliwość skosztowania ogórków
termalnych i przepysznego drożdżowca z Zagrody
Młynarskiej oraz wypróbowania na własnej skórze
kosmetyków z linii Termy Uniejów. Dla najmłodszych
przygotowaliśmy drobne upominki w postaci
długopisów, breloczków oraz magnesów z wizerunkiem
uniejowskich inwestycji.
Podczas Dni Otwartych Funduszy Europejskich dla
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Krzysztof Janiak

w innych miastach województwa łódzkiego, m.in
w Łodzi, Zgierzu, czy Piotrkowie Trybunalskim.
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mieszkańców województwa łódzkiego przygotowano
atrakcje w postaci bezpłatnych lub zniżkowych wstępów
do obiektów powstałych lub zrewitalizowanych
przy pomocy środków unijnych. Również tym razem
włączyliśmy się w akcję i tak w Uniejowie 10 maja
mieszkańcy województwa łódzkiego mieli okazję
skorzystać ze zniżkowego wstępu do kompleksu „Termy
Uniejów” pod nazwą „Wodne atrakcje w Termach
Uniejów”.
We wspomnianych miejscowościach przygotowano
koncerty gwiazd, konkursy, warsztaty oraz pokazy. Przy
okazji mieszkańcy mieli możliwość zobaczyć przykładowe
inwestycje powstałe dzięki dofinansowaniu środkami
unijnymi. W ramach akcji miały miejsce wydarzenia

Na stoisku w Tomaszowie Mazowieckim

Maciej Bartosiak

Dzień Strażaka Województwa Łódzkiego
w tym roku w Uniejowie
Strażackie, wojewódzkie święto rozpoczęło się kwadrans po godzinie dziesiątej przy
uniejowskiej strażnicy. Tam nastąpiła zbiórka pododdziałów, które przemaszerowały w szyku
do Kolegiaty. Po odprawionym nabożeństwie w intencji strażaków przez ks. Infułata Andrzeja
Ziemieśkiewicza – proboszcza parafii w Uniejowie oraz kapelana strażaków – ks. Adama Stańdo,
uczestnicy Wojewódzkiego Dnia Strażaka przeszli na główne miejsce sobotnich obchodów.
Kluczowa część uroczystości odbyła się na placu
pomiędzy Domem Pracy Twórczej a Zamkiem Arcybiskupów Gnieźnieńskich. Tu po meldunku złożonym
przez dowódcę uroczystości – druha Krzysztofa Janiaka
nastąpiło wciągnięcie biało-czerwonej flagi na maszt,
przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego.
Jan Ryś, Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Łódzkiego, Członek
Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP
w swoim przemówieniu podkreślił jak ważną rolę
odgrywają druhowie ochotnicy i przyznał, że jednostki
ochotniczych straży pożarnych są ogromnym wsparciem
dla zawodowej straży:
Tylko w województwie łódzkim mamy 1,5 tysiąca
jednostek skupiających ponad 60 tysięcy ochotników,
gotowych do niesienie pomocy. Przy tylu ilościach zdarzeń
stanowią ogromne wsparcie dla Państwowej Straży
Pożarnej.

W trakcie obchodów cztery jednostki, w dowód
uznania za długoletnią działalność na rzecz OSP,
otrzymały najwyższe odznaczenia Związku OSP RP.
Wyróżniono w ten sposób jednostkę z terenu naszej
gminy – OSP Wilamów, a także OSP w Popowie, OSP
Proszenie i OSP Rossoszyca.
Złote Znaki Związku OSP RP otrzymali następujący
druhowie: Wiesław Wydrzyński (powiat poddębicki),
Zbigniew Galuś   (powiat piotrkowski), Marian
Wolnowski (powiat pajęczański), Krzysztof Franczyk (powiat bełchatowski), Zbigniew Niedziela (powiat
łowicki), Stanisław Skorupa (powiat opoczyński), Józef
Świniarski (powiat sieradzki).
Honorowym Medalem Imienia Bolesława Chomicza
zostali odznaczeni: Stanisław Samulski (powiat łowicki),
Tadeusz Borkowski (powiat pabianicki), Andrzej
Grochowski (powiat opoczyński).
Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” zostali
uhonorowani: Stanisława Felczyńska (powiat łowicki)
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i Włodzimierz Czech (powiat łaski). Srebrny Medal
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał Robert Baryła
(powiat kutnowski).
Podczas uroczystości odczytany został list Prezydenta
RP Andrzeja Dudy z okazji Święta Strażaków oraz
listy gratulacyjne od: Rafała Ambrozika – Senatora
RP, Grzegorza Lorka – Posła na Sejm RP, Grzegorza
Wojciechowskiego – Wicemarszałka Województwa
Łódzkiego, Wojciecha Miedzianowskiego – Prezesa
Zarządu WFOŚiGW w Łodzi, druha Krzysztofa Kowalczyka – Dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku
OSP RP.
Uroczystość stała się okazją do wręczenia tytułów
w kategoriach: „Strażak Roku”, „Jednostka OSP Roku”
oraz „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Roku” przez
Redaktora Naczelnego Dziennika Łódzkiego i Ekspresu
Ilustrowanego - Marcina Kowalczyka i Prezesa ZOW
ZOSP RP woj. łódzkiego - druha Jana Rysia. Strażakiem
Roku woj. łódzkiego został Dawid Mariasiewicz z OSP
Grodzisko, Jednostką OSP Roku została OSP Brzoza,
natomiast Młodzieżową Drużyną Pożarniczą Roku MDP
Przesiadłów.
Dla uczestniczących w uroczystości przygotowano
również atrakcje towarzyszące, jak możliwość wspięcia
się na ściankę wspinaczkową oraz obejrzenia wystawy
współczesnego i historycznego sprzętu strażackiego
oraz kronik z woj. łódzkiego. Odbył się koncert
w wykonaniu Orkiestry Dętej ZHP-OSP Uniejów.
Uroczystość uświetnili swoją obecnością: druh Paweł
Bejda - Poseł na Sejm RP, Członek Zarządu Głównego
i Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP
Województwa Łódzkiego, Członek Parlamentarnego
Zespołu Strażaków; druhTadeusz Woźniak – Posełna Sejm
RP, Członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP Województwa Łódzkiego, Wiceprzewodniczący
Parlamentarnego Zespołu Strażaków; Piotr Polak – Poseł
na Sejm RP, Wiceprzewodniczący Parlamentarnego
Zespołu Strażaków; Marek Matuszewski – Poseł na
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Sejm RP, Iwona Koperska – Przewodnicząca Sejmiku
Województwa Łódzkiego, Robert Baryła – Członek
Zarządu Województwa Łódzkiego, Iwona Wieczorek
- Dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu
Terytorialnego, druh Ryszard Szmaja – Członek
Honorowy Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP
RP, nadbrygadier w stanie spoczynku, druh Tadeusz
Karcz – Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP,
Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP woj. łódzkiego; druh Sławomir Emanuel –
Członek Zarządu Głównego Związku OSP RP, druh
Jan Dudek – Członek Głównej Komisji Rewizyjnej
Związku OSP RP, nadinspektor Andrzej Łapiński –
Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, Członkowie
Władz Statutowych Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP woj. łódzkiego, Członkowie Honorowi Oddziału
Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. łódzkiego, starszy
brygadier Marek Jankowski – Zastępca Łódzkiego
Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży
Pożarnej, brygadier Grzegorz Janowski – Zastępca
Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej, druhna Małgorzata Pawlik – Dyrektor
Zarządu Wykonawczego Oddziału Wojewódzkiego
Związku OSP RP woj. łódzkiego, ks. Infułat Andrzej
Ziemieśkiewicz – Proboszcz Parafii św. Floriana w
Uniejowie, Dziekan Dekanatu Uniejowskiego; ks. Adam
Stańdo – kapelan strażaków województwa łódzkiego,
Druhowie Prezesi Zarządu Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP województwa łódzkiego, Starostowie
Powiatów Województwa
Łódzkiego, Małgorzata
Komajda – Starosta Powiatu Poddębickiego, Piotr
Majer – W-ce Starosta Powiatu Poddębickiego,
Komendanci Miejscy i Powiatowi Państwowej Straży
Pożarnej woj. łódzkiego, Członkowie Wojewódzkiego
Klubu Kronikarza Związku OSP RP woj. łódzkiego,
Dorota Zagraba – Dyrektor Wytwórni Umundurowania
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Strażackiego w Brzezinach, Marcin Kowalczyk – Redaktor Naczelny Dziennika Łódzkiego i Ekspresu
Ilustrowanego, Sebastian Romanowski – Przewodniczący
Rady Powiatu Poddębickiego, Członkowie Zarządu
Powiatu Poddębickiego, Radni Powiatu Poddębickiego,
Mirosław Madajski – Przewodniczący Rady Miejskiej
w Uniejowie, Janusz Kosmalski - Zastępca Burmistrza
Miasta Uniejów.
Funkcję Dowódcy Kompanii Honorowej podczas obchodów pełnił druh Łukasz Kałużny. W skład pocztu
sztandarowego weszli: Dowódca Pocztu Sztandarowego
– druh Sebastian Pietrzak, Sztandarowy – druh Jacek

Sroka, Asysta – druh Kamil Sekura. Osoby wchodzące
w skład pocztu flagowego to: Dowódca Pocztu Flagowego – druh Lech Krajewski, Flagowy – druh Maciej
Winnicki, Asysta – druh Michał Bugaj.
Organizatorami Wojewódzkiego Dnia Strażaka w Uniejowie byli: Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku
OSP RP woj. łódzkiego, Zarząd Oddziału Powiatowego
Związku OSP RP pow. poddębickiego, Zarząd OddziałuMiejsko Gminnego Związku OSP RP w Uniejowie,
Urząd Miasta w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów” oraz
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.

Maciej Bartosiak

„Pietra Ligure in fiore”
z udziałem spycimierskiej delegacji

Delegacja z Parafialnego Stowarzyszenia „Spycimierskie Boże Ciało”, z prezes Marią Pełką
na czele, po raz pierwszy wzięła udział w największym w Europie pokazie kwietnych dywanów.
Festiwal w weekend 11-12 maja odbył się we włoskim mieście Pietra Ligure.
Festiwal „Pietra Ligure in fiore”, będący wizytówką
miasta, jest międzynarodowym punktem odniesienia
w dziedzinie florystycznych aranżacji, a jego znaczenie
podkreśla uczestnictwo miast chlubiących się długą
tradycją artystycznego układania kwietnych obrazów.
Wśród nich warto wymienić włoskie: Genzano
di Roma, Bolsena, Gerano, Fabriano; hiszpańskie:
Ponteareas i Castropol oraz portugalskie miasto Vila
do Conde.

W tegorocznej, VI edycji festiwalu, który odbywa się
co 3 lata, wzięły udział aż 42 delegacje z całej Europy,
m.in. z: Portugalii, Hiszpanii, Niemiec, Belgii, Austrii,
Węgier, Litwy oraz z Polski. Nasza spycimierska
delegacja wraz z Litwinami zostali po raz pierwszy
zaproszeni na festiwal, dołączając (w charakterze
gości honorowych) do grona prestiżowych miast pod
względem tradycji układania infiorat.

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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Spycimierski zespół ułożył obraz o wymiarach 4
m x 540 cm, na którym pojawiły się dwa motywy
przewodnie: Krzyż, który od początku istnienia parafii
obecny jest w jej nazwie (Parafia pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego) oraz Hostia w kielichu, co odnosi
się do najważniejszego święta parafii, a więc Bożego
Ciała, znanego w całej Polsce z tradycji układania
kwietnego dywanu o długości ponad 2 km na drodze
procesji eucharystycznej.
– „Każda z delegacji otrzymała certyfikat, bo
nie sposób było ocenić, która praca jest lepsza” –
relacjonuje Maria Pełka. – „Wystarczyło przejść
się od jednego do drugiego obrazu i człowiek był
zachwycony widząc, to co ludzie zrobili. A czy nasz
się wszystkim podobał? Mamy nadzieję, że tak.
Przynajmniej tak mówili oglądając naszą pracę”.
Historyczny udział w tak dużym festiwalu sztuki
ulotnej członkom delegacji ze Spycimierza zapewnił
moc wrażeń. Pani Prezes przyznaje, że aż trudno
jest ogarnąć wszystko i opowiedzieć, czego w tym
włoskim mieście doświadczyli:
– „Zapamiętamy niesamowitą atmosferę” – mówi
pani Maria. – „Byliśmy tam po raz pierwszy, a każdy
z nas czuł się wśród pozostałych delegacji z całego
świata tak, jakbyśmy się ze sobą już od dawna
znali. Obok nas byli Niemcy i Litwini, z którymi
szybko znaleźliśmy wspólny język. Nie mówiąc już o
delegacjach takich, jak ta z Alatri, która gościła u nas w

Spycimierzu. Z nimi czuliśmy się jak z bliską rodziną”.
Spycimierzan we Włoszech zaskoczyła pogoda.
Zamiast słońca, zastali deszczową aurę, która
sprawiała problemy z narysowaniem wzoru pod
kwiatowe dzieło. Taka pogoda miała jednak ten
atut, że przyzwyczajonym do polskiego klimatu
uczestnikom nie doskwierał tym razem upał podczas
kilkugodzinnej pracy.
– „Za trzy lata, jakbyśmy pojechali tam znowu, to
będziemy już bogatsi o doświadczenie” – uważa
prezes Maria Pełka. – „Udział w festiwalu pozwolił
zobaczyć cudowne obrazy: co jeden, to ładniejszy! Jak
przechodziliśmy z delegacją, pojawiały się wypowiedzi,
że pewne pomysły, które można u nas wykorzystać,
nikomu by nie przyszły do głowy. Tam na miejscu
powstawały autentyczne plany. Wyrazy uznania
należą się Panu Burmistrzowi, Józefowi Kaczmarkowi,
że poprzez jego starania oraz inicjowanie całego
szeregu działań, takich jak nasz udział w festiwalu
w Pietra Ligure, coraz bardziej realna staje się
szansa na włączenie ponad 200-letniej tradycji
spycimierskich dywanów do grona światowego
dziedzictwa UNESCO. Jesteśmy ogromnie wdzięczni
za to, że chce mu się naszą tradycję tak promować i
dbać o jej nieustanny rozkwit. Kilkanaście lat temu nikt
z nas nawet nie przypuszczał, że ten lokalny zwyczaj
będzie się rozwijał w międzynarodowym wymiarze.
Współpraca z gminą daje pozytywne owoce”.
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Maciej Bartosiak

I Drużynowy Turniej Wędkarski w Uniejowie
Koło Wędkarskie nr 16 z Uniejowa uzupełniło i tak już bogaty kalendarz wydarzeń, organizowanych na kanale „Kaczka” w miejscowości Człopy. Przepięknie urządzone przez członków
Koła łowisko, było 18 maja miejscem rozgrywek drużynowych. Na prośbę wędkarzy uniejowskie
Koło po raz pierwszy zorganizowało zawody w takiej formule. Już teraz możemy zdradzić, że
nowość zdobyła uznanie uczestników sobotniego Turnieju i na stałe zagości na „Kaczce”.

arch. UM Uniejów

Zawody wygrali Zbigniew Kuglarz i Mirosław Leśniewski, którzy razem złowili 39 ryb, o łącznej wadze
2,72 kg. Drugie miejsce zajęli: Tomasz Bartosik (1,23 kg)
i Piotr Walczak (0,61 kg). Trzecią drużynę, która stanęła
na „pudle”, stanowili bracia: Mariusz Maj (1.04 kg)
i Tomasz Maj (0,63 kg).
Nieprzypadkowa zbieżność nazwisk zdobywców brązu

nie jest absolutnie żadnym wyjątkiem. Wśród wszystkich
13 zespołów, startujących w sobotnim turnieju, znalazło
się niejedno rodzeństwo czy międzypokoleniowy duet
ojca z synem: Jan i Ryszard Garasimowicz, Jarosław
i Krzysztof Wypyszyńscy, Lech i Krzysztof Kuglarz,
Witold i Włodzimierz Przytuła. Skład pozostałych
drużyn wyglądał następująco: Dariusz Drubkowski
i Rafał Przybylak, Dominik Leśniewski i Daniel Nita,
Mirosław Pietrzak i Łukasz Woźniak, Henryk Pełka
i Robert Gralka, Radomił Sztybrych i Albert Niedźwiecki
oraz Mirosław Madajski i Ireneusz Zielonka.
Prezes Koła - Dariusz Adamiak przed dekoracją
najlepszych zespołów poruszył kilka tematów
związanych z bieżącymi sprawami oraz zebrał sugestie
wędkarzy – pomysły rozwiązań, które ulepszą formułę
przyszłorocznego Turnieju.
Kolejnym wydarzeniem zorganizowanym z inicjatywy
Koła był III Turniej Wędkarski z okazji Dnia Dziecka.

Nina Kalas

Przedstawicielki naszej gminy na Kongresie w Opocznie
W dniu 19.05.2019 r. w Opocznie odbył się I Wojewódzki Kongres Kół Gospodyń
Wiejskich pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego – Pana Grzegorza Schreibera.
Współorganizatorami wydarzenia byli również: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego,
Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, powiat opoczyński i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Opocznie.
W Kongresie wzięły udział członkinie z ponad 80 kół z
terenu województwa łódzkiego, w tym przedstawicielki
Kół Gospodyń Wiejskich z gminy Uniejów: KGW
Spycimierz, KGW Wielenin, KGW Felicjanów, KGW
Rożniatów i KGW Orzeszków.
W tradycyjnych strojach ludowych gości przywitali:
Starosta Powiatu Opoczyńskiego – Pan Marcin
Baranowski oraz Wicestarosta – Pani Maria Barbara
Chomicz.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, którą
odprawił ks. Przemysław Wójcik. Następnie głos zabrali:
Przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Pani Iwona Koperska, która podkreśliła jak doskonałą
okazją do kultywowania tradycji ludowej regionu jest
Kongres. Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, Rzecznik Rządu - Pani Joanna Kopcińska
przypomniała o przyjętych niedawno rozwiązaniach
prawnych, dzięki którym koła gospodyń mogą ubiegać
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się o dofinasowanie oraz podziękowała gospodyniom
za ich wkład w rozwój kultury polskiej. Głos zabrała
także Dyrektor Departamentu Promocji Funduszy
Europejskich w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju –
Pani Agnieszka Clarey, która poinformowała, że ruszył
nabór wniosków na kolejne dofinansowania działalności
kół.
W Kongresie wzięli też udział parlamentarzyści:
Pan Antoni Macierewicz, Pan Witold Waszczykowski
i Pan Robert Telus. Wsród gości była również Dyrektor
Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego –
Pani Iwona Wieczorek.
Uroczystości uświetniły występy Zespołu Drzewiczanie
i Mali Drzewiczanie w przepięknych strojach ludowych
oraz występ Pani Krystyny Giżowskiej.
Kongres był okazją do wymiany doświadczeń,
degustacji smakołyków, jak również pokazania się kół
w swoich barwnych strojach. Pyszny poczęstunek
przygotowały panie z Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu
Opoczyńskiego.
Organizatorzy chcą, aby Kongres stał się wydarzeniem
cyklicznym (My, Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich
z gminy Uniejów także byśmy tego chciały)
W imieniu wszystkich naszych KGW składamy
serdeczne podziękowania dla Urzędu Miasta Uniejów
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na czele z burmistrzem Panem Józefem Kaczmarkiem
oraz zastępcą burmistrza - Panem Januszem Kosmalskim
za sfinansowanie kosztów przejazdu na Wojewódzki
Kongres Kół Gospodyń Wiejskich w Opocznie. Meldujemy, iż reprezentowałyśmy Naszą Gminę Uniejów
godnie i najpiękniej jak potrafiłyśmy.
Specjalne podziękowania kierujemy również dla Przewodniczącej KGW w Spycimierzu – Pani Anny Ilskiej za
przygotowanie spraw organizacyjnych.
Wspólny wyjazd był okazją do integracji, ciekawych
rozmów, jak również wymiany pomysłów do zorganizowania w przyszłości być może czegoś razem...

arch. KGW w Felicjanowie

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Uroczyste wręczenie nagród i otwarcie
wystaw pokonkursowych
22 maja 2019 r w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie odbyło się uroczyste
wręczenie nagród i otwarcie wystaw pokonkursowych, powiatowych konkursów o tematyce
wiosennej pod honorowym patronatem Starosty Powiatu Poddębickiego.

Na konkursy wpłynęło 538 prac (plastycznych, literackich, fotograficznych) z 16 placówek oświatowych
z terenu powiatu poddębickiego.
Komisja, w składzie: Beata Szymczak, Aleksandra Kałużna-Płaczek, Robert Palka, Marcin Rybczyński,
Aleksandra Zielonka, Agnieszka Owczarek, oceniając prace brała pod uwagę samodzielność, estetykę,
pomysłowość oraz inwencję twórczą uczestników, a także ciekawe, zaskakujące i zarazem najprostsze
realizacje w dziedzinie literatury, plastyki i fotografii.
Nagrody i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymali:
• w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Wiosenne impresje”, w kategorii przedszkole (przyznano 18
równorzędnych nagród): Julia Wieczorek, Klaudia Dąbek - Punkt Przedszkolny w Drwalewie, Aleksandra
Solich, Oliwia Firgan, Rafał Urbaniak, Jagoda Rosik - Publiczne Przedszkole w Pęczniewie, Natalia Skrzypczyk,

>>>
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Aurelia Dzierżawska -Publiczne Przedszkole w Poddębicach, Julia Kaczmarek, Tymon Kosiński - Przedszkole
w Dalikowie, Filip Kubiak, Jan Pakuła, Danuta Troczyńska, Kornelia Pietrzak, Maja Banasiak - Miejskie
Przedszkole w Uniejowie, Zuzanna Stempień - Niepubliczne Tęczowe Przedszkole w Poddębicach, Marcel
Klimczak, Igor Bierzyński - Publiczne Przedszkole w Wartkowicach; w kategorii klasy I-III: I Kacper Pizulski Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu, II Ewa Tomaszewska - Szkoła Podstawowa w Wilamowie, III
Hubert Piątek Szkoła Podstawowa w Pęczniewie, wyróżnienia: Antoni Jeżka, Patrycja Drzewoszewska, Maciej
Sękowski - Szkoła Podstawowa w Uniejowie, Amelia Sromecka - Szkoła Podstawowa w Zygrach, Stanisław
Koluch - Szkoła Podstawowa w Dalikowie, Lena Walczak - Szkoła Podstawowa w Domaniewie, Lucyna
Cichecka - Szkoła Podstawowa w Wartkowicach, Mateusz Kospin - Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie,
Wiktoria Kujawiak - Szkoła Podstawowa w Kłódnej; w kategorii klasy IV-VI: II Amelia Tomczyk - Szkoła
Podstawowa w Uniejowie, III Filip Dudziński - Szkoła Podstawowa w Pęczniewie, wyróżnienia: Mikołaj
Gogulski - Szkoła Podstawowa w Bałdrzychowie, Dominika Kaźmierczak - Szkoła Podstawowa w Uniejowie,
Aleksandra Grabarczyk - Szkoła Podstawowa w Pęczniewie.
• w Powiatowym Konkursie Literackim „Wiosna wierszem pisana”, w kategorii klasy II-IV: I Oliwia
Kwiatkowska - Szkoła Podstawowa w Uniejowie, II Martyna Rosiak - Szkoła Podstawowa w Wartkowicach,
III Mateusz Motylewski - Szkoła Podstawowa w Pęczniewie z filią w Brzegu, wyróżnienia: Natalia Kornacka
- Szkoła Podstawowa w Pęczniewie z filią w Brzegu, Inga Olczyk, Magdalena Janczak - Szkoła Podstawowa
w Uniejowie, Kornelia Kosicka - Szkoła Podstawowa w Zygrach, Agata Saganiak - Szkoła Podstawowa
w Bałdrzychowie, Szymon Jaros - Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu; w kategorii klasy V-VIII: I
Tobiasz Gdański - Szkoła Podstawowa w Wieleninie, II Aleksandra Mirek - Szkoła Podstawowa w Wilamowie,
III Monika Świątek - Szkoła Podstawowa w Wilamowie, wyróżnienia: Aleksandra Kozłowska – Szkoła
Podstawowa w Wieleninie, Olga Rojek - Szkoła Podstawowa w Zadzimiu, Martyna Szpakowska - Szkoła
Podstawowa w Zygrach, Wiktor Wawrzyniak - Szkoła Podstawowa w Kłódnej, Martyna Pabian - Szkoła
Podstawowa w Domaniewie, Aleksandra Szafarz, Dawid Bartosik - Szkoła Podstawowa w Uniejowie.
• w Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Wiosna w kadrze zapisana”, w kategorii klasy IVVI, gimnazjum: I Piotr Kocka - Szkoła Podstawowa w Pęczniewie, II Zofia Grzelak - Szkoła Podstawowa
w Uniejowie, II Wioletta Miłosz - Szkoła Podstawowa w Zadzimiu, III Oliwia Pietrzak - Szkoła Podstawowa
w Uniejowie, III Idalia Drzewiecka -Szkoła Podstawowa w Zadzimiu, wyróżnienia: Natalia Koźba - Szkoła
Podstawowa w Pęczniewie z filią w Brzegu, Klaudia Solarek - Szkoła Podstawowa w Zadzimiu, Weronika
Pecyna - Szkoła Podstawowa w Uniejowie, Julia Grabarska - Szkoła Podstawowa w Zygrach, Tobiasz Gdański
- Szkoła Podstawowa w Wieleninie.
Organizatorami wydarzenia byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, Miejsko-Gminna Biblioteka
Publiczna w Uniejowie.
									
M-GOK w Uniejowie

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

UNIEJOWSKIE STRONY

73

Po raz XXVII odbył się Festiwal Piosenki Dziecięcej
i Młodzieżowej SOLLA 2019 w Poddębicach. W festiwalu po raz pierwszy udział wzięli młodzi wykonawcy
z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie,
podopieczni Pani Justyny Łomnickiej, która w Domu
Kultury prowadzi warsztaty wokalne. Był to bardzo
udany debiut. Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
w kategorii 7-8 lat: III miejsce - Amelia Wrąbel za piosenkę
„Czekolady ..ach”, Michalina Kujawa za piosenkę „Tęcza
cza, cza, cza”; w kategorii 9-10 lat: wyróżnienie Kacper
Pizulski za piosenkę „Chciałem dobrze”; w kategorii
od 14 lat: III miejsce Marianna Stefańska za piosenkę
„Kołysanka dla mamy”.
		
M-GOK w Uniejowie

arch: M-GOK Uniejów

Udany debiut młodych wokalistów na Festiwalu
Piosenki SOLLA 2019

Wyróżnienie dla Kacpra Pizulskiego
w kategorii 9-10 lat

III nagroda dla Amelii Wrąbel
w kategorii 7-8 lat

Mirosław Madajski

Podopieczni z Czepowa na Olimpiadzie
23 maja 2019 r. braliśmy udział w 14.Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych
Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2019”. W zawodach uczestniczymy każdego roku.
metrów, złoto – sztafeta 4x100), Radosław Kos (złoto
– sztafeta 4x100), Katarzyna Łukaszewska (srebro –
wyścig na wózku, srebro – rzut piłeczką palantową na
wózku), Anna Świątczak (srebro – rzut piłką lekarską)
oraz Piotr Brzęczkowski, Mariusz Linkiewicz, Emilia
Olejnik, Sylwia Pietrzak, Marzena Tomczyk i Piotr Tarcz.
Opiekunami podczas zawodów byli: Maciej Grubski,
Joanna Gadomska, Martyna Kaźmierczak i Mirosław
Madajski.

PŚDS w Czepowie

Jest to dla nas doskonała okazja do sprawdzenia
swoich sił i rywalizacji ze znakomitymi lekkoatletami
z całego województwa łódzkiego. Jako ubiegłoroczni
zdobywcy Pucharu Marszałka dostąpiliśmy zaszczytu
wciągnięcia flagi na maszt oraz odczytania przysięgi
sportowej. W tegorocznej edycji na obiektach AZS
w Łodzi udział wzięło prawie 60 placówek. Nasz występ
był bardzo udany, czego dowodem są zdobyte medale
oraz drugie miejsce w klasyfikacji na „najlepszą drużynę
zawodów”. Tym razem Puchar Marszałka Województwa
Łódzkiego powędrował do sportowców z WTZ w Koluszkach, którzy zaprezentowali wyśmienitą formę
w konkurencjach rzutowych.
Dziękujemy organizatorom – Regionalnemu Centrum
Polityki Społecznej w Łodzi za stworzenie okazji do
corocznej rywalizacji oraz za świetnie przygotowane,
pomimo niepogody, zawody.
Uczestnicy Olimpiady to: Krzysztof Kmiecik (złoto
– 200 metrów, srebro – skok w dal, złoto – sztafeta
4x100), Damian Berczyński (złoto – 400 metrów, brąz
– 200 metrów, złoto – sztafeta 4x100), Joanna Grubska
(srebro – skok w dal), Jakub Kamiński (srebro – 100
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Rafał Przybylak

III Turniej Wędkarski z okazji Dnia Dziecka
W sobotę 1 czerwca 2019 r. o godzinie 9.00 na starorzeczu „Kaczka”
w Człopach odbył się III Turniej Wędkarski z okazji Dnia Dziecka, organizowany
przez Koło Wędkarskie nr 16 w Uniejowie.
Młodzież wędkarska wraz ze swoimi opiekunami
rywalizowali w dwóch kategoriach wiekowych 5-10 lat
oraz 11-14 lat. Po omówieniu zasad bezpieczeństwa
przebywania nad wodą przez instruktorów wędkarstwa
- panów Tomasza Bartosika i Zbigniewa Kuglarza dzieci
przystąpiły do losowania numerków i udały się na swoje
miejsca do wędkowania. O godzinie 10.00 rozpoczęto
zawody. Sędzia Główny - pan Rafał Przybylak wraz
z sędzią wagowym - panem Dariuszem Adamiakiem
oraz sędziami sektorowymi - panem Henrykiem
Pełką i panem Robertem Gralką bacznie obserwowali
poczynania młodych wędkarzy. Wszystkie dzieci bacznie
obserwowały spławiki i co jakiś czas rzucały zanętę do
wody wyciągając przy tym płotki, leszczyki i okonie.
Niestety nad wodą czas leci szybko i o godzinie 12.00
zakończono zawody. Następnie komisja sędziowska
rozpoczęła ważenie złowionych ryb oraz mierzenie
największej ryby zawodów. Dzieci w tym czasie
degustowały posiłki przygotowane przez sponsorów
imprezy. Po zakończeniu degustacji komisja ogłosiła
wyniki. I tak zwycięzcami zostali:
Kat. 5-10 lat: 1. Nina Bartosik - 2,44 kg, 2. Weronika
Maj - 1,03 kg, 3. Helena Niedźwiecka - 0,80 kg, 4.
Szymon Zielonka - 0,51 kg, 5. Marcelina Szymczak - 0,48
kg. Największą rybę złowiła Nina Bartosik – leszcz o dł.
31 cm.
Kat. 11-14 lat: 1. Sebastian Galoch - 1,41 kg, 2. Kacper
Jaszczura - 1,13 kg, 3. Hanna Napieraj - 1,02 kg, 4.
Gracjan Madajski - 0,83 kg, 5. Witold Leśniewski - 0,66
kg. Największą rybę złowił Kacper Jaszczura – karaś o
dł. 28 cm.
Ogólnie wszystkie dzieci złowiły łącznie 218 ryb o
łącznej wadze 15,52 kg, czym pobiły rekord z poprzednich zawodów, który wynosił 12,66 kg.
Nagrody ufundowane przez sponsorów wręczali: Z-ca

Burmistrza Miasta Uniejów - pan Janusz Kosmalski oraz
Przewodniczący Rady Miejskiej w Uniejowie - Mirosław
Madajski (obaj panowie brali również udział w zawodach
jako opiekunowie). Wszystkie dzieci otrzymały medale
i dyplomy oraz nagrody rzeczowe, a najlepsi zawodnicy
puchary.
Zarząd Koła Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie bardzo
serdecznie dziękuje sponsorom, którzy przyczynili się
do tak szlachetnej imprezy dla dzieci.
Podziękowania od Dzieci dla Sponsorów: „Ciągle
jeszcze istnieją wśród was anioły. Nie mają wprawdzie
skrzydeł, lecz ich serca są bezpiecznym portem dla
wszystkich. Są słowa, których mówić nie należy. Takie,
których się nie zdradza, których głębi nic nie zrani, nie
pogubi, nie postrada. A więc powiem prosto z mostu, bo
ja wiem – zrozumiesz przecież. Ja dziękuję Ci po prostu
za to, że naprawdę jesteś”.
Nasi kochani sponsorzy: Urząd Miasta - pan burmistrz
Józef Kaczmarek, PGK Termy Uniejów - pan Marcin Pamfil,
Sklep zoologiczno-wędkarski „Krecik” w Poddębicach
- pani Katarzyna Dzierbicka, Sklep wędkarski w Łodzi pan Roman Adamiak, Antik-Centrum –m panowie Michał
Łysiak i Kamil Marczak, P.H.U „KOMA” - pan Marek
Komajda, Cembud sp.j. PH - panowie Janiak i Stefański,
Ekoinżbu - pani Ewa Peraj, Agro-Trans - pan Mirosław
Leśniewski, Hotel Grupa Wiatr „Browar Wiatr”, Pizzeria
„Twister” - pan Ireneusz Szczęsny, Zakład Fryzjerski
„Mariola” - pani Mariola Ziółkowska, Zakład Naprawy
Samochodów - pan Leszek Becalik, „Markomp”- pan
Marcin Iwański, Gościniec „Nad Wartą” – pani Teresa
Krajewska, pani Marzenna Nowakowska i pan Rafał
Przybylak, Park linowy - pan Maciej Łuczak, Jan-Pol - pan
Krzysztof Łuczak, pan Filip Pacholczyk, Kantor walut pan Mariusz Andrysiewicz, pan Władysław Ławrinowicz.
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Mirosław Madajski

Dzień Dziecka oraz „Z orłem na piersi”
okazją do spotkania z wybitną piłkarką
W niedzielę 2 czerwca oraz w środę 5 czerwca 2019 r. odbyły się niezwykłe spotkania
z wybitnie utalentowaną piłkarką, zawodniczką VfL Wolfsburg, wielokrotną reprezentantką
Polski – Ewą Pajor.
Dzień Dziecka
Niedziela upłynęła pod znakiem emocji piłkarskich
z okazji Dnia Dziecka, który każdego roku organizuje
Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni. Stowarzyszenie,
które prowadzi zajęcia dla zawodników Uniejowskiej
Akademii Futbolu Ebiego Smolarka w tym roku zaprosiło
do udziału również swoich wybitnych wychowanków.
Znaną w całej Europie, utytułowaną zawodniczkę VfL
Wolfsburg, królową strzelczyń niemieckiej Bundesligi
w sezonie 2018/2019 - Ewę Pajor. Drugim gościem
sportowych zmagań był Kacper Śmiglewski, który obecnie
gra w MKS Polonia Warszawa. O ile kariera Ewy może już
być doskonałym przykładem i z pewnością marzeniem
wielu sportowców, o tyle Kacper jest na początku swojej
drogi. Wierzymy jednak w ogromny talent Kacpra i że
w jego ślady pójdą kolejni wychowankowie akademii.
Podczas niedzielnego wydarzenia Ewa wcieliła się
w rolę trenerki grupy dziewcząt biorących udział
w turnieju, a Kacper zagrał ze swoimi byłymi kolegami
z rocznika 2005. W imprezie wzięła udział ponad
setka młodych adeptów piłki nożnej. Dziewczęta
i chłopcy grający w turnieju zostali podzieleni na zespoły,
które dopasowane były na podstawie roczników
i grup treningowych trenujących w UAF. Na wszystkich
zawodników czekały pamiątkowe medale, a także
kiełbaski z grilla oraz napoje ufundowane przez PGK
„Termy Uniejów” Sp. z o.o. Tradycyjnie nie zawiedli
sympatycy akademii, szczególnie rodzice młodych sportowców, którzy licznie przybyli na rozgrywki.

jej pierwsze piłkarskie kroki w drodze do zawodowej
piłki, najpiękniejsze gole strzelane dla Medyka Konin,
VfL Wolfsburg oraz dla reprezentacji Polski. Najmłodsi
zawodnicy trenujący w Uniejowie mieli okazję po
prezentacji zadać Ewie Pajor kilka intrygujących pytań:
„Czy lubiła chodzić do szkoły?” i „Jakie przedmioty lubiła
najbardziej?” oraz wiele innych z kategorii lekkich, łatwych
i przyjemnych. Po „konferencji prasowej” przyszła pora na
część praktyczną i na emocje czysto piłkarskie. Najpierw
Ewa Pajor poprowadziła dla wszystkich zawodników
UAF rozgrzewkę. Po rozgrzewce odbyły się dwa mecze
towarzyskie. W pierwszym z nich zmierzyli się najmłodsi
piłkarze UAF, którzy w ponad dwudziestoosobowym
składzie zagrali przeciwko drużynie składającej się z…
czterech osób: Ewy Pajor, Kamila Zycha, Piotra Matusiaka
i Piotra Kozłowskiego. I choć sędzia dwoił się, troił,
dyktował „wątpliwe” rzuty karne, to i tak drużyna Ewy
Pajor musiała przełknąć gorycz porażki. Jeszcze więcej
emocji przyniósł kolejny mecz, w którym obok Ewy
Pajor na boisko wyszli najstarsi zawodnicy Uniejowskiej
Akademii Futbolu Ebiego Smolarka z rocznika 2005 oraz
zaproszeni goście. Tutaj gra toczyła się już na serio. Mecz
zakończył się sprawiedliwym wynikiem 2:2. Strzelcami
bramek byli: dla ekipy 2005 Ewa Pajor i Gracjan
Madajski, a dla drużyny zaproszonych Gości obie Kamil
Zych. Po spotkaniach Ewa rozdawała kibicom autografy
i pozowała do wspólnych zdjęć.

arch. www.uniejow.net.pl

„Z orłem na piersi”
Wydarzenia z cyklu „Z orłem na piersi” to spotkania
młodzieży grającej w Uniejowskiej Akademii Futbolu
Ebiego Smolarka ze znanymi sportowcami, którzy
w swojej karierze dostąpili zaszczytu reprezentowania
naszego kraju.
W trakcie spotkania młodym piłkarzom Uniejowskiej
Akademii Futbolu przybliżona została sylwetka pochodzącej z Pęgowa piłkarki - Ewy Pajor. Podczas prezentacji
można było zobaczyć fotografie z dzieciństwa Ewy,

>>>
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Dotychczas w Uniejowie, w ramach spotkań „Z orłem
na piersi” gościli Jacek Krzynówek i Euzebiusz Smolarek
– doskonale znani reprezentanci Polski w piłce nożnej.
Wraz z sylwetką Euzebiusza dzieciom z akademii
zaprezentowano także karierę ojca Ebiego, czyli
słynnego Włodzimierza Smolarka. Śmiało można więc
stwierdzić, że Ewa była czwartym reprezentantem Polski prezentowanym młodym uniejowskim zawodnikom.
Warto jednak przy tej okazji wspomnieć także
o wizytach w poprzednich latach Bartłomieja Zalewskiego (wcześniej trenera reprezentacji U-15, a obecnie
trenera reprezentacji Polski U-19) oraz Adama Krygera
(jedynego w Polsce zawodnika reprezentującego nasz

arch. www.uniejow.net.pl

Drużyny zagrały w następujących składach:
Zaproszeni Goście: Piotr Woźniak, Zbigniew Kuglarz,
Kamil Zych, Piotr Matusiak, Adrian Janiak, Dariusz
Nadolny.
Drużyna rocznika 2005 UAF: Ewa Pajor, Julia
Boczkowska, Patryk Bugajak, Tobiasz Gdański, Bartosz
Kąpielski, Gracjan Madajski, Bartłomiej Adamczyk, Borys
Wincenciak, Patryk Skiera, Jakub Warych, Dymytro
Shvets, Adam Graczyk, Dominik Kolasa, Mateusz
Skrzynecki, Hubert Józefowicz, Krystian Grubski, Łukasz
Pietrzak i Witold Leśniewski.
Pojedynki sędziował Tomasz Bartosik.

kraj w trzech odmianach futbolu – na trawie, hali oraz na
piachu). Obaj panowie reprezentowali Polskę na arenie
międzynarodowej i obaj poprowadzili arcyciekawe
treningi z naszą młodzieżą.
Organizatorem imprez sportowych z Ewą Pajor
było Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni, a wsparcie
finansowe zapewnili:   Urząd Miasta w Uniejowie na
czele z burmistrzem Józefem Kaczmarkiem, PGK „Termy
Uniejów” Sp. z o.o. wraz z jej prezesem Marcinem
Pamfilem, a także K-Flex Polska Sp. z o.o., PHU BARAS
oraz Bank Spółdzielczy w Poddębicach.

Maciej Bartosiak

Dzieci z Wilamowa świętowały swój Dzień
Dzień Dziecka w Szkole Podstawowej w Wilamowie odbył się w tym roku 7 czerwca.
Opóźnienie spowodowały dmuchańce, które p. dyrektor zamówiła dla uczniów. Po tym, jak
najmłodsi ochoczo wystartowali na boisko, gdzie ustawione były atrakcje, trzeba przyznać,
że warto było czekać.
W organizację dziecięcego święta włączyło się Koło
Gospodyń Wiejskich z Wilamowa. Panie częstowały
goframi i pizzerkami, a także poprowadziły warsztaty
plecenia wianków z polnych kwiatów. Zarówno w czasie
przygotowań, jak i w trakcie imprezy organizatorom
pomagali rodzice, którzy czuwali nad bezpieczeństwem
hulających na dmuchańcach dzieci. Podziękowania
należą się także Ewelinie Wilczyńskiej, która zajmowała
się malowaniem twarzy.
Dzień Dziecka był okazją do wręczenia nagród w konkursach ekologicznych. Konkurs Fotograficzny „Problem
z odpadami – dzikie wysypiska śmieci” przeznaczony był
dla uczniów klas IV-VIII z terenu naszej gminy. Celem

konkursu było aktywne oraz badawcze podejście do
ochrony środowiska i przyrody poprzez wytropienie
dzikiego wysypiska śmieci i sfotografowanie go. Komisja
spośród otrzymanych prac przyznała następujące
miejsca i wyróżnienia: I Maja Gapsa, II Nikolina
Polipowska, III Agnieszka Bamberska (Wilamów),
Tomasz Cichomski (Wielenin), wyróżnienia: Amelia
Józefowicz, Wiktoria Stołowska (Wilamów).
Celem Szkolnego Festiwalu Piosenki Ekologicznej
była popularyzacja proekologicznych postaw dzieci
i młodzieży wyrażana poprzez własną ekspresję,
czyli piosenkę oraz promowanie treści ekologicznych
poprzez działalność artystyczną i dobrą zabawę.
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W Festiwalu dzieci prezentowały na wysokim poziomie
swoje umiejętności wokalne w trzech kategoriach
wiekowych: pierwsza kategoria – klas P, druga kategoria
klasy I-III i trzecia kategoria klasy IV-VIII. Jeden lub kilku
uczestników mogli wykonać jedną piosenkę o tematyce
ekologicznej. Utwory można było wykonywać a capella, półplayback lub z własnym akompaniamentem.
Oceniając występy dzieci, jury brało pod uwagę:
muzykalność, interpretację utworu, wartość artystyczną
prezentacji i dobór repertuaru.
Komisja po wysłuchaniu wszystkich utworów przyznała: w pierwszej kategorii -przedszkole - wyróżnienie:
Aleksandra Skiera i Oliwia Pacześna, w drugiej kategorii
- klasy I-III - I Cyprian Kowalczyk, II Amelia Spytkowska,
Filip Warych, III Elżbieta Maruszak, w trzeciej kategorii klasy IV-VIII – I Zuzanna Adamczyk, II Martyna Paczesna,
Maja Gapsa, III Monika Rogacka.
Celem Gminnego Konkursu Plastyczno-Technicznego
„Coś z niczego” dla klas I-III było szerzenie troski
o środowisko naturalne wśród dzieci oraz wykorzystanie łatwo dostępnych materiałów ekologicznych
i surowców wtórnych do wytworzenia ciekawych

zabawek. W trakcie oceniania prac i wyłaniania
laureatów komisja brała pod uwagę: oryginalność
interpretacji tematu, kompozycję, samodzielność i staranność wykonania prac oraz różnorodność użytych
materiałów. Ocena i wyłonienie laureatów spośród tak
dużej ilości dostarczonych na konkurs prac, gdzie każda
jest niepowtarzalna i ma swój urok, była bardzo trudna.
Wzięto pod uwagę indywidualność, oryginalność,
pomysłowość.
Komisja dokonała wyboru następujących prac
i przyznała miejsca: I Ewa Tomaszewska, Amelia
Spytkowska (Wilamów), II Marcel Kwieciński, Szymon
Kęcel (Uniejów), III Kacper Pizulski (Spycimierz), Alan
Palka (Wilamów), wyróżnienia: Wojciech Wilczyński
(Wilamów), Igor Ilski (Spycimierz), David Pietrzak
(Wilamów).
Wszyscy zwycięzcy oraz uczniowie wyróżnieni za
udział w konkursach ekologicznych otrzymali dyplomy
oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewódzki
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Łodzi, w ramach realizacji programu edukacji
ekologicznej „Odpady segregujesz – Ziemię ratujesz!”.

Agnieszka Owczarek

V ExTermynator tylko dla wytrwałych
W tegorocznej, 5-tej edycji biegu, który odbył się 8 czerwca br., trasa liczyła około 9 km.
Piaskowe hałdy, trzęsawiska i rowy melioracyjne – oto, z czym przyszło zmierzyć się uczestnikom.
W biegu wystartowały 64 osoby, w tym 13 kobiet. Na
zwycięskim podium stanął po raz trzeci z rzędu Adam
Łukasiak z Chorek, z Zespołu Szkół im. J. Grodzkiej
w Łęczycy, który z czasem 01:04:25 o przysłowiowy
włos wyprzedził zdobywcę drugiego miejsca Krzysztofa
Krygiera z Łodzi (01:04:33). Jako trzeci do linii mety
dobiegł Grzegorz Łuczak z Wartkowic (01:08:52). Wśród
pań najlepsza pokazała się Bernadeta KowalewskaGołdyka z KB Maraton Turek (01:26:18). Najlepszy w
klasyfikacji żołnierzy był Adrian Strychalski z Ozorkowa
(01:12:41), a najszybszą zawodniczką z KB Geotermia

Uniejów, z czasem 01:35:24 Izabela Augustowska.
Z kolei w klasyfikacji drużynowej na pierwszym
miejscu uplasowali się zawodnicy z Zespołu Szkół im. J.
Grodzkiej w Łęczycy. Nagroda specjalna (zegarek firmy
Garmin), przyznawana na drodze losowania, trafiła do
rąk zawodnika z numerem 48, czyli Jakuba Steglińskiego
również Zespołu Szkół im. J. Grodzkiej w Łęczycy.
Należy przy tym dodać, że czas biegu przełajowego,
zważywszy na ukształtowanie terenu i ilość przeszkód,
nie jest współmierny do biegu tradycyjnego na terenie
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płaskim. W tegorocznej edycji Extermynatora brali
również udział żołnierze z I Dywizjonu Lotniczego
w Leźnicy Wielkiej oraz zawodniczka z Finlandii Virpi
Immonen.
Trasa biegu, która każdego roku jest inna, tym razem
przebiegała m.in. przez plażę, rzekę, park i tereny
bagniste w pobliżu uroczyska. Natomiast przeszkody,
z którymi przyszło się zmierzyć biegaczom, były
głownie naturalne. Jak komentuje współorganizator
biegu, Wojciech Jakubowski, wybór przeszkód nie był
przypadkowy: „Stawiamy na przeszkody naturalne,
ponieważ są one ze swej natury trudniejsze i bardziej
nieprzewidywalne. Największym utrudnieniem, według
mnie, były starorzecza, w których leży wiele drzew (co
ponoć jest działaniem bobrów), których zawodnicy
nie widzą, ponieważ pokryte są rzęsą wodną. Muł
sięga do kolan, a woda blisko do pasa”. Natomiast sami
zawodnicy, zapytani o największą trudność, wskazywali
przede wszystkim na temperaturę niesprzyjającą
wyczynom sportowym, a także na … tereny płaskie.

Wniosek z tego, że brak przeszkody może być również
przeszkodą.
„Zazwyczaj do biegu rekrutują się członkowie klubów
biegowych, głównie z okolic, ale nie tylko. Niektórzy
wybierają ExTermynatora jako formę treningu
przygotowującą do udziału w biegach przełajowych,
takich jak: Runmageddon. Aby wziąć udział i ukończyć
bieg, należy wykazać się tężyzną fizyczną i dobrym
zdrowiem” – komentuje Wojciech Jakubowski.
Na mecie wszyscy uczestnicy, bez wyjątku, otrzymali
pamiątkowy medal oraz słoik ogórków termalnych.
Ekstremalną nagrodą dla zwycięzcy był skok ze spadochronem, a za kolejne miejsca na podium lot paralotnią i motolotnią.
Organizatorami biegu byli: Klub Biegacza Geotermia
Uniejów, I Dywizjon Lotniczy z Leźnicy Wielkiej, Urząd
Miasta w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o.
i Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa Sp. z o.o.

Agnieszka Owczarek

Uniejów organizatorem Pierwszych Otwartych
Mistrzostw Polski w Noszeniu Żon 2019
Po ubiegłorocznym sukcesie Uniejowian w Finlandii (III miejsce), w tym roku, 8 czerwca,
w Uniejowie odbyły się Pierwsze Otwarte Mistrzostwa Polski w Noszeniu Żon, w którym wygrali… Finowie.
Ta niebanalna dyscyplina sportu opiera się na prostych zasadach. Mężczyzna dźwigając brzemię swojej
wybranki pokonuje dystans z suchymi i mokrymi
przeszkodami, czyli 253,5 m. Ten, który zrobi to w najkrótszym czasie, wygrywa.

W tegorocznych Pierwszych Otwartych Mistrzostwach Polski organizowanych w Uniejowie, I miejsce
zajęła para Katja Kovanen i Taisto Miettinen. Na drugim
miejscu uplasowali się Artur Świstek i Aleksandra
Błaszczyk. Warto przy tym dodać, że pan Artur

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

w ubiegłym roku wygrał pierwsze polskie eliminacje
do Mistrzostw Świata w Noszeniu Żon w Finlandii,
organizowane w Uniejowie. Natomiast w Sonkajärvi,
w 2018 roku, w parze z Martą Kozanecką zajął trzecie
miejsce.
Trzecie miejsce na podium oraz specjalną nagrodę
– niespodziankę za najzabawniejszy strój otrzymali
bezdyskusyjnie Monika i Piotr Wielec.
Mimo, że metod jest wiele, pary pobiegły w tzw.
uchwycie estońskim, w którym żona zwisa głową w dół
na plecach męża i „trzyma” go za kark skrzyżowanymi
nogami. Ta pozycja uwalnia ręce mężczyzny i zapewnia
większe pole manewru. Wbrew pozorom, manewr
wymaga sprawności i dużej dozy zaufania partnerów
do siebie.
Najlepsi zawodnicy otrzymali nagrody finansowe,
a para z najlepszym czasem otrzymała prawo do
startu w Mistrzostwach Świata w Finlandii. Natomiast
para z najciekawszym strojem otrzymała nagrodę
niespodziankę.
Na tegorocznych mistrzostwach obecna była Starosta
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Powiatu Poddębickiego, Małgorzata Komajda, oraz
pomysłodawca fińskich mistrzostw w noszeniu żon –
Eero Pitkänen.
Uniejów otrzymał prawa do organizacji zawodów na
podstawie porozumienia z władzami Sonkajärvi, które
co roku, od 25 lat jest gospodarzem „Mistrzostw Świata
w Noszeniu Żon”.
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Edyta Miśkiewicz

W Wilamowie bawiono się już po raz XI
atrakcję stanowiły dmuchańce. Ponadto, nie mogło
oczywiście zabraknąć występów i pokazów lokalnych
talentów – uczniów miejscowej szkoły, Kapeli
Wilamowskiej i „Dworzan” – i świetnej zabawy w radosnej atmosferze!
Organizatorami Jarmarku byli: Szkoła Podstawowa
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wilamowie, Jednostka
OSP w Wilamowie, KGW w Wilamowie oraz sołectwa
Wilamów i Lekaszyn.

Foto R. Troczyński

15 czerwca polecaliśmy Państwu odwiedzić XI
Jarmark Wilamowski, który wystartował o godz. 15.00
na placu przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w
Wilamowie. Impreza stanowiła integrację mieszkańców
Wilamowa i okolicznych miejscowości, spotkania
i wspólnej zabawy w gronie rodzinnym.
Wśród atrakcji, które czekały w sobotnie popołudnie
znalazły się: stoiska twórców ludowych i okolicznych
rzemieślników, „Wilamowskie smaki i smaczki” – degustacja miejscowych potraw, pchli targ oraz konkursy z
atrakcyjnymi nagrodami. Dla najmłodszych ogromną
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Gwiazdy i nie tylko na
„Earth Festival” Uniejów 2019
W weekend 8-9 czerwca 2019 roku w Uniejowie odbyła się druga edycja „Earth Festival”,
którego zwieńczeniem był koncert telewizyjny „Gwiazdy dla Ziemi” transmitowany w niedzielę
od godz. 20.00 na żywo przez stację Polsat z plaży miejskiej obok „Term Uniejów”. Podczas
koncertu wystąpili: Piotr Cugowski, Future Folk, Grzegorz Hyży, InoRos, Kayah, Kasia Kowalska,
Beata Kozidrak i Bajm, LemON, Liber, Andrzej Piaseczny, Maryla Rodowicz, Stachursky. Koncert
poprowadzili Ola Szwed, Krzysztof Ibisz i Kabaret ParaNienormalni.
Earth Festival to nowoczesny i multimedialny festiwal,
który poza rozrywką i ogromną dawką pozytywnej
energii ma także do przekazania ważne przesłanie:
uświadomienie coraz bardziej widocznej degradacji
życia na Ziemi i relacji międzyludzkich, ocieplanie
klimatu, brak wody, wycinanie lasów, wymieranie
gatunków, zanieczyszczenie, wzrost konfliktów i agresji
między ludźmi oraz wpływ każdego człowieka na ten
stan rzeczy. Celem wydarzenia było nie tylko miłe
spędzenie czasu, ale także uwrażliwienie ludzi na
problemy związane z ochroną środowiska i wpływ na
środowisko poprzez poprawę nas samych.
Dla odwiedzających Uniejów w czerwcowy weekend
oprócz koncertu czekało wiele atrakcji w specjalnie
przygotowanych strefach.
W sobotę i niedzielę, w pobliżu kompleksu termalnobasenowego funkcjonowała specjalna strefa rozrywki
dedykowana najmłodszym TME.EU EKO PARK,
w której dzieci miały okazje poznać ciekawe,
ekologiczne sposoby na dobra zabawę. W ramach eko
warsztatów dowiedziały się np. jak można zrobić „coś
z niczego” wykorzystując artykuły codziennego użytku,
takie jak: kubki po jogurcie czy opakowanie po jajkach.
Dla uczestników przygotowano gry planszowe w wersji
XXL poruszające zagadnienia ekologiczne oraz zabawy
z animatorami, malowanie twarzy, tatuaże itp. Dorośli
mogli spróbować swoich sił na gigantycznym torze
przeszkód, jak: ścieżka wojownika, arena gladiatora, czy
mechaniczny byk rodeo.

W ramach Festiwalu działały strefy innowacji,
wynalazków, podczas których zostały zaprezentowane
nowe technologie. Było można podpatrzeć, jak działa
drukarka 3D lub przetestować pojazdy, takie jak: łaziki
marsjańskie czy bolid Eco Arrow, znany również jako
„bolid eko strzała” – skonstruowany przez łódzkich
studentów.
Specjalny pokaz kinowy miał miejsce przy Zamku
Arcybiskupów Gnieźnieńskich w sobotę o godz. 21.15.
W repertuarze znalazły się dwa filmy – uhonorowany
4 Oscarami „Bohemian Rapsody” oraz nagrodzony na
Festiwalu Filmów Ekologicznych w Krakowie „Let’s
clean our country” Adama Grzanki. Sobotni pokaz na
świeżym powietrzu był więc mieszanką ciekawych
historii, muzyki, miłości i wzruszeń.
W niedzielę o godz. 11.00 na uniejowskim Rynku
można było potańczyć pod kierunkiem Tomasza
Barańskiego, znanego z Tańca z Gwiazdami. Nauka
Tańca dla Ziemi to pokaz artystyczny Barańskiego i jego
tancerzy w hołdzie dla naszej planety, ale też okazja do
doskonałej zabawy.
Festiwal jest szansą na wymianę doświadczeń
i pomysłów, na wzajemne inspiracje i dzielenie się
pozytywną energią tysięcy uczestników. Pierwsza
edycja festiwalu, która odbyła się w dniach 07-08
lipca 2018 roku w Uzdrowisku Termalnym Uniejów,
przyciągnęła do Uniejowa, podobnie jak druga, tysiące
miłośników dobrej zabawy także z wielu okolicznych
miast i ponad milion widzów przed telewizory.
			

Biuro Prasowe Festiwalu

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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II edycja „Water Trial Air – pokonaj siebie
Wheelchair” Uniejów 2019
Po raz kolejny Uniejów stał się areną wyjątkowej rywalizacji o charakterze sportowym, skierowanej do osób niepełnosprawnych.
„Termy Uniejów”, Pizzeria K2, Vattenball, K-Flex Polska
Sp. z o.o., Stowarzyszenie „Kopernik Plus” z Turku,
PPHU Jerzy Kubacki z Malanowa, udział w imprezie
był bezpłatny, a wszystkim uczestnikom zapewniono
m.in. specjalne koszulki i ubezpieczenie. W gronie osób
bezinteresownie przygotowujących i obsługujących
imprezę są np. wolontariusze ze Stowarzyszenia
„Kopernik Plus” z Turku.
Pierwsza edycja „Pokonaj siebie wheelchair” Water
Trial Air odbyła się w ubiegłym roku 8 lipca. Impreza
dedykowana osobom niepełnosprawnym i oparta
na dyscyplinach sportów wyczynowych odbiła się
bardzo szerokim echem, którego nie spodziewali się
nawet sami organizatorzy – „Naszym zamysłem było
zorganizowanie imprezy sportowej, która jednocześnie
integrowałaby wózkersów i osoby pełnosprawne
oraz przełamywałaby wszelkie bariery. Nie sądziliśmy
jednak, że wydarzenie zyska aż taką popularność. Ilość
zgłoszeń, które otrzymaliśmy w tym roku, przeszła nasze
najśmielsze oczekiwania. Dlatego też zastanawiamy się
nad stworzeniem formuły regularnych zawodów, choć
zdajemy sobie sprawę, że będzie to wymagało jeszcze
większego zaangażowania i wsparcia ludzi dobrej woli”
– komentuje Andrzej Filas.
Tegoroczna impreza była nie tylko formą zabawy,
prezentacji sprawności i umiejętności niepełnosprawnych sportowców, ale też praktyczną lekcją na
temat możliwości osób niepełnosprawnych.
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Rywalizacja przypominała w swej formule triathlon
– uczestnicy poruszający się na wózkach inwalidzkich
jeździli quadami (jako pasażerowie) oraz pływali
kajakiem w parze z wolontariuszami. Dwie pierwsze
dyscypliny obejmowały dystans około 800 m, po
którym zawodnicy wykonali w Termalnym Parku
Linowym widowiskowy zjazd tyrolski przez rzekę.
Zjazd ten przyprawił niejeden uśmiech, ale też
zapewnił dużą dawkę adrenaliny. Pokonanie całej
trasy przez uczestników zajęło około 40-50 min.
W tym czasie widzowie mieli okazję podziwiać
zmagania niepełnosprawnych sportowców na lądzie,
w wodzie i w powietrzu.
Impreza miała miejsce 15 czerwca 2019 roku
o godz. 11.00. Do rywalizacji stanęło 20 zawodników,
którzy zostali zakwalifikowani na podstawie wywiadu.
Dlaczego? „Bo chęci to jedno, a realne możliwości to
drugie” – mówi Andrzej Filas, pomysłodawca imprezy.
Pan Andrzej Filas, niegdyś nauczyciel wychowania
fizycznego, uległ wypadkowi, w wyniku którego sam
boryka się z niepełnosprawnością i na podstawie
własnych doświadczeń wie, jakie kryteria należy
spełnić, aby móc stanąć do takich zmagań i mieć realne
możliwości, aby przemierzyć widowiskową trasę.
Organizacja imprezy możliwa jest dzięki zaangażowaniu, pomocy rzeczowej i finansowej instytucji
i indywidualnych darczyńców. Dzięki wsparciu
sponsorów, takich jak: Urząd Miasta w Uniejowie, PGK
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2. Międzynarodowy

Festiwal Sztuki Ulotnej
W pierwszy weekend po święcie Bożego Ciała Uniejów gościł pedagogów i studentów
Akademii Sztuk Pięknych. W festiwalu uczestniczyli artyści z: Łodzi (Akademia Sztuk Pięknych
im Władysława Strzemińskiego była merytorycznym współorganizatorem) Gdańska, Poznania,
Lwowa, Lublina, Warszawy, czy wreszcie goście z Bańskiej Bystrzycy i Wilna. Inspiracją do działań
artystycznych było miasto Uniejów, Spycimierz z jego kwietnymi dywanami i sama przyroda
i z rzeką i parkiem na czele.
mistrzowskiej kaligrafii Magdy Lauk, wykonany wodą na
asfalcie natychmiast znikający bez śladu. Miejsce z jego
specyfiką wakacyjnego napięcia z kolei inspirowało:
Jarosława Uchela, Piotra Ciesielskiego, Jana Rylke.
Powstałe prace to w kolejności jak wyżej: Ostatnia
ryba w Uniejowie, plenerowe studio fotograficzne,
czy portret uliczny. Przyroda zainspirowała do działań
w parku Joannę Walendzik-Stefańską i jej studentkę
Annę Szymczyk. Nadia Sobko i Nazar Tseduylak
zaakcentowali swoje istnienie I AM konstruując z tego
napisu balustradę lub bramę na końcu alejki pomiędzy
światłem i cieniem. Zupełnie inną jakość zaproponował
Piotr Szwiec, jest to już propozycja przestrzeni
biwakowej lub piknikowej nad rzekę.
Honorowy patronat nad festiwalem objęła Re-ktor
Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi - prof. dr hab. Jolanta RudzkaHabisiak i Burmistrz Uniejowa - Józef Kaczmarek.
Kuratorami byli prof. dr hab. Marek Sak i dr Aleksandra
Ignasiak.
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Same realizacje ulotnych dzieł były bardzo różnorodne
jak oferta przyrodniczo – kulturalna gminy i miasta
Uniejów. Pojawiły się działania na plaży i brzegu
Warty, realizowane przez: Dorotę Sak, Bartosza
Hungera i Joannę Walendzik-Stefańską, Joannę Cisek
i Irenę Zieniewicz. W samej rzece pracę realizowała
Kinga Zagajewska, zainspirowana migotaniem światła
na wodzie próbowała je materializować. Podobnie
studentki Rūta Karalitė i Dovilė Lukoševičiūtė z Wilna
zmaterializowały rozbiegane zajączki rzucane przez
wodę z macicy perłowej występującej w muszlach
małż lokalnych. W centrum miasta z proporcjami
wieży kościelnej mierzyła się Elżbieta Biskup. A Maciej Choiński zbudował konstelację inspirowaną
konstrukcją machiny oblężniczej. W kontekście
spycimierskich kwietnych dywanów działali Jan
Gryka, który zaproponował obiekt pt. „Ciało moje”, czy
Zbigniew Gorlak wystawiający zamrożone w lodowych
kulach płatki kwiatów i żółte, niebieskie, białe bryły
kulistego lodu na słońce, aby zamieniły się w wodę symbol gminy. Do tej grupy działań można dodać popis
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Wianki na Wartą w Uniejowie
23 czerwca w Wigilię Św. Jana odbyły się doroczne Wianki. Widowisko przygotowane
przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie uświetniły występy kapel folkowych oraz
warsztaty z układania wianków.
przez burmistrza Józefa Kaczmarka. W myśl tradycji,
kto odnajdzie kwiat paproci, który zakwita jedynie w tę
wyjątkową noc, temu będzie dopisywało szczęście do
końca jego dni. Zwycięzcą tegorocznej edycji konkursu
został Damian Charuba, któremu poszukiwania zajęły
kilka godzin.
Na zakończenie, aby tradycji stało się zadość, barwny
korowód przeszedł na pobliską plażę przy Warcie, gdzie
odbył się kulminacyjny punkt programu, czyli puszczanie
wianków wzdłuż rzeki. – „Niech te wianki, niczym nasze
życie, płyną jak najdłużej, jak najdalej i tylko po spokojnych
wodach” – powiedziała Starosta Powiatu Poddębickiego,
Małgorzata Komajda.
Zwieńczeniem wieczoru było rozpalone na plaży
ognisko, które dopełniło i podkreśliło wyjątkowy charakter wydarzenia.
Mieszkańcy wsi na terenie gminy przygotowali ogniska
świętojańskie mające na celu integrację i wspólną zabawę.
Zapłonęły one w miejscowościach: Brzeziny, Czekaj,
Czepów, Felicjanów, Góry, Hipolitów, Kuczki, Lekaszyn,
Orzeszków, Ostrowsko, Pęgów, Rożniatów Kolonia
(dla mieszkańców Dąbrowy, Rożniatowa i Rożniatowa
Kolonii), Skotniki, Spycimierz, Wielenin Kolonia (dla
mieszkańców Wielenina i Wielenina Kolonii), Wilamów,
Wola Przedmiejska i Zaborów.
Organizatorzy ognisk zostali uhonorowani nagrodami
pieniężnymi ufundowanymi przez PGK „Termy Uniejów”.

arch. UM Uniejów

Nieodłącznym i najbardziej charakterystycznym
elementem Wigilii Świętojańskiej jest plecenie wianków,
które dziś ma wymiar czysto symboliczny. Natomiast
w przeszłości młode dziewczęta plotły wianki, które
następnie z zapalonymi świecami puszczały na wodę.
Wyłowienie wianka przez kawalera zapowiadało rychłe
zamążpójście, gdy wianek płynął dalej, oznaczało to
długie czekanie na wybranka, a gdy wianek utonął, jego
właścicielka miała pozostać starą panną.
Program artystyczny tegorocznej nocy przygotowany
przez Ośrodek Kultury w Uniejowie dostarczył
uczestnikom wielu wrażeń. Już od godz. 15.00 można
było wziąć udział w warsztatach florystycznych z plecenia
wianków, które prowadziła Pani Ewa Maruszewska,
florystka i absolwentka ASP w Łodzi.
Kulturalnych wrażeń dostarczyły występy Chóru
„Kantylena”,
Zespołu
Śpiewaczego
„Włościanki”
z Wielenina, „Kapeli ze wsi Wilamów” i zespołu muzycznotanecznego „Bałdrzychowianie”. Ten ostatni zespół
zaprezentował się w dwóch odsłonach: szlacheckiej
i łowickiej. Oprócz tego, tradycyjnie zorganizowano
konkurs na najładniejszy wianek, w którym wzięło
udział 37 osób. Komisja konkursowa, w składzie:
Kamila Szymczak, Mariola Stawiszyńska, Małgorzata
Komajda, Iwona Wieczorek, Marek Banasiuk, wyłoniła
następujących zwycięzców: I Laura Urbańczyk, II Natan
Pecyna, III Helena Niedźwiecka. Ponadto, przyznano
wyróżnienia dla Kacpra Jaszczury, Gabrysi Nowak,
Pawła Krawczykowskiego, Nadii Grzelewskiej, Marcela
Dąbrowskiego i Bożeny Staneckiej.
Nagrody dla zwycięzców ufundowała Fundacja
„Inicjatywy Powiatu Poddębickiego” wspólnie z powiatem
poddębickim. Pozostali uczestnicy nie pozostali również
bez upominków, te z kolei przygotował Urząd Miasta
w Uniejowie.
Jak co roku, można było wziąć udział w konkursie „kwiat
paproci”, polegającym na znalezieniu ukrytego przez
organizatorów kwiatu. Nagrodą był rower ufundowany
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Zakłady pracy w gminie Uniejów
Od wielu lat liczni mieszkańcy naszej gminy i osoby przybywające do uniejowskiego
uzdrowiska korzystały z usług gabinetu kosmetycznego zlokalizowanego w budynku Geotermii Uniejów. Teraz, po uruchomieniu kolejnego gabinetu, warto zarekomendować obydwa…

„ESTETIC” – Gabinety Balneologiczno
30-letnia pani Sylwia pochodzi z Kwidzyna, woj.
pomorskie. Studia licencjackie ukończyła w Wyższej
Szkole Fizjoterapii we Wrocławiu, a magisterskie,
o kierunku biotechnologia kosmetologiczna, na Uniwersytecie Opolskim. Jest więc wyuczonym kosmetologiem i taki zawód wykonuje od kiedy we
wrześniu 2014 roku przeprowadziła się do Ostrowska.
Doskonaląc się ukończyła także kursy: terapeuty SPA,
stylizacji paznokci metodą żelową, akrylową i fiberglass,
specjalistycznej pielęgnacji stóp oraz mezoterapii
igłowej. Nie dziwi więc też, że jej zainteresowania to
kosmetyka i dietetyka.
W siedzibie Geotermii Uniejów im. Stanisława
Olasa w Uniejowie, przy ul. Kościelnickiej 44, prowadzi
Gabinet od 12 listopada 2014 roku (tel. 665 650 691).
Drugi, nowo otwarty 10 maja br., zlokalizowany
jest w budynku pensjonatu na ul. Targowej 37 (tel.
515 920 668).
Pod tymi telefonami można zamówić:
- kąpiele solankowe (posiadają dwie wanny z hydromasażem i masażem powietrznym; w marcu tego roku
przeprowadzono całkowity remont pomieszczenia;
korzystanie z zabiegu w tym gabinecie sprawia prawdziwą przyjemność), bowiem:
kąpiele perełkowe w naturalnej wodzie geotermalnej
mają działanie uspokajające, kojące, relaksujące i odprężające. Zmniejszają odczyny alergiczne i wspo-

Pani Sylwia wykonuje masaż klasyczny

arch. R. Troczyński

-Kosmetyczne – Sylwia Nita w Uniejowie

magają gojenie zmian skórnych oraz poprawiają stan
nawilżenia i ukrwienia skóry. Kąpiele szczególnie
wskazane są przy chorobach stawów i mięśni, stanach
po urazach i zabiegach chirurgicznych, chorobach
dermatologicznych, żylakach, stanach napięcia emocjonalnego, bezsenności, nerwicach i zapaleniach nerwów.
- manicure (klasyczny, hybrydowy i żelowy), pedicure,
makijaż, depilacje woskiem, przedłużanie i zagęszczanie
rzęs,
- specjalistyczne zabiegi na twarz (masaż twarzy, szyi
i dekoltu, zabiegi z kwasami, mezoterapia igłowa,

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

bezigłowa, mikroigłowa, tlenowa oraz próżniowa,
mikrodermabrazja, RF lifting, peeling kawitacyjny).
- masaże gorącymi kamieniami, masaż aromaterapeutyczny, masaż polinezyjski, antycellulitowy,
stemplami ziołowymi (stemple przygotowywane są
indywidualnie do potrzeb klienta z naturalnych składników m.in.: cynamonu, goździków, imbiru, mięty,
olejków eterycznych), bambusami, miodem, bańką
chińską, czekoladą, ciepłą świecą,
- specjalistyczne zabiegi na ciało marki Thalgo, które
bazują na algach morskich o właściwościach antyoksydacyjnych, antyrodnikowych, przeciwzapalnych,
dotleniających, regenerujących i antycellulitowch,
działają napinająco i ujędrniająco na skórę (zabiegi
w naszej ofercie to: odżywczy, detoksykujący, ujędrniający i wyszczuplający),
- peelingi całego ciała, przygotowywane z naturalnych
ekologicznych składników dostosowanych do skóry
klienta.
Prowadzimy również sprzedaż specjalistycznych
kosmetyków do pielęgnacji dłoni, stóp, twarzy i ciała co zapewnia nam kontynuację pielęgnacji pozabiegowej
w domu - oraz bonów podarunkowych.
Gabinet współpracuje z fizjoterapeutą, lekarzem
medycyny estetycznej oraz lekarzem zajmującym
się ziołolecznictwem. Wykonywane są też zabiegi z
dziedziny laseroterapii: depilacja laserowa, zamykanie
naczynek krwionośnych, fotoodmładzanie, usuwanie
przebarwień i blizn, usuwanie tatuaży, leczenie trądziku, peeling węglowy, plasma.
Gabinety „Estetic” polecają również body detox
– oczyszczanie organizmu z toksyn. Posiadają certyfikowane urządzenie Body Detox, które:
- skutecznie usuwa toksyny - żyjemy w świecie toksyn!
każdego dnia nasz organizm narażony jest na ich obecność w pożywieniu, wodzie, powietrzu; pomóż je
wydalić!
- oczyszcza krew - usuwa z krwi metale ciężkie, odpady
przemiany materii, przywraca naturalne ph krwi, dotlenia krew!
- wspomaga: odchudzanie, walkę z alergią, usuwanie
schorzeń skóry!
- zwiększa i podnosi: odporność i witalność!
- jedyne oryginalne, certyfikowane i bezpieczne
urządzenie (skuteczność potwierdzona licznymi badaniami).
Wszystkie zabiegi w gabinecie dostosowane
są do indywidualnych potrzeb i preferencji klientów,
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Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Przygotowania do specjalistycznego zabiegu na twarz
zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Urządzenia i marki,
na których pracujemy, są w stanie poradzić sobie
z każdym problemem skóry, z jakim trafia do nas klient.
Jesteśmy w stanie zadbać o klienta „od stóp do głów”.
Pani Sylwia, zapytana o sprzęty i urządzenia,
w które wyposażone są gabinety – odpowiedziała:
- Posiadam 2 kombajny kosmetyczne dzięki którym
wykonujemy zabiegi: mezoterapia bezigłowa, próżniowa
i tlenowa, peeling kawitacyjny, mikrodermabrazja, sonoforeza, RF lifting. Mamy też łóżka do masażuw pomieszczeniu z kabinami prysznicowymi, łóżka kosmetyczne, solarium, specjalistyczny sprzęt niezbędny do
wykonania profesjonalnego manicure i pedicure m.in. pochłaniacze pyłu, lampy LED, frezarki. Posiadam autoklaw
do sterylizacji narzędzi m.in. cążek do wycinania skórek,
dzięki czemu klient może mieć pewność bezpiecznego
wykonania zabiegu, zapakowane i wysterylizowane
narzędzia otwieramy przy kliencie. Posiadamy szeroką
>>>
gamę kolorystyczną lakierów hybrydowych i profesjonalne
kosmetyki do pielęgnacji twarzy i ciała.
W tak bogato wyposażonych gabinetach
zatrudnia 4 osoby: masażystkę, manikiurzystkę, kosmetologa i pomoc kosmetologa. Choć obydwa gabinety sprawiają imponujące wrażenie Pani Sylwia ma
dalsze plany rozwojowe: - Cały czas staram się podnosić
kwalifikacje własne, jak również pracowników biorąc
udział w: szkoleniach, kursach branżowych, pokazach
i targach kosmetycznych. Na bieżąco śledzimy najnowsze
trendy w kosmetologii i staramy się powiększać ofertę
zabiegową, aby jeszcze bardziej zadowolić naszych
klientów. Poza tym jestem w trakcie tworzenia następnego
stanowiska pracy. W lipcu zatrudniam kolejną masażystkę,
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W tym miejscu warto przypomnieć od kiedy
i dzięki czemu Uniejów zawdzięcza swój rozwój, status
uzdrowiska termalnego, a także powstawanie i funkcjonowanie gabinetów, jak pani Sylwii. Poszukując złóż ropy
i gazu w Uniejowie w 1978 roku z odwiertu trysnęła
gorąca woda o szczególnym składzie i właściwościach:
Uniejowska woda z odwiertu PIG/AGH-2 jest chlorkowo-sodową wodą mineralną posiadającą wyjątkowe
właściwości lecznicze potwierdzone wymaganymi
świadectwami. Ze względu na jej wysoką temperaturę
oddziałuje na nasz organizm nie tylko chemicznie, ale
również termicznie. Związki chemiczne, które są wyjątkowo cenne to m.in.:
- chlorek sodu – wspomaga leczenie schorzeń układu
ruchu, a także chorób dermatologicznych oraz korzystnie
wpływa na przebieg rehabilitacji, ma także zbawienny
wpływ na przemianę materii,
- jodki i fluorki – nieocenione przy kuracjach pitnych
związanych z niedoborami jodu i fluoru,
- kwas metakrzemowy – wykazuje korzystne działanie
dla uwodnienia skóry i poprawy elastyczności, a także
powoduje jej brązowienie i pomaga w redukcji zmarszczek i cellulitu.
Skład wody: sód, magnez, potas, wapń, siarczany,
brom, wodorowęglany.

Źródło: Latour T., Smętkiewicz K., 2012, na podstawie
świadectwa wydanego 29.09.2008 nr HU-96/WL/
AN/08 przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego,
Państwowy Zakład Higieny w Warszawie, Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych w Poznaniu.
I na zakończenie. Zaciekawiło mnie jak młoda
dziewczyna, z dalekiego Kwidzyna, znalazła się
w naszej gminie. Okazuje się, że fascynacja pewnym
miastem, zagranica i miłość – łączą ludzi i zmieniają
ich miejsca zamieszkania. Pani Sylwia, po ukończeniu
Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie, zapragnęła
studiować wymarzony kierunek w mieście, które ją
zachwyca. Studiując we Wrocławiu jednocześnie
pracowała w gabinecie kosmetycznym. Ponieważ
po licencjacie nie było tam bezpośrednio studiów
magisterskich, nie chcąc stracić roku oczekiwania,
ukończyła je w Opolu. Natomiast zaraz po ukończeniu
studiów wyjechała do pracy w Holandii i tam poznała
Daniela Nitę z Ostrowska – od 4 lat są małżeństwem.
Tak więc, „okrężną drogą”, profesjonalny kosmetolog
trafił do prężnie działającego Uzdrowiska Uniejów.
Życzymy pani Sylwii dalszego rozwoju zakładu i sukcesów zawodowych…

fot. R. Troczyński

ponieważ baza naszych klientów jest coraz zwiększa, jak
i zapotrzebowanie na usługi kosmetyczne. Mogę zdradzić,
że już wkrótce w naszym gabinecie będzie można wykonać
m.in. makijaż permanentny.

Andrzej Kaczka

Ryszard Troczyński

- nomen omen wodniak z Uniejowa
Andrzej Kaczka wychował się w pobliżu Warty.
Spędził wiele czasu nad wodą. W tych czasach w Uniejowie był posterunek milicji wodnej, która miała swoją
motorówkę z sinikiem syrenki. Zainspirowało go to
i kiedy zamieszkał nad samym brzegiem, zaczął myśleć
o swojej jednostce do pływania. Gdy obejrzał film
francuski „Człowiek z Marsylii”, w którym bohaterowie
używali do przemytu potężnej morskiej motorówki,

postanowił zbudować coś takiego w mniejszej skali.
W naszych warunkach, w ówczesnym czasie był to
kosmos, o zakupie mógł tylko pomarzyć. Zabrał się
jednak za budowę, kupił silnik przyczepny, kadłub
powstał ze zdobytej blachy stalowej. Co to była
za radość – milicyjna motorówka nie miała szans.
Jego konstrukcja spisała się znakomicie. Apetyt
jednak rósł i pragnął zrobić coś większego, lepszego,
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bardziej funkcjonalnego. W tym czasie Warta była
jeszcze żeglowna. Po rzece pływały barki i holowniki.
Z kapitanami utrzymywał dobre kontakty, pytał
i podglądał. Wzorując się na holowniku KS-100,
zbudował „Hermesa”. Miał 12 metrów długości, 2,5
metra szerokości, kabiny, toaletę, prysznic, lodówkę
– to już prawdziwy luksus. Napędzany silnikiem
Peugeot Indenor rozstał się z Hermesem, bo zjawiła
się konieczność remontu domu. Były też epizody z motorówkami i skuterami wodnymi, ale ciągnęło go do
czegoś większego. Tak powstał „Zefir”. Ponieważ miał
już doświadczenie z poprzednią jednostką, budowa
była łatwiejsza. „Zefir” był krótszy, dlatego łatwiej się
nim pływało. Wspomina, że spędził na nim wiele miłych
chwil. Teraz „Zefir” pływa po Mazurach. Bakcyla złapał
jego syn Marcin, który skończył Technikum Żeglugi
Śródlądowej we Wrocławiu, a następnie Akademię
Morską w Szczecinie. Gdy Marcin odwiedza rodziców,
wsiadają z ojcem na to, co jest pod ręką i płyną, jak
dawniej.
Pomysłów Panu Kaczce nie brakuje, gdy przeszedł
na emeryturę cały swój czas poświęca temu, co

lubi najbardziej, czyli budowie jednostek pływających.
Obecnie powstaje nowy statek, nie ma jeszcze nazwy,
ale w przyszłym sezonie będzie wodowanie. Niedługo też
pokaże się na Warcie zmodyfikowane „Kameo” – dwumiejscowy. Największe jego zmartwienie, to aby Warta
nie wyschła, bo obecnie, to nawet stopy wody pod kilem
nie ma.
Andrzej Kaczka twierdzi, że żeglarstwo to namiastka
wolności, w pełnym ograniczeń i zakazów świecie. Marzy
mu się ślizgacz z napędem śmigłowym, który może pływać
w wodzie po kostki.
Pan Andrzej pozdrawia i zaprasza na rejsy jego stateczkiem spacerowym. Achoj!
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Druhny z Wilamowa są jak błyskawice

Niejeden z naszych rycerzy
pyta i głowę swą biedzi,
skąd przed tym starym zamczyskiem
tyle współczesnej gawiedzi.
Witold Smętkiewicz
maj 2019
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Co i gdzie to jest ?
W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” jako foto zagadka
zostało umieszczone zdjęcie zagospodarowanego terenu przy stawie
w miejscowości Kuczki.
Otrzymaliśmy kilka prawidłowych odpowiedzi. Nagrodę wylosowała Pani Mariola z Uniejowa. Serdecznie gratulujemy!
Kolejną foto zagadkę stanowią budynki położone na terenie gminy
Uniejów. Pytanie brzmi: Gdzie znajdują się budynki przedstawione na
zdjęciu i do czego służą?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane na
numer tel. 517 138 165, czekamy do 31 lipca 2019 r.
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