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Badania prowadzone w Laboratorium Badawczym w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno–Spożywczego w Warszawie

Paweł Wroniszewski

Rozmowa z Dyrektorem Instytutu Biotechnologii
Przemysłu Rolno –Spożywczego w Warszawie -

prof. dr hab. inż Arturem H. Świerglem
Paweł Wroniszewski: Na czym polega działalność Instytutu?
Prof. Artur H. Świergiel: Instytut prowadzi prace naukowe, rozwojowe oraz wdrożeniowe w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności, biotechnologii i technologii rolno-spożywczej. Do obszarów działalności
IBPRS należy zapewnianie bezpieczeństwa i działania
na rzecz poprawy jakości żywności dostępnej na rynku.
IBPRS prowadzi badania w zakresie efektywnego
gospodarowania zasobami oraz zrównoważonym rozwojem produkcji i przetwórstwa surowców rolnych.
Pracownicy Instytutu pracują nad publikacjami, realizacją
projektów ze środków krajowych i zagranicznych,
opracowują technologię dla zakładów produkcyjnych
oraz receptury nowych lub ulepszonych produktów.
Dzięki posiadanym 4 akredytacjom Polskiego Centrum
Akredytacji wykonujemy kompleksowe badania żywności,
powietrza, wody oraz ścieków ponad 600 metodami.
Współpracujemy rocznie z dziesiątkami firm, które stale
korzystają z usług naszych laboratoriów. IBPRS jest
Instytutem kategorii A, co udowadnia kapitał wiedzy
zgromadzony w naszych murach.
Paweł Wroniszewski: Jaką drogę legislacyjną musi przejść
nowy produkt spożywczy, aby trafić na półki sklepowe?
Prof. Artur H. Świergiel: Za jakość, a przede wszystkim
bezpieczeństwo zdrowotne produktu spożywczego,
odpowiada producent lub ten, który wprowadza wyrób
do obrotu. Dlatego producent, czy dystrybutor musi

wykonać wszystkie badania, zgodnie z wymaganiami
prawa żywnościowego, aby zapewnić, że środek spożywczy nie wpłynie negatywnie na zdrowie i życie
konsumenta. Polskie prawo żywnościowe, od czasu
akcesji naszego kraju do UE, jest zharmonizowane
z prawem UE. Konieczne jest także spełnienie wymagań
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie
przekazywania konsumentom informacji na temat
żywności. To jest umieszczenie na etykiecie wszystkich
informacji, które dotyczą produktu, terminu trwałości,
składu, wartości odżywczej, potencjalnych alergenów i
innych, które dają możliwość wyboru konsumentowi, czy
nabyć dany produkt, czy nie. W związku z powyższym,
jeśli zostaną spełnione te wymagania, produkt można
wprowadzać do obrotu, przy użyciu odpowiednich
technik marketingowych, określając grupę odbiorców i np.
potencjalne walory funkcjonalne produktu. W sektorze
spożywczym podstawowym elementem zdobycia
zaufania konsumentów jest produkcja bezpiecznej
żywności, również jest to podstawowy obowiązek
prawny dla wszystkich organizacji skupionych w obrębie
tzw. łańcucha żywnościowego.
Paweł Wroniszewski: Nad jakimi ciekawymi i nowatorskimi produktami pracowaliście, które są już na rynku?
Prof. Artur H. Świergiel: Zakład Technologii Przetworów Owocowo-Warzywnych IBPRS opracował, we
współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym
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i Zakładem Premium Rosa Sp. z o.o. w Złotokłosie, linię
funkcjonalnych napojów owocowo-ziołowych ANTIDOTUM, składającą się z pięciu napojów o handlowych
nazwach: Figura, Odporność, Uroda, Witalność i Detoks. Każdy z napojów zawiera soki z owoców o znanych i naukowo potwierdzonych właściwościach prozdrowotnych oraz odpowiednio dobrane ekstrakty
ziołowe, witaminy i minerały. Napoje zawierają ponad
90% soków owocowych i są otrzymywane bez dodatku
cukru. Przy opracowywaniu receptur kierowano się nie
tylko osiągnięciem efektu wspomagania prawidłowego
działania organizmu, ale również smakowitością produktu. Premium Rosa w ubiegłym roku uruchomił produkcję tych napojów.
Zakład Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych IBPRS w Łodzi opracował oryginalną, skuteczną
technologię dekontaminacji przypraw oraz skonstruował
urządzenia. Technologia jest uniwersalna i elastyczna,
umożliwia sterylizację praktycznie wszystkich rodzajów
surowców roślinnych. Surowce poddane są wyłącznie
działaniu pary wodnej, a następnie suszeniu gorącym
powietrzem i schładzaniu. Data minimalnej trwałości,
przy zachowaniu zalecanych warunków przechowywania,
wynosi 12 miesięcy. Każda partia przypraw poddana jest
kontroli mikrobiologicznej w laboratorium zakładowym,
a parametry są zgodne z obowiązującymi przepisami
oraz ma bardzo dobrą jakość. Zakład ponad to opracował
produkty takie jak: kawa zbożowa INKA, dla niemowląt
BEBIKO i BEBIŚ, bitą śmietanę w proszku ŚNIEŻKA.
Zakład Technologii Fermentacji IBPRS również pracuje
nad wdrożeniami. Dzięki współpracy z IBPRS Firma
„Bracia Urbanek” wprowadziła kultury starterowe
do swoich ogórków. Uczestniczyliśmy wspólnie w
projekcie celowym 6 ZR7 2007 C/06871 „Opracowanie
i wdrożenie technologii kiszonych warzyw i grzybów
metodą kontrolowanej fermentacji mlekowej”. Kultury
opracowane w naszym Zakładzie zapewniają powtarzalność jakości kiszonej, nadanie aromatu, tektury i
smaku. Proces wykorzystujący naszą technologię jest tani
i energetycznie zgodny ze zrównoważonym rozwojem,
ponadto posiada prostotę przygotowania, prowadzony
jest z ograniczoną liczbą operacji jednostkowych. Dzięki
efektywnej współpracy IBPRS i Firmy „Bracia Urbanek”
producent może zapewnić o bezpieczeństwie produktu,
ponieważ ograniczyliśmy występowanie zagrożeń
biologicznych, wyeliminowaliśmy patogeny żywności
oraz wydłużyliśmy okres trwałości ogórków.
Instytut prowadzi prace wdrożeniowe w wielu zakładach produkcyjnych w całej Polsce. Dzięki środkom
przedsiębiorstw oraz projektów krajowych i unijnych
jesteśmy w stanie podnieść poziom jakości produktów,
jak i unowocześnić technologię produkcji danych artykułów spożywczych.
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Paweł Wroniszewski: Na czym polega współpraca Instytutu z Uzdrowiskiem Uniejów?
Prof. Artur H. Świergiel: Instytut Biotechnologii Przemysłu
Rolno-Spożywczego podjął się badania nowego gatunku
– uniejowskich alg. Do tej pory zbadaliśmy wartość
odżywczą oraz zawartość polifenoli. Rozmnażaniu się
tych alg sprzyja przede wszystkim wysoka temperatura
wody i jej unikatowy skład chemiczny. Przed Wami jeszcze
wiele analiz dotyczących innych parametrów, które trzeba
zbadać, aby określić uniejowskie algi, jako dodatek, który
doda produktom pozytywnych cech wpływających na
zdrowie człowieka.
Paweł Wroniszewski: Jak wasz specjalistyczny Instytut
postrzega występowanie alg na światowym i krajowym
rynku spożywczym?
Prof. Artur H. Świergiel: Bardzo dobrze. Niektóre algi
mają wiele wartości odżywczych i mnóstwo minerałów.
Pracownia Technologii i Przechowalnictwa Żywności
Zakład Technologii i Techniki Chłodnictwa prowadziła
badania dotyczące możliwości zastosowania spiruliny,
cyjanobakterii w lodach. Właściwości prozdrowotne
i funkcjonalne spiruliny czynią ją interesującym obiektem
badań naukowych. Zastosowanie algi nie wymagało zmian
parametrów w procesie technologicznym produkcji lodów.
Dodatek algi wywarł istotny wpływ na: lepkość mieszanki
lodowej, jej barwę, przebieg procesu jej zamrażania oraz
odporność lodów na topnienie. Arthrospira platensis
(spirulina) wpłynęła korzystnie na zawartość białka w lodach. A. platensis w składzie recepturowym pozwalała
przygotować lody o konsumencko akceptowalnej konsystencji, zielonkawo pastelowej barwie i walorach smakowych oraz o podwyższonej wartości żywieniowej.
Spirulina oprócz zawartości białka jest źródłem witamin
i minerałów, a także związków fenolowych, kwasów tłuszczowych, aminokwasów i karotenoidów. Bioaktywne
związki identyfikowane w aldze występują w lodach
w zredukowanej ilości.
			
Dziękuję za rozmowę
			
Paweł Wroniszewski
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W niniejszym, 68. numerze „Uniejowskich Stron” przeczytacie Państwo wywiad z Dyrektorem Instytutu
Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie – prof. dr. hab. inż. Arturem H. Świerglem na temat
pracy Instytutu, uniejowskich alg i współpracy z Uniejowem.
Artykuły opisujące inwestycje zrealizowane na terenie gminy zawierają informacje o Otwartych Strefach
Aktywności powstałych przy trzech gminnych placówkach oświatowych i zachęcających mieszkańców do
aktywnego spędzania czasu na powietrzu. Kolejne teksty opisują wakacyjne remonty w szkołach oraz zmienione
otoczenie kościoła parafialnego w Wieleninie, a pozostałe artykuły informują o planowanych inwestycjach
drogowych oraz zmianie obecnej siedziby Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Uniejowie na budynek
wyremontowanej starej plebanii.
Naszych Mieszkańców zachęcamy do zapoznania się z artykułami nt. możliwości pozyskania dofinansowania
z programów „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”, obowiązku rejestracji hodowli psów uznawanych za agresywne,
poprawy bezpieczeństwa przy ul. Targowej za sprawą planowanego zmodernizowanego przejścia dla pieszych
oraz o trwającym do 30 września konkursie kulinarnym na stworzenie Uniejowskiej Bogumiłki, czyli słodkiego
symbolu Uniejowa – zachęcamy do nadsyłania propozycji.
Niniejsze wydanie zawiera letnie relacje z wydarzeń kulturalnych i sportowych, jak chociażby z Gminnych
Zawodów Sportowo-Pożarniczych 2019 w Spycimierzu, Festiwalu Królestwo Lilii – udekorowanego wnętrza
uniejowskiej Kolegiaty z 1600 kwiatów lilii, VI edycji Festiwalu Lawendy, Beer Fest 2019 w Browarze Wiatr
w Uniejowie i ustanowienia rekordu Polski, rywalizacji sportowej sołectw na Pikniku Sołtysów w Ostrowsku,
Strażackiego „Spotkania bez granic” w Rożniatowie, XIV Gminnego Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych
w Spycimierzu, czy jubileuszowego X Indiańskiego Lata w Uniejowie oraz wielu innych wakacyjnych wydarzeń.
Przeczytacie Państwo o utalentowanych piłkarzach Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka, letnich
sparingach „Termalnych”, zmaganiach w konkurencjach sportowych osób niepełnosprawnych na Olimpiadzie
w Czepowie, pobycie żeńskiej drużyny sportowej z Mińska i trenującej na boiskach w Uniejowie, o nagrodzonych
uczniach naszych szkół m.in. Stypendiami Burmistrza Uniejowa, a także o tym, że wakacje w mieście wcale nie
muszą być nudne.
W rubryce „Zakłady pracy” prezentujemy tym razem młodą i kreatywną mieszkankę naszej gminy, ze zmysłem do tworzenia ciekawych dekoracji na przeróżne uroczystości rodzinne – Panią Martynę Jaśkiewicz prowadzącą Studio Dekoracji „EsyFloresy”.
Druha Leona Walczykowskiego, strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie, który odszedł na wieczną
służbę, wspominają koledzy – Prezes Jednostki i strażacy ochotnicy.
Przyjemniej lektury życzy Redakcja

Koncert „Siła

Muzyki Radia ZET” w Uniejowie we wrześniu

Oficjalny termin koncertu organizowanego wspólnie z Radiem ZET to 21 września 2019 r. Na scenie
w Uniejowie specjalnie dla wszystkich fanów pojawią się artyści: Lady Pank, Kult, Krzysztof Cugowski,
MrPollack, Baila&Goza.
Wydarzenie muzyczne zostanie zorganizowane jako część otwarcia największego centrum konferencyjno-hotelowego w Uniejowie - Aparthotelu Termy Uniejów.
Podczas koncertu nie zabraknie oczywiście konkursów z nagrodami. Natomiast dla nieobecnych
podczas koncertu w Uniejowie przygotowane zostaną specjalne relacje, które będzie można usłyszeć
w Radiu ZET. Dodatkowo to, co będzie działo się podczas koncertów, można będzie śledzić od kulis
w mediach społecznościowych stacji radiowej oraz „Term Uniejów” – na Facebooku oraz Instagramie.

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

21. Biblioteka Miejska w Uniejowie coraz bliżej przeprowadzki
5 –
NIEJOWSKIE TRONY
Agnieszka Owczarek
22. Gminne wiadomości szkolne
Miejskie Przedszkole w Uniejowie – Angelika Kurpik
Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu – Paulina
Jaśkiewicz
Szkoła Podstawowa w Wieleninie – Daniela Kwiatosińska,
Magdalena Andrysiewicz, Elżbieta Goszczyk
Szkoła Podstawowa w Wilamowie – Magdalena Pajor, Sylwia
Wrąbel, Beata Kos, Anna Gazda, Joanna Binkiewicz, Izabela
Wróbel, Wiesława Pajor
30. Wakacyjne remonty w szkołach – Agnieszka Owczarek
31. Niepełnosprawni w duchu sportowej rywalizacji –
Mirosław Madajski
32. Wakacje w mieście nie muszą być nudne – M-GOK
w Uniejowie, M-GBP w Uniejowie
37. Spycimierz Gospodarzem Gminnych Zawodów SportowoPożarniczych 2019 – Jacek Świątczak
39. 1600 lilii w uniejowskiej Kolegiacie – Agnieszka Owczarek
40. XV spotkanie rycerzy w Uniejowie – Marta Pokorska
41. VI Zawody Konne – Aleksandra Zielonka
42. Turniej Wędkarski o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów –
Maciej Bartosiak
X Indiańskie Lato
43. Orkiestry dęte po raz czternasty zagrały w Spycimierzu –
Agnieszka Olczyk
44.
Wielbiciele lawendy spotkali się na dorocznym Festiwalu
Spis treści
Lawendy – Agnieszka Owczarek
Rozmowa z Dyrektorem Instytutu Biotechnologii Przemysłu 45. W Uniejowie został ustanowiony rekord Polski –
Rolno-Spożywczego w Warszawie – Paweł Wroniszewski
Agnieszka Owczarek
Od Redakcji
46. Gościnny przystanek Wilamów na trasie pielgrzymki
Z prac Samorządu – Józef Kaczmarek
z Chojnic – Maciej Bartosiak
Nauka popłaca – Stypendia Burmistrza Miasta Uniejów –
47. X Indiańskie Lato – Maciej Bartosiak
Agnieszka Owczarek
48. Przystań motocyklowa Moto Banit ma już rok –
Z działalności Rady Miejskiej w Uniejowie –
Maciej Bartosiak
Mirosław Madajski
48. Wernisaż i wystawa plenerowa prac Angeliki Ponińskiej –
Otwarte strefy rekreacji – Agnieszka Owczarek
M-GOK w Uniejowie
Planowane inwestycje drogowe – Agnieszka Owczarek
50. Strażackie spotkanie bez granic z ważnym przesłaniem –
Programy z dofinansowaniem – Michał Łuczak
Maciej Bartosiak
Fotowoltaika niestety bez dofinansowania –
52. Rywalizacja i dawka dobrej zabawy na Pikniku w Ostrowsku –
Agnieszka Owczarek
Agnieszka Olczyk
„Nowa” stara szwalnia – Agnieszka Owczarek
53. Sołtysi Gminy Uniejów na Dożynkach Wojewódzkich
Susza zniszczyła uprawy w gminie – Agnieszka Owczarek
w Walewicach – Aleksandra Zielonka
Nie kupuj zwierząt - adoptuj ze schroniska! –
54. Nasi znowu na podium – Wojciech Kaca, Paweł Wroniszewski
Anna Pająk-Kowalska
56. Letni okres przygotowawczy Termalnych – Adrian Pęzik
Obowiązek rejestracji hodowli psów uznawanych
57. Goście z Białorusi zagrali na naszych boiskach –
za agresywne - Anna Pająk-Kowalska
Agnieszka Bednarkiewicz
Nowe otoczenie kościoła parafialnego w Wieleninie –
58. Utalentowani piłkarze na testach w Łodzi i Warszawie –
Maciej Bartosiak
Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka
Weź udział w konkursie kulinarnym i stwórz własną
59. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka gotowa
Uniejowską Bogumiłkę – Agnieszka Olczyk
do nowego sezonu – Mirosław Madajski
Kolejne zastosowanie wody termalnej – Agnieszka Owczarek 61. Zdrowie przez wodę, czyli XIII „Bieg do Gorących Źródeł”
„Dworzanie” doposażeni w nowy sprzęt i stroje –
w Uniejowie – Paweł Wroniszewski
Elżbieta Bartnik
62. Odszedł druh Leon Walczykowski – Prezes Krzysztof Janiak
Uniejowskie algi i termalne kosmetyki w ogólnopolskiej
wraz ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie
telewizji – Agnieszka Owczarek
63. Nowy LOKAL w ofercie Uniejowa – Agnieszka Owczarek
Będzie bezpieczniej przy szkole w Uniejowie –
64. Zakłady pracy w gminie Uniejów – Marek Jabłoński
Agnieszka Owczarek
67 ,,Być społecznikiem” – Ryszard Troczyński
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Marek Jabłoński, Joanna i Grzegorz Kostulscy (skład i opracowanie graficzne), Agnieszka Owczarek, Marta Pokorska, Ryszard Troczyński.
Magdalena Andrysiewicz, Elżbieta Bartnik, Maciej Bartosiak, Agnieszka Bednarkiewicz, Joanna Binkiewicz, Anna Gazda, Elżbieta Goszczyk, Krzysztof Janiak
wraz ze strażakami Ochotniczej Straży Pożarnej w Uniejowie, Paulina Jaśkiewicz, Wojciech Kaca, Józef Kaczmarek, Beata Kos, Angelika Kurpik, Daniela
Kwiatosińska, Michał Łuczak, Mirosław Madajski, Agnieszka Olczyk, Agnieszka Owczarek, Anna Pająk-Kowalska, Magdalena Pajor, Wiesława Pajor, Adrian
Pęzik, Jacek Świątczak, Sylwia Wrąbel, Paweł Wroniszewski, Izabela Wróbel, Aleksandra Zielonka, M-GBP w Uniejowie, M-GOK w Uniejowie, Uniejowska
Akademia Futbolu Ebiego Smolarka.
Wsparcie finansowe: Gabinet Lekarski Chirurgiczny Dariusza Janiaka z Turku.
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Z prac Samorządu

Józef Kaczmarek

lipiec - sierpień 2019

Gmina Uniejów nabyła w drodze pierwokupu prawo
użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości o pow. 0,1053 ha, położonej w Uniejowie przy
ul. Kościelnickiej, obok starej plebanii, z przeznaczeniem
na parking.

przeprowadzonej procedury przetargowej wykonawcą
robót będzie LUKPOL Krzysztof Łuczak, ul. Dąbska 26,
99-210 Uniejów. Wartość robót to 1 894 200,00 zł,
z czego planowane jest w najbliższym czasie podpisanie
umowy na dofinasowanie do 50%.

Decyzją Wojewody Łódzkiego uregulowany został
stan prawny nieruchomości o pow. 0,5888 ha, położonej
w m. Rożniatów-Kolonia.

Trwają prace budowlane w ramach inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja oświetlenia publicznego w Uniejowie”. Koszt inwestycji wyniesie 3 997
500,00 zł, przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej na kwotę 2 874 919,66 zł.

Podpisaliśmy porozumienie ze spadkobiercami działki
położonej przy ulicy Błogosławionego Bogumiła 56A,
na której położony jest spalony młyn oraz budynek
gospodarczy. Dotyczy ono wyrażenia zgody przez Panów
Jerzego i Zbigniewa Jankowskiego na wystąpienie przez
gminę Uniejów do Wojewody Łódzkiego z wnioskiem
o komunalizację działki o powierzchni 0,0489 ha.
Jednym z punktów XI obrad Rady Miejskiej w Uniejowie było podjęcie uchwały dotyczącej nazewnictwa
ulicy w Uniejowie - drogi wewnętrznej, wychodzącej od
ulicy Polnej, wybudowanej pod koniec 2017 r. i współfinansowanej z dotacji uzdrowiskowej. Droga otrzymała
nazwę ul. Słonecznej.
W ramach programu „Rodzina 500+”świadczenia wychowawcze dla rodzin z terenu gminy Uniejów wypłaca
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul.
Orzechowej 6. W naszej gminie z programu skorzystało:
w 2016 roku - 507 rodzin, 754 dzieci - wypłacono
łącznie 3 309 140 zł; w 2017 roku - 508 rodzin, 731
dzieci - wypłacono łącznie 4 372 908 zł; w 2018 roku
- 526 rodzin, 810 dzieci - wypłacono łącznie 4 280 754
zł.
W związku z trwającą latem suszą, poszkodowani
rolnicy złożyli wnioski o szacowanie szkód, które weryfikowała powołana specjalna komisja ds. szacowania
strat w wyniku suszy. Do Urzędu Miasta złożono prawie
700 wniosków. Powierzchnia upraw dotkniętych suszą
stanowi ok. 7200 ha – więcej informacji w artykule na
str. 15
Przygotowujemy się do przebudowy drogi gminnej
nr 111162E w miejscowości Ostrowsko. Zakres prac
będzie polegał na wykonaniu: robót przygotowawczych,
ziemnych, rozbiórkowych, podbudowy pod ścieżkę
rowerową, nawierzchni na jezdni i ścieżce rowerowej,
robót brukarskich, odwodnienia pasa drogowego,
pobocza, oznakowania pionowego i poziomego, robót
wykończeniowych. Zamówienie będzie realizowane
z budżetu gminy Uniejów i dotacji z budżetu Państwa –
z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”. W wyniku 2-krotnie

Powtórzyliśmy przetarg na przebudowę kładki pieszej.
Realizacja zadania planowana jest w ramach dofinansowanej z UE inwestycji pn. „Budowa infrastruktury turystycznej oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż rzeki
Warty w Uniejowie”. Termin składania ofert mija 5 września. W ramach I etapu zadania przewidziano: wymianę
łożysk, naprawę istniejących podpór, wykonanie nawierzchni z żywicy epoksydowej i poliuretanowej, wykonanie
balustrad z wypełnieniem szklanym.
Złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV:
Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termo-modernizacja budynków. Pierwszy projekt pn. „Kompleksowa
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
w gminie Uniejów” obejmuje termomodernizację budynku, w którym znajduje się Urząd Miasta, Ochotnicza Straż
Pożarna i Biblioteka Miejska, a także budynek Szkoły
Podstawowej w Uniejowie. Całkowita wartość projektu
to 1 420 947,86 zł, przy założonym dofinansowaniu na
kwotę 765 187,66 zł. Drugi projekt pn. „Kompleksowa
termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
w m. Człopy, Góry, Rożniatów, Brzeziny” zakłada wykonanie prac termomodernizacyjnych dla obiektów użyteczności publicznej w miejscowościach Człopy, Góry,
Rożniatów, Brzeziny. Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej infrastruktury sektora publicznego poprzez termomodernizację budynków użyteczności
publicznej. Całkowita wartość projektu wyniesie 1 517
787,21 zł, przy założonym dofinansowaniu na sumę 905
181,49 zł.
Do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa targowiska przy ul. Dąbskiej w Uniejowie” na kwotę 1 mln zł.
Przygotowujemy dokumentacje na wykonanie placów
zabaw w trzech miejscowościach: Człopach, Ostrowsku
i Woli Przedmiejskiej w ramach przyznanych przez Urząd
Marszałkowski w Łodzi grantów sołeckich w wysokości
10 tys. zł dla każdej miejscowości.
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Dobiegły końca prace związane z przebudową
skweru im. Ireny Bojakowskiej w Uniejowie. Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu,
jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Mariusz
Forfecki ze Zgierza. Inwestycja została dofinansowana
ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w kwocie 299 953,00 zł, a całkowity jej koszt
wynosi 749 999,99 zł. Założeniem projektu jest uporządkowanie przestrzeni i dopasowanie jej do współczesnych standardów.
Zakończyliśmy inwestycję dot. „Uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w gminie Uniejów i Aglomeracji Uniejów w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej”, w ramach której wybudowana została
kanalizacja sanitarna na odcinku Zieleń – Spycimierz,
wodociągi w Lekaszynie i na odcinku Skotniki – Kuczki
oraz zmodernizowana stacja uzdatniania wody w Woli
Przed-miejskiej. Całkowita wartość realizacji zadania
wyniosła 4 mln zł, przy otrzymanym dofinansowaniu na
kwotę 2 mln zł.
W ramach środków przyznanych z projektu grantowego „Leader”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Koło Gospodyń
Wiejskich „Rożniatowianki” zakupiło 12 kompletów
strojów obrzędowych na kwotę 20 664 tys. zł.
W najbliższym czasie z projektu grantowego doposażona w stroje zostanie również: Parafia w Spycimierzu
w 12 kompletów strojów obrzędowych męskich oraz 12
damskich na kwotę 29 520 tys. zł; Parafia w Uniejowie w
20 kompletów strojów na kwotę 28 290 tys. zł; Parafia
w Wilamowie także w 20 kompletów strojów na kwotę
24 600 tys. zł.
Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne „Dworzanie”
w ramach przyznanego grantu, ze środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zakupiło stroje, elementy uzbrojenia i wyposażenia obozowiska średniowiecznego. Wartość projektu
wyniosła 47 788,33 zł - więcej informacji w artykule na
str. 19
W ramach projektu pn.: „Uniejowskie dziedzictwo
myśliwskie – doposażenie koła łowieckiego w stroje
myśliwskie oraz wydanie publikacji – przewodnika myśliwskiego” Koło Łowieckie nr16 „Gęgawa” w Uniejowie zakupiło stroje myśliwskie dla członków koła na
kwotę 10 660 tys. zł oraz przygotowuje się do wydania
publikacji w formie przewodnika myśliwskiego na kwotę
26 878, 95 tys. zł.
W ramach rządowego programu, z projektu pn.
„Budowa Otwartych Stref Aktywności OSA na terenie Gminy i Miasta Uniejów” przy szkołach w Uniejowie, Wilamowie i Wieleninie oddaliśmy do użytku
wielofunkcyjne plenerowe strefy aktywności. Koszt
realizacji inwestycji wyniósł prawie 300 000 zł, natomiast
kwota pozyskanego dofinansowania to 100 000 zł.
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Z gminnych środków przeprowadzone zostały w okresie
wakacji remonty w szkołach, m.in. zakres prac obejmował
poprawę sanitariatów w szkołach podstawowych w Wieleninie, Wilamowie i Uniejowie - więcej informacji w artykule na str. 30
Gmina zakupiła z własnych środków wyposażenie
dla nowej siedziby miejskiej biblioteki, która zostanie
niebawem przeniesiona do budynku dawnej plebanii.
Koszt zakupu mebli – regałów, krzeseł, biurek, czy
wyposażenia nowej sali konferencyjnej mieszczącej się
w odrestaurowanym budynku wyniósł 121 tys. – więcej
informacji w artykule na str. 21
Z dniem 29 lipca 2019 r. uległ zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze”, a wraz z nim wzór formularza
wniosku o dofinansowanie oraz inne obowiązujące
dokumenty dotyczące Programu – więcej informacji m.in.
o tym Programie w oddzielnym artykule na str. 12-14

Wydarzenia:
Na początku wakacji „Termy Uniejów” gościły w programie „Palcem po mapie” Telewizji Warszawa. Prowadzący program spotkał się m.in. z prezesem spółki „Termy
Uniejów” - Marcinem Pamfilem, który opowiedział o rozbudowie kompleksu basenowego, a na terenie centrum
hotelowo-konferencyjnego Aparthotel „Termy Uniejów”
o tym obiekcie. W odcinku, o historię uniejowskiego zamku
czy ponad stuletnią dzwonnicę został zapytany miejscowy
animator - Jędrzej Kałużny. O miejscu, będącym skarbnicą
wiedzy nt. dawnych zawodów (np. młynarz), jak i ważnym
punktem na kulinarnej mapie Uniejowa – opowiedział
Ireneusz Stańczyk, kierownik Zagrody Młynarskiej.
Drugim programem, w którym gościliśmy z początkiem
wakacji, było „Pytanie na śniadanie”. Dziennikarka Aleksandra Kostka, prowadząca audycje na żywo z kompleksu
„Termy Uniejów”, odbyła rozmowy na temat produktów
wyprodukowanych na bazie uniejowskiej wody termalnej. Rozmawiano o szczepie unikatowych alg, które
wytworzyły się na naszym terenie dzięki wyjątkowym
właściwościom wody termalnej oraz o najnowszej linii
kosmetyków Termy Spa Uniejów - str. 20
2 lipca w Urzędzie Miasta w Uniejowie można było
skorzystać z bezpłatnych konsultacji w ramach Mobilnego
Punktu Informacyjnego z zakresu realizacji projektów
dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Mimo iż wciąż
słyszy się o dotacjach na realizację projektów, wiedza
o samych funduszach oraz o sposobie ich pozyskania jest
wciąż niewielka, dlatego spotkanie było dobrą okazją
do uzyskania informacji o możliwości pozyskania dotacji
z UE.
7 lipca na Rynku w Uniejowie odbyła się kolejna
akcja honorowego krwiodawstwa. Włączyły się w nią
osoby, którym zdrowie pozwala i chcą pomóc osobom
potrzebującym tej niezbędnej do życia substancji, gdyż
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każda kropla krwi jest na wagę złota. Aby oddać krew
krwiodawca, oprócz dobrego zdrowia, powinien być
po spożyciu lekkostrawnego posiłku i wypiciu około
1,5 litra płynów w ciągu 24 godzin przed jej oddaniem.
Zachęcamy do włączenia się w akcję – szczegóły
znajdziecie Państwo na stronie www.krwiodawstwo.pl

Na Gminnym Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych,
organizowanym cyklicznie w Spycimierzu, 20 lipca orkiestry
zaprezentowały swój dorobek artystyczny, pokazując jak
ciekawa i przyjemna w odbiorze może być muzyka grana
na instrumentach dętych. Miłośników orkiestr ucieszyły
dodatkowe atrakcje dla nich przygotowane - str. 43

Co roku, na początku lipca uniejowska Kolegiata
nabiera wyjątkowego charakteru za sprawą Festiwalu
„Królestwo Lilii” nawiązującego do symboliki tychże
kwiatów umieszczonych w herbie Uniejowa. Od 7
lipca, we wnętrzu kościoła można było podziwiać
kwiatowe dekoracje - bukiety z lilii i liliowy herb miasta.
Zwieńczeniem uroczystości był wspólny przemarsz
z pochodniami – rycerzy, mieszkańców i turystów, od
zamku do Kolegiaty późnym wieczorem, na modlitwę
i odśpiewanie „Bogurodzicy”. Przypomniana została
również historia herbowych lilii - str. 39

VI edycja Festiwalu Lawendy, organizowanego przez
Medical Spa Hotel **** Lawendowe Termy w Uniejowie,
miała miejsce 27 lipca przy hotelu. Podczas Festiwalu
miłośnicy lawendy mogli zakupić rękodzieła wykonane
z lawendy, produkty z lawendą itp. W programie znalazły
się m.in.: warsztaty florystyczne, live cooking, koncerty,
animacje i warsztaty dla najmłodszych - str. 44

Jubileuszowy XV Turniej Rycerski zapewnił atrakcje
osobom spędzającym pierwszy lipcowy weekend w
Uniejowie. Po raz pierwszy w programie wydarzenia
pojawiło się m.in. stanowisko prezentujące rzemiosło
i spotkanie „w cztery oczy z katem” - str. 40
Z Uniejowa na Jasną Górę wyruszyła 12 lipca, po raz
piąty, Pielgrzymka Biegowa, która rozpoczęła się mszą
św. o godz. 20.00 odprawioną w intencji biegaczy. 18-tu
biegaczy miało do pokonania blisko 150 km. Pierwszy
odcinek pokonali wspólnie, a kolejne sztafetowo - po
dwie, trzy osoby. Pielgrzymi biegli całą noc i dotarli
w samo południe. Organizatorem pielgrzymki był Klub
Biegacza „Geotermia Uniejów”.
Turniej Wędkarski o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów
został rozegrany 14 lipca na starorzeczu „Kaczka” w
Człopach. Zwycięzców turnieju nagrodzono pucharami
i nagrodami rzeczowymi. Ponadto, dla wszystkich
uczestników przewidziano drobne upominki - str. 42
Miłośnicy konnych zaprzęgów uczestniczyli 14 lipca
w corocznych Zawodach w Powożeniu Zaprzęgami
Konnymi o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów, rozegranych na terenie trawiastym przy kompleksie „Termy
Uniejów”. Zawody odbyły się w sześciu kategoriach:
zaprzęgów jednokonnych i parokonnych kucy przez
dzieci do lat 18, konie duże zaprzęgi jednokonne (singiel),
konie duże zaprzęgi parokonne, zaprzęgi jednokonne
i parokonne kucy - str. 41
Wakacyjne kino pod gołym niebem nie jest nowością
w Uniejowie. Również w te wakacje, w ramach „Kina
na leżakach”, dla mieszkańców oraz turystów przygotowano seans filmowy przy plaży miejskiej. 19 lipca
wyświetlona została polska komedia „Serce nie sługa”,
natomiast 17 sierpnia – zdobywca trzech Oscarów
i trzech Złotych Globów - komediodramat „Green Book”.
Licznie zgromadzona na seansach filmowych widownia
wskazuje na coraz większą popularność tej formy spędzania czasu wolnego w przestrzeni publicznej.

W dniach 29 lipca - 7 sierpnia gościliśmy piłkarską
drużynkę żeńską z Mińska, która przyjechała do Uniejowa
w ramach partnerskiej współpracy z miejscowością na
Białorusi. W czasie półtoratygodniowego pobytu drużyna
trenowała na boiskach piłkarskich im. Wł. Smolarka
i wystąpiła w dwóch meczach - str. 57-58
W weekend 2-4 sierpnia w Browarze Wiatr w Uniejowie
właściciele lokalu zorganizowali trzydniowy Beer Fest,
podczas którego została podjęta próba bicia rekordu
Polski w ustawieniu największego wzoru butelki z ludzi.
Na uczestników czekało wiele atrakcji, m.in.: występy
muzyczne i kabaretu, stand-up, olimpiada - str. 45
Pasjonaci kultury Indian Ameryki Północnej spotkali
się na jubileuszowym, X Indiańskim Lecie - Święcie Alei
im. Sat-Okha w weekend10-11 sierpnia na boisku przy
„Termach Uniejów”. Wioska indiańska, oryginalne stroje,
pokaz obrzędowych tańców, gry i zabawy zręcznościowe,
strzelanie z łuku to kilka z atrakcji przygotowanych dla
uczestników wydarzenia – str. 47
11 sierpnia w pobliżu „Termy Uniejów”, dokładnie wzdłuż
alejki prowadzącej od bramy zamkowej do Domu Pracy
Twórczej, pojawiły się obrazy autorstwa Pani Angeliki
Ponińskiej, będące efektem kilku intensywnych miesięcy
pracy malarki. Prace przedstawiające portrety, pejzaże,
sceny rodzajowe i martwą naturę można było zobaczyć
dzień wcześniej w Domu Pracy Twórczej podczas otwarcia
wernisażu - str. 48-49
Załoga przystani MotoBanit świętowała 11 sierpnia
pierwszą rocznicę otwarcia miejsca przyjaznego motocyklistom. Punkt usługowy dla motocykli Dariusza Banickiego przygotował paradę motocykli ulicami miasta,
pokaz jazdy motocyklem sportowym oraz quadem na
terenie parkingu przy boiskach piłkarskich oraz inne
atrakcje - str. 48
18 sierpnia podczas Pikniku Sołtysów w Ostrowsku
drużyny sołeckie walczyły o tytuł mistrzowskiej wsi
gminy Uniejów. W programie imprezy przewidziano
przede wszystkim zaskakujące konkurencje drużynowe
reprezentacji poszczególnych miejscowości z terenu gminy oraz występy artystyczne - str. 52-53
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się m.in.: nauka tańca, zajęcia artystyczne, teatralne
i plastyczne. Pomyślano też o kinomaniakach i fanach
gier. Biblioteka oraz jej filie w Wilamowie i Rożniatowie
przygotowały ciekawą ofertę dla miłośników książek
– poznawanie wydawnictw dla dzieci i młodzieży oraz
prezentowanie ulubionych bohaterów literackich str. 32, 37

Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Uniejowie zorganizowały dla najmłodszych mieszkańców gminy, spędzających wakacje w domu, cykl
zajęć i warsztatów wakacyjnych. W programie znalazły

Serdecznie dziękuję organizatorom i współorganizatorom wydarzeń organizowanych na terenie gminy. Dziękuję
za wkład pracy, zaangażowanie i czas poświęcony w przygotowanie imprez i uroczystości.

arch. SP w Uniejowie

Spotkanie integracyjne trzech jednostek OSP, działających na terenie trzech gmin, trzech powiatów i dwóch
województw, pn. „Straż bez granic” miało miejsce 15
sierpnia w Rożniatowie. W strażackim wydarzeniu
znalazło się m.in. podniesienie flagi na maszt, złożenie
meldunku, ślubowanie oraz wręczenie legitymacji
nowym członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej str. 49-51

Nagrody wręcza Dyrektor Szkoły Podstawowej w Uniejowie – Piotr Kozłowski

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Uniejowie na zakończeniu roku szkolnego

Agnieszka Owczarek

Nauka popłaca – Stypendia
Burmistrza Miasta Uniejów

Przy okazji zakończenia roku szkolnego 2018/2019 po raz kolejny zostały wręczone 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 kulturowooświatowych. „Stypendia są wyróżnieniem i wyrazem uznania dla osiągnięć młodych osób, ale też zachętą
do nauki i podjęcia aktywności na rzecz miasta i gminy” – mówią pracownice Referatu Oświaty w Urzędzie
Miasta w Uniejowie.
Uczniowie otrzymali stypendia w wysokości od 200
do 1200 zł, przy czym najwyższe kwoty powę-drowały
do młodzieży z najwyższymi wynikami w nauce.
Wyróżnienia dla uczniów ze szkół podstawowych
w Uniejowie, Wieleninie, Wilamowie i Spycimierzu
przyznano łącznie 86 uczniom: w klasach: III – 18 osobom, IV – 13 osobom, V – 12 osobom, VI – 14 osobom,
VII – 8 osobom, VIII – 8 osobom, w gimnazjum – 13
osobom. Łączna pula stypendiów wyniosła 48 200 zł.
Oprócz uczniów szkół podstawowych nagrody
otrzymali: członkowie Klubu MGLKS Termy Uniejów/
Ostrowsko (9 osób) za reprezentowanie i promocję
gminy na turniejach i zawodach sportowych, człon-

kowie Hufca ZHP (9 osób) za czynny udział w działalności
drużyny ZHP, reprezentację hufca i gminy na różnych
uroczystościach; członkowie ZHP-OSP Uniejów (16 osób)
oraz członkowie OSP Spycimierz (1 osoba) za czynny
udział w działalności orkiestry, reprezentację gminy na
uroczystościach i zawodach; członkowie Stowarzyszenia
Historyczno-Kulturalnego „Dworzanie” (1 osoba) za promowanie zwyczajów historycznych i reprezentowanie
gminy, członkowie Pocztów Sztandarowych Uniejowa
(14 osób), Wielenina (6 osób) i Wilamowa (6 osób) za
aktywną działalność na rzecz środowiska lokalnego.
Została także nagrodzona osoba wyróżniająca się aktywnością społeczną w Uniejowskim Klubie Karate Bassai.
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Mirosław Madajski

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

W okresie czerwiec - sierpień 2019 r. odbyło się
pięć sesji Rady Miejskiej w Uniejowie (sesje nr: XI, XII,
XIII, XIV i XV), a w porządek każdej z nich wpisano
wprowadzenie zmian do budżetu gminy Uniejów na
2019 r. oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
27 czerwca br. odbyła się XI sesja Rady Miejskiej
w Uniejowie, na której została przeprowadzona
debata nad „Raportem o Stanie gminy Uniejów
za 2018 r.”, która zakończyła się podjęciem
uchwały w sprawie udzielenia votum zaufania
Burmistrzowi Miasta Uniejów. Debatowano także
nad sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym za 2018 rok i w efekcie
zatwierdzono wspomniane sprawozdania oraz
udzielono absolutorium Burmistrzowi Miasta
i Gminy Uniejów za 2018 r. Radni wyrazili również
zgodę na zaciągnięcie kredytu długoterminowego
z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu
budżetu gminy Uniejów na 2019 rok. Ponadto,
podjęto szereg decyzji dotyczących gospodarki
nieruchomościami, a konkretnie wyra-żono zgodę na
wykonanie prawa pierwokupu prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości położonej w Uniejowie
przy starej plebanii oraz na przetargową sprzedaż
dwóch lokali mieszkalnych (lokalu nr 52 w budynku
wielorodzinnym spółdzielczym w Uniejowie, przy
ul. Targowej 9A oraz lokalu nr 4 w budynku wielorodzinnym komunalnym w Uniejowie, przy ul. bł.
Bogumiła 25). Na koniec nadano nazwę „Słoneczna”
drodze wewnętrznej położonej w Uniejowie przy ul.
Polnej.
XII sesja odbyła się 11 lipca 2019 r., a jej porządek obejmował m.in. podjęcie uchwały w sprawie
uchylenia uchwały dotyczącej emisji obligacji
oraz uchwały w sprawie powierzenia obowiązku
wynikającego z zadania własnego gminy dotyczącego
utrzymania i oświetlenia dróg. Rozszerzono także
wykaz inkasentów opłaty uzdrowiskowej.

Na XIII sesji Rady Miejskiej w Uniejowie, która
miała miejsce 18 lipca br., została podjęta uchwała
w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia
kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy Uniejów
na 2019 rok.
Podczas XIV sesji, która odbyła się 8 sierpnia 2019 r.,
ponownie podjęto uchwałę w sprawie emisji obligacji
przychodowych gminy Uniejów oraz określenia zasad
ich zbywania, nabywania i wykupu. Zdecydowano się
także udzielić pomocy finansowej Powiatowi Poddębickiemu, polegającej na dofinansowaniu w kwocie
60 000 zł zadania pn.: „Przebudowa dróg powiatowych na terenie powiatu poddębickiego 2526 E odc.
Wielenin – Miniszew dł. 2,49 km”. Radni wyrazili także
zgodę na przejęcie od powiatu poddębickiego zadania
pełnienia funkcji inwestora w zakresie opracowania
dokumentacji projektowej dla dróg powiatowych.
Ponadto, zmieniono zapisy dotyczące przyznawania
dodatku motywacyjnego, zawarte w regulaminie
określającym wysokość stawek oraz szczegółowe
warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne
składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania. Na koniec wyrażono zgodę na wydzierżawienie dotychczasowym
dzierżawcom w trybie bezprzetargowym pomieszczeń
w budynku byłego ośrodka zdrowia w Uniejowie oraz
działek rolnych położonych w Skotnikach.
W czasie XV sesji, w dniu 20 sierpnia 2019 r., Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie: wyrażenia
zgody na ustanowienie hipoteki umownej na nieruchomości gminy Uniejów położonej w Uniejowie,
przy ul. Zamkowej, w celu zabezpieczenia kredytu
inwestycyjnego zaciąganego przez Przedsiębiorstwo
Gospodarki Komunalnej „Termy Uniejów” Spółka z o.o.
w Uniejowie; wyrażenia zgody na zawarcie umowy
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na linię komunikacyjną na terenie gminy
Uniejów
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Agnieszka Owczarek

Otwarte strefy rekreacji
Otwarte Strefy Aktywności, albo inaczej OSA, powstały
w ramach dwuletniego rządowego programu rozwoju
infrastruktury sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Wśród beneficjentów znalazła się także gmina Uniejów,
a w ramach projektu pn. „Budowa Otwartych Stref
Aktywności OSA na terenie Gminy i Miasta Uniejów”
przy szkołach podstawowych w Uniejowie, Wilamowie
i Wieleninie zostały oddane do użytku ogólnodostępne,
wielofunkcyjne plenerowe strefy aktywności.
Wykonawcą zadania, wyłonionym na drodze przetargu, była firma Active Line Marcin Taczalski z siedzibą
w Kocku przy ul. Berka Joselewicza 31. Całkowity
koszt realizacji zamówienia wyniósł blisko 300 000 zł,
a wartość pozyskanego dofinansowania to 100 000 zł.
Nadrzędnym celem programu jest zadbanie o poprawę zdrowia i kondycji społeczeństwa. Powstanie
otwartych siłowni plenerowych ma zachęcić jak najwięcej mieszkańców do aktywnego spędzenia czasu,
a tym samym do zdrowszego trybu życia. Ponadto,
tego typu przestrzeń aktywności sportowej sprzyja
międzypokoleniowej integracji, bo ze sprzętów mogą
korzystać nieodpłatnie absolutnie wszyscy, bez względu
na wiek.
W przypadku OSA na terenie Szkoły Podstawowej
w Uniejowie powstała przestrzeń aktywności sportowej
w wariancie rozszerzonym. Obiekt składa się z: siłowni
plenerowej wyposażonej łącznie w 6 urządzeń do ćwiczeń (wahadło, koło tai-chi, narciarz biegowy, drążek
uniwersalny, biegacz oraz prostownik pleców), strefy
relaksu zaopatrzonej w stoły do piłkarzyków oraz w
stoły do szachów i warcabów. Dodatkowo powstał
ogrodzony plac zabaw wyposażony w linarium, zestaw
wielofunkcyjny, poręcze z pomostem linowym, zestaw
wspinaczkowy, motor sprężynowiec oraz wiatę z ławo-

arch. UM Uniejów

Na terenie szkół podstawowych w Uniejowie, Wilamowie i Wieleninie funkcjonują Otwarte
Strefy Aktywności przeznaczone do spotkań i rekreacji dla wszystkich grup wiekowych.

Otwarta strefa aktywności
przy szkole w Wieleninie

stołem. W/w elementy zostały zainstalowane na podłożu
trawiastym. Otwarta Strefa Aktywności jest wyposażona
w: 12 ławek, kosze na śmieci, stojak na rowery, tablicę
z regulaminem.
Natomiast analogiczne obiekty przy Szkole Podstawowej w Wieleninie i Wilamowie powstały w wariancie
podstawowym. Obiekty zostały wyposażone łącznie w
8 urządzeń do ćwiczeń: orbitrek, wyciskanie + wyciąg,
wioślarz, odwodziciel + stepper, wahadło + biegacz
+ twister, motyl integracyjny, jeździec, a także strefy
relaksu wyposażone w stoły do tenisa i piłkarzyków oraz
do szachów i warcabów. Otwarte Strefy Aktywności
wyposażone są w 4 ławki, kosz na śmieci oraz tablicę
z regulaminem.
Na terenie każdego z obiektów wykonano nasadzenia
zieleni i trawniki, a specjalne tablice informują o otrzymanym dofinansowaniu na realizację inwestycji ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
Mamy nadzieję, że strefy, oprócz poprawy estetyki
przestrzeni publicznej, będą aktywizować mieszkańców
do wysiłku fizycznego oraz integrować wielopokoleniowe
społeczeństwo z terenu gminy.

Otwarta strefa aktywności
przy szkole w Wilamowie

>>>

arch. R. Troczyński
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Otwarta strefa aktywności
przy szkole w Uniejowie
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Planowane inwestycje drogowe
Druga połowa roku 2019 upływa pod znakiem przygotowań pod przyszłe inwestycje drogowe.
Z myślą o poprawie bezpieczeństwa i zapewnienia komfortu uczestników ruchu drogowego,
na terenie gminy Uniejów zostaną przeprowadzone działania związane z budową, rozbudową
i modernizacją istniejącej infrastruktury drogowej.
Gmina Uniejów podpisała umowy na sporządzenie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi pozwoleniami na budowę dla poszczególnych
zadań w ramach przedsięwzięcia: „Przebudowa dróg
i ulic na terenie gminy Uniejów etap III”.
Pierwsza z podpisanych umów dotyczy budowy
ciągu pieszo-rowerowego na dł. ok. 2 km wzdłuż drogi
gminnej łączącej miejscowości: Zieleń i Spycimierz oraz
przebudowy istniejących zjazdów i budowy oświetlenia w
ramach projektu pn. „Spycimierski gród atrakcją turystyki
kulturowej i ludowej Uzdrowiska Uniejów”. Wykonawca,
którym jest firma Construct Sp. z o.o. z Łodzi ma kilka
miesięcy na wykonanie stosownej dokumentacji, której
łączny koszt wyniesie 35 670,00 zł.
Drugą umowę podpisano z Biurem Projektowym
Martyny Maciejewskiej z Turku na opracowanie
dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej
przebudowy dróg w Czepowie i Wieleninie (wartość
umowy 14 800,00 zł) oraz w zakresie utwardzenia terenu
pod drogę wewnętrzną w Spycimierzu wraz z przebudową
zjazdów na drogi publiczne (wartość umowy 3 900,00 zł).
Wykonawcą następnej umowy będzie firma A&J
Consulting Andrzej Kałużny z siedzibą w Lublinie. W
ramach projektu zostaną przebudowane i zmodernizowane drogi w centrum miejscowości Spycimierz na dł.
ok. 700 m. Wartość umowy oszacowano na kwotę 21
550,00 zł, a termin realizacji ustalono na okres 6 m-cy.
Kolejne umowy zostały podpisane z przedsiębiorcą
Rafałem Skrzakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Projekt

Rafał Skrzak z siedzibą w Poddębicach. Przedsięwzięcie
obejmie następujące projekty: przebudowę drogi gminnej
– ul. Awaryjnej w Uniejowie (wartość 7 985,00 zł), przebudowę drogi wewnętrznej w Czepowie (za starą gorzelnią) wraz z przebudową drogi gminnej relacji Kolonia
Orzeszków – Orzeszków – Czepów (wartość 21 500,00
zł) oraz rozbudowę i przebudowę drogi gminnej relacji
Wielenin – Hipolitów, biegnącej w kierunku Wartkowic
(wartość 9 800,00 zł).
Ponadto, za sprawą podpisanej umowy z Wojewodą
Łódzkim na dofinansowanie w wysokości 1 471,793 zł
drogi gminnej nr 111162E w miejscowości Ostrowsko –
zostanie ona przebudowana.
Z dotacji opiewającej na kwotę 225 tys. zł od Marszałka
Województwa Łódzkiego zmodernizowana zostanie droga
dojazdowa do gruntów rolnych w Uniejowie. Chodzi o drogę za wałem, o dł. niecałego kilometra, pod kątem przyszłej
rozbudowy Zagrody Młynarskiej.
Poza wspomnianym dofinansowaniem, łączna kwota
sporządzenia wymienionych dokumentacji projektowokosztorysowych, przewyższająca 115 tys. zł pochodzi ze
środków własnych gminy, a wszyscy wykonawcy zostali
wyłonieni na drodze ogłaszanych przetargów.
„Są takie lata, kiedy inwestycje są widoczne i takie,
kiedy ich nie widać, ponieważ są na etapie przygotowań,
sporządzania niezbędnej dokumentacji, aplikacji itd.
Ta faza jednak w istotny sposób rzutuje na przyszłość
i jest podstawą do realizacji wszelkich przedsięwzięć” –
skomentował planowane inwestycje burmistrz Józef Kaczmarek.

Michał Łuczak

Programy z dofinansowaniem
Zmiany w Programie „Czyste Powietrze”

Z dniem 29 lipca 2019 r. uległ zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze”, a w konsekwencji także
wzór formularza wniosku o dofinansowanie i inne obo-

wiązujące dokumenty związane z obsługą Programu.
Wnioski o dofinansowanie, złożone przed wejściem w życie
powyższej zmiany, rozpatrywane będą w oparciu o zapisy
dokumentów programowych oraz wzory obowiązujące na
dzień złożenia wniosku.

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

Najważniejsze z nich to:
- okres kwalifikowalności kosztów – dotychczas był
on wskazywany jako nie później niż 24 miesiące po
podpisaniu umowy o dofinansowanie, obecnie - nie później niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku,
- w Programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła
zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody
użytkowej,
- w przypadku domu nowobudowanego beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały
zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku
mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości,
- zmieniony został wzór formularza wniosku o dofinansowanie, tak aby uprościć proces jego wypełniania
przez wnioskodawcę. Ponadto, w obecnej formie
wniosek będzie zawierał warunki umowy dotacji oraz
oświadczenie woli wnioskodawcy o chęci jej zawarcia,
bez konieczności dodatkowej wizyty wnioskodawcy
w siedzibie WFOŚiGW,
- beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli
składać weksla in blanco z klauzulą „bez protestu”, jako
zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy dotacji,
- zmienione zostały wzory dokumentów służące do
rozliczenia umowy: wniosek o płatność, protokół odbioru
robót wykonawcy oraz protokół końcowy. Zmiany mają
charakter dostosowujący je do zmian dokumentów głównych.
Należy pamiętać, iż realizacja przedsięwzięcia nie może
nastąpić wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie
(z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu
energetycznego, które mogą zostać wykonane wcześniej).
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym i będzie trwał do 30.06.2027 r.
Dotychczas w Punkcie Konsultacyjnym zostało złożonych 20 wniosków o dofinansowanie, z czego pierwsi
beneficjenci podpisali już umowy o dofinansowanie.
Otrzymanie dotacji wiąże się z zakończeniem realizacji
zadania i przedstawienia wniosku o płatność wraz z dowodami zakupu.

Program „Mój Prąd”

Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. Głównym
jego celem jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych. Dofinansowanie obejmuje do
50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł.
Budżet wynosi 1 mld złotych. Wsparciem mogą zostać
objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej.
Program skierowany jest do gospodarstw domowych.
Poniżej przedstawione są główne założenia szczegółowe:
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• Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
• Wysokość dofinansowania w formie bezzwrotnej do
50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne
(PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
• Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
• Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest
w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach
innego programu, nie może ubiegać się o ponowne
wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
• Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
• Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest
stroną umowy przyłączeniowej;
• Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć
osobiście w NFOŚiGW;
• Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
• Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast
musi być zakończony na moment składania wniosku
o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane
po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy
dwustronnej z dystrybutorem energii i zainstalowaniu
licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
• Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który
po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz
wnioskiem o płatność;
• Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty
faktury, dokument potwierdzający instalację licznika
dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie
opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach
NFOŚiGW);
• Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe
urządzenia (wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed instalacją);
• Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej
zainstalowanej instalacji PV;
• Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne
przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od
dnia wypłaty dofinansowania;
• Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzanie
i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
• Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego
dofinansowania.

>>>
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Dotacje dla osób fizycznych na wykonanie
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie
województwa łódzkiego w latach 2019-2020

Z dniem 23.07.2019 roku wstrzymano nabór wniosków
o udzielenie dofinansowania dla osób fizycznych na
wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków z uwagi
na wyczerpanie zaplanowanej na ten cel puli środków.

Aby uzyskać więcej informacji, jak również złożyć
wniosek, zapraszamy zainteresowanych mieszkańców
do punktu znajdującego się w budynku Ośrodka Zdrowia
w Uniejowie, ul. Orzechowa 6, II piętro, pok. 38, tel.
538 810 414. Punkt funkcjonuje w poniedziałki, w godz.
9.00-17.00 i od wtorku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

Agnieszka Owczarek

Fotowoltaika niestety bez dofinansowania
Projekt dotyczący zastosowania odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika) nie zostanie
niestety sfinansowany środkami unijnymi. Gmina Uniejów podkreśla, że wykorzystała wszystkie
możliwe procedury.
Dbałość o środowisko nie ogranicza się jedynie
do cieszącego się popularnością trendu. To także
obowiązek, a wkrótce być może nagląca potrzeba
za sprawą poważnych zmian klimatycznych, których
efektem są m.in.: susze i powodzie. Dla wszystkich,
którzy chcą być „eko”, fotowoltaika jest nowoczesnym
rozwiązaniem polegającym na przekształcaniu światła
słonecznego w energię elektryczną. Charakterystyczne
baterie słoneczne na dachach domów wychodzą
naprzeciw zapotrzebowaniu na prąd, którego produkcja
odbywa się w zgodzie ze środowiskiem.
Gmina Uniejów, mając na uwadze zainteresowanie
mieszkańców w/w źródłem energii, przedłożyła
wniosek do Urzędu Marszałkowskiego pn. „Poprawa
efektywności energetycznej oraz jakości powietrza
poprzez zastosowanie odnawialnych źródeł energii w
gminie Uniejów”, w ramach konkursu na dofinansowanie
projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W skali
województwa łódzkiego złożonych zostało ok. 300
projektów. Zarząd Województwa Łódzkiego objął
dofinansowaniem tylko 41 projektów na łączną kwotę

„Nowa” stara szwalnia

Budynek na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i Kilińskiego
zyska drugie życie. Od dłuższego już czasu trwa ożywienie
i prowadzone są prace remontowe w obiekcie, w którym
przez wiele lat działały m.in. firmy produkujące odzież, takie
jak: Próchnik czy Beroni.

Od kilku lat budynek stoi opuszczony. Niestety czas
działał na niekorzyść obiektu, którego stan techniczny z roku
na rok ulegał pogorszeniu. Ma on jednak ciekawą historię.
Mimo że kilkakrotnie zmieniały się firmy, które miały tam

dofinansowania 88 mln. Niestety, po wyczerpaniu wszystkich możliwości odwoławczych, uniejowski wniosek
nie został wybrany do dofinansowania ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
Jednocześnie z uwagi na dalsze duże zainteresowanie
mieszkańców realizacją inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii, gmina Uniejów informuje, że
będzie czyniła dalsze starania o pozyskanie dofinansowania na realizację tego typu inwestycji w ramach
środków krajowych i unijnych. Jak powiedział burmistrz
Józef Kaczmarek, podczas XIV Posiedzenia Rady Miejskiej, pozyskiwanie środków na realizację inwestycji często
wymaga czasu i cierpliwości, czego przykładem jest choćby
budowa ronda, której dokumentacja została wykonana już
kilka lat temu, a dopiero teraz możliwe było przeprowadzenie
prac.
W związku z powyższym wszystkie osoby, które były
uczestnikami projektu i chciały dalej w nim pozostać,
mogły potwierdzić ten fakt na piśmie do 30 sierpnia 2019
r. w Urzędzie Miasta w Uniejowie. Tak samo, jak osoby,
które chciały zrezygnować z dalszego udziału w projekcie.

swoją siedzibę, łączyła je jedna wspólna specyfikacja, czyli
branża odzieżowa. Działały tu kolejno zakłady produkcyjne:
Spółdzielnia Pracy Poddębiczanka, łódzki Próchnik, czy olsztyńskie Beroni.
Pojawienie się ekipy budowlanej w budynku i na placu
do niego przylegającym zaciekawiło niejednego mieszkańca i zrodziło pytania o nową funkcję starej szwalni.
Jak informuje tablica informacyjna, która zamieszczona jest na
ogrodzeniu, w budynku powstanie kolejny sklep sieci Pepco,
mający w swej ofercie odzież oraz artykuły dla domu. Wygląda
na to, że branża odzieżowa jest przeznaczeniem tego obiektu.
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Agnieszka Owczarek

Susza zniszczyła uprawy w gminie
To lato jest ciężkie dla rolników. W wielu regionach Polski ziemia jest wyschnięta, a brak deszczu
i upały przyspieszyły wegetację roślin, przez co bardzo wiele z nich usycha, zanim jeszcze wyda
plony. W związku ze suszą, w lipcu ruszyła procedura związana z szacowaniem szkód w gminie
Uniejów, którą obarczono samorządy, co wygenerowało w urzędach dodatkowe zadania.
Upał i susza zakłóciły właściwy cykl rozwoju i dojrzewania roślin. Brak opadów lub ich niewystarczająca
ilość sprawiły, że bardzo szybko zaczęto mówić o klęsce suszowej. Gmina Uniejów pod tym względem nie
stanowi wyjątku. Zgodnie z rozporządzeniem, rolnicy
mogli złożyć wnioski o szacowanie szkód dołączając do
nich pisma o dopłaty obszarowe, które składali wcześniej
do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ze
względu na krótki, odgórnie ustalony termin składania
dokumentów, który upłynął 15 lipca br., należało podjąć
natychmiastowe działania. Sołtysi poinformowani o
bieżącej sytuacji błyskawicznie dotarli z tą informacją
do mieszkańców poszczególnych miejscowości – za co
należą się im podziękowania. Następnie powołano komisję ds. szacowania strat w następującym składzie:
przewodniczący - Urszula Łukasik, z-ca przewodniczącego
- Joanna Kubacka (Urząd Miasta w Uniejowie), członkowie
- Anna Urbaniak (Ośrodek Doradztwa Rolniczego w
Bartoszewicach), Tomasz Miłosz (Izba Rolnicza Województwa Łódzkiego w Łodzi), Adrian Sobczyński,
Agnieszka Solińska, Andrzej Gawłowski (Urząd Miasta w
Uniejowie). Przed komisją było trudne zadanie. Do Urzędu
Miasta wpłynęło blisko 700 wniosków, a więc dwa razy
tyle, co w ubiegłym roku. Należy przy tym uwzględnić
fakt, że liczba działek w przedstawionych wnioskach
znacznie przewyższała sumę samych wniosków.
Ponadto, na gminie spoczywał obowiązek nie tylko samej
oceny wniosków, ale również sprawdzenie każdej działki,
a okres weryfikacji został skrócony do jednego miesiąca
– powodowało to konieczność wykonania wszystkich
działań w trybie pilnym, co wymusiło oddelegowanie

do pomocy przy ocenie wniosków pracowników z innych
działów.
Ze złożonych wniosków wynika, że klęską zostały
dotknięte: zboża ozime, jare, rzepak oraz użytki zielone.
Szacunkowa powierzchnia upraw, na których susza dokonała
w tym roku zniszczeń wynosi ok. 7200 ha. Monitoring
suszy (prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa w Puławach) pokazuje, że objęte klęską
uprawy występują na glebach pierwszej i drugiej kategorii,
które stanowią większość obszaru upraw rolnych na terenie
naszej gminy. Każda z działek, które ujęto w złożonych
przez właścicieli gospodarstw wnioskach musiała zatem
zostać sprawdzona pod względem kategorii gleby.
Praca nad weryfikacją wniosków i oszacowaniem strat
oraz sporządzeniem stosownych protokołów wymagała
zaangażowania czasowego – nie dało się jej przyspieszyć.
Niestety, w tym roku nie było już czasu, aby zmieniać
procedury związane z pomocą dla poszkodowanych
gospodarstw, ale na pewno warto wyciągnąć wnioski
z myślą o problemach, które mogą wystąpić w przyszłości.
Zmieniający się klimat, coraz częściej występujące niekorzystne warunki atmosferyczne, a także analiza raportów
z lat ubiegłych, które pokazują tendencję zwyżkową
skali zjawiska, każą myśleć, że problem suszy z dużym
prawdopodobieństwem może wystąpić w kolejnych latach.
W związku z tym warto by pomyśleć o powołaniu np.
specjalnych zespołów kompetencyjnych do oceny sytuacji.
Praca takiego zespołu byłaby jak najbardziej wskazana,
gdyż odciążyłaby same gminy, które nie posiadają zasobów
pracowniczych do choćby dokonywania szczegółowych
klasyfikacji gleb i ich ocen.

Anna Pająk-Kowalska

Nie kupuj zwierząt - adoptuj ze schroniska!
Burmistrz Miasta Uniejów zachęca wszystkich zainteresowanych do adopcji bezdomnych zwierząt zabranych z terenu
gminy Uniejów, które obecnie przebywają w Gabinecie Weterynaryjnym Lek. Wet. Andżelika Barczak Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Psia Ostoja”, ul. Szkolna 14, Pieczyska, 98-400 Wieruszów.
Zwierzęta przebywające w schronisku objęte są nadzorem weterynaryjnym, zaszczepione przeciwko chorobom zakaźnym,
odrobaczone, wysterylizowane oraz zaczipowane.
Dodatkowe informacje dotyczące adopcji czworonogów można uzyskać na stronie internetowej www.psiaostoja.pl
w zakładce „Adopcje” oraz pod telefonem: 603 394 731 lub kontaktując się z pracownikiem Urzędu Miasta w Uniejowie pod
numerem: 63 288 97 49.

>>>

UNIEJOWSKIE STRONY

16

numer 4 / 68 / 2019

>>>

Anna Pająk-Kowalska

Obowiązek rejestracji hodowli psów
uznawanych za agresywne
Przypominamy, iż prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia
wydanego przez burmistrza właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania
psa na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.
Obowiązujący wykaz ras psów uznanych za agresywne wyszczególnia Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
(Dz.U.2003.77.687). Należą do nich: amerykański pit bull terrier, pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin), buldog
amerykański, dog argentyński, pies kanaryjski (Perro de Presa Canario), tosa inu, rottweiler, akbash dog, anatolian
karabash, moskiewski stróżujący, owczarek kaukaski.
W myśl zapisów art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2019 r., poz.
122), osoba, która nabyła przedstawiciela jednej z wyżej wymienionych ras, jest zobowiązana do złożenia w ciągu
30 dni pisemnego wniosku o wydanie zezwolenia przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Maciej Bartosiak

Nowe otoczenie kościoła parafialnego
w Wieleninie
Zaczęło się od kruszejących schodów, które ze względów bezpieczeństwa trzeba było jak
najprędzej gruntownie wyremontować. Wraz z nimi warto byłoby wymienić również nawierzchnię
wejścia od bramy głównej. Stanęło na generalnym remoncie otoczenia wokół kościoła w Wieleninie.
Wartą blisko 100 tys. zł inwestycję miejscowy proboszcz zrealizował dzięki ofiarności parafian oraz
życzliwości firmy z Kozanek, która wykonała remont na bardzo dogodnych dla Parafii warunkach.
Podczas ostatniego odpustu parafialnego (11
sierpnia) wierni, którzy przybyli na uroczystość do
kościoła pod wezwaniem św. Jakuba i Doroty w
Wieleninie, z dumą podziwiali odnowione otoczenie
swojej świątyni. Przed głównym wejściem pojawiły
się szerokie i wygodne schody z podjazdem dla
osób niepełnosprawnych, a chodnik wokół budynku
sakralnego wyłożono nową kostką brukową.
Kosztowną inwestycję parafia przeprowadziła bez
zewnętrznego wsparcia. A trzeba wiedzieć, że licząca
około półtora tysiąca wiernych wspólnota wcale nie
należy do najzamożniejszych. Jest to teren wiejski, ale
próżno tu szukać wielkoobszarowych gospodarstw.
Mimo tego, miejscowy proboszcz, ks. Jarosław
Olszewicz niemal natychmiast otrzymał pozytywną
odpowiedź wiernych na propozycję wykonania
kompleksowego remontu otoczenia kościoła.

– „Muszę przyznać, że nie planowaliśmy aż tak
dużej inwestycji” – relacjonuje kapłan z Wielenina. –
„Miały być zrobione tylko nowe schody i dojście do
bramy wjazdowej, ale panowie z firmy pana Jerzego
Chmieleckiego z Kozanek, wykonującej wspomniane
prace, zauważyli, że jak zostanie wykonany tylko ten
fragment, to później przy kolejnych etapach będą
musieli jeździć po świeżo zamontowanej nawierzchni.
Wiadomo, że w takiej sytuacji nie da się dostatecznie
przewidzieć, ani tym bardziej uniknąć ryzyka zabrudzenia
kostki – czy to w postaci plamy z wyciekającego oleju,
śladów opon albo resztek materiału budowlanego.
Poza tym nie wiadomo, czy w przyszłym roku dałoby
radę kupić materiał w identycznym odcieniu. W końcu
zdecydowaliśmy, że robimy od razu całość. I muszę
przyznać, że naprawdę ładnie to wyszło. Przy okazji
należy podkreślić, że firma, która położyła kostkę,
zgodziła się zaczekać na powolną spłatę. Mamy czas do
czerwca przyszłego roku”.
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tające świątynię nie będą już musiały biegać z wiadrami
po wodę na plebanię. Teraz mają ją na miejscu w kościele, i to zarówno zimną, jak i ciepłą”.

arch. UM Uniejów

Wykonawcą tych prac jest Wiesław Pawłowski,
sołtys Rożniatowa-Kolonii i jednocześnie członek Rady
Parafialnej w Wieleninie.

Warto zaznaczyć, że wymiana nawierzchni wokół
kościoła w Wieleninie nie jest okazjonalnym przedsięwzięciem. Tutejszy proboszcz wraz z Radą Parafialną,
mając wsparcie ze strony wiernych, przeprowadził
z powodzeniem już kilka inwestycji na terenie świątyni,
a w miarę możliwości finansowych parafii ma w planach
kolejne:
– „Zaczęliśmy od dachu kościoła. Później była
kostka przy budynkach gospodarczych i plebanii, a
teraz wokół kościoła. Przy okazji tych prac udało się
też doprowadzić wodę do kościoła. W jednym z pomieszczeń urządzona została toaleta. Panie sprzą-

– „Na zagospodarowanie tego małego pomieszczenia gospodarczego w kościele namawiałem już
poprzedniego księdza Józefa, ale do wykonania prac nie
doszło” - mówi sołtys Pawłowski. – „Teraz, kiedy kostka
pojawiła się na drodze procesyjnej wokół świątyni,
podciągnięcie wody było koniecznością. Podobnie,
jak wykonane przez naszego proboszcza nagłośnienie
wokół kościoła. Kiedy niedawno nasz ksiądz obchodził
jubileusz kapłaństwa, jako członek Rady Parafialnej
miałem w kościele wystąpienie, w trakcie którego –
jako fachowiec od spraw budowlanych – zwróciłem
uwagę, jak powinna wyglądać kolejność prac. Pojawiały
się bowiem głosy, że może potrzebniejsze od kostki
byłoby malowanie ścian w kościele czy wymiana drzwi
wejściowych. I myślę, że udało mi się ludzi przekonać”.
Efekty przeprowadzonych przez wielenińską
parafię prac polecamy podziwiać, wybierając się do
tamtejszej świątyni na mszę. A jakie są plany inwestycyjne na przyszłość?
– „Powoli trzeba myśleć, aby brać się za wnętrze.
Począwszy od ogrzewania, potem malowanie i wymiana
ławek, aż po przebudowę prezbiterium. To wszystko
przed nami” – zapowiada ks. Jarosław Olszewicz.

Agnieszka Olczyk

Weź udział w konkursie kulinarnym
i stwórz własną Uniejowską Bogumiłkę
Urząd Miasta w Uniejowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w konkursie
cukierniczym na słodki wypiek, który stanie się kulinarnym symbolem i wizytówką Uniejowa.
Słodkości – symboli jest wiele: wadowickie
kremówki papieskie, poznańskie rogale marcińskie,
toruńskie pierniki, warszawskie wuzetki… Do ich
grona dołączy wkrótce wypiek pochodzący z grodu
termalnego. Wiemy już, jaką będzie nosił nazwę
– „Uniejowskie Bogumiłki”. Dlaczego? „Bo chyba
żadna inna postać nie jest tak mocnym elementem
identyfikacji Uniejowa i jego mieszkańców” – mówią
organizatorzy.

Aby wziąć udział w konkursie należy stworzyć
autorską recepturę oraz opracować ogólny wygląd
wyrobu, który zostanie zaprezentowany komisji
konkursowej. Do rywalizacji przystąpić może każdy:
firmy, cukiernie, piekarnie, koła gospodyń wiejskich,
gospodarstwa agroturystyczne, również pojedyncze
osoby. W tym ostatnim przypadku warunek jest jeden
– ukończone 18 lat.
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zostanie w dniach 28-29 listopada 2019 r., przy okazji
odbywającego się w Uniejowie Międzynarodowego
Forum Inteligentnego Rozwoju.
Wypełniony formularz (dostępny na stronie
www.uniejow.pl w zakładce: urząd, pliki do pobrania
i w Dziale Promocji UM w Uniejowie, pokój nr 6,
tel. 63 28 89 787) należy wysłać na adres: smaki@
uniejow.pl lub złożyć osobiście w Dziale Promocji.

W ocenie wypieków będą brane pod uwagę
m.in.: smak, ogólne wrażenie, kreatywność, użycie
produktów lokalnych.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września
2019 roku, natomiast sam konkurs rozstrzygnięty

Do wypełnionego formularza należy załączyć
dobrej jakości zdjęcia przedstawiające gotowy
produkt wykonany na podstawie zgłoszonego
przepisu oraz udostępnić produkt w celu degustacji przez komisję konkursową w wyznaczonym
terminie. Konieczne jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Organizatora wyłącznie w celach związanych
z organizacją konkursu - zgodnie z ustawą z dnia
10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych.
(Dz. U. 2018 poz. 1000).
Na zwycięzcę czeka nagroda pieniężna!

Agnieszka Owczarek

Kolejne zastosowanie wody termalnej
Na terenie Uniejowa powstała nowa myjnia samochodowa. To już trzeci tego typu obiekt
na terenie miasta. Innowacyjność tego ostatniego polega na wykorzystaniu wody termalnej,
co sprawiło, że postanowiliśmy się przyjrzeć bliżej inwestycji.
Myjnia geotermalna znajdująca się przy parkingu
w pobliżu kompleksu boisk sportowych im. W. Smolarka
rozpoczęła oficjalnie swoją działalność 23 lipca 2019 r.
Prywatna inwestycja została częściowo sfinansowana
ze środków unijnych. Wykonawcą zadania jest firma
Eurowash z Białegostoku posiadająca przeszło 10-letnie
doświadczenie w branży. Firma ma własne pełne
zaplecze produkcyjne. Buduje myjnie nie tylko w Polsce,
ale również za granicą.
Uniejowska myjnia może poszczycić się najnowszą
technologią mycia pojazdów z wykorzystaniem wody
geotermalnej. „Według wszelkich informacji, które mamy
od firm zajmujących się produkcją i wedle własnych
rozeznań jest to pierwsza myjnia, która zasilana jest
w ciepło poprzez specjalny wymiennik ciepła wodą
geotermalną” – mówią właściciele obiektu.
Choć auta nie są myte bezpośrednio wodą ter-

malną, jest ona wykorzystywana do ogrzewania. Do
efektywnego mycia, specjalnie na zamówienie, został wyprodukowany węzeł cieplny z tytanowym wymiennikiem ciepła od firmy DANFOSS. Dzięki niemu
ogrzewana woda do mycia w buforze ma ok. 55 ⁰C oraz
do ogrzewania całej podłogi na stanowiskach mycia ok.
40 ⁰C. Podłoga jest podgrzewana w sezonie zimowym.
Wyróżnikiem nowej myjni jest z pewnością
ekologia. Dzięki wykorzystaniu wody geotermalnej
środowisko nie jest zanieczyszczane piecami gazowymi
lub olejowymi, a zastosowanie świateł led do oświetlenia
obiektu dodatkowo oszczędza prąd. Woda termalna
pochodzi z odwiertów sięgających do 2200 metrów.
Tym samym nowy obiekt dołączył do większości
odbiorców ciepłej wody, takich jak: kompleks basenowy „Termy Uniejów” czy Zamek Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie.
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Elżbieta Bartnik

„Dworzanie” doposażeni
w nowy sprzęt i stroje
W ubiegłym roku Stowarzyszenie Historyczno – Kulturalne „Dworzanie” złożyło wniosek o przyznanie grantu na realizację projektu pn. „Zakup strojów, elementów uzbrojenia
i wyposażenia obozowiska średniowiecznego” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Dzięki realizacji grantu wzbogaciliśmy się o nowe, piękne stroje, które możemy wyposażyć w wiele
akcesoriów, jak: guziczki, paski, podwiązki, nowe
elementy uzbrojenia – zbroje, czepce; wyposażenia
obozowiska średniowiecznego, jak: stoły, ławy czy

stołki, palenisko. Mogli je już w obozie wykorzystać
członkowie, którzy przebywali w czasie trwania pokazów w sobotnie i niedzielne dni i noce majowego
weekendu na XIV Jarmarku Średniowiecznym, pierwszego lipcowego weekendu 2019 roku na XV Turnieju Rycerskim w Uniejowie oraz w obozowisku na
Grunwaldzie.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się namioty,
do których mogli wejść chętni obserwatorzy jarmarku i turnieju. Z zaciekawieniem przyglądali się
wyposażeniu obozowiska. Dużych emocji dostarczyła
także możliwość przymierzenia strojów czy wzięcie
miecza w rękę, wysłuchania historii powstawania
przedmiotów, którymi posługiwali się ludzie średniowiecza.
Dzięki pozyskanym środkom stowarzyszenie
pozyskało właściwe zaplecze, które pozwoli nam dalej
prowadzić taką działalność, kultywować tradycje,
szerzyć historię, by uchronić ją od zapomnienia.

arch. E. Bartnik

Jego celem jest prowadzenie działań w zakresie
promocji i edukacji regionalnej oraz historycznej
służącej podtrzymywaniu tradycji w zakresie lokalnych obrzędów i zwyczajów związanych z kulturą
średniowieczną Uniejowa, promocją i kultywowaniem aspektów związanych z obozowaniem, walkami
rycerskimi i kuchnią średniowiecza. Operacja była
realizowana od marca do końca lipca 2019 r. Całkowita
wartość projektu wyniosła 47 788,33 zł. Grant
uzyskał 100% dofinansowanie w ramach projektu
grantowego Lokalnej Grupy Działania „PRYM”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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Uniejowskie algi i termalne kosmetyki
w ogólnopolskiej telewizji
„Pytanie na śniadanie” ostatniego dnia czerwca ponownie zawitało do Uniejowa. W trakcie
kilku wejść na żywo, oprócz prognozy pogody, można było posłuchać o dobrodziejstwach rodem
z termalnego grodu. Gościem specjalnym był wokalista Szymon Wydra.
Jednym ze stałych punktów audycji są wejścia
pogodowe. Tym razem dziennikarka Aleksandra Kostka
nadawała z kompleksu termalno-basenowego w Uniejowie, gdzie oprócz przekazania najświeższych wieści
dotyczących prognozy pogody, dziennikarka odbyła
rozmowy z ekspertami w zakresie produktów powstałych
na bazie wody termalnej.
Dziennikarka rozmawiała z dr inż. Anną Szosland
z Zakładu Jakości Żywności z Instytutu Biotechnologii
Przemysłu Rolno–Spożywczego w Warszawie o unikatowym szczepie alg, występującym wyłącznie w naszym

Najnowsza gama kosmetyków Termy Spa Uniejów

obszarze, a także o badaniach prowadzonych w kierunku
zastosowania tychże alg w przemyśle spożywczym. Algi
kojarzone są przede wszystkim z branżą kosmetyczną,
ale bogactwo cennych składników sprawia, że ów
dobroczynny produkt znajduje zastosowanie także w innych gałęziach spożywczych.
Kolejnym gościem była przedstawicielka firmy
Over Group – Pani Małgorzata Borkowska-Sternik, która
zaprezentowała gamę najnowszych kosmetyków Termy
Spa Uniejów, powstałych na bazie uniejowskiej solanki.
W nowej linii znajdują się m.in.: serum antycellulitowe,
serum do twarzy, krem do rąk, peeling do ciała, masło do
ciała oraz maseczka regenerująca do twarzy. Kosmetyki
wyprodukowane na bazie wody termalnej zawierają
typowe dla solanki mikroelementy, dzięki czemu spełniają
doskonale swoją rolę pielęgnacyjną i nawilżającą, co
potwierdzają liczne testy i badania
Wreszcie, Aleksandra Kostka miała okazję porozmawiać z wokalistą Szymonem Wydrą, który wraz
z rodziną przebywał na termach. W jednym z wejść, pan
Szymon pojawił się w odsłonie ratownika, choć mimo
bardzo wysokiej temperatury zachował swój rockowy
image. „To fantastyczne miejsca, do tego fantastyczna
pogoda. Czego chcieć więcej?” – mówił artysta.

Agnieszka Owczarek

Będzie bezpiecznej przy szkole w Uniejowie
Z myślą o poprawie bezpieczeństwa mieszkańców,
ale przede wszystkim uczęszczających do szkoły dzieci,
już wkrótce zostanie zmodernizowane przejście dla
pieszych przy ul. Targowej. Wszystko za sprawą projektu
pn. „Modernizacja przejść dla pieszych przy szkołach w
powiecie poddębickim”, rozpatrzonego pozytywnie przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach zadania, w Uniejowie modernizacji
zostanie poddane przejście dla pieszych na ul. Targowej. „Projekt obejmuje także, w ramach promocji,
zorganizowanie Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie
w Ruchu Drogowym, szkoleń dla uczniów, nauczycieli
i rodziców, a także konkursu plastycznego pn. Bezpieczne
przejście w oczach dzieci dla uczniów szkół z terenu
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Biblioteka Miejska w Uniejowie
coraz bliżej przeprowadzki
Nowa Biblioteka Miejska w budynku starej plebanii jest już prawie gotowa. Prace remontowe
zostały ukończone, teraz pozostało wyposażanie. Choć nie ustalono jeszcze dokładnej daty, wiadomo, że działania prowadzone na terenie obiektu dobiegają końca.

Wnętrze biblioteki wygląda imponująco. Efekty
rewitalizacji robią wrażenie, jasne przestronne wnętrza
pachną nowością. Jeśli chodzi o zagospodarowanie
budynku, biblioteka zajmie parter. Kolorowe regały
ubarwią i ożywią białą przestrzeń wnętrza. W planach jest
również dodatkowy księgozbiór dla dzieci i młodzieży,
a także kącik multimedialny z bezpłatnym dostępem
do Internetu. Warto dodać, że podobnie jak obecnie,
biblioteka zachowa swój charakter strefy otwartej. Użytkownicy będą mieli wolny dostęp do przeglądanych
książek, a dodatkowy element wyposażenia – pufy pozwolą usiąść i na spokojnie przejrzeć literaturę.

„Ten pomysł musi jeszcze poczekać, wprawdzie nie
rezygnujemy z tej koncepcji, ale na chwilę obecną na
piętrze powstanie wielofunkcyjna sala multimedialna
z meblami, stołami, w której będzie można zorganizować
zarówno warsztaty, jak i konferencję. (…) Wszyscy
czekamy z niecierpliwością na otwarcie biblioteki,
także dlatego że nowa przestrzeń jest nam po prostu
niezbędna. Nasze księgozbiory stale się powiększają
i rzecz jasna cieszy nas, że uniejowianie czytają, ale powoli
zaczyna brakować miejsca” – komentuje Pani Beata.
Zamówione wyposażenie powinno dojechać na
początku września. Gdy już zostaną dostarczone meble,
przetransportowanie zbiorów będzie jedynie kwestią
czasu.

arch. UM Uniejów

O planach i pracach remontowych na terenie starej
plebanii parafialnej w Uniejowie pisaliśmy już na łamach
gazety. Budynek przez wiele lat nieużytkowany wymagał
gruntownego remontu zarówno zewnątrz, jak i wewnątrz.
Projekt uwzględniał również zagospodarowanie terenu.
Efekty metamorfozy można zaobserwować gołym okiem,
ponieważ same prace remontowe dobiegły końca już
blisko rok temu. Budynek, mimo że zachował swoją dawną
bryłę, nabrał nowego wyglądu. Jak poinformowała nas
Dyrektor Biblioteki - Beata Szymczak, zamówiono meble
i inne elementy wyposażenia, co w praktyce oznacza
dobrą wiadomość dla czytelników i bywalców biblioteki.

Co z górą? Pierwotnym założeniem było utworzenie
sali wystawowej poświęconej św. Bogumiłowi z wykorzystaniem innowacyjnych rozwiązań aranżacyjnych.

powiatu poddębickiego” – informuje Starosta Poddębicki
– Pani Małgorzata Komajda. Zakończenie realizacji
wszystkich działań nastąpi do końca grudnia 2019 r.
Przedsięwzięcie przy szkole na ul. Targowej zakłada
powstanie tzw. wyniesionego przejście dla pieszych,
które uspokoi ruch kołowy, zmuszając kierowców do
zdjęcia nogi z gazu – aby bezpiecznie przejechać przez
takie przejście, należy znacząco zredukować prędkość.
Ponadto, zostanie zainstalowany nowoczesny zestaw
aktywnych znaków z panelem słonecznym. Wmontowany
czujnik obecności pieszego będzie aktywował się, gdy

przechodzień znajdzie się bezpośrednio na przejściu lub
w jego najbliższej okolicy. Dzięki takiemu rozwiązaniu
wzrośnie poziom bezpieczeństwa zarówno dzieci idących
do i ze szkoły, jak i dorosłych, którzy zyskają dodatkowy
czas na przekroczenie jezdni.
„Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii
przy modernizacji i doposażeniu przejść dla pieszych poprawi się ich widoczność oraz nasili czujność kierowców,
a tym samym zwiększy bezpieczeństwo wszystkich
użytkowników ruchu drogowego” – mówi Wicestarosta
Poddębicki – Pan Piotr Majer.
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Miejskie Przedszkole w Uniejowie
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Wręczenie dyplomów i upominków dzieciom
sześcioletnim na zakończenie edukacji przedszkolnej

Występy dzieci pięcioletnich podczas
pożegnania starszaków

Gminne wiadomości szkolne
Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu
Rodzice i nauczyciele podczas
tworzenia dywanu kwiatowego
przy szkole w Spycimierzu

Absolwenci szkoły wraz
z wychowawczynią Joanną
Binkiewicz w trakcie ślubowania

Szkoła Podstawowa w Wilamowie
Hufcowe zakończenie roku
harcerskiego

Nagrodzeni Stypendiami Burmistrza
uczniowie klasy III: Igor Ilski i Kacer
Pizulski z radną Panią Jolantą Ilską

Szkoła Podstawowa w Wieleninie

Prezes Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej,
opiekunki SKO Wielenin oraz pracownik BS w
Poddębicach wraz z czekiem na 5 000 zł.
arch. Miejskie Przedszkole w Uniejowie/P. Ilski/M. Polasińska/SP Wielenin/SP Wilamów

Opiekunki SKO Wielenin z nagrodami w postaci czeków
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Miejskie Przedszkole w Uniejowie
Zakończenie roku
Coroczna uroczystość zakończenia roku przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu w Uniejowie odbyła się
18 czerwca 2019 roku. Dla części dzieci, czyli sześciolatków, było to również zakończenie całkowitego pobytu
w przedszkolu.
Prezentując nabyte umiejętności artystyczne, wszystkie sześciolatki wprowadziły nas w wakacyjny nastrój
śpiewając letnie, pachnące plażą i morzem piosenki. Natomiast pełną humoru inscenizację, grę na instrumentach oraz
taniec z pomponami, na pożegnanie przedszkola, przedstawiły dzieci z grupy VI, przygotowane przez panią Angelikę
Kurpik. Następnie pięciolatki pożegnały swoje starsze koleżanki oraz kolegów wierszami, tańcem oraz piosenką
i życzyli im samych sukcesów oraz powodzenia w szkole. Wszystkim starszakom, Zastępca Burmistrza Miasta
Uniejów - Pan Janusz Kosmalski, dyrektor przedszkola i wychowawcy grup wręczyli dyplomy, pamiątkowe książki oraz
słodycze. Były również własnoręcznie wykonane upominki od dzieci pięcioletnich. Nie zabrakło wzajemnych życzeń,
podziękowań i kwiatów. Rada Rodziców otrzymała dyplomy za bezinteresowną pomoc i aktywne uczestnictwo
w życiu przedszkola. Na pożegnanie wszystkie dzieci z naszego przedszkola zaśpiewały piosenkę żegnającą
przedszkole w języku angielskim i w ten sposób rozpoczęliśmy wakacje.
									

Angelika Kurpik

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Publiczna Szkoła Podstawowa w Spycimierzu
Unijne łapki
W związku z 15-tą rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Uniejów został udekorowany kolorowymi
flagami państw członkowskich. Cieszymy się, że dzieci zostały zaangażowane w ozdabianie miasta. W połowie
maja uczniowie wraz z nauczycielami oraz rodzicami rysowali kontury dłoni, które następnie wypełniali farbami
w kolorach flag państwowych. Strefa, na której uczniowie naszej szkoły mogli wykazać swoje umiejętności plastyczne,
znajdowała się na ul. Tureckiej. Malowanie unijnych łapek okazało się bardzo przyjemne i relaksujące.

Wycieczka do Łęczycy
Na początku czerwca dzieci pod opieką nauczycieli oraz rodziców wybrały się na wycieczkę do Łęczycy. Swoją
wyprawę zaczęły od zabawy w sali zabaw. Głównym celem wycieczki było kształtowanie umiejętności współdziałania
poprzez zabawę oraz rozwijanie sprawności ruchowej. Przed wejściem do sali dzieci zostały zapoznane z właściwymi
zasadami bezpieczeństwa podczas zabawy. Czekające atrakcje były doskonałym sposobem na aktywny wypoczynek
i naładowanie sił pozytywną energią. Zabawa przebiegała w bardzo miłej atmosferze i nikogo nie trzeba było zachęcać
do aktywności. Drugim etapem wyjazdu była wizyta w pobliskim kinie, w którym dzieci obejrzały film pt. „Magiczny
dywan”. Ponad dwie godziny filmu minęły niemal jak 5 minut. Przez całą drogę powrotną trwały rozmowy na temat
przebiegu wycieczki, a uśmiechnięte buzie dzieci były potwierdzeniem, że bardzo im się podobało.

Święto Rodzinki
W ostatnich dwóch miesiącach roku szkolnego obchodziliśmy trzy ważne święta rodzinne: Dzień Matki,
Dzień Dziecka oraz Dzień Ojca. Na kilka dni przed zakończeniem roku szkolnego obchodziliśmy Święto Rodzinki.
Ten wyjątkowy dzień był pełen uśmiechu, radości i wzruszeń. Dzieci zaprezentowały wierszyki i piosenki, którymi
podziękowały rodzicom za swoją miłość, poświęcenie i trud włożony w ich wychowanie. Święto Rodzinki było także
wspaniałą okazją do podziękowania za opiekę i bajki na dobranoc. Do pięknych, a momentami nawet wzruszających
życzeń dzieci dołączyły bukiety zrobione z polnych kwiatów. Całą uroczystość uświetnił rodzinny piknik na placu
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przed szkołą, w trakcie którego dzieci brały udział w zabawach przygotowanych przez animatorkę, m.in.: pokonywały
przeszkody, podrzucały piłeczki za pomocą chusty animacyjnej, nie zabrakło także malowania twarzy. W przerwach
pomiędzy zabawami miały okazję posilić się poczęstunkiem, zaś rodzice miło spędzili czas przy kawie, herbacie
i pysznych ciastach, spoglądając na bawiące się dzieci.

Wakacje 2019
Zakończenie roku szkolnego jest zawsze dla wszystkich uczniów dniem bardzo oczekiwanym i radosnym.
Tradycyjnie rozpoczęliśmy go od porannej mszy świętej, podczas której dziękowaliśmy za szczęśliwe miesiące
zabawy i nauki. Dziękujemy księdzu Dariuszowi za sprawowanie Eucharystii i bardzo miłe słowa skierowane do
nauczycieli, dzieci oraz rodziców. Już w murach szkoły, Pani Dyrektor podziękowała dzieciom za ich całoroczny trud,
wysiłek podczas zdobywania nowych umiejętności, podejmowania się nowych wyzwań oraz realizowanie procesu
dydaktyczno-wychowawczego przez nauczycieli. Wychowawcy wręczyli nagrody, dyplomy oraz świadectwa.
W tym roku uczniowie III klasy: Kacper Pizulski oraz Igor Ilski za wysokie wyniki z testów otrzymali Stypendia
Burmistrza. Chłopcy od początku nauki w szkole (warto zaznaczyć, że rozpoczęli ją w wieku 6 lat) zawsze wykazywali
się pracowitością, aktywnością i kończyli naukę w kolejnych klasach z nagrodą za wysokie wyniki. W imieniu
Burmistrza Miasta i Gminy Uniejów nagrody wręczyła radna Pani Jolanta Ilska.
Na zakończenie Pani Dyrektor życzyła wszystkim dzieciom słonecznych i ciepłych wakacji, które pozwalają
odpocząć od codziennych obowiązków i przygotować się do następnej klasy.

Boże Ciało
W tym roku wyjątkowo Boże Ciało zbiegło się z zakończeniem roku szkolnego. Kilka tygodni wcześniej
pojawiły się pierwsze koncepcje kwiatowego dywanu oraz wstępne propozycje kwiatów, z których można by go
ułożyć. Ostatnie dni przed zakończeniem roku szkolnego były czasem poświęconym na przygotowanie dyplomów,
świadectw, dekorowanie szkolnych okien, a także zrywanie kwiatków. Przy wymyślaniu wzoru pomagała nam Pani
Magdalena Karniszewska, której bardzo dziękujemy za pomoc. Tegoroczny motyw opierał się na dwóch cyklicznie
powtarzających się elementach - anioł, motyl. Do wykonania wzorów wykorzystane zostały m.in.: róże, chabry, łubin,
rumianki, zaś tło zostało wypełnione bukszpanem oraz liśćmi z akacji. Pomimo dużego upału, potu spływającego
z czoła i obawy przed ciemnymi, nadciągającymi chmurami udało nam się w pełni osiągnąć zamierzony cel.
Ogromne podziękowania kierujemy w stronę rodziców, którzy przynieśli kwiaty oraz tym, którzy wspólnie
z nami aktywnie włączyli się w tworzenie kwietnego dywanu: Pani Annie Jaros, Państwu Joannie i Kazimierzowi
Grubskim oraz Pani Annie Gibaszek.
									Paulina Jaśkiewicz
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Podstawowa w Wieleninie
Wielki sukces szkolnej kasy oszczędności przy Szkole Podstawowej
w Wieleninie
W Szkole Podstawowej w Wieleninie dzieci nie tylko zdobywają wiedzę, ale również od najmłodszych lat
uczą się oszczędzać. Zaoszczędzone, mniejsze lub większe pieniądze mogą od lat wpłacać na książeczkę SKO
i w ten sposób kształtują nawyk racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi. SKO przy szkole
działa pod patronatem Banku Spółdzielczego w Poddębicach Oddział w Uniejowie. Co roku bierzemy też udział
w Ogólnopolskim Konkursie „Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym” – „Talenty dodajemy”
w ramach Programu TalentowiSKO.
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W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, już po raz szósty wzięliśmy udział w VI edycji Programu
TalentowiSKO Banków Spółdzielczych Grupy BPS. W ramach tego konkursu musieliśmy wykonać z naszymi
członkami SKO zadania propagujące oszczędzanie w tejże organizacji. Tegorocznym szkolnym hasłem przewodnim
wszystkich imprez i działań podjętych przez Szkolną Kasę Oszczędności było: Uczymy oszczędzania w Szkolnej Kasie
Oszczędności i w Banku Spółdzielczym w Poddębicach. Aby lepiej przybliżyć dzieciom ideę oszczędzania w tych
dwóch instytucjach, wprowadziliśmy do szkoły postać Jasia i Małgosi, którzy występują na wszystkich imprezach
organizowanych przez SKO i są ich prowadzącymi.
Wszystkie imprezy i nasze działania opisane są w komiksie i bajce pt. „Jaś i Małgosia w Krainie Szkolnej
Kasy Oszczędności” składającej się z 5 ksiąg. W każdych wystawianych przez SKO przedstawieniach staraliśmy
się zaszczepić ideę oszczędzania w SKO i szerzyć wiedzę o bankowości i Banku Spółdzielczym w Poddębicach.
W ramach tego hasła wystawiliśmy bajkę pt. „Jaś i Małgosia uczą Członków Oszczędzania w SKO” i zorganizowaliśmy
imprezę środowiskową „Dzień Babci i Dziadka”. Przedstawione w nich były wszystkie talenty naszych uczniów,
a zarazem członków SKO. Prowadziliśmy również blog SKO Wielenin na stronie Blogowi SKO, gdzie przedstawialiśmy
nasze działania. Na naszych występach zawsze byli przedstawiciele Banku Spółdzielczego w Poddębicach. Co więcej,
zorganizowaliśmy też Szkolny Konkurs Plastyczny na Najlepszy Komiks pt. „Dalsze losy Jasia i Małgosi jako członków
SKO”. Miała być to kontynuacja przygód Jasia i Małgosi, którzy nie słuchali rodziców i zabłądzili w wielenińskim
lesie, gdzie mieszkała Baba Jaga - obecnie członkini SKO. Za karę wysyła ona dzieci do SP Wielenin, gdzie mogą
odkupić swoje winy przez naukę o oszczędzaniu. Aby wziąć w nim udział, należało stworzyć komiks opisujący dalsze
przygody bohaterów. Natomiast uczniowie klas 0-I mieli za zadanie utworzyć wizerunek Jasia i Małgosi jako członków
SKO. Celem tego konkursu było: rozwijanie zainteresowań plastycznych i promowanie uczniów uzdolnionych oraz
przybliżanie dzieciom oszczędzania w SKO i instytucji, jaką jest Bank Spółdzielczy w Poddębicach.
Gminnym konkursem, organizowanym wspólnie z p. Barbarą Fligiel pod patronatem Banku Spółdzielczego
w Poddębicach, był Gminny Konkurs Matematyczny – Potyczki Matematyczne. Konkurs był adresowany do uczniów
klas IV-VI z całej gminy, a najlepsi z najlepszych we wszystkich konkursach otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane
przez Bank Spółdzielczy w Poddębicach, natomiast pozostali nagrody pocieszenia ufundowane przez SKO Wielenin.
No i opłacało się! Po raz piąty zajęliśmy I miejsce w regionie, za co otrzymaliśmy nagrodę pieniężną w wysokości
2000 zł. W tym roku nagroda w postaci czeku została wręczona p. dyrektor szkoły - Elżbiecie Goszczyk przez p. Annę
Kozę, przedstawicielkę B.S. w Poddębicach na uroczystym zakończeniu roku szkolnego 2018/2019 i przekazana
opiekunkom SKO - p. Danieli Kwiatosińskiej i p. Magdalenie Andrysiewicz. Ale to nie koniec naszych sukcesów.
Na zakończenie VI edycji Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych Grupy BPS, w siedzibie Banku BPS w
Warszawie, w etapie centralnym wręczone zostały nagrody w Programie TalentowiSKO Banków Spółdzielczych. W tym
roku Komisja Krajowa przyznała nagrodę specjalną, którą ufundowała Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej
w wysokości 5000 zł Szkolnej Kasie Oszczędności przy Szkole Podstawowej w Wieleninie pod patronatem Banku
Spółdzielczego w Poddębicach. Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej – p. Krzysztof Story
wręczył w Warszawie czek na wyżej wymienioną kwotę opiekunkom SKO – p. Danieli Kwiatosińskiej i p. Magdalenie
Andrysiewicz oraz przedstawicielce B.S. w Poddębicach – p. Annie Kozie. Są to dwa wielkie sukcesy naszej szkoły
i Banku Spółdzielczego w Poddębicach. Nie zapomnieliśmy też o członkach SKO. Wspólnie z p. Alicją Gapsą, rodzicami
i babciami uczniów zorganizowaliśmy dwa kiermasze ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych. Z pieniędzy
z kiermaszów zakupiliśmy szafki ubraniowe dla większości dzieci. Co więcej, z p. Alicją Gapsą zorganizowaliśmy
akademię środowiskową - Dzień Babci i Dziadka. Uroczyście przyjęliśmy też pierwszoklasistów do SKO. Cały czas
współpracujemy też z Bankiem Spółdzielczym w Poddębicach, który dofinansował nam szafki ubraniowe i sponsoruje
nagrody do organizowanych przez nas konkursów.
Składamy podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam w drodze do sukcesu, która wymagała pracy
i poświęcenia oraz wszystkim przyjaciołom SKO z lokalnego środowiska - p. dyrektor szkoły – Elżbiecie Goszczyk,
nauczycielom, babciom, dziadkom, „Włościankom” i innym, którzy nam pomagali w naszych działaniach, a przede
wszystkim naszym członkom Szkolnej Kasy Oszczędności i Prezesowi Banku Spółdzielczego w Poddębicach p. Maciejowi Obrębskiemu oraz p. Annie Kozie.
Daniela Kwiatosińska
									Magdalena Andrysiewicz
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Rok szkolny 2018/2019 – dla kogo zakończony sukcesem?

Choć pojęcie sukcesu dla każdego może mieć inne znaczenie, postaram się podsumować mijający rok szkolny
z perspektywy nauczyciela.
Wszyscy uczniowie klas I–III naszej szkoły byli klasyfikowani i promowani do następnej klasy, a każdy z nich
otrzymał nagrodę książkową za postępy w swoim rozwoju, posiadane umiejętności i zdolności. Nasi ósmoklasiści
również w komplecie ukończyli szkołę podstawową i mogli starać się o przyjęcie do nowej szkoły. Uczennice Vanessa
Karcz, Klaudia Antosik i Aleksandra Kozłowska ukończyły szkołę z wyróżnieniem i otrzymały nagrody książkowe.
W klasach IV–VII niestety nie wszyscy otrzymali promocję do następnej klasy, a niektórych czekały egzaminy
poprawkowe w ostatnim tygodniu wakacji.
Nagrody książkowe za wyniki w nauce i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie w wyżej wymienionych klasach
otrzymali: klasa IV – 5 uczniów (Cynthia Karcz, Jakub Koziński, Wiktoria Hajbura, Jakub Pietrzak, Kacper Szafarz),
klasa V – 4 uczennice (Weronika Szypowska, Zuzanna Kozłowska, Natalia Nowińska, Izabela Rosik), klasa VI – 6
uczniów (Bartosz Kazimierski, Julia Pietrzak, Julia Antczak, Filip Mann, Adam Doliński, Sebastian Oliwiecki), klasa VII
– 3 uczennice (Amelia Szczepuła, Julia Dziekańska, Patrycja Kaczka).
Nagrody rzeczowe za 100% frekwencję otrzymali: Cynthia Karcz (kl. IV), Jakub Kazimierski (kl. IV), Patrycja
Kaczka (kl. VII).
Nagrodę książkową dla najlepszego czytelnika wręczono Jankowi Sobczakowi z kl. V.
Cieszy mnie fakt, że są uczniowie, którzy lubią czytać książki i chętnie zaglądają do szkolnej biblioteki nie tylko,
aby wypożyczyć podręczniki czy lektury szkolne.
Wiele emocji budzą zawsze Nagrody Burmistrza Miasta Uniejów, przyznawane za wysokie wyniki osiągane
z przeprowadzonych na koniec klas (począwszy od klasy III teście, przygotowywanym i sprawdzanym przez firmy
zewnętrzne. W tym roku nagrody te otrzymali: kl. III – 5 uczniów (Zuzanna Andrysiewicz, Maksymilian Okrasa, Mikołaj
Szafarz, Jakub Macudziński, Adrian Jaśkiewicz), kl. IV – 5 uczniów (Cynthia Karcz, Katarzyna Łukasiewicz, Wiktoria
Hajbura, Jakub Pietrzak, Marcel Szczepuła), kl. V – 3 uczniów (Izabela Rosik, Brajan Gabryszak, Jan Sobczak), kl. VI – 4
uczniów (Inga Cieślak, Sebastian Oliwiecki, Julia Pietrzak, Julia Antczak), kl. VII – 2 uczennice (Amelia Szczepuła, Julia
Dziekańska), kl. VIII – 2 uczennice (Vanessa Karcz i Klaudia Antosik).
Wręczone zostały również Nagrody Burmistrza za reprezentowanie gminy Uniejów dla: Szymona Goszczyka,
Vanessy Karcz, Klaudii Antosik, Dominika Kolasy, Amelii Szczepuły, Julii Dziekańskiej, Adama Dolińskiego, Izabeli
Rosik i Weronice Szypowskiej.
Jeszcze raz wszystkim gratuluję i oby w przyszłym roku szkolnym nagród było jeszcze więcej.
									

Elżbieta Goszczyk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szkoła Podstawowa w Wilamowie
Szkolny Dzień Dziecka
7 czerwca odbył się w naszej szkole festyn z okazji Dnia Dziecka zorganizowany przez nauczycieli i rodziców.
Na wszystkich czekało moc atrakcji, między innymi uczniowie mogli wyszaleć się na dmuchanym zamku, w basenie
z kulkami lub popływać w ogromnych kulach na wodzie. Można też było wziąć udział w międzyklasowej familiadzie.
Dużym powodzeniem cieszyło się również malowanie twarzy w wykonaniu naszej absolwentki Eweliny Wilczyńskiej,
a także malowanie na folii. Miłośnicy śpiewu mogli zaprezentować swoje zdolności wokalne poprzez karaoke lub
w trakcie Festiwalu Piosenki Ekologicznej. Dla łasuchów panie z Koła Gospodyń Wiejskich przygotowały kącik słodkości,
w którym można było skosztować pysznych gofrów i innych smakołyków oraz napić się herbaty lub soku. W trakcie
trwania imprezy wszyscy uczniowie mogli skosztować pieczonych kiełbasek przygotowanych przez panią Gosię i panią
Agnieszkę. Mnóstwo atrakcji zapewnionych przez nauczycieli i rodziców sprawiło, że czas upłynął w miłej atmosferze.
Na koniec Dnia Dziecka wszyscy otrzymali zaproszenie na lody, by ochłodzić się w ten wyjątkowy i gorący dzień.
									

Magdalena Pajor
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Hufcowe zakończenie roku harcerskiego
Na terenie naszej szkoły 7 czerwca odbyło się Hufcowe Zakończenie Roku Harcerskiego.
Z tej okazji przyjechały do nas drużyny i gromady z całego hufca Uniejów. Wydarzenie rozpoczęło się od apelu,
a potem wszyscy udali się na bieg harcersko-zuchowy. Drużyny i gromady otrzymały mapę Wilamowa, rozkład zadań,
a także kartę zaliczeń. Zuchy i harcerze mieli za zadanie pokonać pięć punktów. Drużyny odwiedziły młyn, gdzie szukały
odpowiedzi na pytanie: Czy z tej mąki będzie chleb? Wzięły udział w konkurencjach strażackich i sprawnościowych, tworzyły
transparent złazu, układały stosy ogniskowe, a także poznały historię wsi Wilamów. Po wszystkich konkurencjach, po
zdaniu karty zaliczeń, drużyny otrzymały latarenki z ogniem. Następnie wszyscy wrócili na teren szkoły, gdzie przyboczni
wraz z druhną komendant - Małgorzatą Rosik rozpalili ognisko, a druhna Wiola opowiedziała gawędę. Później wszyscy
piekli kiełbaski, wspólnie pląsali i śpiewali piosenki harcerskie. Na zakończenie druhna komendant podsumowała cały
rok i wręczyła nagrody wszystkim gromadom i drużynom. Ostatnim punktem imprezy było oglądanie zabytkowych
samochodów, chętni mogli wziąć udział w przejażdżce.
								

Sylwia Wrąbel

Pierwszoklasiści ukończyli „Akademię Bezpiecznego Puchatka”
„Akademia Bezpiecznego Puchatka” to ogólnopolski program edukacyjny, który wpisuje się w szczytną
inicjatywę poprawienia bezpieczeństwa najmłodszych uczniów szkół podstawowych. Z inicjatywy pani dyrektor nasza
szkoła również wzięła w nim udział. Zajęcia, które odbyły się w ramach tego programu, miały na celu poprawienie
bezpieczeństwa uczniów klas I. Omówione na nich zostały zasady bezpiecznej zabawy dzieci w domu i w szkole wraz
z przykładami zabaw, które mogą być dla nich niebezpieczne. Poruszona została tematyka bezpieczeństwa w Internecie,
niebezpiecznych przedmiotów, kontaktów z nieznajomymi osobami. W czasie programu dzieci uczyły się podstawowych
zasad ruchu drogowego oraz reagowania w przypadku zagrożeń życia. Pierwszaki dowiedziały się od wychowawczyni,
która prowadziła zajęcia, że każdy może nauczyć się podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, gdyż nawet
skomplikowanie brzmiąca resuscytacja to w rzeczywistości kilka prostych czynności.
Ogólnopolski Test Wiedzy o Bezpieczeństwie został zrealizowany już po raz kolejny. Jego głównym celem było
podsumowanie, utrwalenie i sprawdzenie wiedzy pierwszoklasistów, zdobytej podczas zajęć realizowanych w ramach
„Akademii Bezpiecznego Puchatka”. W ramach Testu, podczas lekcji, najmłodsi uczniowie odpowiadali z pomocą
nauczyciela na pytania umieszczone na stronie. Puchatek przygotował 15 pytań w formie pisemnej, jak i obrazkowej.
Można było również odsłuchać pytania, które są czytane przez lektora. Ikonka głośnika umieszczona obok pytań
umożliwiała włączenie i wyłączenie głosu lektora. Do każdego pytania podane były trzy odpowiedzi, z których tylko
jedna była prawidłowa. Wybraną odpowiedź trzeba było zaznaczyć, klikając myszką lub wskaźnikiem na ekranie
monitora. Większości pierwszoklasistów trudności nie sprawiły pytania związane z bezpieczeństwem podsumowujące
kilkumiesięczny cykl zajęć. Ponadto, dzieci doskonale wiedzą, że w razie jakichkolwiek problemów powinni poinformować
dorosłych – rodziców lub nauczycieli, którzy służą im radą i pomocą. Co bardzo istotne – najmłodsi wykazali się również
wiedzą, jak należy się zachowywać, kiedy zostają sami w domu, a tym samym wszyscy zaliczyli test i otrzymali pamiątkowe
dyplomy.
Serdecznie gratulujemy pierwszoklasistom imponującej wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa.
								

Beata Kos

Bezpieczne wakacje
Przed wakacjami odbyło się w naszej szkole spotkanie z panią policjantką - starszą sierżant Małgorzatą Rzepecką.
Funkcjonariuszka policji w trakcie pogadanki przypomniała uczniom zasady bezpiecznych zabaw nad wodą, na plaży, na
podwórku i bezpieczeństwa podczas prac rolnych na wsi. Mówiła również, jak należy zachować się, gdy się zgubimy i jak
należy postępować, kiedy zostajemy sami w domu. Na koniec powtórzone zostały, już przez uczniów, numery alarmowe.
								

Anna Gazda
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Wieczorek pożegnalny klasy VIII
Pierwsi (po reformie edukacji) ósmoklasiści opuścili mury naszej szkoły. Z tej okazji 14 czerwca odbył się
wieczorek pożegnalny, w którym uczestniczyli uczniowie klasy VIII i ich rodzice, młodsi koleżanki i koledzy z klasy VII,
a także pracownicy szkoły. Tego wieczora nasza salka gimnastyczna – udekorowana przez panią Jadwigę Bielawską
– przeistoczyła się w prawdziwą salę balową. Mamy ósmoklasistów przygotowały pyszny poczęstunek, a imprezę
poprowadził DJ Patryk, który potrafił zachęcić do zabawy każdego. Natomiast uczniowie klasy VIII przygotowali dla gości
filmik wspomnieniowy ukazujący czas, który spędzili w naszej szkole – od przedszkola aż po dziś. Wszystko to sprawiło,
że był to wieczór wyjątkowy, pełen wrażeń i emocji, podczas którego wszyscy wspólnie bawiliśmy się i śmialiśmy, ale
też - niejednokrotnie z łezką w oku – wspominaliśmy wspólnie spędzone lata.
								

Joanna Binkiewicz

Barwy biało-czerwone i unijne inspiracją w malowaniu kwietnych dywanów
Po raz jedenasty uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wilamowie, pod okiem nauczycielek, malowali na asfalcie
kwiatowe dywany na całej trasie Bożego Ciała miejscowej parafii. W tym roku kolorystyka trasy Bożego Ciała miała
wydźwięk patriotyczny i unijny, gdzie przeważały kolory biało-czerwone, żółte i niebieskie, czyli barwy narodowe i Unii
Europejskiej.
Ze względu na wcześniejsze zakończenie roku szkolnego (przed Bożym Ciałem) i roku przedszkolnego, mieliśmy
skrócony czas na wykonanie tak trudnego zadania. Zazwyczaj zajmowało nam to trzy dni, ale otrzymaliśmy ogromne
wsparcie od rodziców i udało nam się w jednodniowym, błyskawicznym tempie, namalować przepiękne dywany
i ołtarze. Koncepcje nagrodzonych wzorów dywanów przed ołtarzami, w pocie czoła, skąpani w słońcu żarem z nieba,
malowali uczniowie, rodzice i nauczyciele. Przed przystąpieniem do malowania przygotowywane są szablony wycięte
z tektury, potem obrysowywane, a następnie malowane. Swoją pomoc oferują także uczestnicy Środowiskowego Domu
Samopomocy w Czepowie, malując jeden odcinek trasy.
Od siedmiu lat w Szkole Podstawowej w Wilamowie odbywa się w ścisłej korelacji ze Świętem Bożego Ciała
konkurs plastyczny pod nazwą „Wilamowskie kwietne dywany” pod kierunkiem nauczycielki Beaty Kos i katechetki
Wiesławy Pajor. Prace konkursowe wykonują dzieci z parafii Wilamów, a rozstrzygnięcie konkursu następuje przed
Bożym Ciałem. W konkursie przyznawane są 4 główne nagrody i 4 wyróżnienia. Motywy religijne wraz z kolorowymi
kwiatami znajdujące się na zwycięskich pracach przenoszone są przed 4 ołtarze. Wręczenie nagród odbywa się podczas
imprezy lokalnej, czyli na Jarmarku Wilamowskim - w tym roku 15.06.2019 roku.
Nagrody główne w konkursie otrzymali: Zuzanna Adamczyk - kl. IV, Maja Gapsa - kl. IV, Natalia Ratajczyk - kl. IV,
Monika Świątek - kl. VIII; wyróżnienia: Michał Pajor - kl. VII, Eliza Drubkowska - kl.VI, Paulina Ratajczyk - kl. VI, Klaudia
Adamczyk - kl. V; dodatkowe wyróżnienia: Kacper Wróbel - kl. V, Nikola Grajczyk - kl. IV, Zuzanna Matczak - kl. IV, Antoni
Matczak - kl. V, Amelia Józefowicz - kl. VII, Martyna Paczesna - kl. VIII.
Serdecznie dziękujemy rodzicom, uczniom i nauczycielom za wielką pomoc w malowaniu kwietnych dywanów.
								

Beata Kos

Pożegnanie przedszkolaków
„Dzisiaj pożegnamy zabawki i panie, a jutro wspomnienie po nas zostanie.” Tymi słowami starszaki rozpoczęły swój
ostatni występ w przedszkolu. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności recytatorskie, a także wokalne. Przedstawiły
zabawną scenkę, w której nie zgadzają się z nazwaniem klasy przedszkolnej „klasą zerową”. Jak wszyscy wiemy
„zero to nic”, a przecież każdego dnia w przedszkolu dzieci się uczyły i zdobywały nowe wiadomości i umiejętności.
Po dłuższych rozważaniach stwierdzili, że odpowiednia nazwa to „klasa wzorowa”. Przedszkolak jest przecież wzorem
pilności, pracowitości i sumienności. Na dalszą drogę życia zabiorą czarodziejskie słowa: proszę, dziękuję, przepraszam,
a wspomnienia z przedszkola pozostaną na długo w ich pamięci. Po występach dzieci dokonały uroczystego przeskoku
przez pióro, które trzymał przewodniczący szkoły - Andrzej Warych. Na zakończenie pani dyrektor wręczyła starszakom
dyplomy ukończenia oddziału przedszkolnego i pamiątkowe książki.
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Starszaki, którzy będą od dnia pierwszego września pełnoprawnymi uczniami i zasilą społeczność uczniowską, to:
Dominik Adamczyk, Nikola Dembowska, Wiktor Groberek, Alan Mruk, Igor Pacholczyk, Oliwia Pacześna, Aleksandra
Skiera, Kacper Świtaj, Jan Tomaszewski i Bartłomiej Walczak.
									

Izabela Wróbel

Pielgrzymka do Świnic Warckich
W dniu 18 czerwca grupa dzieci z parafii Wilamów pod opieką rodziców i katechetki wzięła udział w Diecezjalnej
Pielgrzymce Dzieci Pierwszokomunijnych do Świnic Warckich. Wyjazd ten wpisał się w dziękczynienie dzieci za dar
I Komunii Świętej.
O godzinie 9.20 wyruszyliśmy spod szkoły do Głogowca, gdzie znajduje się dom rodzinny świętej Siostry Faustyny
Kowalskiej. To tutaj urodziła się święta i przeżyła połowę swojego życia zanim wyjechała w świat. Zwiedzając ten dom,
widzieliśmy meble i sprzęty jakich używano na początku XX wieku. Następnie przeszliśmy wraz z innymi przybyłymi
grupami do Sanktuarium Urodzin i Chrztu Świętej Siostry Faustyny w Świnicach Warckich. Najważniejszym wydarzeniem
tego dnia była Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa Stanisława Gębickiego, a homilię wygłosił
ks. Michał Krygier. Uwielbialiśmy Pana Jezusa przez wspólny śpiew i zabawę przy akompaniamencie zespołu „Jordan”
ze Zduńskiej Woli. Na zakończenie podziękowaliśmy Panu Bogu w kościele przy relikwiach i chrzcielnicy, gdzie święta
Faustyna otrzymała chrzest święty. Następnie wróciliśmy do Wilamowa pełni sił i radości.				
			
									

Wiesława Pajor

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
19 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2018/2019. Uroczystość zgromadziła całą społeczność szkolną, czyli
uczniów, ich rodziców i pracowników.
W tym roku po raz pierwszy mury naszej szkoły opuszczali ósmoklasiści i to im poświęcona została pierwsza
część uroczystości. Po uroczystym ślubowaniu, absolwentom zostały wręczone wyróżnienia i nagrody. Wyróżnienie za
wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie otrzymały: Aleksandra Mirek, Martyna Paczesna i Monika Świątek.
Uczennice te otrzymały ponadto zaszczytny tytuł Primus Inter Pares, który przyznawany jest tym absolwentom, którzy
mają średnią ocen powyżej 5,0, a dodatkowo w ciągu minionych czterech lat zawsze otrzymywali świadectwo z białoczerwonym paskiem. Sebastian Kokorzycki, Martyna Paczesna i Monika Świątek odebrali nagrodę za wieloletnie
reprezentowanie szkoły z pocztem sztandarowym, natomiast Andrzej Warych wyróżniony został za wieloletnie pełnienie
funkcji przewodniczącego szkoły. Z kolei Dawid Andrzejewski i Bartosz Szafarz otrzymali nagrodę za pracę w sklepiku
szkolnym, a Edyta Cybulska, Aleksandra Mirek i Andrzej Warych – za pracę w samorządzie uczniowskim.
Po dowcipnej, a jednocześnie wzruszającej części artystycznej w wykonaniu absolwentów szkoły, nadszedł czas na
przyznanie wyróżnień i nagród młodszym uczniom. Otrzymali je:
- za naukę i zachowanie: klasa I – Amelia Spytkowska, Jan Kołodziejek, Dawid Pietrzak; klasa II - Witold
Fijałkowski, Cyprian Kowalczyk, Kamil Groberek, Szymon Pacześny; klasa III - Mikołaj Polipowski, Filip Szafarz, Ewa
Tomaszewska, Oliwier Kolasa, Elżbieta Maruszak; klasa IV - Maja Gapsa, Zuzanna Adamczyk, Nikola Grajczyk, Michalina
Józefowicz; klasa V – Agnieszka Bamberska, Karolina Ludwicka, Kacper Wróbel; klasa VI - Nikolina Polipowska,
Wiktoria Stołowska, Marita Józefowicz, Dominik Budziarek; klasa VII - Amelia Józefowicz, Michał Pajor, Justyna Rosiak;
- za największy postęp w nauce: Maksymilian Biernacki, Oliwia Walczak, Witold Chybczyński, Filip Paczesny,
Dominik Budziarek;
- za stuprocentową frekwencję: Alan Palka, Paulina Ratajczyk;
- za pracę w sklepiku szkolnym: Karolina Ludwicka, Agnieszka Bamberska;
- za pracę w samorządzie uczniowskim: Amelia Józefowicz, Justyna Rosiak, Wiktoria Stołowska, Nikolina
Polipowska, Wiktoria Kokorzycka, Kacper Wróbel, Zuzanna Adamczyk, Amelia Dominowska;
- za czytelnictwo: Witold Fijałkowski, Kamil Groberek, Cezary Pajor, Oliwia Walczak
Tytuł Przyjaciela Biblioteki nadany został Nikoli Palce, Monice Świątek i Ewie Tomaszewskiej.
									

Joanna Binkiewicz
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Agnieszka Owczarek

Wakacyjne remonty w szkołach
Wakacje to najlepszy czas, aby w budynkach szkół przeprowadzić remonty. Nie inaczej było
w gminie Uniejów, gdzie dobiegły końca prace na terenie szkół podstawowych w Wieleninie,
Wilamowie i Uniejowie. Będzie bezpieczniej, przyjemniej i nowocześniej.

arch. UM Uniejów

W salach lekcyjnych podczas wakacji świeci pustkami, ale nie oznacza to, że w szkołach wieje nudą. Zamiast dzieci, do szkoły uczęszczały ekipy remontowe, aby
uczniowie wraz z początkiem roku szkolnego mogli wrócić
do jeszcze piękniejszych szkół.
Tegoroczne wakacje upłynęły pod znakiem prac we
wszystkich niemal placówkach na terenie gminy. To również zasługa Burmistrza Uniejowa - Józefa Kaczmarka,
który w ramach możliwości wspiera działania na rzecz
oświaty. Dzięki gminnym środkom wyremontowane zostały sanitariaty w Uniejowie, Wilamowie i Wieleninie.
W wilamowskiej podstawówce zakres prac polegał
na remoncie 4 łazienek, wymianie glazury podłogowej,
malowaniu ścian oraz naprawie bądź zakupie nowego
doposażenia. Ponadto, do łazienek zakupiono również
nowe drzwi. Podobnie było w Wieleninie. Tu również
remontowane były sanitariaty w starej części budynku na
parterze i pierwszym piętrze. Odmalowane, jasne ściany,
nowa glazura oraz zakup nowych drzwi niewątpliwie
poprawi komfort uczniów.
Część prac w Szkole Podstawowej w Uniejowie
została ukończona jeszcze przed zakończeniem starego
roku szkolnego. Od początku wakacji, przed szkołą od
strony ulicy Kościelnickiej, oddano nowy plac rekreacji,
tzw. Otwartą Strefę Aktywności. W ramach zadania
powstał ogrodzony plac zabaw dedykowany najmłodszym,
a postawione urządzenia do ćwiczeń stanowią przestrzeń
rekreacji dla wszystkich bez wyjątku – od juniora do

Położona kostka i instalowane ławki przy szkole w Uniejowie

seniora. Również przed końcem roku szkolnego oddano
do użytku 3 kompletnie wyremontowane łazienki. Sanitariaty zyskały nowe życie, a po czarno-białej mozaice nie
został nawet ślad.
Zaplanowane w wakacje prace przeprowadzone
były dzięki środkom gminnym i własnym. W ramach
zadania inwestycyjnego, dzięki wsparciu Samorządu,
teren przy szkole został utwardzony i na miejscu starego
chodnika, na odcinku ulicy Kościelnickiej, od wejścia do
hali sportowej, została położona kostka oraz zwiększona
liczba miejsc parkingowych. Ponadto, zaplanowano zakup
szafek/skrytek dla pięciu klas. Uczniowie będą mogli
zostawić w nich odzież i książki. Z szafek skorzystają
w pierwszej kolejności uczniowie klas najstarszych.
Sukcesywnie, w miarę posiadanych środków i możliwości,
szkoła będzie nabywać kolejne skrytki.
Prace zakładały również nowość, tym razem finansowaną ze środków własnych. Będzie ona chyba najbardziej widoczna, a już na pewno najbardziej odczuwalna
dla uczniów. Mowa o adaptacji pomieszczeń po byłych
szatniach pod nową świetlicę. Nowa sala składa się z 3
oddzielnych, aczkolwiek zintegrowanych sal, które będą
w stanie pomieścić znacznie więcej uczniów niż aktualna
świetlica i które pozwolą korzystać dzieciom z różnych
form zajęć, co z pewnością uatrakcyjni spędzany tam czas.
Trzy sale to w istocie 3 różne pracownie: sportowa ze
stołem do tenisa, rzutkami, piłkarzykami, itp.; artystyczna
z pomieszczeniem na sztalugi, z szafkami na przybory
oraz z suszarką do prac; wreszcie trzecia sala rekreacyjnowypoczynkowa z miejscem do zabawy, odpoczynku,
obejrzenia bajek. W wyposażeniu znajdzie się m.in. projektor, wykładzina z imitacją jezdni czy wygodne pufy.
Co zadecydowało o wyborze charakteru sal?
Wybierając sale wzięto pod uwagę spostrzeżenia
nauczycieli na podstawie ich codziennej obserwacji
dzieci, czym zajmują się po szkole, czy w przerwach
międzylekcyjnych. Wynika z nich, że dzieci wybierają
aktywności sportowe, malują, rysują albo po prostu
chcą odetchnąć i odpocząć. Do tej pory nie było w
szkole np. przestrzeni, gdzie mogłyby zawisnąć prace
plastyczne, wykonywane poza zajęciami, a niektóre z nich

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

to prawdziwe perełki. Teraz posłuży do tego świetlica.
Oczywiście jeszcze wiele pracy w doposażeniu nowej
przestrzeni, ale nie da się zrobić wszystkiego na raz
i kompleksowo.
Pomieszczenie, które dotychczas funkcjonowało
jako świetlica, zostanie oficjalnie przemianowane na
stołówkę. Oprócz tego szkoła odświeżyła hol główny
oraz przeprowadziła cyklinowanie parkietu w gabinecie
dyrektora i wicedyrektorów. Gruntownego remontu wymaga hol główny szkoły z przylegającymi salkami i szatnią
- projekt zakłada nowoczesne rozwiązania, które stosuje
się w tego typu placówkach.
Samorządowi oraz dyrekcji szkół zależy na tym, aby
cały czas polepszać infrastrukturę placówek, a tym samym
zmieniać się na lepsze dla podopiecznych. Niestety, tego
typu działania pociągają za sobą spore nakłady finansowe.
Tym bardziej wsparcie Samorządu jest niezbędne.
Wszystkie zaplanowane działania udało się ukończyć przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, aby nie
utrudniać dzieciom funkcjonowania na terenie szkoły, bo
przecież edukacja jest priorytetem.
Składamy podziękowania dyrektorom i wicedyrektorom szkół za nadzorowanie prac. Za podjętą inicjatywę
dodatkowego remontu świetlicy dziękujemy Dyrektorom
Szkoły Podstawowej w Uniejowie. Podziękowania, za czynne włączenie się i wykonane we własnym zakresie prace, należą się: Radzie Rodziców wraz z Przewodniczącą
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– Panią Ireną Walczak, Panu Pawłowi Pijewskiemu, Panu
Włodzimierzowi Kwiatosińskiemu, Panu Viacheslaw
Kononenko oraz pozostałym pracownikom obsługi szkoły
w Uniejowie; woźnemu, palaczowi i konserwatorowi
szkoły w Wilamowie – Panu Kazimierzowi Woźniakowi z
pozostałymi pracownikom obsługi; woźnemu, palaczowi
i konserwatorowi szkoły w Wieleninie – Panu Gabrielowi
Kwaśniewskiemu wraz z pracownikami obsługi.

arch. UM Uniejów

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

Odnowione sanitariaty w Wieleninie i Wilamowie

Mirosław Madajski

Niepełnosprawni w duchu sportowej rywalizacji
Sportowców dopingowali zaproszeni goście:
Robert Przybyła - Z-ca Dyrektora RCPS w Łodzi,
Małgorzata Komajda - Starosta Poddębicki, Piotr
Kozłowski - Członek Zarządu Powiatu Poddębickiego,

arch. PŚDS w Czepowie

Na obiektach sportowych przy Powiatowym
Środowiskowym Domu Samopomocy w Czepowie
zorganizowano 4 lipca 2019 roku X Otwartą Powiatową Spartakiadę dla Osób Niepełnosprawnych.
Tegoroczne zawody przyciągnęły na start zawodników zarówno z województwa łódzkiego, jak
i wielkopolskiego: Środowiskowy Dom Samopomocy
w Dąbiu, Warsztaty Terapii Zajęciowej w Łęczycy,
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wilkowicach,
Dom Pomocy Społecznej w Gostkowie, Dom
Pomocy Społecznej w Skęczniewie, Środowiskowy
Dom Samopomocy w Żeronicach, Powiatowy
Środowiskowy Dom Samopomocy w Pęczniewie,
Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Czepowie.

>>>
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Janusz Kosmalski - Z-ca Burmistrza Uniejowa, Włodzimierz Greszko - Z-ca Dyrektora DPS w Skęczniewie, Monika Kabacińska-Antczak - Dyrektor
DPS w GostkowieMonika Spychalska - Kierownik
ŚDS w Żeronicach, Renata Wodziak - Dyrektor PŚDS
w Pęczniewie, Bożena Michalska - Dyrektor Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Poddębicach.

arch. PŚDS w Czepowie

Zwycięzcami w poszczególnych konkurencjach
zostali:
• Rzut piłką lekarską (kobiety): 1. Anna Świątczak (PŚDS Czepów), 2. Bożena Wasiak (WTZ
Łęczyca), 3. Paulina Nowak (DPS Skęczniew);
(mężczyźni): 1. Kamil Koziarski (DPS Skęczniew), 2.
Radosław Kos, 3. Mariusz Linkiewicz (PŚDS Czepów).
• Rzut piłeczką palantową (kobiety): 1. Aleksandra Karlikowska (WTZ Łęczyca), 2. Izabela
Łuszczyk (DPS Skęczniew), 3. Bożena Wasiak (WTZ
Łęczyca); (mężczyźni): 1. Bogusław Dryzner, 2. Piotr
Kaźmierczak (WTZ Łęczyca), 3. Damian Maciaszczyk
(PŚDS Pęczniew).
• Sprawnościowy tor przeszkód (kobiety): 1.
Emilia Janaśkiewicz (DPS Skęczniew), 2. Anna Pawlak
(WTZ Wilkowice), 3. Aleksandra Karlikowska (WTZ

Łęczyca); (mężczyźni): 1. Przemysław Szymański
(DPS Gostków), 2. Jakub Kamiński (PŚDS Czepów),
3. Zbigniew Kurz (DPS Skęczniew).
• Skok w dal z miejsca (kobiety): 1. Katarzyna
Dębska (WTZ Łęczyca), 2. Joanna Grubska (PŚDS
Czepów), 3. Izabela Łuszczyk (DPS Skęczniew);
(mężczyźni): 1. Krzysztof Kmiecik (PŚDS Czepów), 2.
Przemysław Szymański (DPS Gostków), 3. Krzysztof
Bochenek (ŚDS Dąbie).
• Bieg (kobiety 400 m): 1. Katarzyna Durys
(ŚDS Dąbie), 2. Marzena Tomczyk, 3. Emilia Olejnik
(PŚDS Czepów); (mężczyźni 650 m): 1. Krzysztof
Kmiecik, 2. Jakub Kamiński, 3. Piotr Brzęczkowski
(PŚDS Czepów).
• Konkurencja zabawowa – labirynt: 1. Katarzyna Durys (ŚDS Dąbie), 2. Karolina Mizerska
(DPS Skęczniew), 3. Katarzyna Łukaszewska (PŚDS
Czepów).
• Przeciąganie liny: 1. DPS Gostków, 2. PŚDS
Czepów, 3. WTZ Łęczyca.
• Przekładaniec: 1. DPS Skęczniew, 2. PŚDS
Czepów, 3. ŚDS Dąbie.
• Wyścig w workach: 1. PŚDS Czepów, 2. DPS
Skęczniew, 3. ŚDS Żeronice.

Wakacyjne warsztaty
Wakacje w mieście nie muszą być nudne… Podczas
wakacyjnych artystycznych warsztatów w MiejskoGminnym Ośrodku Kultury i Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Uniejowie dzieci miały możliwość
uczestniczyć w różnorodnych formach warsztatowych,
otworzyć się na nowe doznania, rozwijać zdolności,
zdobywać nową wiedzę oraz realizować swoje twórcze
marzenia.
Na warsztatach tanecznych rozwijały swoje poczucie rytmu, dzięki formie zabawowej poznały podsta-

wowe elementy tańca towarzyskiego i sportowego.
W czasie warsztatów plastycznych powstały gipsowe płaskorzeźby i pudełkowe roboty, obrazy malowane na deskach, z gazet – głowy, jako element
rzeźby przestrzennej oraz kolorowe świece wykonane
techniką decoupage.
Letni relaks był zajęciami dla miłośników gier
stolikowych. Uczestnicy dowiedzieli się, skąd pochodzą
gry planszowe i na jakie kategorie można je podzielić,

>>>
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Orkiestry dęte po raz czternasty zagrały
w Spycimierzu
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Rywalizacja i dawka dobrej zabawy na Pikniku
w Ostrowsku

Turniej Wędkarski o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów

arch. UM Uniejów / R. Troczyński
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VI Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi o Puchar Burmistrza Miasta Uniejów

Spycimierz Gospodarzem Gminnych
Zawodów Sportowo-Pożarniczych 2019
Strażackie „Spotkanie bez granic”
w Rożniatowie

Reprezentacja młodzieżowej żeńskiej
drużyny sportowej z Mińska trenowała na
boiskach w Uniejowie

arch. UM Uniejów
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X Indiańskie Lato
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Beer Fest w Browarze Wiatr w Uniejowie

VI Festiwal Lawendy

1. rocznica działalności przystani „Moto Banit”

Zajęcia wakacyjne dzieci i młodzieży w sali OSP Uniejów

arch. UM Uniejów/R. Troczyński/Browar Wiatr w Uniejowie
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XV spotkanie rycerzy w Uniejowie

1600 lilii w uniejowskiej Kolegiacie na
Festiwal „Królestwo Lilii”

Nauka popłaca – Stypendia Burmistrza Miasta Uniejów dla uczniów szkół z terenu gminy

arch. UM Uniejów/SP w Uniejowie
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arch. M-GBP Uniejów

arch. M-GOK Uniejów
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Zajęcia ruchowe

rozegrano kilka turniejów w tenisa stołowego i Xbox,
dla najmłodszych były zabawy z chusta animacyjną.
Warsztaty sceniczne uruchomiły dziecięcą wyobraźnię, uczyły jak wyrażać własne emocje, jak ćwiczy
głos i ciało, połączone były również z elementami muzyki i śpiewu.

Malowanie na drewnianych elementach

Lato z książkami było okazją do poznania nowych
wydawnictw dla dzieci i młodzieży, a także do zaprezentowania ulubionych bohaterów literackich.
Również w filiach bibliotecznych w Rożniatowie
i Wilamowie, w lipcu i sierpniu, odbywają się warsztaty
dla dzieci.
			
		

M-GOK w Uniejowie
M-GBP w Uniejowie

Jacek Świątczak

Spycimierz Gospodarzem Gminnych

Zawodów Sportowo-Pożarniczych 2019
Mimo panujących upalnych czerwcowych dni, w niedzielę 30 czerwca 2019 r. wysoka temperatura
nie przeszkodziła w organizacji Miejsko–Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych Ochotniczych
Straży Pożarnych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Nie dziwi to – wszak strażacy na co dzień
zmagają się z wyższymi temperaturami i dlatego też licznie stawili się do rywalizacji ze swoimi
kolegami i koleżankami z innych jednostek.
W zawodach uczestniczyło łącznie 14 drużyn: 7
drużyn w kategorii męskiej OSP, 3 drużyny kobiece OSP,
1 drużyna męska MDP, 1 drużyna żeńska MDP oraz
swoje umiejętności przypomnieli sobie i zaprezentowali
druhowie w najstarszej kategorii „Oldboye” – 2 drużyny.
Komisję sędziowską powołał Zarząd Oddziału
Miejsko–Gminnego ZOSP RP w Uniejowie, a sędzią
głównym zawodów był mł. bryg. mgr inż. Wiesław
Grzybowski z PSP w Poddębicach. Zawody rozegrane
zostały w konkurencjach: musztra, sztafeta pożarnicza
7x50 m z przeszkodami, ćwiczenie bojowe.

Tuż po godzinie 14:00 komendant zawodów
wprowadził drużyny na plac ćwiczeń i po złożeniu meldunku oraz krótkiej odprawie dowódców z komisją
sędziowską rozpoczęto zawody od zaprezentowania
musztry. Jak to bywa podczas rywalizacji bywały
wpadki, awarie sprzętu, błędy w wykonywaniu ćwiczeń,
czy sprawianiu linii ssawnych, jak i tłocznych. Drużyny
jednak prezentowały wysoki poziom umiejętności
i wyszkolenia, co sprawiło, że zawody były prawdziwym
widowiskiem dla publiczności. Warto wspomnieć, że
zawody były nie tylko sprawdzianem umiejętności
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strażaków, sprawności sprzętu, ale również testem
współczesnego sprzętu, którym były dwie nowe
motopompy TOHATSU VE1500 M16/8, zakupione ze
środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i przy wsparciu finansowym gminy Uniejów.
Niektóre jednostki zdecydowały się wystartować
używając w/w motopomp i chyba warto było, bo
jednak różnica pomiędzy starymi motopompami
PO-3 i PO-5 jest zauważalna, ale i stare motopompy
również się sprawdziły. Po kilkugodzinnych zmaganiach i zakończeniu wszystkich konkurencji, komisja
sędziowska przystąpiła do podliczania punktów
i ustalenia kolejności zdobytych miejsc. Biuro zawodów
obsługiwali wprawieni już w obsługę innych zawodów druhny i druhowie. Przewodniczyła im dh.
Marianna Grubska – Sekretarz ZO M-G ZOSP RP
w Uniejowie, sekretarzem był dh Tadeusz Chmielewski
– Wiceprezes ZO M-G ZOSP RP w Uniejowie i jednocześnie Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP
w Poddębicach. Nad całością przebiegu zawodów w
rożnych aspektach czuwał i obserwował doświadczonym wzrokiem, niczym oko „Big Brothera”, dh
Krzysztof Janiak – Prezes Zarządu Oddziału Miejsko–
Gminnego ZOSP RP w Uniejowie, a całe wydarzenie
komentował, przekazywał komunikaty i informacje,
jednocześnie obsługując sprzęt nagłaśniający, znany
konferansjer imprez lokalnych (i nie tylko) – dh Robert
Palka – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Uniejowie.

6. miejsce OSP Spycimierz z wynikiem 126 pkt.
7. miejsce OSP Wilamów z wynikiem 165 pkt.
W kategorii drużyn żeńskich OSP (seniorki):
1. miejsce OSP Spycimierz z wynikiem 136 pkt.
2. miejsce OSP Rożniatów z wynikiem 169 pkt.
3. miejsce OSP Wielenin z wynikiem 194 pkt.
W kategorii drużyn męskich „oldboye”:
1. miejsce OSP Wola Przedmiejska z wynikiem
129 pkt.
2. miejsce OSP Spycimierz bez punktów – występ
pokazowy.
W kategorii drużyn męskich MDP:
1. miejsce OSP Felicjanów z wynikiem 189 pkt.
W kategorii drużyn żeńskich MDP:
1. miejsce OSP Rożniatów z wynikiem 205 pkt.
Nagrodami za zajęcie czołowych miejsc, jak
i udział w zawodach, w każdej kategorii były: I miejsce –
2 szt. węży tłocznych W-75, puchar, dyplom oraz bilety
wstępu na baseny termalne, II miejsce – 2 szt. węży
tłocznych W-52, puchar, dyplom oraz bilety wstępu na
baseny termalne, III miejsce – prądownica uniwersalna
W-52, puchar, dyplom oraz bilety wstępu na baseny
termalne. Pozostałe drużyny otrzymały nagrody pocieszenia za udział - dyplomy oraz bilety wstępu na
baseny termalne.

W kategorii drużyn męskich OSP (seniorzy):
1. miejsce OSP Wola Przedmiejska z wynikiem 99 pkt.
2. miejsce OSP Wielenin z wynikiem 105 pkt.
3. miejsce OSP Ostrowsko z wynikiem 113 pkt.
4. miejsce OSP Brzeziny z wynikiem 118 pkt.
5. miejsce OSP Zaborów z wynikiem 120 pkt.

arch. UM Uniejów

Po skrupulatnym i dokładnym podliczeniu punktacji, zebranym ponownie na placu ćwiczeń drużynom
oraz publiczności Sędzia Główny Zawodów – mł. bryg.
mgr inż. Wiesław Grzybowski przedstawił klasyfikację
generalną, która wyglądała następująco:

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

Nagrody ufundowane przez Burmistrza Miasta
Uniejów – Józefa Kaczmarka wręczali wspólnie: mł. bryg.
mgr inż. Wiesław Grzybowski – PSP w Poddębicach, dh
Krzysztof Janiak – Prezes ZO M-G ZOSP RP w Uniejowie,
dh Tadeusz Chmielewski – Wiceprezes ZO M-G ZOSP RP
w Uniejowie, Piotr Kozłowski – Członek Zarządu Powiatu
Poddębickiego (były Prezes OSP Brzeziny), Marianna
Grubska i Jolanta Ilska – Radne Rady Miejskiej w Uniejowie oraz ks. Dariusz Ziemniak – Proboszcz Parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego w Spycimierzu.
Podczas zawodów do komisji sędziowskiej nie
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wpłynęły żadne protesty. W czasie zawodów nie zdarzyły się żadne kontuzje, ani wypadki. Zawody zostały zorganizowane w sposób prawidłowy, zgodny
z regulaminem oraz wzorowo przygotowane, za co słowa
podziękowania należą się gospodarzom OSP w Spycimierzu.
Organizatorami zawodów byli: Burmistrz Miasta
Uniejów, Zarząd Oddziału Miejsko–Gminnego ZOSP RP
w Uniejowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Spycimierzu,
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie, PGK
„Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie.

Agnieszka Owczarek

1600 lilii w uniejowskiej Kolegiacie

arch. UM Uniejów

W weekend 6-7 lipca 2019 r. uniejowska Kolegiata zakwitła liliami. Tegoroczna odsłona festiwalu wyeksponowała uniejowski herb.
Lilia to kwiat znany od czterech tysięcy lat. Występuje w wielu kolorach i gatunkach, uznawana jest za
kwiatową elitę. Skąd pomysł na Festiwal Królestwa Lilii w Uniejowie? Wystarczy spojrzeć na herb miasta,
w którym są właśnie trzy lilie, a który przez swą symbolikę nawiązuje do dawnej przynależności do arcybiskupów
gnieźnieńskich.
W tym roku uniejowską świątynię zdobiły żywe kwiaty w liczbie 1600. „W poprzednich latach zamawialiśmy
zazwyczaj 1000 lilii, ale tym razem liczbę tę zwiększyliśmy o 600 kwiatów ze względu na dodatkową dekorację
nawiązującą do herbu Uniejowa” – komentuje siostra Jolanta, zakrystianka, która przygotowała większość
dekoracji.
Liliowa dekoracja, przypominająca nieco w swej formie dywan, umieszczona była w nowo odrestaurowanym
prezbiterium. W kwiatowej oprawie umieszczony został herb oraz replika pierwszej pieczęci Uniejowa,
pochodzącej z XVI wieku. Warto w tym miejscu nadmienić, że oprócz nawiązania do heraldyki, liliowy wystrój
odnosił się również do nazwy wezwania świątyni, a więc Najświętszej Maryi Panny - kwiatem, którym Matka
Boska jest najczęściej określana, jest właśnie kwiat lilii.
Zwieńczeniem wydarzenia był przemarsz orszaku rycerskiego - „Królestwo Lilii” zbiegało się z odbywającym
się w tym samym czasie Turniejem Rycerskim. Uroczysty orszak, do którego włączyło się wielu mieszkańców
i turystów, przeszedł do kościoła z zapalonymi pochodniami, gdzie podczas symbolicznej ceremonii ks. infułat
Andrzej Ziemieśkiewicz poprowadził krótką modlitwę, a następnie brać rycerska odśpiewała „Bogurodzicę”.
Jędrzej Kałużny – członek Uniejowskiego Bractwa Rycerskiego i animator Zamku w Uniejowie przedstawił
pokrótce historię lilii widniejących w uniejowskim herbie, a następnie trzymając w rękach hermę z czaszką
świętego Bogumiła zaprezentował je zebranym w kościele uczestnikom uroczystości.

>>>
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Marta Pokorska

XV spotkanie rycerzy w Uniejowie
Zgodnie z coroczną tradycją okolice uniejowskiego zamku zamieniają się w pierwszy weekend
lipca w spotkanie rycerzy, dam dworu oraz giermków za sprawą Turnieju Rycerskiego – w tym roku
jubileuszowego, 15-tego.
Turniej Rycerski rozpoczął się w sobotę, wczesnym
popołudniem, od otwarcia Jarmarku Średniowiecznego
i zmagań rycerzy podczas walk pieszych. Zgromadzona
licznie przy zamku widownia obejrzała pokaz sokolniczy
w wykonaniu ptaków drapieżnych poprowadzony przez
dwóch doświadczonych sokolników z grupy „Vancos”.
Niewątpliwie największą atrakcję tegorocznej imprezy
stanowiło mrożące krew w żyłach spotkanie w cztery
oczy z katem i prezentacja rzemiosła katowskiego, czyli
najbardziej okrutnych sposobów wykonywania kar.
Równie dużo emocji wzbudził pokaz drużyny konnej
„Kawalerii Dwudziestego Wieku” oraz wieczorny
przemarsz z pochodniami (od zamku, przez kładkę,
do uniejowskiej Kolegiaty) na wspólne odśpiewanie
najstarszej polskiej pieśń religijnej „Bogurodzicy”. Podczas
uroczystości w Kolegiacie wykład o historii kwiatu
lilii (występującego w herbie Uniejowa) w heraldyce,
w związku z odbywającym się w ten sam weekend
IX Festiwalem Królestwo Lilii”, wygłosił uniejowianin,
z wykształcenia historyk – Jędrzej Kałużny.

Tradycyjnie podczas wydarzenia zaprezentowali
się, w starodawnych strojach z pokazami tańców średniowiecznych, członkowie Stowarzyszenia HistorycznoKulturalnego „Dworzanie” pod opieką Prezes – Pani
Elżbiety Bartnik. Uczestnicy głodni wiedzy dotyczącej
dawnych strojów z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o nich, przekazanej przez miłośników historii
średniowiecza. Publiczność bawiła się przy grach i zabawach, a pod koniec dnia odbyła się inscenizacja bitwy
o uniejowski zamek.
Przez dwa dni wzdłuż alei zamkowej z kramami
czekały na uczestników wydarzenia stoiska z przeróżnymi
i ciekawymi produktami oraz wyrobami rękodzielniczymi.
Sobotni dzień był tylko zwiastunem i zapowiedzią
kolejnych, niedzielnych zmagań i wrażeń, które rozpoczęły
się w samo południe..
Pogoda jak na tą porę roku była łaskawa dla rycerzy
i publiczności, gdyż było chwilami pochmurnie i ciepło,
ale na szczęście nie za gorąco.

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

VI Zawody Konne

Na parkurze, w miejscu rozgrywanych zawodów, oficjalnego
otwarcia imprezy dokonali: Mariusz Pęcherzewski – pomysłodawca
zawodów, Janusz Kosmalski – Zastępca Burmistrza Uniejowa oraz
Tomasz Wójcik – Radny Rady Miejskiej w Uniejowie. Nad prawidłowością przebiegu zawodów czuwali: Krzysztof Rembowskisędzia główny, Józef Śląski - sędzia toru oraz pani Dagmara Małecka,
która zapewniła obsługę komputerową oraz cyfrowy pomiar czasu.
Nadzór nad bezpieczeństwem i dobrostanem zwierząt biorących
udział w zawodach sprawował Urzędowy Lekarz Weterynarii – Józef
Raczkowski.

Pomysłodawca Zawodów: Mariusz Pęcherzewski

Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:
Dorośli single konie: 1 miejsce: zawodnik – Marek Wełnic,
luzak –Agata Wełnic, koń – Montero; 2 miejsce: zawodnik – Zbigniew
Nowakowski, luzak – Kamil Janas, koń – Atos; 3 miejsce: zawodnik –
Mateusz Głodny, luzak – Andrzej Głodny, koń – Pasja.
Dorośli pary konie: 1 miejsce: zawodnik – Mariusz Pęcherzewski,
luzak – Wojciech Pęcherzewski, konie – Bazyl i Blanco; 2 miejsce:
zawodnik – Marcin Michalak, luzak –Kamil Janas, konie – Hawinda
i Heira; 3 miejsce: zawodnik – Jarosław Wroński, luzak – Maciej
Kikolski, konie – Peczudo i Belfast.
Dorośli single kuce: 1 miejsce: zawodnik – Bartosz Złoty, luzak
– Kacper Górski, koń – Paloma; 2 miejsce: zawodnik – Jan Godek,
luzak – Paulina Godek, koń – M-Inka; 3 miejsce: zawodnik – Karolina
Załęcka, luzak – Daniel Załęcki, koń – Sawana.
Dorośli pary kuce: 1 miejsce zawodnik – Marcin Osiński, luzak
– Krzysztof Adamski, konie – Wicent i Iskra; 2 miejsce: zawodnik –
Krzysztof Adamski, luzak –Marcin Osiński, konie – Karina i Karmel;
3 miejsce: zawodnik – Filip Grudziński, luzak – Bartłomiej Nowicki,
konie – Astrol i Astrillo.

arch. UM Uniejów

W tegorocznej edycji na liście startowej zapisano 47 zaprzęgów,
które wykonały łącznie 56 przejazdów w 6 kategoriach turniejowych.
O sukcesie decydowała szybkość, precyzja i prawidłowość jazdy
zaprzęgów. Szczególnie cieszy nas fakt, że Pan Mariusz Pęcherzewski
(przedstawiciel gminy Uniejów, organizator i pomysłodawca zawodów) wraz z luzakiem Wojciechem Pęcherzewskim zaprzęgiem
powożonym przez konie Blanco i Bazyla utrzymał zdobytą w 2018
roku pozycję lidera w swojej kategorii.

arch. UM Uniejów

Po raz szósty w Uniejowie rozegrane zostały Zawody o Puchar
Burmistrza Miasta Uniejów w Powożeniu Zaprzęgami Konnymi.
Wydarzenie 14 lipca tradycyjnie rozpoczął przejazd bryczek
ulicami Uniejowa. Przy uniejowskiej Kolegiacie powitał uczestników ks. inf. Andrzej Ziemieśkiewicz, który dokonał poświęcenia
zaprzęgów.

Młodzież single kuce: 1 miejsce:
zawodnik – Zofia Górska, luzak –
Kacper Górski, koń – Figaro; 2 miejsce:
zawodnik – Wojciech Rosiak, luzak –
Zbigniew Nowakowski, koń – Lider.
Młodzież pary kuce: 1 miejsce:
zawodnik – Beata Potkańska, luzak
– Agnieszka Krystek, konie - Kamis
i Kamel; 2 miejsce: zawodnik – Kacper
Karnabał, luzak – Krzysztof Adamski,
konie – Karmel i Karina.
Zwieńczeniem zawodów było
wręczenie nagród zwycięzcom, dekoracja koni oraz widowiskowa runda
honorowa zaprzęgów.
Dziękujemy wszystkim biorącym
udział w zawodach i gratulujemy zwycięzcom.

>>>
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Maciej Bartosiak

Turniej Wędkarski o Puchar
Burmistrza Miasta Uniejów
Aż 50-ciu wędkarzy stanęło w szranki podczas Turnieju Wędkarskiego o Puchar Burmistrza
Miasta Uniejów. Najlepszym zawodnikiem, zawodów rozegranych o świcie 14 lipca na zbiorniku
„Kaczka” w Człopach, został reprezentant Klubu Wędkarstwa Sportowego Skimmers z Turku,
który w regulaminowym czasie złowił aż 135 ryb.
Za organizację spotkania odpowiadało tutejsze
Koło Polskiego Związku Wędkarskiego nr 16 w Uniejowie. Puchary oraz nagrody (sprzęt wędkarski) dla
zwycięzców ufundowali: Józef Kaczmarek – Burmistrz
Miasta Uniejów oraz Marcin Pamfil – Prezes PGK „Termy Uniejów”.
Trwające od godz. 6:00 rano zawody, zakończył
gwizdek sędziego. Punkt 11:00 rozpoczęto ważenie
i liczenie złowionych ryb. Po kilkunastu minutach
komisja odczytała wyniki. I tak, zwycięzcą turnieju
został Mariusz Winiarski z Turku, który złowił 135
ryb o łącznej wadze 4,16 kg. Tuż za nim był Robert
Gralka, a skład trójki najlepszych zawodników na
podium zamknął Krzysztof Kubiak, który złowił także
największą rybę, 46-centymetrowego leszcza.
Szczegółowa klasyfikacja turnieju (łączna waga
złowionych ryb / ilość w sztukach) przedstawiała się
w sposób następujący:

1. Mariusz Winiarski (4,16 kg / 135 szt.)
2. Robert Gralka (3,06 kg / 21 szt.)
3. Krzysztof Kubiak (2,87 kg / 10 szt.)
4. Marian Bartosik (2,43 kg / 48 szt.)
5. Mirosław Leśniewski (2,33 kg / 35 szt.)
6. Henryk Pełka (1,73 kg / 40 szt.)
7. Ryszard Garasimowicz (1,47 kg / 26 szt.)
8. Bartosz Białczak (1,41 kg / 24 szt.)
9. Wiesław Mikołajczyk (1,24 kg / 5 szt.)
10. Aleksander Banaszczyk (1,05 kg / 9 szt.)
Choć zawody wędkarskie za każdym razem są
stanowczo zdominowane przez mężczyzn, to już po
raz drugi z rzędu w turnieju organizowanym przez Koło
PZW nr 16 z Uniejowa wystartowała reprezentantka
płci pięknej. Katarzyna Dzierbicka została nagrodzona
tytułem Najlepszej Zawodniczki.

arch. R. Troczyński

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

Obecni na Gminnym Festiwalu (od lewej): Sołtys i Prezes OSP Spycimierz –
Stanisław Pełka, Zastępca Burmistrza Uniejowa – Janusz Kosmalski, Prezes
Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Poddębicach – Tadeusz
Chmielewski, Radna Rady Miejskiej w Uniejowie – Jolanta Ilska
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Nagrodzeni kapelmistrzowie orkiestr (od lewej): Maksymilian Milczarek
(Orkiestra Dęta OSP z Wielenina), Marian Pięgot (Orkiestra Dziecięca ZHP-OSP
z Uniejowa), Włodzimierz Smolarek (Orkiestra Dęta OSP ze Spycimierza),
Jakub Pięgot (Orkiestra Dęta ZHP-OSP z Uniejowa)

Agnieszka Olczyk

Orkiestry dęte po raz czternasty
zagrały w Spycimierzu
Głośne brzmienia instrumentów dętych wypełniły Spycimierz w sobotnie popołudnie.
Wszystko to za sprawą orkiestr, które pojawiły się na placu przy strażnicy OSP, aby wziąć udział
w XIV edycji Gminnego Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych.
Festiwal to wydarzenie kulturalne i święto muzyki,
które corocznie przyciąga wielu słuchaczy. Impreza nie
ma charakteru konkursu. Dla artystów stanowi ona
pole do prezentacji swoich muzycznych umiejętności,
natomiast dla publiczności jest doskonałą okazją do
znakomitej zabawy.
20 lipca 2019 r. o godzinie 18.30 uroczystego
otwarcia Festiwalu dokonał pan Robert Palka – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie.
Powitał przybyłych na uroczystość gości: pana Janusza
Kosmalskiego – Wiceburmistrza Miasta Uniejów,
pana Tadeusza Chmielewskiego – Prezesa Oddziału
Powiatowego Związku OSP RP w Poddębicach oraz
Wiceprezesa Oddziału Miejsko-Gminnego Związku
OSP RP w Uniejowie, panią Jolantę Ilską – Radną
Rady Miejskiej w Uniejowie, pana Marka Jabłońskiego
– Zastępcę Burmistrza Miasta Uniejów VI kadencji
i wieloletniego Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Uniejowie, pana Mariana Pięgota – byłego
Burmistrza Uniejowa i kapelmistrza Orkiestry Dętej
ZHP-OSP Uniejów. Chwilę później Spycimierz i całą
okolicę wypełniły dźwięki trąbek, waltorni, klarnetów,
puzonów i werbli. Każda z orkiestr – w tym roku
były to: ZHP-OSP Uniejów
(młodzieżowa oraz
dziecięca), OSP Wielenin i OSP Spycimierz – otrzymała
możliwość zaprezentowania na scenie swojego
dorobku muzycznego, jednak przedtem wszystkie
zespoły wspólnie odegrały melodię utworu „Orkiestry
dęte”. Prowadzący poprosił orkiestry o wykonanie
jeszcze jednego utworu – „Sto lat”, „gdyż kapelmistrz
Włodzimierz Smolarek obchodził swoje imieniny,
a kapelmistrz Jakub Pięgot będzie obchodził swoje
imieniny”.

Formacje wykazały się wysokim poziomem artystycznym, oferując zgromadzonym własne aranżacje
znanych utworów wywodzących się z bardzo różnych
gatunków muzycznych. Wśród nich znalazły się nie
tylko melodie marszowe, ale również szeroki wachlarz
klasyki, utworów rozrywkowych i popularnych motywów z filmowych ścieżek dźwiękowych, polskich
i zagranicznych szlagierów. Warto tutaj zauważyć, że
w składzie zespołu z Uniejowa wystąpili muzycy
w bardzo młodym wieku – nawet ze szkół podstawowych. Wykonywane utwory i niezapomniane
aranżacje stanowiły prawdziwą ucztę zarówno dla
ucha, jak i ducha. Wszystkie występy nagrodzone
zostały gromkimi brawami.
To jednak nie wszystkie atrakcje Festiwalu. Organizatorzy zadbali o to, aby podczas imprezy nikt się nie
nudził. Nie zabrakło więc konkursów, a na zgłodniałych
czekała pyszna, nie wojskowa, lecz strażacka
grochówka. Do późnych godzin trwała także zabawa
taneczna dla wszystkich uczestników Festiwalu.
Instrumenty, głośna muzyka i marszowy krok
dostarczyły widzom i słuchaczom wielu miłych wrażeń,
potwierdzając jednocześnie, że Gminny Festiwal
Strażackich Orkiestr Dętych zawsze jest wydarzeniem
wyjątkowym.
Organizatorami XIV Gminnego Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych w Spycimierzu byli: Uzdrowisko
Termalne Uniejów, ZOMG ZOSP RP w Uniejowie,
PGK „Termy Uniejów” Spółka z o. o. w Uniejowie oraz
Miejsko–Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.
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Wielbiciele lawendy spotkali się na
dorocznym Festiwalu Lawendy
Bukiety lawendy, pachnące lawendowe woreczki, kosmetyki i rękodzieło z motywem lawendy
można było obejrzeć i kupić podczas tegorocznej VI edycji Festiwalu Lawendy w Uniejowie,
w sobotę 27 lipca 2019 r.
Pomysłodawcą, organizatorem i gospodarzem
festiwalu jest Medical Spa Hotel **** Lawendowe
Termy. Znakiem rozpoznawczym hotelu jest właśnie
lawenda. Na co dzień zamiłowanie do krzewu
widoczne jest nie tylko w hotelowych dekoracjach,
ale też w kuchni i gabinetach SPA. W tym kontekście,
idea zorganizowania imprezy poświęconej lawendzie
była tylko kwestią czasu. I tak, nieprzerwalnie od 6
lat, wielbiciele lawendy przyjeżdżają do Uniejowa na
jedyny w swoim rodzaju festiwal, aby celebrować okres
rozkwitu ziela o intensywnym zapachu.
W tym roku lawendowy zakątek obfitował wieloma atrakcjami. Na przybyłych czekały m.in. występy
muzyczne, warsztaty tematyczne, stoiska z wyrobami
la bazie lawendy oraz live cooking. Goście chętnie
spacerowali po ogrodzie, które zdobi blisko 4 tys.
nasadzeń lawendy, robili sobie zdjęcia na tle fioletowej
plantacji, a umieszczone na długich szypułkach kwiaty
kołysały się na wietrze rozsiewając upajający zapach
lawendy.
Chętni mogli wziąć udział w bezpłatnych zajęciach
jogi, warsztatach florystycznych, antystresowych i motywacyjnych. Stałym punktem programu są stoiska, które
i w tym roku pojawiły się przy hotelu. Można było nabyć
m.in. lawendowe delikatesy, takie jak: miody, konfitury,
syropy, kosmetyki: olejki, mydełka, sole do kąpieli oraz
lawendowe rękodzieło: wianuszki, woreczki, bukiety,
świece itp. Lokalni artyści prezentowali swoje prace
malarskie, nawiązujące tematyką do lawendy. Ponadto,

na kilku stoiskach można było zakupić produkty typowo
regionalne, takie jak: sery czy wędliny. Nie zabrakło
wreszcie uniejowskich kosmetyków produkowanych
na bazie cechującej się wyjątkowymi właściwościami
wody termalnej.
Wiele atrakcji czekało na najmłodszych, dla których przygotowano specjalną strefę animacji. Również
dzieci mogły wziąć udział w warsztatach, m.in. z malowania koszulek, a pszczelarz Mieczysław Łabędzki
opowiadał o procesie powstawania plastra miodu
i cyklu życia pszczół. Mocnym punktem programu był
przygotowany na świeżym powietrzu pokaz kulinarny,
tzw. live cooking. Szef kuchni – Pani Urszula Czyżak
zaprezentowała chłodnik z botwiny, który następnie
mogli skosztować uczestnicy imprezy.
O oprawę artystyczną zadbały Zespół Śpiewaczy
„Włościanki” oraz akordeonista Konrad Salwiński.
Natomiast po południu, w hotelowej restauracji
odbył się występ zespołu Club de Paris oraz recital
fortepianowo-saksofonowy w wykonaniu Jakuba Czecha i Patrycjusza Parnowskiego. Zwieńczeniem festiwalu było rozstrzygnięcie konkursu na najbardziej lawendowy strój.
Festiwal przepełniony był fioletem, zapachem,
aktywnością i równie wyjątkową atmosferą. Impreza
przeniosła odrobinę czaru lawendowych pól francuskiej
Prowansji do Uniejowa, zaś samo wydarzenie, jak
podkreślają organizatorzy „jest interesującą formą
promocji zarówno dla hotelu, jak i dla samego miasta”.
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W Uniejowie został ustanowiony
rekord Polski
Weekend 2-4 sierpnia upłynął pod znakiem Beer Fest 2019, którego gospodarzem i organizatorem był Browar Wiatr w Uniejowie. Podczas 3 dniowej imprezy, po raz pierwszy w historii
Browaru i pierwszy raz w historii Polski, ustanowiono rekord w ustawieniu największej mozaiki
z ludzi przedstawiającej symbol związany z piwem.
W sobotę, 3 sierpnia Uniejów zapisał się na
kartach księgi rekordów Polski. Wszystko za sprawą
osiągnięcia, polegającego na ustawieniu największego
w Polsce wzoru butelki składającego się z ludzi.
Ustanowienie rekordu rozpoczęło się o godz. 13.00
i wzięło w nim udział 187 osób. W myśl przepisów
wymagane minimum w tej wyjątkowej kategorii
powinno wynosić 100 osób, o co w Browarze Wiatr
nie było trudno, gdyż wielu uczestników przybyło
specjalnie na tę okazję chcąc wesprzeć inicjatywę,
a jednocześnie odcisnąć swój ślad na kartach historii
rekordów. Tuż przed godziną „zero” liczbę uczestników
nieoczekiwanie zasiliła dodatkowo przejeżdżająca
w pobliżu pielgrzymka rowerowa z Nakła k. Bydgoszczy,
która na swej drodze do Częstochowy zatrzymała się w
Browarze i dołączyła do reszty przybyłych. Punktualnie
o 14.00 wszyscy uczestnicy w białych koszulkach
ustawili się na specjalnie wydzielonej przestrzeni
przedstawiającej wzór butelki, a po wymaganej minucie
wytrwania w tejże konfiguracji oficjalnie ogłoszono
ustanowienie rekordu. Nad prawidłowym przebiegiem
imprezy czuwał sędzia z Biura Rekordów, a każdy
uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom.

Poza rekordową próbą, podczas festiwalu na
gości czekało wiele atrakcji, które rozpoczęły się już
w piątek. Tego dnia na scenie Browaru wystąpił zespół
GDP SQUAD. Ponadto, można było zwiedzić obiekt
wraz z piwowarem i posłuchać ciekawych historii
związanych wytwarzaniem chmielowego trunku.
Sobota to przede wszystkim wspomniana próba
ustanowienia rekordu, a zaraz po niej odbyła się
olimpiada piwna na wesoło, którą poprowadził znany
standupper Piotr „Guma” Gomulec. Były emocje,
była rywalizacja, ale przede wszystkim było mnóstwo
świetnej zabawy, czemu sprzyjały same kategorie, takie
jak: rzut kapslem do celu, przeciąganie liny czy bieg w
workach. Dodatkowo, o dawkę wieczornego humoru
zadbał występ wrocławskiego kabaretu „Chyba”,
laureata najważniejszych nagród na wszystkich festiwalach kabaretowych w Polsce.
Wreszcie w niedzielę wystąpiła Kapela „Spod
Baszty”, a do łez rozbawił gości stand-up na świeżym
powietrzu.
Podczas Beer Fest w Browarze Wiatr miały
miejsce wydarzenia towarzyszące. Wśród nich m. in.
wystawa piw i zdjęć, a kolekcjonerzy mogli nabyć gadżety festiwalowe.
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Gościnny przystanek Wilamów
na trasie pielgrzymki z Chojnic
7 sierpnia mieszkańcy Wilamowa i okolicznych sołectw po raz kolejny przyjęli uczestników
XXVII Pielgrzymki Pieszej z Chojnic. 160-osobowa grupa pielgrzymów przebyła tego dnia 28
km i na miejsce noclegu dotarła zgodnie z zapowiedzią, czyli kilka minut po godz. 18.00.
Strudzonych pielgrzymów w sali OSP w Wilamowie przywitali gościnni mieszkańcy oraz suto zastawiony stół. Ciepła zupa, wędliny własnego wyrobu,
przekąski, warzywa i owoce z tutejszych ogródków,
a także domowe wypieki – jak usłyszeliśmy podczas
wieczornej modlitwy – to prawdziwa uczta, za którą
pielgrzymi dziękowali gospodarzom po stokroć
Z inicjatywą przygotowania wspólnej kolacji
wyszła Edyta Miśkiewicz, dyrektor tutejszej szkoły
podstawowej, która mimo trwających w placówce
remontów, wygospodarowała miejsce na nocleg
dla pielgrzymów. Na pomysł Pani Dyrektor z chęcią
przystali i zaoferowali pomoc: Panie z Koła Gospodyń
Wiejskich z Wilamowa, druhowie z jednostki OSP
Wilamów oraz mieszkańcy Brzozówki, Gór, Wilamowa
i Chełmna.
Po kolacji pielgrzymi mieli czas, by się odświeżyć
i przygotować na kolejny dzień marszu. Część z nich
nocowała w szkole podstawowej oraz sali OSP, szczęśliwcy trafili do gościnnych domów mieszkańców.
O godz. 20.30 wszyscy powtórnie spotkali się w tutejszej strażnicy na wieczorną modlitwę i apel. Cały
Wilamów wypełniły dźwięki radosnej muzyki, w rytm
której na placu tańczyli zregenerowani pielgrzymi. Do
wspólnej zabawy dołączyły także miejscowe dzieciaki,
natomiast wewnątrz strażnicy nadal krzątały się gospodynie, uzupełniając półmiski z jedzeniem.

Tańce na powietrzu przerwała, wisząca w powietrzu już od dłuższego czasu, ulewa. Wszyscy
momentalnie przenieśli się do strażnicy, aby tam
dokończyć wieczorną modlitwę. Głos zabrał Biskup
Pomocniczy Diecezji Pelplińskiej, Arkadiusz Okroj,
który towarzyszył pielgrzymom od pierwszego kilometra (XXVII Pielgrzymka Piesza z Chojnic wyruszyła
31 lipca). Słowa pełne wdzięczności za wspaniałą
kolację, nocleg i serdeczne przyjęcie skierował do
wszystkich gospodarzy ich postoju w Wilamowie.
„Za tak cudowne gesty należą się podziękowania
(które z resztą z miejsca odśpiewano) oraz gorliwa
modlitwa. Dlatego wśród wielu intencji, z którymi
podążamy na Jasną Górę, zaniesiemy Maryi również
prośbę o wstawiennictwo za Państwa, o zdrowie
i wszelką pomyślność za ciężką pracę, wykonaną
dzisiaj z myślą o bliźnich. Serdeczne Bóg zapłać” –
dziękował Biskup.
W imieniu wszystkich osób zaangażowanych
w podjęcie grupy pielgrzymów, za ciepłe słowa i modlitwę podziękowała Lilianna Polipowska, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich. Dodała oczywiście, że równie chętnie ugoszczą uczestników 28., czyli
przyszłorocznej Pieszej Pielgrzymki z Chojnic.
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X Indiańskie Lato
Za sprawą X Indiańskiego Lata, czyli Święta Alei im. Sat-Okha miłośnicy kultury
Indian Ameryki Północnej spotkali się w weekend 10-11 sierpnia w Uniejowie.
Podobnie jak w ubiegłych latach, na boisku
w pobliżu kompleksu termalno-basenowego powstała wioska indiańska, która przeniosła w czasie uczestników wydarzenia do czasów rdzennych mieszkańców Ameryki i przybliżyła ich kulturę. Była
okazja do posłuchania wykładu o oryginalnych
strojach noszonych przez Indian, obejrzenia prawdziwego namiotu tipi czy pokazu obrzędowych
tańców oraz udziału w nich przez chętnych. Gry
i zabawy zręcznościowe umilały czas przede wszystkim
dzieciom, które próbowały swoich sił w łowieniu
rybek, strzelaniu z łuku, czy rzucaniu na róg. Dzieci
miały okazję „zapolować na bizona” oraz uczestniczyć
w „wyścigu żółwi”.
W wiosce indiańskiej Saquaro Mike opowiadał
i pokazywał repliki broni typowej dla Dzikiego Zachodu.
Pojawiły się kramy z wyrobami rękodzielniczymi, na
których można było kupić unikatowe i oryginalne
pamiątki. O oprawę muzyczną zadbały zespoły „Los
Companieros” i „Ahaju Fusion Boliwia” popularyzujące
muzykę Ameryki Południowej w Polsce.

Jak powiedzieli Indianiści: „Przygotowanie stroju
wymaga dużo czasu, zaangażowania i przede wszystkim niemałych nakładów finansowych. Wiąże się
to z wielością detali typowych dla stroju indiańskiego
(koraliki, dzwonki, pióra i inne zdobienia), przez co
niektórzy kompletują go latami. Również namioty
tipi są czasochłonne i kosztowne, w zależności od
wielkości czy ilości ręcznie wykonanych zdobień. Już
sam materiał musi być specjalnie zaimpregnowany,
ponieważ w typowym namiocie indiańskim można np.
rozpalić ognisko. Efekty jednak robią wrażenie i warte
są poświęceń”.
Organizatorami wydarzenia byli: Urząd Miasta
w Uniejowie, PGK „Termy Uniejów” Sp. z o.o. w Uniejowie, Szina Sarnecka, Masandro Wszołek.

Indiańskie Lato to przede wszystkim mobilne
muzeum z licznymi eksponatami i artefaktami. Wydarzenie jest otwarciem drzwi do niezwykłych przeżyć
i kultury plemion żyjących w zupełnej zgodzie z naturą.
arch. UM Uniejów

Warto wspomnieć, że stroje i namioty uczestników Indiańskiego Lata wykonywane są i zdobnie
ręcznie, zatem jest to nie tylko bardzo czasochłonne,
ale również kosztowne hobby.
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Przystań motocyklowa
Moto Banit ma już rok
Załoga przystani „Moto Banit” świętowała 11 sierpnia pierwszą rocznicę otwarcia miejsca
przyjaznego motocyklom i motocyklistom. W planach niedzielnej imprezy znalazły się liczne
atrakcje – nie tylko dla posiadaczy jednośladów.
W ubiegłe wakacje informowaliśmy Państwa o powstającym – za sprawą uniejowianina, Darka Banickiego –
pierwszym w mieście punkcie usługowym dla motocykli.
Zlokalizowany przy ul. płk. Ścibiora (równoległej do ul.
Sienkiewicza, przy trasie wylotowej z Uniejowa w kierunku Łodzi) warsztat oferuje bogaty zestaw narzędzi
oraz przestrzeń do samodzielnej naprawy lub modyfikacji
motocykla. Właściciel przystani Moto Banit służy przy
tym fachową wiedzą. Motio Banit to także miejsce, w którym można odpocząć, podróżując przez Uniejów.
Świętowanie pierwszego roku działalności „Moto
Banit” rozpoczęło się zbiórką motocyklistów, dokładnie

w samo południe, w przystani. Stamtąd o godz. 14.00
wyruszyła parada blisko 100 motocykli, która przejechała
ulicami miasta. Tuż po niej, na terenie parkingu przy
kompleksie boisk piłkarskich im. Włodzimierza Smolarka,
odbył się pokaz jazdy motocyklem sportowym oraz
quadem. Po zakończeniu wyczynowego show kolumna
motocykli przejechała z powrotem do przystani na ul.
płk Ścibiora, gdzie czekały na uczestników wydarzenia
pozostałe atrakcje. Chętni odbyli rejs katamaranem po
rzece Warcie, obejrzeli jazdę testową Bajaj Dominar,
bawili się podczas imprezy z DJ-em oraz skosztowali
przekąski z grilla.

M-GOK w Uniejowie

Wernisaż i wystawa plenerowa
prac Angeliki Ponińskiej
11 sierpnia, w godzinach popołudniowych, wzdłuż alejki prowadzącej od bramy zamkowej do
Domu Pracy Twórczej w Uniejowie mieszkańcy i turyści mogli obejrzeć wystawę plenerową 13
prac malarskich autorstwa Pani Angeliki Ponińskiej.
Wernisaż i plenerowa wystawa prac malarki była
efektem współpracy z Burmistrzem Uniejowa – Józefem
Kaczmarkiem oraz Dyrektorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Uniejowie – Robertem Palką.

Otwarcie wernisażu przygotowano dzień wcześniej
w Domu Pracy Twórczej. Zaprezentowane obrazy powstały w ciągu kilku ostatnich, intensywnych miesięcy
pracy malarki i przedstawiały portrety, pejzaże, sceny
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Autorka obrazów – Pani Angelika Ponińska

rodzajowe oraz martwą naturę. W wernisażu wzięli udział
sympatycy malarstwa, rodzina oraz znajomi Pani Angeliki.
Pochodząca z Dąbia malarka wykonuje prace farbami olejnymi, a fachowo zajmuje się malarstwem od trzech
lat. Inspirację w swojej twórczości czerpie z malarstwa:

Aleksandra Gierymskiego (pioniera impresjonizmu w malarstwie polskim końca XIX w.), uniejowianina Wacława
Sobieraja (prace nakreślone realizmem, przedstawiające
martwą naturę, pejzaż, portret oraz malarstwo sakralne).

Maciej Bartosiak

Strażackie spotkanie bez granic
z ważnym przesłaniem
W dniu święta Wniebowstąpienia, Cudu nad Wisłą i Dnia Wojska Polskiego, także jednostka OSP
w Rożniatowie miała swoje święto: „Straż bez granic”. Spotkanie trzech jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych, działających na terenie różnych gmin, powiatów i województw, zainicjowane przez Prezesa
Wiesława Pawłowskiego, było okazją do uczczenia pewnego jubileuszu, złożenia ślubowania i przyjęcia
w poczet członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, spotkania integracyjnego mieszkańców,
a także do zamanifestowania przez Druhów Ochotników istotnej kwestii, dotyczącej organizacji
ich działalności. Imprezę poprowadził Dyrektor M-GOK w Uniejowie, Robert Palka.
Zanim rozpoczęły się właściwe obchody, zgodne
z punktami programu, minutą ciszy uczczono pamięć
zasłużonego strażaka, dh. Leona Walczykowskiego,
kierowcy „Bogumiła” w uniejowskiej jednostce OSP,
który w sierpniu odszedł na wieczną służbę.

Otwarcie spotkania i powitanie gości
Druh Pawłowski – gospodarz – przeszedł do powitania zaproszonych gości: Prezesa Powiatowego

Związku OSP RP w Poddębicach – dh. Tadeusza Chmielewskiego, Radnego Rady Powiatu Poddębickiego,
Dyrektora SP Uniejów i byłego Prezesa OSP Brzeziny
– dh. Piotra Kozłowskiego, Radnego Rady Miejskiej
w Uniejowie i Sołtysa Pęgowa – Romana Dudkowskiego, a także obecnych na uroczystości przedstawicieli
kół oraz instytucji: Pocztu Sztandarowego, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej wraz z opiekunem,
dh. Małgorzatą Jaskułą, Honorowych Członków OSP
Rożniatów: dh. Mariana Kozińskiego i dh. Bogdana
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Pietrzaka, Pani Prezes KGW „Rożniatowianki” wraz
z Członkiniami Koła i wreszcie – mieszkańców sołectw z terenu działania jednostki – Rożniatowa
i Rożniatowa Kolonii, Dąbrowy i części Kozanek,
przyjezdnych gości i sympatyków Ochotniczych Straży Pożarnych.
Prezes zamierzał w dalszej kolejności powitać
także członków zaprzyjaźnionych jednostek OSP
z Chwalborzyc oraz Domanina, ale zamiast tego
przeprosił w imieniu kolegów za spóźnienie i wyjaśnił, że zaproszeni druhowie biorą udział w uroczystościach mszalnych w swoich parafiach w święto
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Zgodnie
z obietnicą, przedstawicielstwa obu jednostek
strażackich dołączyły w trakcie imprezy.

Dlaczego „Straż bez granic”?
Spotkanie jednostek OSP, działających na terenie
różnych gmin, powiatów i województw, zostało
zaaranżowane, aby zwrócić uwagę na istniejący od lat
problem ograniczania działalności ochotniczej straży
pożarnej, poprzez „obszarowanie” terenu, na którym
poszczególne jednostki mają prawo udzielać pomocy.
W trosce o zwiększenie społecznej świadomości
o problemach, z którymi borykają się druhowie ochotnicy, przytoczymy w tym miejscu fragment przemowy
Prezesa Pawłowskiego:
- Dlaczego „Straż bez granic”? Dlatego, że administracyjnie one są, ale w czasie kiedy występują
jakieś klęski żywiołowe, zdarzenia losowe, katastrofy,
wypadki, gdzie zagrożone jest ludzkie życie, my tych
granic nie mamy. My, Ochotnicy z trzech jednostek
w tak specyficznie położonym terenie na skraju gmin,
powiatów i województw, oddalonych od państwowych
jednostek PSP około 30 km, do ich przyjazdu musimy
radzić sobie sami i tu te granice – wbrew woli przepisów

i zakazów, aby nie stać z opuszczonymi rękami –
musimy łamać. To nie jest forma protestu, ale ciągłe
przypominanie decydentom o regulacji tych spraw,
aby nie szukać później winnych, gdy jest za późno.
Widzimy, że błędem jest dzielenie nas Ochotników na
lepszych i gorszych. Bo nie znaczy, że lepszy jest dalszy
i wyszkolony, z doświadczenia wiemy i widzimy, że
kto bliżej – ten szybszy, a przez to bardziej skuteczny.
W przypadku niesienia pomocy liczy się przede wszystkim czas, którego nie powinniśmy tracić w oczekiwaniu
na lepszych i wyszkolonych.
My nie chcemy słuchać bredni, że aby przeszkolić
drużynę 8-osobową, trzeba czekać 8 lat! Tak, 8 lat,
bo PSP może w roku przeprowadzić dwa kursy po 40
druhów, to jest 80 druhów rocznie. W powiecie zaś
jest 81 jednostek, co daje wynik prosty 8 lat. A więc te
granice pojawiają się już wewnątrz gmin i powiatów,
a tylko w pełni likwidowane są dla naszych działań
w obliczu zagrożenia katastrofą. Tak było w 2010 roku,
podczas pamiętnej powodzi. Wtedy dopiero do głów
decydentów dochodzi, że dobrze mieć taką armię ludzi
i można zawsze na nas – tych gorszych Ochotników –
liczyć.
My z kolei nie poddawajmy się i na przykładzie naszej
młodzieżowej drużyny pożarniczej, która przyjmuje dziś
ślubowanie, pełni zapału i ufności na przyszłość –
działajmy! Bierzmy przykład z najlepszych i dawajmy
najlepszy przykład swoją przynależnością do OSP, bo
kto bliżej – ten najszybciej może pomóc!

13-osobowa duma jednostki
Wreszcie nadszedł moment, na który cierpliwie
czekała 13-tka głównych bohaterów uroczystości.
Adepci Młodzieżowej Drużyny Strażackiej, działającej
przy OSP Rożniatów, w obecności przybyłych gości
oraz mieszkańców, wśród których wyróżniali się dumni
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w synchronizacji. Prawidłowo wykonaną prezentację
nagrodzono gorącymi brawami.
Musztra jest jedną z konkurencji podczas zawodów sportowo-pożarniczych drużyn strażackich,
a warto zaznaczyć, że podczas tegorocznych zmagań
w Spycimierzu reprezentacja Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej zajęła pierwsze miejsce w kategorii drużyn żeńskich z wynikiem 205 pkt.

arch. UM Uniejów

Jubilat, który nigdy nie zawiódł

rodzice, dziadkowie, rodzeństwo i krewni, złożyli
ślubowanie, stając się tym samym pełnoprawnymi
członkami MDP w Rożniatowie.
Legitymacje członkowskie wręczyli wspólnie
Prezes Powiatowego Związku OSP RP w Poddębicach
– dh Tadeusz Chmielewski oraz Prezes Jednostki OSP
Rożniatów – dh Wiesław Pawłowski. Tej podniosłej
chwili towarzyszyły gromkie brawa, gratulacje,
uściski dłoni oraz życzenia satysfakcji i zadowolenia
z działalności w szeregach MDP. Zanim młodzież
wykonała musztrę paradną, będącą ostatnim punktem
w programie oficjalnej części spotkania, dh Wiesław
Pawłowski zabrał głos, by podzielić się interesującą
wzmianką o drużynie:

Uroczystość przed strażnicą była także okazją do
świętowania nieprzeciętnego jubileuszu, 40-letniej
nieprzerwanej służby Ojczyźnie. Najpierw powołanie
do Wojska Polskiego, w którym ciężkie zadania
wykonywał sumiennie przez 22 lata. Z koszarów –
na kolejne 18 – trafił do Rożniatowa, gdzie po dziś
dzień staje na wysokości zadania podczas wyjazdów.
Mowa o wozie bojowym STAR 266, którego druhowie
tutejszej jednostki OSP używają podczas akcji
ratowniczo-gaśniczych.
W swoim przemówieniu Prezes Pawłowski nie
szczędził bojowemu Starowi pochwał:

- Nasza młodzieżowa drużyna jest niespotykana,
a może jeszcze się to nie dokonało w historii Polskiego
Związku OSP RP w Polsce, gdyż grupa licząca 13oro przedstawicieli młodego pokolenia składa się aż
z czterech par bliźniaczych, a dwie z nich pochodzą
nawet z jednego gniazda rodzinnego, mając tę samą
babcię. Pani Bożena Antczak, bo o niej mowa – jak
dobrze policzyłem – wychowała w swoim życiu aż 14stu strażaków. Chciałbym z tego miejsca zaproponować,
Druhu Prezesie (zwracając się do dh. Tadeusza
Chmielewskiego), abyśmy wystąpili o nadanie Pani
Bożenie Brązowego Medalu Za Zasługi dla Pożarnictwa.

– Nasz jubilat, który jest w nadzwyczajnie dobrym
stanie niczego się nie boi. Idzie na przełaj przez bagna,
wody, rowy, śniegi…Nie może przejść przeszkody, to
się uwiąże do drzewa, budynku czy innego twardego
przedmiotu i wyciągarką sam się uwolni z potrzasku.
Dla nas jest wielkim zabezpieczeniem – kontynuował
– i jesteśmy wdzięczni za to, że zawsze stoi sprawny
i gotów nas ratować. Wóz ten został nam przydzielony
18 lat temu, dzięki staraniom Pana Burmistrza Józefa
Kaczmarka i przychylności Zarządu OSP z tego okresu,
z Prezesem dh. Kazimierzem Czubaszewskim na czele,
za co serdecznie po raz kolejny dziękujemy! Wyrazy
wdzięczności także dla Pani Renaty Skibińskiej, która
bardzo pomogła nam wtedy w załatwieniu formalności
urzędowych! Kierowcami wozu przez minione 18 lat byli:
dh Andrzej Twardowski, dh Witold Koziński, dh Marian
Obielak i dh Mieczysław Górkiewicz. Mnie również
zdarza się siadać za kierownicą naszego poczciwego
Stara – zdradził z uśmiechem dh Wiesław Pawłowski,
kończąc tym samym wątek jubileuszu.

Musztrę paradną w wykonaniu nowo zaprzysiężonych członków poprowadziła dh. Małgorzata
Jaskóła, która po wprowadzeniu drużyny na teren
uroczystości, złożyła dowódcy meldunek o stanie
gotowości, a następnie wydała swoim podopiecznym
szereg komend, które młodzi druhowie wykonali

Po zakończeniu części oficjalnej, Prezes zaprosił
wszystkich przybyłych na pyszną zupę, przygotowaną
przez „Rożniatowianki” oraz na kiełbaski z grilla
i zimne napoje, ufundowane przez Pana Stanisława
Katuszę z Białej Góry i Prezesa „Term Uniejów” – Pana
Marcina Pamfila.

>>>

52

UNIEJOWSKIE STRONY

numer 4 / 68 / 2019

>>>
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Rywalizacja i dawka dobrej zabawy
podczas Pikniku w Ostrowsku
W niedzielne popołudnie, 18 sierpnia w Ostrowsku odbył się XVIII Piknik Sołtysów. To zapewne
najbardziej zabawne wydarzenie organizowane w naszej gminie, dlatego też z roku na rok z niecierpliwością czekają na nie mieszkańcy poszczególnych sołectw. Piknik utrzymany jest w żartobliwej
konwencji – sołtysom i ich drużynom nie brakuje zapału, z dumą i odwagą podchodzą do walki w niecodziennych konkurencjach.
Gospodarzem tegorocznego wydarzenia była
Pani Jadwiga Urbaniak – sołtys Ostrowska, która
przywitała wszystkich przybyłych na imprezę gości.
Głos zabrali także Pan Józef Kaczmarek – Burmistrz
Miasta Uniejów oraz reprezentująca Narodowy
Instytut Samorządu Terytorialnego – Pani Katarzyna
Wieczorek.
Następnie prowadzący spotkanie, Pan Robert
Palka, przedstawił drużyny biorące udział w tegorocznym Pikniku, a widownię zachęcił do gorącego
dopingu. Tak rozpoczął się XVIII Turniej Sołtysów
Gminy Uniejów, a wraz z nim rywalizacja połączona
ze wspólną zabawą i integracją.
Do turnieju, a tym samym do walki o dofinansowanie od Burmistrza Miasta Uniejów przystąpiła
rekordowa liczba ośmiu drużyn: ekipa gospodarzy
z Ostrowska, sołectwa Felicjanów, Kuczki, Lekaszyn,
Pęgów, Wielenin, Wielenin Kolonia, a także drużyna
Radnych Gminy Uniejów na czele z Przewodniczącym
Rady – Mirosławem Madajskim. Każdy zespół składał
się z sześciu zawodników, oczywiście na czele ze
swoim sołtysem.
Tegoroczne konkurencje sportowe wzbudzały
uśmiech nie tylko na twarzach widzów, ale także samych
uczestników turnieju. Drużyny współzawodniczyły w
dziesięciu konkurencjach. Pierwsza z nich należała
do dziedziny kulinarnej – zawodnicy zaprezentowali
jurorom wypieki przygotowane specjalnie na tę okazję.
Potem było już „na sportowo”: przenoszenie piłki na
widłach, slalom z zasłoniętymi oczyma pokonywany
zgodnie ze wskazówkami sołtysa, zbieranie
ziemniaków, kręgle z butelek wody mineralnej, rzut
styropianowym młotem, strzelanie goli w kaloszach.
Najmłodsi startujący sprawdzili się w poszukiwaniu

złotych monet ukrytych w piasku – zwycięzca musiał
uzbierać nie jak największą ich ilość, ale wartość.
Dużo emocji i atrakcji wszystkim zebranym
dostarczyła konkurencja polegająca na przenoszeniu
sołtysów w kocu. Ta rywalizacja powinna dać niektórym
do myślenia, bo jak się okazało, waga kapitanów była
sporo większa niż możliwości wytrzymałościowe
koca, który już po drugiej rozgrywce trzeba było
wymienić na mocną, wręcz niezniszczalną plandekę.
Widowiskowo zapowiadała się również walka,
podczas której reprezentanci drużyn mieli na czas
ciągnąć wóz. Dwuosobowe zespoły musiały jak
najszybciej pokonać wydzielony dystans. Chęć
zwycięstwa była tak ogromna, że już na początku
zawodnicy, nie zważając na niebezpieczeństwo,
pędzili tak szybko, że nie mogli wyhamować, co niestety skończyło się uszkodzeniem pojazdu i dalsza
rywalizacja w tej konkurencji nie była już możliwa.
Walka do ostatniej konkurencji była bardzo
zacięta, a doping kibiców, którzy licznie przybyli na
imprezę – ogromny.
Zwycięzcami tegorocznych zawodów została
drużyna sołecka z Ostrowska, drugie miejsce zajęło sołectwo Pęgów, a trzecie sołectwo Kuczki.
Nagrodzeni zostali wszyscy zawodnicy: najlepsze
drużyny otrzymały kolejno 2000, 1500, 1000,
a pozostałe po 500 „ziaren zboża”. Nagrody
przeznaczone dla każdego sołectwa są fundowane
na poczet dofinansowania m.in. wycieczek i działań
mających integrować społeczności lokalne.
W przerwach pomiędzy poszczególnymi konkurencjami panowała iście imprezowa atmosfera za
sprawą Kapeli „Spod Baszty” oraz Zespołu „Włościanki” z Wielenina.
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Wspólnie spędzony czas, wspaniała
zabawa, ogromna dawka poczucia humoru,
doping i emocje sprawiły, że niedziela na
długo pozostanie w naszej pamięci. To był
bardzo miło spędzony czas.
Do zobaczenia za rok!

Organizatorami XVIII Pikniku Sołtysów byli: Burmistrz
Miasta Uniejów - Józef Kaczmarek, Prezes PGK „Termy
Uniejów” Sp. z o.o. - Marcin Pamfil, Radny Rady Miejskiej Łukasz Nita, Sołtys - Jadwiga Urbaniak wraz z Radą Sołecką
i Mieszańcami wsi Ostrowsko, Prezes Zarządu Jednostki
OSP Ostrowsko - Marian Nita, Koło Gospodyń Wiejskich
w Ostrowsku, Zarząd MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko
oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Uniejowie.

Aleksandra Zielonka

Sołtysi Gminy Uniejów na Dożynkach
Wojewódzkich w Walewicach
25 sierpnia 2019 r. podczas Dożynek Wojewódzkich w Walewicach sołtysi z terenu gminy Uniejów
uhonorowani zostali pamiątkowymi odznakami przyznanymi przez Marszałka Województwa Łódzkiego
– Pana Grzegorza Schreibera w związku z obchodami 100-lecia województwa łódzkiego.
Władze województwa podziękowały tym, którzy
na co dzień bardzo czynnie włączają się w prace
samorządu terytorialnego. Odznaka była wyrazem
wdzięczności za podjęcie się odpowiedzialnej funkcji
sołtysa oraz szacunku dla osób, które ją piastują.
Przyznana Odznaka Sołtysa nawiązuje do tych
noszonych w II Rzeczypospolitej.

W podziękowaniach Marszałek Województwa
Łódzkiego zawarł słowa: „Sołtys to zaszczytny
i wymagający zaufania publicznego urząd, którego
tradycja sięga w Polsce XII wieku. Osoby, które
dziś decydują się podjęcia tego zadania, do swoich
obowiązków gospodarskich i rodzinnych dołączają
jeszcze jeden – służbę społeczną i administracyjną”.

Podczas Dożynek Wojewódzkich wręczono
ponad 350 odznak przedstawicielom jednostek
pomocniczych z terenu województwa łódzkiego.
W reprezentacji sołectw gminy Uniejów znaleźli się
zarówno obecni sołtysi, jak również Ci, którzy tę
funkcję pełnili w przeszłości.

W imieniu Marszałka Województwa Łódzkiego
odznaki wręczyli: Andrzej Górczyński – Członek
Zarządu WŁ, Alicja Antczak – Radna Sejmiku WŁ,
Waldemar Wojciechowski – Radny Sejmiku WŁ.
Towarzyszyła im Małgorzata Komajda - Starosta
Powiatu Poddębickiego podczas wręczania odznak
uniejowskim sołtysom

>>>
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Odznaczeni Sołtysi Gminy Uniejow wraz ze Starostą Powiatu Poddębickiego - Małgorzatą Komajdą

Dożynki Województwa Łódzkiego zostały zorganizowane w Walewicach w sąsiedztwie pałacu
Marii Walewskiej, na terenie największej w Polsce
stadniny koni rasy półkrwi arabskiej, prowadzonej
przez Stadninę Koni Walewice.

Była to doskonała okazja, żeby zobaczyć XVIII
pałac oraz zobaczyć towarzyszącą imprezie wystawę
sprzętu rolniczego oraz liczne stoiska handlowe i gastronomiczne.

W tegorocznej edycji Mistrzostw Świata w „Noszeniu Żon”, rozgrywanych w zaprzyjaźnionej
Sonkajärvi, reprezentanci Uniejowa: Artur Świstek i Anna Bobrowska zdobyli brązowy medal w konkurencji sprintu. Zawody rozegrane zostały już po raz 27. w dniach 5-6 lipca 2019 r. z udziałem par
przybyłych z 12 krajów.

Nasi znowu na podium

Wspaniała atmosfera mistrzostw z nutą pikniku
udziela się startującym oraz licznie przybyłym widzom.
Akredytowane były stacje telewizyjne i dziennikarze
z różnych krajów, cztery ekipy telewizyjne realizowały
materiał dokumentalny z przebiegu samych zawodów,
a także całego wydarzenia. Stacja TV 6 France
zainteresowała się naszą parą, z którą przeprowadziła
wywiad. Francuska dziennikarka została pozytywnie
zaskoczona
zwłaszcza...
herbem
Uniejowa
widniejącym na naszych koszulkach. A więc oprócz
pięknego zamku i kompleksu termalnego także herb
Uniejowa wzbudza podziw i to nie tylko w Polsce.
Zwycięzcami Mistrzostw Świata na dystansie
głównym 253,5 m, tak jak w roku ubiegłym,
zostali reprezentanci Litwy: Kirkliauskas Vytautas
i Kirkliauskiene Neringa, z czasem 01:06,72 min,
pokonując o 0,1 sek. fińską parę: Taisto Mietinen
i Katia Kovanen. Zawodnicy z Finlandii Taisto i Katia
wygrali polską edycję „Noszenia Żon” rozgrywaną 8
czerwca br. w Uniejowie.
Warto dodać, że konkurencja „Noszenia Żon”
rozgrywana jest także w: USA na Florydzie, Wielkiej

Brytanii, Australii i po raz pierwszy w tym roku bieg
rozegrano w Chinach.
			
Wojciech Kaca

Rozmowa z brązowymi medalistami
Anną Bobrowską i Arturem Świstkiem
PW: Co pomyślała sobie Pani o propozycji udziału
w MŚ w „Noszeniu Żon? Trudno było się zdecydować
na takie nowe doświadczenie i przygodę?
AB: Objeżdżałam akurat rowerem Wybrzeże
Bałtyckie, gdy zadzwonił do mnie telefon z pomysłem
wzięcia udziału w tym wydarzeniu. Nie ukrywam,
że na samym początku byłam lekko zdziwiona,
niecodziennie otrzymuje się taką propozycję. Może
towarzyszące mi wtedy endorfiny i to, że uwielbiam
podejmować nowe wyzwania spowodowało, że
w mojej głowie od razu miałam tylko jedną myśl – to
musi być coś fantastycznego, jadę. Nie żałuję swojej
decyzji, gdyż to czego doświadczamy poszerza nam
horyzonty, jeśli przy okazji mogę reprezentować swój
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PW: Na co dzień uprawia pani sport i nie są to
chyba łatwe dyscypliny. W jakich ciekawych zawodach brała Pani udział lub planuje kiedyś wystartować?
AB: Moja miłość do sportu zakorzeniła się we
mnie od najmłodszych lat i z ich upływem tylko
rosła. Uprawiałam takie dyscypliny jak: tenis ziemny,
siatkówkę, koszykówkę, pięciobój czy skok wzwyż,
a nawet miałam mały epizod gry w piłkę nożną.
Teraz oprócz biegania lubuję się bardziej w sportach
ekstremalnych, tj. we wspinaczce czy kanioningu,
dlatego w planach na ten rok mam zdobywanie szczytów oraz biegi. Najciekawsze zawody, w których
brałam udział to biegi nocne, Runmageddon i udział
w Mistrzostwach Świata w „Noszeniu Żon”. Na tych
ostatnich miałam okazję stanąć również w konkurencji
rzucania gumową pałką do bańki po mleku. Na pozór
łatwa konkurencja okazała się taką, przy której trzeba
było napocić się, aby trafić do środka. Może za rok uda
się poprawić wyniki. Jest to trudne wyzwanie, bo do
zawodów w „Noszeniu Żon” ciężko przygotować się
razem. Pewnych elementów nie przećwiczysz sobie w
parku czy na sali treningowej. Dobry wynik zależy tutaj
od pracy zespołowej i dobrego skoku do wody. Żałuję,
że zawody w „Noszeniu Żon” nie są tak popularne
w naszym kraju, bo to naprawdę fantastyczna i jedyna
w swoim rodzaju zabawa. Mam jednak nadzieję, że
dzięki całkiem młodej odsłonie tego wydarzenia
w Uniejowie to się zmieni.
PW: W Uniejowie „Noszenie Żon” to młoda
dyscyplina, ale mamy też bieg przełajowy „ExTERMYnator” i uliczny „Bieg do Gorących Źródeł”.
Różnego rodzaju biegi stają się bardzo popularne
w naszym kraju…
AB: Największą dynamikę wzrostu liczby biegaczy
można zaobserwować w ciągu ostatnich kilku lat. To
bardzo cieszy, że coraz więcej osób wstaje zza biurek
i chce coś ze sobą zrobić. Każdy udział w takich
zawodach czegoś nas uczy. Jest to niepowtarzalny
czas, który pozwala również nawiązać fantastyczne
znajomości. Same treningi przygotowujące do startu
dają mnóstwo radości, poprawiają naszą ogólną
kondycję, a przy okazji mają zbawienny wpływ na
sylwetkę. Ja osobiście biegam dla samej siebie po
to, by uwolnić stresy dnia codziennego, a przy okazji
jeśli wpadam na metę po ponad 42 km albo umazana

arch. A. Błaszczyk

kraj i zaprzyjaźnione miasto, to cieszę się, że mogłam w
czymś takim uczestniczyć. Oby więcej takich inicjatyw.

Anna Bobrowska i Artur Świstek – brązowi medaliści Mistrzostw Świata
w „Noszeniu żon” 2019 w Finlandii

błotem po ostatniej przeszkodzie, to jest to coś, co
zostaje w sercu do końca życia – duma.
PW: Pracuje Pani w firmie OVER Group, która produkuje kosmetyki na bazie naszej wody termalnej dla ludzi i dla zwierząt. Czy na kolejnych
Mistrzostwach Świata w Finlandii, oprócz dobrego
wyniku naszych zawodników, zaprezentujemy też
nasze kosmetyki?
AB: Oczywiście, że tak. Nieodłącznym elementem
każdych zawodów jest promocja marek. Pod pojęciem
„marka” może kryć się kosmetyk, a nawet miasto.
Mistrzostwa Świata w Finlandii przyciągają mnóstwo
ludzi na trybunach, jak i przed telewizorami na całym
świecie. To świetna okazja, by tę dobroczynną wodę
czerpaną z głębi ziemi i ukrytą w naszych kosmetykach
pokazać światu. Niech zobaczą z czego słynie Uniejów,
bo mamy z czego być dumni.
PW: Na Mistrzostwach Świata startowałeś już
drugi raz. Brałeś też udział w tego typu zawodach
w Uniejowie. Czujesz się już jak weteran czy jeszcze
przed Tobą dużo pracy?
AŚ: Nie… absolutnie nie czuje się weteranem,
jest to dla mnie wyzwanie, a zarazem pewnego
rodzaju praca sportowa do wykonania, którą żyję
i pokochałem. Ta praca pozwala odkrywać w samym
sobie i drugim człowieku nowe siły i możliwości,
a przede wszystkim radość i szczęście. Cieszę się
bardzo z tego, że sport pozwala mi za każdym razem
inaczej postrzegać ludzi i świat.

>>>
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PW: Każde zawody są inne, ale Tobie przydało się
pewnie doświadczenie z zeszłego roku? Trasa biegu
i jej elementy były takie same?
AŚ: Każdy start jest inny… jak w każdej dyscyplinie
czy konkurencji. Doświadczenie z ubiegłego roku było
nieocenione – ludzie, którzy mi towarzyszą, atmosfera
i sportowy duch żyje i to się czuje w każdym momencie
bycia na zawodach. Wprowadziliśmy kilka korekt
z tym związanych. Może się wszystkim wydawać, że to
takie proste – niestety w same starty zaangażowanych
jest bardzo dużo osób, którym bardzo dziękuję
z góry za cierpliwość i zaangażowanie w sam start
i przygotowania – wszystkim dziękuje z całego serca!
To wielka rzecz mieć obok siebie kochaną osobę
i przyjaciół, współpracowników – towarzyszy tych,
o których nie mówi się głośno, a którzy wykonują
cały rok gigantyczna pracę – z całego serca dziękuję
jeszcze raz.
PW: Jesteś na co dzień bramkarzem piłkarskim,
masz więc kontakt ze sportem. Ale na zawodach
w Finlandii występuje pewnie dużo zawodników,
którzy są zawodowymi biegaczami?
AŚ: Myślę, że każdy ma z nim do czynienia… Moja
skromna osoba na co dzień trenuje na bramce i to jest
zupełnie coś innego, ale sama aktywność pozwala
na większy zakres sprawności podczas zawodów. W
Finlandii jest dużo byłych sportowców z całego świata,
wymieniamy się doświadczeniami, mimo rywalizacji

sportowej integrujemy i właśnie o to w sporcie chodzi,
by zawsze być fair play. To ma cieszyć, powodować
maksymalne emocje dla nas, jak i kibiców…
Wspaniałe uczucie być w takiej grupie ludzi
– szczęśliwych i zdeterminowanych na wspaniałe
emocje.
PW: Jak to jest stać i to już drugi raz na podium
Mistrzostw Świata, gdy się ma godło Polski i herb
Uniejowa na koszulce ?
AŚ: To uczucie, którego nie da się opisać! Dla
każdego sportowca występ i reprezentowanie ukochanego kraju czy miasta to spełnienie marzeń. Dla mnie
wyjątkowe uczucie, które za każdym razem jest inne
i inaczej smakuje. W życiu i w sporcie kieruję się słowami
znanej polskiej aktorki Danuty Szaflarskiej, której już
nie ma wśród nas – „Bo jeśli kocha się swój zawód czy
swoją pasję, to jest się szczęśliwym człowiekiem”.
Ja mam to szczęście, że kocham sport i swój zawód,
a jeśli przy tym mogę reprezentować miasto i Polskę,
to jest to największe wyróżnienie dla mnie w życiu.
Naszych reprezentantów będzie można zobaczyć
w pokazowym treningu przed startem biegaczy
biorących udział w „Biegu do Gorących Źródeł” 13
października 2019 r. w Uniejowie.
			
Paweł Wroniszewski

Adrian Pęzik

Letni okres przygotowawczy „Termalnych”
Piłkarze uniejowskiego MGLKS-u rozpoczęli okres przygotowawczy 15 sierpnia na kompleksie
boisk im. Włodzimierza Smolarka w Uniejowie. Do zawodników już pierwszego dnia doszła
informacja o zmianie pierwszego trenera drużyny.
Prowadzący zespół w ostatnich 3 latach Mateusz
Zajdel, musiał z powodów osobistych zrezygnować z
funkcji trenera i jego stery przejął obecny zawodnik
drużyny Adrian Kasztelan, którego wsparciem
jest działacz klubowy i trener juniorów - Ireneusz
Szczęsny. Zarządowi zależało, aby trenerem została
osoba z wewnątrz drużyny i kontynuowała pomysł na
drużynę poprzedniego szkoleniowca.

Termalni w okresie przygotowawczym rozegrali
6 sparingów i trenowali kilka razy w tygodniu, aby
zrealizować zakładany cel na przyszły sezon, którym
jest minimum utrzymanie lokaty z przeszłego sezonu
- 6 pozycja w Łódzkiej Lidze Okręgowej.
Mimo niezbyt zadowalających wyników w meczach przedsezonowych, w drużynie nie ma niepokoju.
Zarówno sztab trenerski, jak i zawodnicy wiedzieli, że

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

rezultaty nie były najważniejsze, a realizacja założeń
i schematów, które mają być siłą drużyny.
Podczas sparingów sprawdzani byli zawodnicy,
którzy wykazywali chęć reprezentowania uniejowskich barw, dlatego często też widzieliśmy sporą
ilość zmian i piłkarzy grających na różnych pozycjach podczas jednego meczu. Trzon drużyny
z poprzedniego sezonu został utrzymany, dlatego
aspiracje na najbliższy sezon są wysokie. Udało się
sprowadzić młodzieżowego bocznego obrońcę oraz
cofniętego prawego skrzydłowego, którzy na pewno
będą wzmocnieniem w przyszłym sezonie.
Rywalizacja i możliwość większej rotacji mają być
bodźcem motywacyjnym dla drużyny i stworzeniem
alternatywy dla obecnych skrzydłowych, których
niestety w poprzednim sezonie często prześladowały
kontuzje.
Podsumowując, aspiracje i nadzieję są wysokie,
liga rozpoczęła się 18 sierpnia, a „Termalni” udali się
na mecz do Łodzi, by zagrać z miejscowym SMS-em.
Dokładny terminarz i wszelkie informacje z życia
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Drużyna MGLKS Termy Uniejów

drużyny znajdziecie Państwo na stronie www.mglks.
pl i na Facebookowym profilu drużyny MGLKS-u
Termy Uniejów.
Zachęcamy wszystkich do aktywności w social
mediach i oczywiście wsparcia drużyny na stadionie.

Agnieszka Bednarkiewicz

Goście z Białorusi zagrali na naszych boiskach
Białoruska młodzież po raz pierwszy gościła
w Uniejowie w ubiegłym roku. Wówczas to dzięki
uprzejmości i gościnności burmistrza Józefa
Kaczmarka zawodniczki ze szkoły sportowej ,,MTZ”
przyjechały trenować na boiskach im. Włodzimierza
Smolarka. W tym roku część drużyny była już po raz
drugi, a część składu zmieniła się.
Czternaście zawodniczek w wieku 16-17 lat wraz
z dwiema trenerkami p. Swietłaną oraz Natalią przez
ponad tydzień mieszkały w Zagrodzie Młynarskiej.
Jak przystało na obóz sportowy, głównym punktem
programu zajęć były treningi, które odbywały się dwa
razy dziennie. Ponadto, drużyna miała możliwość
korzystania z basenów termalnych.
Podczas pobytu dziewczyn rozegrano dwa mecze
towarzyskie. Jeden z drużyną zorganizowaną przez
Pana Burmistrza oraz drugi mecz z drużyną MGLKS
Termy Uniejów – Pana Piotra Kozłowskiego.

arch. A. Bednarkiewicz

W ramach wymiany między miastami partnerskimi, od 29 lipca do 7 sierpnia 2019 r. po raz drugi
gościła u nas reprezentacja młodzieżowej żeńskiej drużyny sportowej z Mińska.

Puchar drużynie przekazuje Burmistrz Uniejowa – Józef Kaczmarek

>>>
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Dziewczyny czuły się u nas bardzo
dobrze. Zapytane, czy w następnym roku
również planują przyjazd do Uniejowa,
bez wahania odpowiedziały, że jeżeli tylko
Pan Burmistrz wyrazi zgodę, z pewnością
w następne wakacje zawitają do nas, aby
trenować i poznać nowe drużyny z Uniejowa. Rozegrane mecze traktowały jako
nowe wyzwania i wyciągnęły pozytywne
wnioski, co jeszcze muszą u siebie podszkolić.
Życzymy dziewczynom dużo dobrego,
dużo radości i osiągania wielu sukcesów
nie tylko w karierze sportowej.

Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka

Utalentowani piłkarze na testach
w Łodzi i Warszawie
Trzech zawodników UAF Ebiego Smolarka zostało zaproszonych na testy oraz konsultacje
do znanych klubów piłkarskich: Polonii Warszawa oraz AKS SMS Łódź.

arch. UAF Ebiego Smolarka

Do udziału w testach (22-24 czerwca) zaproszeni zostali:
Bartosz Kąpielski, Adam Graczyk oraz Gracjan Madajski. Oprócz
testów motorycznych oraz wydolnościowych, nasi zawodnicy
mieli także okazję w Warszawie wziąć udział w turnieju, w którym
zagrały: Polonia Warszawa1, Polonia Warszawa2, APN Olimp
Ciechanów oraz LKS Sparta Jazgarzew.

Od lewej: Bartosz Kąpielski, Gracjan Madajski, Adam Graczyk

Efektem testów był późniejszy udział
Gracjana Madajskiego w sześciodniowym
zgrupowaniu pierwszej Polonii (18-23 lipca) w Warszawie, podczas którego miał
możliwość zagrania przeciwko Escola Varsovia oraz Polonii (rocznik 2004). Warto
wspomnieć, że w pierwszym składzie Polonii
Warszawa zadomowił się już wychowanek
uniejowskiej akademii Kacper Śmiglewski.
W Nowym Sączu na obozie sportowym
(25-31 lipca) z drugą drużyną trenował Adam
Graczyk. Podczas obozu, w składzie drugiej
drużyny Polonii Warszawa rozegrał trzy
mecze sparingowe z: Polonią Warszawa1,
Sandecją Nowy Sącz i APMT Limanowa.
31 sierpnia 2019 r. rozpoczęły się rozgrywki ligowe w ramach Łódzkiego Związku
Piłki Nożnej. Z pewnością można liczyć na to,
że testowani zawodnicy z wyjątkowo dużym
animuszem przystąpią do tegorocznych treningów i ligowej rywalizacji.

>>>
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Mirosław Madajski

Uniejowska

Akademia Futbolu Ebiego Smolarka
gotowa do nowego sezonu

Rozgrywki w sezonie 2018/2019, a także obóz sportowy w Krościenku zdominowały pracę
Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka w ostatnim kwartale.

arch. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka

Składy ekip w sezonie 2018/2019:
2005/2006: Bartłomiej Adamczyk, Patryk Bugajak, Adam Graczyk, Krystian Grubski, Dominik Janowski, Bartosz Kąpielski, Dominik Kolasa, Adrian
Kozłowski, Witold Leśniewski, Gracjan Madajski, Borys Wincenciak, Mateusz Skrzynecki, Patryk Skiera,
Dmytro Shvets, Łukasz Pietrzak, Bartosz Łuczak,
Tobiasz Gdański, Hubert Józefowicz.
Trenerzy: Tomasz Bartosik i Piotr Masiera.
2007/2008: Filip Kaźmierczak, Antoni Stępień,
Kacper Dzieran, Błażej Nita, Miłosz Trzuskowski,
Filip Misiak, Konrad Tomczyk, Wiktor Gawlak, Błażej
Jędrzejczak, Igor Rybak, Tobiasz Kozłowski.
Trenerzy: Piotr Kozłowski i Kamil Zych.
2009/2010: Maciej Olejnik, Bartosz Milczarek,
Weronika Szypowska, Szymon Szypowski, Jakub
Bartosik, Tymon Jesiołowski, Dominik Patora, Błażej

arch. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka

Rozgrywki ligowe 2018/2019
W sezonie ligowym 2018/2019, pod nazwą
TERMY Uniejów/Ostrowsko, grały trzy reprezentacje
Uniejowskiej Akademii Futbolu Ebiego Smolarka:
„Trampkarz” – rocznik 2005/2006, „Młodzik” – rocznik 2007/2008 oraz „ORLIK” rocznik 2009/2010.
Najefektowniej wypadli najmłodsi reprezentanci,
którzy po świetnym sezonie zajęli drugie miejsce
ustępując jedynie gorszym bilansem bramkowym
Górnikowi Łęczyca. Bardzo przyzwoicie zagrali także
starsi zawodnicy. Rocznik 2005/2006 grał w niezwykle
trudnej grupie, m.in. z Maliną Piątek, SMS Łódź, Borutą
Zgierz czy Sokołem Aleksandrów Łódzki. Chociaż
miejsce odległe, bo dziewiąte, to zawodnikom należą
się brawa za determinację i pełne emocji pojedynki.
Rocznik 2007/2008 grał w kratkę. Wystarczyło to
do zajęcia 7 miejsca. Z niecierpliwością czekamy na
stabilizację składu i równe pojedynki.

Reprezentacja rocznika 2005-2006

Reprezentacja rocznika 2007-2008

>>>
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Uczestnicy obozu w Krościenku

Obóz
W okresie od 6 do 13 lipca 2019 r.
Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka trenowała na obiektach
SKS SOKOLICA w Krościenku. Organizatorem obozu, jak co roku,
było Uniejowskie Stowarzyszenie
Aktywni. Oprócz zajęć piłkarskich
uczestnicy obozu wspinali się po
Pieninach, spotkali się z artystami
regionalnymi: Janem Kubikiem i
Marianem Jaroszem, rozegrali mecze sparingowe z drużynami ze
Skawiny oraz Starego Sącza, łowili
pstrągi, korzystali z Parku Linowego,
uczestniczyli w spływie Dunajcem,

zwiedzali okolice Krościenka. A wszystkie te aktywności okraszone
były zajęciami z… języka angielskiego.
Rozgrywki ligowe 2019/2020
W sezonie 2019/2020, w rozgrywkach ligowych Łódzkiego
Związku Piłki Nożnej, pod nazwą klubową TERMY Uniejów/
Ostrowsko, udział wezmą cztery reprezentacje z Uniejowa: „Trampkarz” – rocznik 2005/2006, „Młodzik” – rocznik 2007/2008,

arch. Uniejowska Akademia Futbolu Ebiego Smolarka

Rybak, Gracjan Bukowski, Szymon
Kęcel, Szymon Rakowski, Witold Woźniak, Zuzanna Kozłowska, Agnieszka Kozłowska, Wojciech Tomczyk,
Kamil Głowacki, Kacper Pizulski, Mateusz Kowal.
Trenerzy: Kamil Zych i Piotr Woźniak.

Reprezentacja rocznika 2009-2010

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie
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„Orlik” – rocznik 2009/2010 oraz „Żak” – rocznik
2011/2012. Przygotowania rozpoczęły się od 15 sierpnia.
Sztab trenerski na zbliżający się sezon: r.
2005/2006 – Tomasz Bartosik, r. 2007/2008 – Piotr
Kozłowski, r. 2009/2010 – Przemysław Nowak, r.
2011/2010 – Piotr Masiera, trener bramkarzy - Piotr
Woźniak, koordynator działań - Piotr Kozłowski.
Obecnie trwa nabór do grup wiekowych:
2005/2006, 2007/2008, 2009, 2010, 2011, 2012,
2013. Kontakt: Sklep OLIMPIKO, ul. Dąbska 3 w Uniejowie, nr tel. 605 558 711.
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Uniejowską Akademią Futbolu Ebiego Smolarka
opiekuje się Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni.
Pracę Akademii wspierają: Józef Kaczmarek – Burmistrz Uniejowa, Marcin Pamfil – Prezes PGK „Termy
Uniejów” Sp. z o.o., a także firma K-FLEX Polska Sp.
z o.o., sklep sportowy OLIMPIKO, PHU BARAS oraz
klub MGLKS Termy Uniejów/Ostrowsko.
Uniejowskie Stowarzyszenie Aktywni dziękuje
Euzebiuszowi Smolarkowi oraz Ewie Pajor za systematyczną pracę na rzecz Akademii.
Poczynania młodych uniejowskich piłkarzy można
śledzić na stronie ŁZPN – zakładka: „Młodzież” oraz na
Facebooku Uniejowskiego Stowarzyszenia Aktywni.

Paweł Wroniszewski

arch. KB Geotermia Uniejów

Zdrowie przez wodę,
czyli XIII „Bieg do
Gorących Źródeł”
w Uniejowie

Medale dla uczestników XIII „Biegu Do Gorących Źródeł” w Uniejowie

Geotermia Uniejów im. Stanisława Olasa oraz Klub
Biegacza Geotermia Uniejów zapraszają na „Bieg
do Gorących Źródeł”. Będzie to już XIII edycja tych
bardzo popularnych zawodów, które tradycyjnie
odbędą się ulicami miasta na dystansie 10 km.
Zapraszamy zawodników i kibiców 13 października
2019 r. do Uniejowa – szczegóły na stronie www.
kbgeotermiauniejow.pl
Tym razem dodatkową atrakcją, tuż przed głównym startem, będzie pokazowy bieg pary naszych
reprezentantów na Mistrzostwach Świata w „Noszeniu Żon” w Finlandii. Anna Bobrowska i Artur
Świstek na jednym z dystansów zdobyli w lipcu 2019
roku brązowy medal. Serdecznie gratulujemy.
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Dh Leon Walczykowski odbiera podziękowania za długoletnią służbę z rąk dh.
Krzysztofa Janiaka (Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku OSP
RP), podczas Jubileuszu 140-lecia OSP Uniejów 17 czerwca 2018 r.

Dh Leon (w pierwszym rzędzie od prawej) w poczcie sztandarowym podczas
uroczystości strażackiej

Krzysztof Janiak

Odszedł druh Leon Walczykowski
Z głębokim żalem i smutkiem, wręcz niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o śmierci druha
Leona Walczykowskiego – wieloletniego strażaka ochotnika uniejowskiej jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej. Nic nie zapowiadało tak nagłego odejścia, tego ostatniego alarmu.
Nie jest łatwo żegnać kolegę. Druh Leon był
jednym z Nas. Straż była dla druha Leona bardzo
ważna, wszyscy widzieliśmy jak jest Mu bliska.
Druh Leon Walczykowski swoją służbę pożarniczą
rozpoczął już jako młody człowiek. W Ochotniczej
Straży Pożarnej w Uniejowie służył nieprzerwanie
47 lat. W czasie swojej wieloletniej służby pełnił
wiele ważnych funkcji. W ostatnich latach członek
zarządu OSP Uniejów, wcześniej zastępca naczelnika,
naczelnik. Dla wszystkich, prawie od zawsze, związany
ze strażackimi samochodami. Od 30 lat był kierowcąkonserwatorem. Przez wiele lat był w składzie pocztu
sztandarowego naszej jednostki. Uczestniczył wraz
z pocztem w wielu uroczystościach państwowych,
związkowych, religijnych. Był wielokrotne nagradzany.
W 2009 roku został odznaczony przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi,
przez Zarząd Oddziału Wojewódzkiego Związku

Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej brązowym, srebrnym i złotym medalem
„Za zasługi dla pożarnictwa”. Otrzymał również
odznaczenie „Wzorowy strażak”.
Powiedzieć, że druh Leon zawsze był gotowy
do niesienia i udzielania pomocy wszystkim potrzebującym, to za mało. Trudno byłoby zliczyć ilu ludzi
zawdzięcza druhowi Leonowi pomoc, zdrowie, ile
domostw istnieje dzięki temu, że jeździłeś na akcje.
Ilość Jego wyjazdów można liczyć w tysiącach.
Druh Leon był dobrym fachowcem. Zawsze
koleżeński, uczynny, a jednocześnie cichy i skromny,
jakby nieco z tyłu, ale zawsze na posterunku. Druh
Leon był naszym cichym Bohaterem, niedoścignionym
wzorem w tym, czym jest strażacka służba, strażackie
życie. Wszyscy czerpaliśmy z Jego wieloletniego
doświadczenia, a On zawsze chętnie dzielił się swoją
wiedzą. Zawsze cieszył się z kolejnej osoby, która

UNIEJOWSKIE STRONY

Pismo wydawane przez Urząd Miasta w Uniejowie

stawała w progu remizy, chcąc zostać strażakiem ochotnikiem. Każdy z nas mógł
zawsze liczyć na Jego pomoc. Skromność,
ogromna życzliwość i odwaga to cechowało
druha Leona Walczykowskiego. Druh Leon
swoją postawą uczynił z Nas lepszych ludzi.
Będzie brakowało Nam Jego uśmiechu,
życzliwego „Dzień dobry”, „Cześć”. Nasza
jednostka nigdy już nie będzie taka sama, no
i nasza remiza. Zabraknie tych niezliczonych
rozmów, spotkań. Trudno przyjąć do wiadomości, że już nigdy nie usiądzie w swoim
ulubionym miejscu w remizie.
Druhu Leonie, Nigdy Cię nie zapomnimy i obiecujemy, że stawimy się na kolejną
służbę, na kolejne wezwanie, sygnał
alarmowy, wykonując swoje obowiązki
najlepiej, jak potrafimy. Będziemy dbać
o naszą jednostkę tak, jak Nas uczyłeś. Nie
sposób oddać Twojej pełnej działalności
dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej
w Uniejowie. Tej bezinteresownej służby.
Odszedłeś na wieczną służbę, wspaniały
człowieku, niezwykły strażaku.

arch. OSP Uniejów

Druhu Leonie!
Spoczywaj w pokoju,
Cześć Twojej Pamięci.
Prezes Krzysztof Janiak
wraz ze strażakami
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Uniejowie

Dh Leon na egzaminie podnoszącym kwalifikacje strażaka
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arch. LOKAL w Uniejowie
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Agnieszka Owczarek

Nowy „Lokal”
w ofercie Uniejowa
Przy ulicy Bogumiła 5 pojawiło się latem nowe bistro.
Na otwarciu (choć przypadkowo) był sam Kazik Staszewski.
Oferta gastronomiczna Uniejowa cały czas się powiększa.
Dołączył do niej „Lokal”, punkt gastronomiczny, w którym
można napić się kawy, skosztować słodkości własnego
wyrobu, a nawet zjeść obiad.
„Początkowo nasza koncepcja zmierzała w kierunku kawiarni, ale
jesteśmy otwarci na potrzeby klientów, a Ci przychodzą i dopytują
o możliwość zjedzenia obiadu lub chociażby jakiejś ciepłej przekąski, dlatego będziemy rozszerzać naszą ofertę” – mówi Justyna
Wujec, współwłaścicielka restauracji.
„Lokal” to nieco minimalistyczna, ale nowoczesna przestrzeń,
nadająca się zarówno na posiedzenie w większym gronie, jak
również dla tych, którzy chcą na chwilę wstąpić, poczytać gazetę
lub przejrzeć jakąś książkę (literatura dostępna jest na jednym
z regałów) popijając przy tym filiżankę smacznej kawy czy racząc się
ciepłą przekąską.
Warto również wspomnieć o nazwie miejsca, która na pierwszy
rzut oka wydaje się przewrotnie prosta. „Lokal” jest synonimem
„restauracji” czy „knajpki”, ale też nawiązuje do słowa „lokalny”,
czego wyrazem są choćby lokalne, rzemieślnicze lody, dostępne
w menu. W tej prostocie jest więc metoda, zaś sami właściciele
przyznają, że choć mieli wiele różnych pomysłów, doszli do wniosku, że najprostsze rozwiązania bywają czasem najlepsze.
„Lokal” ma już swoich sympatyków, jak choćby Kazik, artysta ze
świata muzycznego, który odwiedził restaurację w dniu otwarcia.
- „Oczywiście, jego wizyta nie była planowana. Kazik po prostu
odwiedzał nas wędrując po Uniejowie. Jego wizyta była dla nas
ogromną niespodzianką, tym bardziej, że tego dnia otwieraliśmy
„Lokal”, ale uznaliśmy to za dobry znak” – mówi z uśmiechem Pani
Justyna.
„Lokal” funkcjonuje od 27 lipca, natomiast jego oficjalnie otwarcie
i poświęcenie nastąpiło miesiąc później, 28 sierpnia 2019 r.

>>>
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Zakłady pracy w gminie Uniejów

Nie jest odkrywczym stwierdzenie, bo nie jest też prawdą, że każdy może wykonywać
wszystko. Nie da się bowiem być specjalistą w każdej dziedzinie. Szczególnie współcześnie tworzą się, i ułatwiają nam życie, tzw. „wąskie specjalności”. Przykładem tego
może być prezentowane tym razem…

„EsyFloresy”

Studio Dekoracji Martyny Jaśkiewicz
z Kozanek Wielkich
Na potwierdzenie postawionej na wstępie tezy
posłużymy się przykładem, wcale z nie tak odległej
przeszłości. Najmłodsze pokolenie może tylko
przyjąć, że tak kiedyś bywało i dopytać o szczegóły
swoich dziadków…
Takim najlepszym przykładem mogą być
dawne wiejskie wesela. Nie każda miejscowość
miała świetlicę czy remizę strażacką. Przyjęcia
weselne organizowane były w domach. Wiązało
się to z poważnym wyzwaniem – przygotowaniem
pomieszczeń na przyjęcie gości, w tym do tańca.
Wszystko skromnie i samodzielnie dekorowano.
Dziś liczne gościńce, zajazdy, restauracje przejęły
tę funkcję. Terminy imprez rezerwowane są ze
znacznym wyprzedzeniem.
Przygotowaniem gastronomicznym zajmowała
się kucharka z licznymi pomocnicami, zlecano
wykonanie wędlin itp. Obecnie specjalizują się w
tym wspomniane wyżej lokale, funkcjonuje catering.
Namiastką z przeszłości bywają natomiast, przy suto
zastawionych stołach, tzw. stoły wiejskie.
Przemieszczanie się weselników na ślubną
uroczystość bywało również inne, nie wszyscy dys-

ponowali samochodami. Współcześnie na młode
pary czekają firmy lub osoby posiadające luksusowe
limuzyny, choć zauważa się też powrót do przeszłości
– wraca moda na stare samochody, konne bryczki itp.
W przeróżny sposób radzono sobie z problemami,
które realizują, zaspokajają dziś salony: ze ślubnymi
sukniami, fryzjerskie, kosmetyczne, fotograficzne
i inne. Istnieją firmy kompleksowo organizujące: śluby,
wesela, komunie i inne imprezy okolicznościowe.
Na łamach naszego pisma prezentowaliśmy
w przeszłości zakłady gastronomiczne, gabinety
kosmetyczne, studio foto – video, pracownię wykonującą zaproszenia i okolicznościowe gadżety.
Wszystkie łącznie wspomagają organizację różnorodnych imprez. Swoistą „niszę” w tych „wąskich
specjalnościach” znalazła…

Martyna Jaśkiewicz – Studio Dekoracji
25-letnia Martyna po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Wieleninie, Gimnazjum w Uniejowie
i Liceum Ogólnokształcącego w Poddębicach (profil
humanistyczny) rozpoczęła studia dzienne na Uni-

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

wersytecie Łódzkim. Na Wydziale Prawa i Administracji, po 3 latach licencjatu i 2 latach studiów
magisterskich, zdobyła zawód – administratywisty.
Praktyki zawodowe odbyła w Komendzie Powiatowej
Policji w Turku, ale od ukończenia studiów w 2018
roku nigdy nie pracowała w administracji. Natomiast
od 18. roku życia pracowała sezonowo – 3 lata w restauracji „Term Uniejów” i przez 3 okresy wakacyjne
w „Bawilandii” obok Term.
Kierunek studiów i zakres prac sezonowych
nie wskazywał na to, czym miałaby w przyszłości
zająć się Martyna. Zapytana o to, odpowiedziała:
- Od zawsze lubiłam zajmować się dekorowaniem domu
na różne okazje, układaniem kwiatów i wybieraniem
dodatków do wystroju wnętrz. Pomysł zajęcia się
zawodowo dekoracjami tak naprawdę rodził się we mnie
od kilku lat. Pierwsze wyzwanie, którego się podjęłam
miało miejsce w 2017 roku. Udekorowałam wtedy
stodołę na roczek chłopca w swojej rodzinie, ale nie
myślałam jeszcze wtedy, że w ten sposób mogłabym
zarabiać pieniądze. Tym bardziej, że nie miałam szkoleń,
żadnych certyfikatów. Wszystkie pomysły czerpałam
z internetu. Podglądałam najnowsze trendy i testowałam swoje pomysły na kolejnych rodzinnych imprezach.
Dopiero w 2018 roku postanowiłam przekuć te
zainteresowania w pracę. Dowiedziałam się o możliwości wzięcia unijnego dofinansowania z Instytutu Nauk Społeczno - Ekonomicznych w Łodzi. Są to dotacje
unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Na początku przeraziły mnie stosy dokumentów do
wypełnienia oraz ilość szkoleń, przez które trzeba było
przebrnąć, ale okazało się, że były one bardzo pomocne
choćby w napisaniu późniejszego biznesplanu. Jednym
z warunków otrzymania dofinansowania było oczywiście
zdobycie odpowiednich kwalifikacji „na papierze”. Wie-
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dzę z zakresu florystyki i dekoratorstwa poszerzyłam
podczas kierunkowego kursu organizowanego przez
Akademię Florystyki w Łodzi. Poznałam techniki układania bukietów oraz kompozycji kwiatowych, a także
pakowania i ozdabiania prezentów. Pod czujnym
okiem fachowca z firmy PROARTI Firma HandlowoUsługowa Artur Chojnacki ukończyłam warsztaty dekoratorskie o tematyce ślubnej i weselnej. Zajęcia te,
poza korzyściami w postaci poznania technik tworzenia
ścianek dekoracyjnych, dekoracji stołów, sali, tworzenia
kompozycji kwiatowych oraz balonowych, pozwoliły mi
na zdobycie wiedzy dotyczącej rozpoczęcia działalności
florystyczno - dekoratorskiej pod kątem właściwego
doboru produktów niezbędnych do racjonalizacji finansowej zakupu towarów. Dowiedziałam się również jak
rozmawiać z potencjalnymi klientami, w jaki sposób oferować swoje usługi oraz jak zaplanować pracę podczas
konkretnego projektu. Podczas szkoleń poszerzyłam
również swoją wiedzę z zakresu obsługi komputera,
grafiki komputerowej i multimediów. Poznałam techniki
retuszu, pracy z kolorem oraz edycji zdjęć cyfrowych,
a także tworzenia prezentacji multimedialnych.
Tak więc pasja Martyny, czyli dekorowanie, powoli stawało się jej pomysłem na życie. 3 czerwca
2019 r. zarejestrowała działalność gospodarczą:

>>>
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Pani Martyna na szkoleniu dekoratorskim
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Dekoracja sali weselnej

arch. M. Jaśkiewicz

„EsyFloresy” Studio Dekoracji Martyna Jaśkiewicz,
Kozanki Wielkie 2, tel. 601 291 761, e-mail: esyfloresy.studiodekoracji@gmail.com Wcześniejszą swoją informację uzupełniła następująco: - Tak jak wspominałam na początku dekorowałam domy oraz sale na
imprezy rodzinne. Pierwsze większe zlecenie, również
rodzinne, to udekorowanie kościoła oraz sali na przyjęcie
weselne mojej kuzynki w czerwcu br. Kolejne wesela

Własnoręcznie wykonana na urodziny postać Myszki Miki

w tym sezonie, już pod szyldem mojej firmy, są to zlecenia zewnętrzne. Takim będzie np. dekoracja Zajazdu
„Zacisze” w Domaninie na wesele w dniu 31 sierpnia br.
Chociaż obecnie pracuje sama, ale przy ogromnym wsparciu członków swojej rodziny, to oferta
Studia Dekoracji jest imponująca: dekoracje sal
na imprezy okolicznościowe (np. wesela, chrzciny,
urodziny); dekoracje kościoła na ślub; dekoracje
lokali na imprezy tematyczne (np. mikołajki, Halloween, sylwester); wypożyczanie akcesoriów dekoracyjnych; florystyka ślubna/okazjonalna; pakowanie
i ozdabianie prezentów; stylizacja wnętrz (dobór
dekoracji, dodatków).
Do wykonywania usług Studio Martyny wyposażone jest w akcesoria niezbędne do dekoracji,
takie jak: krzesła, klęczniki, litery LOVE, świeczniki,
wazony, lampiony, ścianki dekoracyjne, narzędzia,
butla do pompowania balonów helem itp.
Licząc w przyszłości na „zadowolenie na twarzy”
klientów po zakończonej pracy i jeszcze lepsze efekty
świadczonych usług planuje rozwój firmy, zdobywanie
nowych klientów, poszerzenie kwalifikacji, zakup nowych akcesoriów oraz rozwijanie profilu firmy w mediach społecznościowych.
Życzymy Martynie licznych zleceń i rozwoju…
Marek Jabłoński

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

UNIEJOWSKIE STRONY

67

Ryszard Troczyński

,,Być społecznikiem”
Aby działać społecznie, trzeba być naprawdę pozytywnie zakręconym. Od wielu lat przyglądam się i uczestniczę w tej charytatywnej działalności. Jest to nie zawsze satysfakcjonujące,
choć odpowiedzialne. Wiele osób uważa, że ma się z tego korzyści materialne - w najlepszym
wypadku niewielkie, a raczej się do tego dopłaca z własnej kieszeni.
to ciągłe zabieganie o dotacje, w zasadzie na wszystko:
mundury, wyżywienie na pikniku, ewentualne nagrody,
czy opłacenia, chociaż symbolicznie, artystów
uatrakcyjniających swoimi występami imprezy. Sam nie
wiem, jakim cudem udaje się skompletować drużynę
do wyjazdu alarmowego, bo większość młodych
ochotników gdzieś pracuje. Do utrzymania organizacji
dochodzą opłaty za energię elektryczną, za węgiel do
ogrzania obiektu. Stowarzyszenia płacą tak, jak firmy.
Aby poradzić sobie z rozliczeniami, często korzysta się
z usług biura rachunkowego, a to też kosztuje. Jednym
słowem prezes stowarzyszenia, w szczególności
prezes jednostki OSP, musi być totalnie pozytywnie
zakręcony. Do swojej działalności przekonuje najbliższą rodzinę (żonę i dzieci), mieszkańców wsi
i ewentualnych sponsorów. Tłumaczy się w urzędzie
władzom OSP, PSP, własnej komisji rewizyjnej i samym członkom. Chwała wszystkim, którzy się tego
podejmują. Pomagajmy im, doceńmy ich działalność,
bo tych społeczników pozytywnie zakręconych jest
coraz mniej.

fot. R. Troczyński

Nie mogę się nadziwić, jakim cudem egzystuje do
tej pory OSP, gdzie rozbudowana władza, pod wpływem
zawodowej straży, coraz więcej wymaga od członków
ochotników. Zakręcony członek czy działacz, oprócz
satysfakcji osobistej, spełnienia marzeń z dzieciństwa,
nie ma żadnych korzyści. Głównie obowiązki i narażanie
swojego zdrowia i życia. Strażacy z OSP jeżdżą do
pożarów, wypadków drogowych, do zdarzeń losowych,
a nawet do likwidacji gniazd os czy szerszeni. Takimi
cichymi bohaterami kieruje, zarządza prezes, jego
zastępca, naczelnik i reszta zarządu. Przyglądam się
działalności prezesa i jeśli zgodzi się na tę funkcję,
przyjmuje na siebie liczne obowiązki. Musi zadbać
o wiele spraw, nie mając praktycznie ani marchewki, ani
kija. A te obowiązki między innymi to: zadbać o zwykły
porządek - zamiatanie, koszenie trawy, utrzymanie
obiektu we wzorowym stanie. Coraz częściej druhowie
z OSP otrzymują coraz nowocześniejszy i droższy sprzęt.
Tego wszystkiego należy się nauczyć – obsługi coraz
bardziej skomplikowanej aparatury i urządzeń ratujących
życie. Druhowie biorą czynny udział w szkoleniach
i treningach. Uczestniczą w zdarzeniach, gdzie gaszą,
rozcinają blachy wraków, odgruzowują, tną przewrócone
drzewa, ale też udzielają pierwszej pomocy, sprzątają
drogi po wypadku i nieraz kierują ruchem drogowym.
Prezes musi ich do tego zmobilizować, ale też załatwić
sprawy urzędowe. W zasadzie musi zadbać o wszystko.
Druhowie uczestniczą we wszystkich zgromadzeniach
o charakterze patriotycznym, odpowiednio ubrani, dobrze
wyglądający i znający musztrę. Ciągle nieuregulowana
jest organizacja imprez integracyjno-rozrywkowych
dla mieszkańców wsi przez OSP. Jak sobie poradzić,
jak zarobić na następny piknik, pokaz, wystawę, itp.,
jeśli w zasadzie stowarzyszenia nie powinny zarabiać
pieniędzy. Mają na głowie własną komisję rewizyjną,
gminną, a na końcu urząd podatkowy. Urząd Miasta ma
coraz więcej zobowiązań finansowych i nie może już
podołać we wspomaganiu stowarzyszeń. Rola prezesa

Adepci Młodzieżowej Drużyny Strażackiej, działającej przy OSP
Rożniatów, składają ślubowanie podczas uroczystości
w Rożniatowie pn. „Straż bez granic”.
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Malowany symbol Szwecji
to nie był koń,
(przynajmniej ja tak czuję.)
Klacz to była lub kobyła,
bo ona, to się maluje.
Witold Smętkiewicz
Sobień, lipiec 2019 r.

Co i gdzie to jest ?
W ostatnim wydaniu „Uniejowskich Stron” foto zagadką było zdjęcie
przedstawiające nowe osiedle termalne domków jednorodzinnych
przy ulicy Podleśnej w Uniejowie.
Niestety, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Kolejną foto
zagadką jest obiekt położony na terenie gminy Uniejów. Pytanie
brzmi: Co przedstawia zdjęcie i w którym miejscu zostało wykonane?
Na odpowiedzi – smsy z dopiskiem „Foto zagadka”, wysyłane na
numer tel. 517 138 165, czekamy do 30 września 2019 r.
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